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Фала му на Бога што сликарството не мора да се објаснува со зборови. Тоа е
сепак еден вид магија - вели Решат Амети, еден од најактивните сликари кај
нас.

Решат Амети зад себе има повеќе од 20 самостојни и 50 групни изложби. Важи за

еден од најактивните сликари од Македонија кој изложува во најголемите културни

центри како Бостон, Хамбург, Анкара, Цирих, Брисел, Софија, Париз, Виена, Тирана,

Нирнберг, Мајнхајм, Дижон, Шарлоа, Кронингем и Приштина. 

Решат Амети интервју / Reshat Ameti interview for COOLTUR…

Амети во април годинава одбележа јубилејни 25 години творештво, време за кое

вели дека не е доволно за да се затане од страна и да се даде дефиниција – кој сум

јас како уметник. Летово, додека течеа подготовките за Њујорк, имавме можност да

разговараме за неговиот творечки пат и вечната дилема – дали уметноста се учи?.

„Фала му на Бога што сликарството не мора да се објаснува со зборови. Тоа е сепак

еден вид магија. Животот и денот ми се многу кратки за да можам да се посветам

само на сликарството, јас се занимавам само со овој медиум и се уште чувствувам

како да сум на почетокот. Ова не ми е само професија, ова е љубов, ова е сила која

ме води до ден денес“ – истакнува тој .

За него, историски гледано, македонската ликовна уметност е многу силна, но

немало многу интерес за нејзин развој , па додава: „Денес имаме напредок, се

надевам дека тоа нема да престане, имаме откуп на ликовни дела, скулптури низ
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цел град, и тоа е добро зошто како мал народ во светот можеме да се афирмираме

токму преку културата. Како млади имаме илузии дека кога ќе одиме на Запад сите

ќе паднат пред нашето творештво. Тоа е илузија, таму е огромна конкуренција. Јас

имав среќа моите слики да бидат прифатени на сите континенти, бидејќи имаат

универзален јазик, иако јас си го почитувам нашето поднебје и она што тоа носи,

затоа другите ги доживуваат моите слики како автентични’.

На прашањето што ги учи своите студенти и дали воопшто уметноста може да се

научи , Амети искрено вели: „Занатскиот дел може да се учи и без професор и без

институција, но она што е најважно е секој уметник сам да дојде до ликовната

вистина и притоа никого да не копира. Затоа не сакам моите студенти да ја пренесат

мојата вистина, туку да дојдат до свој ликовен јазик“.

----------------------

Амети е роден на 16 мај 1964 година во Гостивар. Во 1984 година завршил УПУ во

Скопје, а во 1998 дипломирал на ФЛУ во Скопје, а во 2001 година магистрирал на

ФЛУ во Приштина. Досега имал над 20 самостојни и 50 групни изложби во

Македонија и во странство, а учествувал и на многу домашни и меѓународни

колонии. Член е на ДЛУМ. Од 2000 година е ангажиран на Дакултетот на ликовна

уметност во Универзитетот во Тетово. Од 2003 е претседател на Комисијата за

ликовно образование при Министерството за образование на Македонија. Добитник

е на повеќе награди и признанија како наградата за сликарство “Лазар Личеноски”

од ДЛУМ- 2009 година и “11 Октомвриската награда “ за сликарство 2014година.

Учесник е на многу ликовни колонии во државата и надвор.

Новинар: Александра Јуруковска
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