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РАЗГОВОР

ИНТРОСПЕКЦИЈАТА Е ЕДЕН ОД МОЖНИТЕ ЧОВЕКОВИ
ПРЕМИНИ

Бугарскиот уметник Станислав Памукчиев го смета Балканот за силен
творечки резервоар

Катерина Богоева

Ликовниот уметник Станислав Памукчиев, чија изложба во земјава е

отворена минатата недела во Музејот на современата уметност, е најавен

како четврт реномиран претставник на современата ликовна сцена во

Бугарија, кој самостојно се претставил во овој простор. Под наслов

„Почетоци“ (што и симболично се смета за почеток на обновување на

културната, меѓусоседска соработка меѓу двете земји), тој на публиката и

презентира избор од слики, објекти и инсталации, создавани во изминатите

девет години, во рамките на своите творечки циклуси „Реликти“, „Стапалки“,

„Почетоци“, „Премин“, „Бела соба“, „Седиментирано време“ и „Протоси“, 

Професор е на Ликовната академија во Софија, каде што и дипломирал. На

ликовната сцена, како сликар се појавува на почетокот на 80-тите години на

минатиот век, за десетина години подоцна, како резултат на сопствениот

творечки развој, да почне сликите да ги претвора и во објекти. 

„Ликовноста на моите слики тогаш почна да навлегува во

тродимензионалните дела, во објектите, инсталациите. Стојам на тоа дека

делата претставуваат целина, поради што заедно и ги презентирам како

елементи од еден расказ. Преминувањето е моја основна и трајна тема на

работа, бидејќи така и ја разбирам уметноста, како можност за

достигнување на некои подалечни хоризонти, на трансцедентното. Едно од

можните преминувања, е токму враќањето наназад, интроспекцијата. Не

како враќање во историјата, не како носталгија по неа, туку повеќе како

враќање во културната, психолошката, во родовата меморија на човекот.
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА

ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ

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

ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ЧЕЛИЧНИ
ОДБОЈНИ ОГРАДИ НА ПАТОТ ОХРИД- СВ. НАУМ

БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА СО ПРЕДЛОГ ЗА
ВИЦЕПРЕМИЕР ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.mse.mk/mk/symbol/RZUS
http://www.mse.mk/mk/symbol/STB
http://www.mse.mk/mk/symbol/STIL
http://www.mse.mk/mk/symbol/TKVS
http://www.mse.mk/mk/symbol/TNB
http://www.mse.mk/mk/symbol/TPLF
http://www.mse.mk/mk/symbol/TTK
http://www.mse.mk/mk/symbol/USJE
http://www.mse.mk/mk/symbol/ZILU
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=DA714BC25950754682C25E2F7CE97555
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=03B309B2914181479487C726364AE861
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D3146872AAC2CA540BD02D2991B5B34A3&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%20%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D3146872AAC2CA540BD02D2991B5B34A3
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D3146872AAC2CA540BD02D2991B5B34A3&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=377F45803A41DE49A8F5AFC3509C1832&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=843571C7C2721D46B5844C1661F05884&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=13EEF2F18D5129469BE3F82DEA4A4458&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=0EF6E74085E53649B7529D7D3B95464D&arc=1


Враќање кон базичните начела што сме ги заборавиле, а не определуваат

емоционално и духовно како луѓе: кон страстите, стравовите, љубовта,

стравот од природата, кон љубовта кон мајката, жената... Говорејќи или

будејќи ја интуицијата за тие работи, сметам дека имам повеќе можности да

комуницирам вистински со луѓето, отколку кога разговарам за секојдневните

нешта“, вели Памукчиев, потенцирајќи дека му е особено важно што живее и

работи на Балканот. 

„Тука ние сите газиме во археологија, полни сме со јазична виталност и

мистицизам. Тоа е неговата специфика, а нам срцата ни се полни со болка и

христијанска љубов. Творештвото создавано во овој крај од светот, си има

своја, балканска интонација“. 

Изложените дела во реновираната сала на МСУ, кои „влечат“ кон архаичното,

ја содржат очигледната, навидум груба моќ на природните материјали, кои

на авторот му се основа за работа. „Користам пепел од дрво, пигменти,

земја, некаде камења, сено, материјали што го содржат чувството за

праматерија. Историјата на човештвото се развивала околу огништето, со

електричната енергија живееме во последните сто години. На Балканот има

места каде сеуште се живее на дрва и оган. Длабоко во себеси, ние тоа го

имаме наслоено и затоа кога ќе видиме некое згаснато огниште, не тера да

се навраќаме назад. Од такви силни чувства јас сакам да ја создавам својата

уметност“ - вели Станислав Памукчиев, кој досега освен во Бугарија,

изложувал и во Холандија, Србија, Германија, Унгарија, Австрија, Романија,

Норвешка, Полска, Словачка, Чешка, Белгија, Индија, Венецуела, Велика

Британија, Италија и на и други места. 

Од основните творечки циклуси, во Скопје презентира дела со мал и голем

формат.Вели дека оваа изложба, но и изложбите во Софија и Белград ги

доживува подлабоко, бидејќи очекува творештвото токму на Балканот, за

разлика на пример, од Норвешка и Шведска да му биде на подлабок начин

прочитано. Реакциите на тамошната публика ги опишува како повеќе

разумски и интелектуални, отколку емотивни. За него Балканот претставува

енергетски, интелектуален, најмногу емоционален резервоар, од кој

уметниците црпат енергија за своето творештво, кое земајќи го во обзир

отворањето на политичките и економските граници, допрва треба да му

биде понудено на светот. 

„Треба да го прошириме разговорот помеѓу Западот и Истокот, за да

произлезе желбата за поголемо меѓусебно запознавање. Наше е да

изградиме достоинство, да покажеме кои сме ние, зашто само така можеме

да ги збогатиме другите земји кои чекаат непознатата култура да им донесе

нов импулс. За жал, таквата дифузија не оди лесно, поради разликата во

културните нивоа“. 

Запрашан дали бугарските уметници се чувствуваат инфериорни во однос

на земјите кои стотици години наназад, ја оформуваа светската ликовната

сцена, Памукчиев посочи:„Многу работи се поврзани со историските

движења.При градењето на современата цивилизација, центарот на светот

се преместува во западна Европа, а познато е дека ние имаме силна култура

и историја и пред тоа. Се знае за силата на Византија. Во современиот свет

се наложуваат авторитетни уметнички имиња и со заштита од силата и

финансиите на големите држави. Бугарските и македонските уметници, на

некаков начин се принудени да ги користат начините за афирмација кои им

ги налагаат западно - европските механизми. Такво е бугарското искуство.

На пример, најпознатиот бугарски уметник Кристо Јавашев, само по крв е

Бугарин, инаку е чист, американски уметник. Ако сакаме да произведеме

творештво и да го заштитиме, да произведуваме национално достоинство,

институциите треба многу јасно да ги формулираат своите цели и програми

на однесување за еден многу рамноправен и вреден дијалог со светската

култура. За жал, во преминот од еден во друг политички систем, уметноста

дојде на последно место. Никој за неа не се грижи. Институциите од

културата во Бугарија слабо работат. Сега кај нас постои тенденција на

оживување, идеја дека нешто треба да се прави, но не се знае точно што.

Оправданието е дека нема пари, но тоа се познати проблеми на малите

народи. Од западните земји треба да го научиме институционалниот начин

на правење култура. Доаѓаат нови генерации, кои се надевам ќе научат како

подобро да се снаоѓаат во западните земји. Но, за мене е важно силата во

творештвото да се влече од сопствените корени“.

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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