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ТВОРЕЧКИ ПАТ ЗАПОЧНАТ ОД ДВОРОТ НА „СВЕТА СОФИЈА“

Скулпторот Љубомир Стефановски и денес е задоволен од односот на
јавноста спрема неговите дела

КАТЕРИНА БОГОЕВА 

Снежните зимски денови во кои деновиве сонцето ја потенцира и убавината

на скулптурите поставени на отворено, а на градовите им дава можност да

добијат привремена, поубава димензија, не навратија кон творештвото, на

еден од најстарите македонски скулптори Љубомир Стефановски. 

Охриѓанец по потекло, роден во 1919 година во градот од каде и ги добил

првите творечки иницијации да се занимава со уметност, тој ги минува

пензионерските денови во центарот во Скопје, во семејната куќа, во чиј

двор и денес стојат дел од неговите скулптури. Видно задоволен од

минатиот свој творечки пат, од плодната педагошка дејност, од

општествените ангажмани во дел од културните институции, тој денес со

очекувана смиреност и внимателност во гласот, говори за настаните, луѓето,

приликите кои му го одбележале животот. Драго му е што неговите

скулптури не спаѓаат во дел од оние кои се почесто страдаат од деструкции

и кражби, присутни скоро во сите делови од земјава.

„На моите скулптури нема оштетувања од човечка рака, а работев доста

споменици врзани за нашата борба за самостојност. Пред 40 - тина години

го изведов споменикот на легендарниот Питу Гули, лоциран во центарот на

Крушево, а потоа и споменикот во чест на загинатите партизани во НОВ за

ослободување на Крива Паланка кој се наоѓа пред градското собрание и др.

Во центарот на Скопје стои и мојата скулптура изработена во надалеку

познатиот прилепски мермер, каде е прикажан ранетиот на тоа место,

командир на партизанскиот скопски одред во напад со полициска бугарска

станица. Сакав да го доловам и одбележам тој настан што се случил токму

тука“ - вели Стефановски и посочува дека најмногу го посетувал споменикот

во Крива Паланка, но поминувал често и во Крушево и пред 2 август често
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НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

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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го репарирал споменикот на Питу Гули. За него уништувањето на

спомениците и крадењето на бистите на значајните личности од

македонската историја, претставува невиден вандализам. 

Вангел Коџоман - првиот учител

Скулпторот создал десеттина дела кои стојат како симболи на патрони на

одредени објекти, меѓу кои се и бистите во училиштето „Кочо Рацин“ и во

студентскиот дом „Кузман Јосифовски - Питу“ во Скопје, во училиштето

„Григор Прличев“ во Охрид и др. 

Меѓу впечатливите скултури на Љубомир Стефановски во Скопје се и

скулптурите на тврдината Кале и во дворот на фабриката Алкалоид. 

Тој посочува дека никогаш не се бавел со сликарство, а навраќајќи се кон

корените на својот интерес за ликовната уметност особено за скулптурата,

со голем респект говори за првиот учител, доајенот на македонското

сликарство Вангел Коџоман, кој во гимназиските денови извршил огромно

влијание и го насочил кон скулптурата која ќе му стане животна

преокупација. 

„Тој беше „првиот кривец“ да се определам за оваа професија, затоа што

многу ме поддржуваше. Пред него имавме еден друг наставник кој ги

правеше часовите досадни и голем број од учениците бегаа од настава. Со

доаѓањето на Коџоман, тој како некој факир успеа да најде начин да се

зближи до учениците, да ги поддржи во развивањето на чувството за боја, за

цртеж, а на учениците како мене, кои повеќе гравитиравме кон пластиката и

пластичните материјали, ни даваше глина и можност да се експонираме. 

Ги натера моите родители и родителите на сликарот Димче Протуѓер да не

поддржат да студираме во Белград“ - вели скулпторот, кој сеќавајќи се на

минатото си ги оживува и сликите од детството. Живеел во куќа во Охрид,

сместена во близина на црквата „Света Софија“ во чиј двор гледал и голем

број растурени релјефи со претстави на животни, растителни орнаменти.

Заедно со другите деца се обидувал и да ги имитира .

Педагошката дејност - паралелен свет

Љубомир Стефановски со своето творештво

во историјата на современиот скулпторски

израз на Македонија, се вбројува веднаш по

првиот академски скулптор Димо

Тодоровски. Наобразбата во бурните воени и

поствоени времиња ја започнува најпрвин

во Белград, за да ја продолжи во Софија и

Загреб. Во Софија завршил Државна

художествена академија во 1946 година, а

во Загреб во 1951 Академија за ликовна

уметност, оддел вајарство со стипендија од

тогашното министерство за култура. Со

големо задоволство се сеќава на годините

поминати во Загреб на специјализација кај

познатиот скулптор Антун Августинчиќ и на

магистерските студии. 

По враќањето во Македонија станал професор во Средното уметничко

училиште во Скопје каде ги запознал доајените Никола Мартиновски, Лазар

Личеновски, Борко Лазески, Димо Тодоровски и др, а своето знаење им го

пренесувал и на студентите на Педагошката академија каде бил и еден од

нејзините основачи 

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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„Од формираната Катедра за ликовна уметност излегоа голем број

талентирани ученици кои потоа станаа наставници и формираа значајни

центри за ликовно творештво во Македонија, како што е на пример „Мал

Битолски Монмартр“ во Битола, Кратовската галерија и др. Работев

паралелно со тоа и скулптури во камен, дрво, бронза, гипс... 

Не можам да се пожалам дека не сум изработил доволно за мојот живот, но

заради проблемите со видот морав и да го намалам темпото. Сепак и по

пензирањето работев скулптури. Една од нив е и „Игра со вода“ изработена

во бронза која денес е поставена кај Билјанините извори во родниот град“ -

потенцира скулпторот Љубомир Стефановски. 

Го истакнува и своето членство во Друштвото на хрватските уметници и во

Друштвото на ликовните уметници на Македонија каде еден период бил и

претседател. Дел од неговите дела се наоѓаат и во Националната галерија на

Македонија.

Статијата е прочитана 1899 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Фотографии_ Сурва, сурва година

УНЕСКО ја прогласи 2008. за година на јазиците

Божикен концерт на „Скопски солисти“ и хорот „Менада“

Александар Македонски e неотуѓиво величие на Македонија

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