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МОЌТА НА ВИКТОР ВАЗАРЕЛИ ЈА МАЃЕПСА СКОПСКАТА
ПУБЛИКАТА

Делата на таткото на оп-артот ги фасцинираа и младите

Катерина Богоева

Музејот на современата уметност на денот на роденденот на големиот

визионер во уметноста, унгарско - францускиот уметник Виктор Вазарели, 9

април, на подарок доби уште едно негово дело, сериграфија од познатиот

циклус „Вега“, која на директорката на музејот, Елиза Шулевска и ја врачи

колекционерот на делата на Вазарели, Тибор Чепеи. На овој начин беше и

отворена изложбата на 180 - те дела од колекцијата која ја чинат

литографии, сериграфии, објекти, а се презентирани и двете дела што

Вазарели му ги подарил на Музејот по скопскиот земјотрес: „Без наслов“ - од

1968 година, сито - печат во боја и „IOL“, масло на платно од 1952 -1958

година. 

Музејот пак му врачи благодарница на Чепеи, кој без надомест презентира

најголем број од делата од колекцијата во Скопје, по претходна

презентација (но со помал број на дела) во Софија, но во голем број градови

во светот. Ретроспективната изложба и' понуди вистинско изненадување на

многубројната публика од различни возрасти, која на отворањето уживаше

во богатиот творечки опус на едно од најголемите имиња во ликовната

уметност на 20 век, татко на оптичката уметност, оп - артот. На неа до 5 мај

ќе може да се видат делата создавани од 1930 до 1990 година, а почнувајќи

од 15 април секојдневно по барање на посетителите, во музејската кино-

сала ќе биде прикажуван и документарниот филм посветен на Вазарели

„Слика, музика и текст“. 

И во оваа прилика, како што вообичаено станува збор за презентации на

големи уметнички имиња, очекуваната возбуда кај најголем дел од

публиката беше очигледна. Познавачите на уметноста, но и љубопитните

посетители беа фасцинирани од визионерската моќ на авторот, кој ги
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

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

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

НАЈГОЛЕМ ПАД НА ДОЛАРОТ ВО ПОСЛЕДНИТЕ
6 МЕСЕЦИ

ИЗГРАДБАТА НА ПЛОШТАДОТ "СКЕНДЕРБЕГ"
ПОСКАПЕ ЗА НОВИ 300.000 ЕВРА

СЗО: ПОРАДИ ДЕПРЕСИЈАТА ГОДИШНО СЕ
САМОУБИВААТ ПО 800.000 ЛУЃЕ

ПОЛСКИТЕ ИЗДАВАЧИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА
МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ

ИЗГЛАСАНА РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА
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надминал постоечките творечки граници,

отворајќи нови безгранични креативни

полиња. Ликовната критичарка Соња

Абаџиева, поранешна директорка на МСУ ја

нарече одлична изложбата токму поради

ретроспективното прикажување на

графиките и објектите, посочувајќи дека во

оваа прилика се презентирани дела „кои

многу од луѓето не ги знаат, дури ни

стручните лица не ги виделе“. Потсети дека

за време на поранешна Југославија, Виктор

Вазарели во МСУ, освен со неговите

донирани дела, бил презентиран во рамките

само на една изложба што ги обиколила сите

тогашни ЈУ центри. 

Графичарот Ладислав Цветковски во пренесувањето на позитивните

впечатоци од изложеното издвои дека токму Вазарели го нарушил

академизмот, ограничувањата во графиката авторот да мора сам да ги

печати графиките. „Тој давал скица врз која работел цел тим од соработници

и овозможил мултиоригиналот да стане колективно дело. Токму неговиот

потпис, е она што делото го прави оригинал. Не е важно дали станува збор

за прв, втор , педесетти - шеесетти отпечаток или дали воопшто е направена

репродукција, битна е идејата, неговиот творечки порив. Тоа за мене како

графичар е најважно. Резултатот од целата приказна на Вазарели, може да

се види во логото на Рено, за кое се зборува дека е негово, иако не е

официјално потврдено. И да не е, произлегува од неговите уметнички дела“

- смета Цветковски и вели дека графиката и сликарството кај Вазарели се

исто, но дека токму тој, е најважниот во творечката приказна. 

Меѓу публиката покрај ликовни уметници очекувано имаше и архитекти, кои

фасцинирани од изложбата, полека се движеа низ изложените објекти, што

привлекуваат и денес иако се создавани десетици години наназад. Силни и

денес, делата на Вазарели ја привлекоа и младата публика, која секогаш е

гаранција дека визионерите го исполниле својот сон.

Роден во унгарскиот град Печуј во 1906, град кој во 2010 година треба да

биде европска престолнина на културата, Виктор Вазарели својот творечки

пат од 1930 година ќе го минува во Париз каде и го завршува својот живот

во 1997 година. Уметноста со неговото творештво ќе ја збогати со нови

високо естетски форми, со фасцинантни геометриски облици, со бои низ кои

ќе се изрази себеси создавајќи универзален ликовен јазик кој трае и

инспирира. Како графички уметник Вазарели го создал своето прво дело на

оптичката уметност - „Зебра“, кое се состои од искривени црни и бели ленти

во 1930 година и со тоа најавил каде ќе се движи понатаму, развивајќи го во

двете децении кои следуваат својот препознатлив стил на геометриска

апстрактна уметност. Во Будимпешта каде и го минал детството, најпрвин

студирал медицина, за подоцна да продолжи да учи традиционално

академско сликање на приватната академија Подолини - Фолкман.

Стекнувал знаења и на работилницата „Сандор Бортњик Михели“, позната

како центар на студиите Баухаус. Неговата исклучителност во цртање била

брзо забележана. 

Во 1929 година Вазарели ги сликал познатите „Сина студија“ и „Зелена

студија“, а во тој период работел како графички дизајнер и уметник за

постери, комбинирајќи ги моделите и органските слики. Продолжил да

работи и во Париз, каде континуирано три децении ќе го развива својот

стил, работејќи со различни материјали, но користејќи минимален број на

форми и бои. Неговото име е врзано и за визуелната кинетика, за дела кои и

денес ги привлекуваат љубителите на уметноста 

Керамичката ѕидна слика на Виктор Вазарели од 100 м2 „Почит кон

Малевич“ го краси Универзитетот во Каракас, Венецуела, а авторот кој во

1963 година ја прикажал палетата „Планетарен фолклор“, ја создал серијата

„Почит кон хексагонот“, „Вега“, во 1965 на изложба во МОМА посветена на

оптичката уметност под наслов „Чувствително око“, печатот го поздравил

како пронаоѓач и креатор на оптичката уметност. 

Својот прв музеј со над 500 дела кој подоцна го затворил, го отворил во

 

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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ренесансната палата во Гордес. Ја основал и Фондацијата Вазарели во

Аксен-Прованса, музеј сместен во посебна структура специјално дизајниран

од него. Во 1976 година, музејот е инаугуриран од францускиот претседател

Жорж Помпиду, кога и Вазарелиевиот голем кинематски предмет „Жорж

Помпиду“ е инсталиран во Центарот Помпиду во Париз. 

Во неговиот роден крај Печуј, и денес се наоѓа Музејот Вазарели отворен со

голема донација на неговите дела. Вториот унгарски музеј на Вазарели е

отворен во 1987 година во палатата Зичи во Будимпешта каде се

презентирани над 400 дела. Историјата на ликовната уметност ќе ја

забележи и 1982 година, кога 154 специјално направени колор принтови на

Виктор Вазарели биле пренесени во вселената од космонаутот Жан-Луп

Кретиен со француско-советскиот вселенски брод „Саљут 7“, а подоцна

продадени за потребите на УНЕСКО.

Статијата е прочитана 2063 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Монопретстава на Драган Спасов - Дац

Почнува Саемот на книгата

Два клавира за Тетово

Груевски ќе постави камен-темелник во НУБ

Битолчани не го даваат „Браќа Манаки“

Циклус на култниот автор Фасбиндер во Кинотека

Дракула - атрактивен музичко-театарски проект

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

период од-до 2006    2014
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