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ГЛИГОР ЧЕМЕРСКИ

УМЕТНОСТА Е ОДБРАНБЕНА РЕАКЦИЈА НА НАЈПОТИСНАТОТО
ВО ЧОВЕКОТ

Инспириран од светлината на Хераклеја, уметникот создаде серија слики
под ова име

КАТЕРИНА БОГОЕВА 

Академскиот сликар Глигор Чемерски на својата самостојна изложба која во

текот на март беше поставена во изложбениот салон „Магаза“ во Битола,

меѓу 35 -те дела кои и ги понуди на публиката, изложи и серија слики под

наслов „Хераклеа“, создадени минатата година на Меѓународната ликовна

колонија Де Ниро, во битолско Нижеполе. Сликарот бил изненаден од

реакциите на своите колеги, дека тоа е всушност е и првиот циклус на слики

инспирирани од античкиот локалитет, а е задоволен од вниманието кое на

изложбата и го посветила публиката и историчарките на уметност, Гордана

Цветанова и Љиљана Христова. 

„Познатиот уметнички став - уметноста раѓа уметност, Чемерски го

преведува во дела на неговиот, персонален, творечки идентитет,

презентирајќи уметност на апсолутното сега, а базирана на дамнешната

античка и рановизантиска уметност. Станува збор за изложба на серијата

слики -„Хераклеа“ - во масло на платно и цртежи - визии на сегменти од

претстави на мозаичните подови на античкиот локалитет. Мозаичната

синтеза на стилските компоненти на античката и рановизантиската уметност,

тој ги преведува метафорично во својот препознатлив, но секогаш нов -

експресионистички стил, во линии, облици и бои вознемирано во просторот

на драматични композиции“- вели Цветанова, додека Христова ќе забележи

дека авторовите уметнички креации поврзани со циклусот посветен на
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Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието
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Хераклеа Линкестис, претставуваат реминисценции на оддамна изминати,

прекрасно вообличени и имагинарно доживеани времиња, чија светлина

неодминливо го следи авторот и го исполнува дури и најскриениот дел од

неговата душа.... 

„Делата на овој еминентен уметник се доживуваат тактилно, визуелно и

трансцедентно. Тие делуваат сами по себе затоа што содржат универзални

пораки и општоприфатливи феномени“ - посочува Љиљана Христова. 

Токму светлината, доживеана на локалитетот беше и првата асоцијација која

деновиве го поврза повторно Чемерски со делата што ги создавал минатото

лето на колонијата. 

„Мојата врска со антиката е стара, потекнува од стартот на моето сликарство.

На Хераклеа имаше фантастична светлина во пејсажот, во мозаиците, што ми

даде неверојатно чувство на блискост со творците на уметнички дела што и

до денес се сочувани. Инспириран од тој поминат ден на локалитетот, кога

подоцна почнав да сликам, на платното ми се испомешаа мозаиците и

скулптурите, но сега беа живи, беа дел од нешто што живее и денес со нас,

но измешнани со светлината која била таму и пред 2. 000 години“- вели

авторот за кого ова претставување во Битола, каде за прв пат изложил и 13

графики е и своевидно ново искуство, соочување со актуелните процеси во

земјава.

„ Во Битола но и во Кавадарци каде самостојно изложував минатата година,

во овие два значајни сегменти од македонската географија, ја видов

неверојатната потреба на луѓето по духовните вредности, по уметноста, но

истовремено и неможноста да си дозволат да купат уметничко дело.

Немоќни се исто така и институциите, а за да функционира ателјето на

уметникот, треба неговите дела да бидат примени во некоја колекција,

институција, во нечиј дом. Да не беше споменатата појава масовна, немаше

ниту да ја споменувам, но и јас живеам од, и за сликарството. Ретко се

случува некој да живее од својата професија, но општо земено, ние живееме

од денес за утре“- вели Глигор Чемерски. 

Делата создадени на Меѓународната ликовна колонија Де Ниро, деновиве се

презентираат за прв пат на изложба во Белград, со најава дека изложби ќе

бидат отворени и во уште три града во Србија. Оваа ликовна колонија,

Чемерски, кој зад себе има долгогодишно искуство и во таквиот вид на

заедничко дружење и работење на ликовните уметници во различни делови

на светот, ја издвојува по професионалниот однос на нејзиниот организатор

Драги Филевски, кој според него ја поседува потребната љубов кон

сликарството. „Иако добивам голем број понуди, бирам на која колонија ќе

учествувам, бидејќи во најголем број случаи тоа е најевтиниот начин да се

да се дојде до многу слики “, предупредува сликарот кој пред скопската

публика со поголема изложба, планира да се претстави до крајот на

годинава. 

Разговорите за уметноста за Глигор Чемерски се неисрпна тема. Во оваа

прилика споменатата глад за уметност, тој ја толкуваше како „одбрамбена

реакција на најпотиснатото во човекот“. 

„Црн федер ја исфрла таа потреба кај луѓето. Неа најмногу ја има кај оние

кои не се во можност да ја стимулираат уметноста во целина, но ја

почуствувале таа глад што најчесто ја потиснуваат од економски причини.

Постојано го бараме одговорот за многу нешта во уметноста. Покрај голем

број секојдневни настани, мали парчиња од минатото не усреќуваат и ни

даваат најтопла информација за авторите“ - вели сликарот, пренесувајќи ја и

усно магијата од древната Хераклеа, содржана во неговите слики.

Статијата е прочитана 3240 пати. 
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