
Жарко Башески: Реалната димензија на
човекот не ме интересира, преку неа немам
што да кажам
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По временска дистанца од неколку месеци делата од циклусот „Обичен човек“ и
понатаму повикуваат на набљудување и толкување – вели Жарко Башески чија
изложба е поставена во Чифте амам до 15 август 2016 година.

Интересот во творештво на Башески е свртен кон човекот, па оттаму и интересот за

хиперреалистичкиот приод во обликувањето на концептот на делото, кој во идејната

проекција го надминува и хиперреализмот и говори за животот и реалноста во која

живееме.

На прашањето каква е рекацијата на публиката и што за него како автор значи таа

реакција Башески за cooltura.mk вели: „Бидејчи најголемиот дел од скулптирите биле

изложувани и до сега, не сум изненаден од реакцијата и воодушевувањето на

публиката, тие се повторуваат, а за мене тоа е знак дека нештата се движат како што

треба ...

Жарко Башески интервју / Zharko Basheski interview cooltura

Од една страна хиперреализам и вистински модели, а од друга стр4ана игра со

димензииите – зошто е тоа така?

- Во моите дела многу е важна димензијата, пред се поради објаснување на

пораката. Реалната димензија на човекот во моментов не ме интересира, преку неа

немам што да кажам. Обичниот човек е секогаш ист и во минатото и во иднината, а

тука се гледаат сите негови фази.
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Базична цел во неговото дело е да се изразат слободата на авторот во мисловниот

превод на личното доживување за светот во кој живееме и неговото естетско

визуелно оформување како чин на себеспознанието.

Освен скулптурата „Венера“ која беше наградена на 15 Зимски салон на ДЛУМ; во

циклусот „Обичен човек“ воопшто не постои друга женска фигура.

- Ни самиот не знам зошто ја нема жената. Можеби достапноста на

моделите...можам по пошта да нарачам материјали со кои ќе ја изработам

скулптурата, но не можам да наачам и модели...можеби понатаму, ако продолжам

со ова, ќе работам и женски фигури.

За современата ликовна сцена, како и за нашата денешната реалност во која сме

опкружени со скулптури, како никогаш до сега Башески вели:

– Рано е уште да се зборува за нашиот однос кон скулптурата и дали е тој променет,

сепак се работи за само неколку години, се’ уште ги немаме преживеано тие

моменти, за некоја година ќе има резултата и секако, нема да биде како до сега. А

што се однесува до македонската современа сцена – таа е доста падната, бидејќи

сите се фокусиравме кон една друга естетитка која беше потребна во друго врме. Не

е падната поради средства, бидејќи никогаш немало повеќе, туку се сменија многу

работи не само кај нас. Според мене најваќно е да се свртиме кон надвор, да се

вложува во тоа наши уметници да одат надвор, а не обратно.

Жарко Башески 1957) е познат македонски скулптор и професор на Факултетот за

ликовна уметност во Скопје. Дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во

Скопје во 1988 година во класата на Петар Хаџи Бошков. Постдипломските студии ги

завршил во 1998 година на матичниот факултет, во класата на Драган Поповски-

Дада, каде што во тој момент работел како стручен соработник. Од 1988 година е

член наДруштвото на ликовни уметници на Македонија каде што има остварено

голем број активности (групни и самостојни изложби). Имал студиски престој

воЛондон од 1979 до 1982 година. Живее во Скопје и работи како редовен професор

на Факултетот за ликовни уметности.
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Одбележани 80 години живот
и 60 години...
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