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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

Лицата со посебни
потреби кампуваат за да
бидат видени и слушнати

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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СЕРГЕЈ АНДРЕЕВСКИ

СТИЛ НА СЛИКАЊЕ МОЌЕН КАКО ЗВУКОТ НА МАЈОВЦИ

Сликарот и по 20 години творештво се' уште нема статус на самостоен

уметник

КАТЕРИНА БОГОЕВА 

Ја отворивте вашата самостојна, овој пат ретроспективна изложба во Скопје,

по пауза од осум години со перформанс. Сликавте во „Мала станица“ пред

голем број посетители, додека свиреа прочуените дебарски Мајовци. Што

сакавте да и покажете на публиката, дали само умешноста, радоста на

создавањето?

- Оваа моја, празник изложба не е вистинска ретроспектива туку акцентот е

ставен на последниве години во кои, во моето подвижно атеље се создадени

дела што македонската јавност не ги има видено. Сепак, изложени се и дела

кои се екстракт од различни творечки фази: римската фаза; нирнбершкиот

период; сликите со суви гранки; сликите од манастирот Свети Јоаким

Осоговски; сликите на бела основа; циклусите „Бакнежи“; „Бакнежи со

рибите“; „Џез“; „Портретите од Њујорк”; цртежите на рачно изработена

јапонска хартија; сликите од Хајленд, Шкотска па се до последниот циклус

што во мене зрее уште од најраното детство - циклусот посветен на

Александар Македонски.

На самиот чин на отворањето сакав да го покажам мојот стил на сликање кој

е моќен како и звукот на легендарните Мајовци, а радоста на создавањето е

суштинска за мене и ме следи секогаш и насекаде. Затоа боите на моите

слики се звучни и ја возбудуваат публиката онака како што тоа го прават

зурлите и тапаните. Во тоа единство на создавање, содржан е раскошот на

нашата слоевита култура од Александар па до денес.
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

СДСМ најавува битка за принципи, не за
ресори

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СДСМ И БЕСА РАЗГОВАРЛЕ ЗА ПРИНЦИПИТЕ,А
НЕ ЗА ПОДЕЛБА НА РЕСОРИТЕ

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА

ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ

УСТАВНИОТ СУД СЕ ПРЕМИСЛИ И ЈА СИМНА
ЗАБРАНАТА ЗА ЗА БАРОК НА ГТЦ И МОБ

ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ЧЕЛИЧНИ
ОДБОЈНИ ОГРАДИ НА ПАТОТ ОХРИД- СВ. НАУМ
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Влеговте на ликовната сцена во Македонија по завршувањето на студиите

во 1985 година како сликар експресионист. Експресионизмот е ваш

творечки израз веќе 20 години. Зошто толкава верност?

- Експресионизмот е најблизок израз на мојата творечка природа.

Импровизирањето, менувањето на содржината на сликата, вечната игра со

боите, почетокот на сликата која е завршена на самиот почеток, а во исто

време и предизвикот истата да се трансформира и да заврши со некој сосем

друг почеток и крај - таа игра на платното или хартијата, секогаш ме

возбудува и го потхранува креативното во мене. 

Често ги вкрстувам четките борејќи се со утробата на сликата. Можеби

експресионизмот е правец со кој најжестоко се искажуваат човечките

чувства, а јас сум сликар на чувствата!

Последнава деценија често престојувавте во странство, сликавте,

изложувавте во повеќе земји од Европа, во Азија, во неколку наврати и во

САД. Се уморивте ли од примањето на енергиите на градовите, па го

направивте Арт Поинт - Гумно во Слоештица?

- Мојата природа е секогаш во потрага по промени и во животот и во

творештвото. Промените го прават создавањето возбудливо, маниризмот за

мене е туѓ, непознат. 

Јас, во исто време можам да направам илјадници портрети и сите тие да

бидат различни. Надворешноста на портретот за мене е неважна, мене ме

интересира ликовноста, структурата, вредностите на бојата кои бескрајно ги

истражувам во сликата како археолог кој радосно открива нови слоеви.

Секој нов слој, за мене е нова слика, се обидувам и првиот и последниот да

кореспондираат, да живеат заедно. Во моите слики има и многу поетика,

можеби тоа се должи на гените, а всушност Македонија е поетска, паганска,

митска, надреална земја. Сето тоа го има во моето творештво. 

Арт Поинт - Гумно е само институционализирање на она што јас и мојата

сопруга отсекогаш сме го правеле: организирање на изложби, креативни

дружби со многу интернационални уметници. Тие наши делувања беа

распрснати насекаде низ земјава, сеедно дали во форма на организирање

на гостувања на колонии, приватни студиски посети, самостојни или групни

изложби. Овој пат, тие активности се фокусирани и почнуваат и завршуваат

во една точка - Слоештица. Таму уметниците вистински ја запознаваат

Македонија и креирањето е интензивно. 

Мотото на Арт Поинт - Гумно е „Допри ја земјата за да се кренеш!“.

Потенцирам дека патувањата низ светот мене ме одмораат и ми помагаат да

ја возобновам енергијата исто како што тоа го прави Слоештица!

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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Често потенцирате дека патот на презентирањето на сопственото творештво

го пробивате и без поддршка на државава. Како тоа најчесто се одвиваше

на почетокот а како е денес?

- Никогаш целта не ми била да создавам уметност скриен под чадорот на

државата; или да припаѓам во групата на таканаречните, државни уметници.

Ниту сум јас тој човек, ниту пак би бил среќен да бидам ставен онаму каде

што не припаѓам. Јас ја сакам слободата, слободоумието во изразот и јас сум

граѓанин на светот. Сепак, потекнувам од моќната култура која што се вика

МАКЕДОНИЈА и една од поставените цели пред мене е нејзина афирмација

и славење на нејзиното ИМЕ. 

И покрај сите евидентни резултати постигнати на сите континенти, еве, и

последнава моја изложба ја реализирам со симболична поддршка од

државата, а во најголем дел со сопствена помош и средства од спонзори. А

за илјадници безначајни проекти се одлеваат огромни средства. Односот на

државата кон мене како кон творец - амбасадор, со мали исклучоци е

речиси непроменет!

Мислите ли дека создадовте услови да почнете да функционирате како

самостоен уметник во Македонија?

- На почетокот, веднаш по завршувањето на факултетот за ликовни

уметности, за мене беше потешко да дојдам до порепрезентативен

изложбен простор, а границите на тогашна Македонија беа тесни. Јас бев

првиот македонски уметник кој дипломирал на скопската Академија, а

изложував, и тогаш сам, како и денес, во Белград, Љубљана, Јесенице,

Сараево, Будва итн.

И тогаш, како и сега, мојата уметност предизвикуваше внимание за што

сведочат бројните написи во „НИН“, „Политика“, „Словенско Дело“ и други.

Денес тоа го правам многу полесно. Соработувам со голем број галерии и

институции од областа на уметноста во светот. 

Доволно е да го внесете моето име на сајтот Гоогле па да се видат безброј

страници со информации и репродукции поврзани со моето творештво. Во

Македонија е многу тешко да се функционира како самостоен ликовен

уметник бидејќи не постои вистинска ликовна сцена. Особено е значаен

податокот дека вистинска професионална приватна галерија и не постои.

Овде постојат услови само за естрадни уметници, па дури и за нив, условите

за делување се тешки. 



РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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Годинава, земјава за жал, се прости од вашиот татко, писателот Петре

М.Андреевски. Би сакале ли да посочите на дел од неговите творечки

влијанија врз вас како сликар?

- Татко ми отсекогаш имаше една неостварена желба - да стане сликар.

Неговото прво доаѓање во Скопје било за да полага приемен испит во

средното уметничко училиште. Јас би рекол, за среќа не положил бидејќи

нацијата ќе беше посиромашна без неговите капитални дела. Во неговата

литература има многу слики.

Тој го забележа мојот талент уште многу рано. Сите мои книги и тетратки беа

испречкртани и изнацртани и на негов предлог се запишав во средното

уметничко училиште. И така се почна...

Статијата е прочитана 2724 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Левата страна на божјиот пат

Јубилеј на хорот „Менада“

Документација од Фондот на Блаже Конески

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
Сподели

период од-до 2006    2014
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