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ТРАДИЦИЈАТА Е ВАЖНА НИШКА ВО МОЈОТ ЖИВОТ

Творечките преокупации Дафинка Балабанова - Алексова ги црпи од моќта
на ликовната уметност

Катерина Богоева

Академската сликарка Дафинка Балабанова - Алексова која дел од своето

творештво претстави на изложба во Музејот на град Скопје, нарекувајќи ја

„Носталгични зони на сеќавањето“ во делата, но и низ гласно изговорените

размисли, укажува на тежнението својот мир да им го пренесува на другите.

Преку ликовното ја потенцира смислата на своето постоење,

експериментира и во полето на применетата уметност, создавајќи убави

парчиња накит, предмети што се дел од денешната гардероба. Слика главно

во техника сув пастел, но вели дека за разлика од она што во овој период и

го презентираше на публиката (сцени од богатството на македонската

флора, од традиционалниот ентериер на македонската градска куќа), во

иднина може да ја изненади публиката и со нешто сосема различно.

„Се заситувам од една работа. Подолго време експериментирам на едно

поле, на пример, работам ѓердани и кога ќе помислам дека сум ги исцрпела

сите можности, престанувам. Дури потоа можам да сликам. На последнава

изложба презентирав свои три творечки фази создавани од 1996 до 2007

година, со паузи од три до четири години, период во кој сум работела нешто

друго. Не работам дела во масло на платно, не сликав со таа техника ниту

додека студирав на Факултет за ликовна уметност, каде отидов од

Архитектонскиот факултет на кој професорот Иван Велков го забележаа

начинот на моето сликање“, вели ликовната уметница и нагласува дека

работи и пастел и акварел. Техниката пастел ја чувствува како своја, бидејќи

е земјена и укажува дека тоа и може да се види во нејзините дела каде

традицијата се чита низ насликаната флора и фауна, низ другите елементи. 

„Таа е нитка која ги врзува елементите и во секоја слика се наоѓа по нешто.

Ја има на пример и во насликаниот чаршав за на маса, кој е дел од народна
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Од недела нов влажен бран
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носија. Овие мои дела се со мала доза на наива, која ги прави поприемливи

за гледачот. Погледнати оддалеку, сликите изгледаат дека се чист реализам,

но кога ќе се погледнат одблиску, се гледа дека има многу работи кои се

недовршени и така намерно оставени. Човекот не го ставив во нив, можеби

во некоја друга прилика, бидејќи во душа ми се животните и природата, а тој

врз нив прави голема агресија. Фазанот изземен како единка го кревам на

пиедестал, ја покажувам неговата убавина и посочувам дека животните не

треба да се убиваат“, вели Балабанова - Алексова и потенцира дека целиот

нејзин живот е поврзан со традицијата, каде спаѓа и работата со волната од

која изработува впечатливи предмети, мали уметнички дела. Смета дека

нивниот пат до купувачите е оптоварен со предрасуди, дека таквите

предмети создадени во странство се сметаат за повредни од создадените на

нашето тло. 

„Ни треба поразлична едукација, поголемо внимание кон она што се создава

на нашето тло. Во Македонија не работам само јас филц, но јас им давам

уметничка нота на производите од волна, внесувам поголема имагинација

во нивната изработка. Но не сум многу сигурна дека луѓето тоа овде кај нас

го примаат на вистинскиот начин. На уметниците им недостига добар

менџмент, за да може уметничките производи да влијаат на подигање на

есетиката во секојдневниот живот. Кај нас најголем дел од уметниците не

успеваат економски да се снајдат и затоа се префрлаат да работат

комерцијално според барањето на публиката“. 

Работејќи денес како помошник конзерватор во Националниот

конзерваторски центар, ликовната уметница посочува и на одредени

моменти поврзани со заштитата на културното богатство.

„ Работам на маслени слики, современи и средновековни, на конзервација

на икони и на плаштеници, бајраци, на се што е од платно. Македонија е

многу богата со такви дела, но на државата и треба многу стручен кадар и

пари за да може се да се заштити. Сега работите одат полека, се селектира

она што е најзагрозено. Се тркаме со времето, но мислам дека ќе не прегази

бидејќи има работи што се многу вредни, а ги тргаме на страна да почекаат

некое подобро време. Проблемите со вредните предмети настануваат кога

ќе излезат од конзерваторската лабораторија. Важно е дали ќе бидат

поставени или не во услови што сме ги пропишале, дали такви услови и

постојат во црквите и галерите“.

Дафинка Балабанова - Алексова работела и како костимограф во

Македонската радио - телевизија и на десеттина театарски претстави низ

театрите во земјава. „Тоа е дел кој сакам да го продолжам. Јас сум генерално

ликовен уметник, а тоа на мое големо задоволство, ми дозволува да работам

во различни сфери“.

Статијата е прочитана 1721 пати. 
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„Англискиот пациент“ му ја донесе најголемата слава на Мингела

Почина џез-пијанистот Драгиша Солдатовиќ - Лабиш

Работилница со англискиот режисер Колин Тиван

„Јас сум од Титов Велес“ вечерва во Битола
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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