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„МАЧКАТА“ НА АЏИЕВСКИ СТОИ И ВО АСУЦ

Има ли разлика? Скулптурата на Тома Аџиевски во АСУЦ (лево) и „Мачка“ на улица „Македонија“ (десно)

Дали скулптурата на „Македонија“ е оригинал, како што се бараше во
конкурсот

Катерина Богоева

Скулптурата „Мачка“ на Томе Аџиевски не е првата поставена во Скопје на

отворен простор, на познатата улица „Македонија“. Повеќе од десет години,

уште едно дело на Аџиевски од циклусот на египетски мачки на кој тој

работи години наназад, стои во дворот на АСУЦ „Боро Петрушевски“, каде

авторот е професор по ликовна уметност. Првото среќавање со оваа „мачка“

која за разлика од онаа во центарот во градот не е со златна боја, туку

зелена, побудува недоумица кај граѓаните дали станува збор за копија или

не на едно исто дело. 

Според Министерството за култура, проектот со кој конкурирал Томе

Аџиевски на отворениот конкурс за скулптури минатата година не

предизвикал дополнителни реакции од страна на комисијата која и го

одобрила, врз основа на поставените критериуми. 

„Се работи за потполно различни дела по димензија, по колорит, а досега

египетската мачка јас ја имам изведено повеќе пати во јавен простор“,

посочи вчера авторот Аџиевски, осврнувајќи се на својата неколкугодишна

творечка преокупација. 

„Една моја скулптура на мачка се наоѓа во Берлин, во приватната галерија

’Евелин Гресман‘, и е откупена по мое учество на групна изложба во овој

град во 1997 година, а имам и една скулптура во приватна галерија во една

од државите во поранешна Југославија, но сопствениците побараа да

останат анонимни. Моја египетска мачка има и во големата сала на

Министерството за надворешни работи, а голем број од нив и во моето

ателје. Фасциниран сум од формата на мачката и од идеологијата која низ
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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неа се проткајува и ќе продолжам да ја работам и понатаму. Ми беше

голема желба едно од овие мои дела да биде поставено во центарот на

градот и поради тоа и се јавив на конкурсот“.

Неговата „Мачка“ на улица „Македонија“ која и не може добро да се види од

раширените чадори за сонце, деновиве е без потпис. Извадена е плочката

на која стоеше името на авторот и името на делото, а без потпис стои и

скулптурата во споменатото средно училиште, за која тој вели дека е копија

на делото што му било украдено пред две години. Во дворот на ова

училиште се наоѓаат и други негови дела, а скулптурата на мачка, станала

повидлива откако по повторната изработка, била преместена на нов

простор. 

Во центарот на Скопје деновиве на отворено непотпишано стои уште едно

дело. Станува збор за скулптура во голема димензија со претстава на маж,

жена и дете, откриена пред неколку дена во близина на скулптурата „Бик“, за

која се' уште нема прецизна информација за нејзино официјално

претставување. Граѓаните вртат кругови околу постаментот и неуспешно го

бараат името на делото и на авторот. Министерството за култура по наше

барање вчера ја разреши енигмата. Скулптурата е наречена „Семејство“, а

автор е Бранко Јакшиќ. За разлика од Томе Аџиевски, најверојатно станува

збор за млад, се' уште неафирмиран скулптор кој до своето дело,

најверојатно ќе се фотографира некаде по одморите, во присуство на

министерката за култура, Елизабета Канческа - Милевска, како што и се

одвиваа досегашните претставувања на веќе поставените скулптури. 

Статијата е прочитана 3329 пати. 
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Изложба и оперска вечер на „Скопско лето“

Дешифрирање на средниот текст на каменот од Розета
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Пети Смит или Сантана - каде ќе одиме?
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maja, 09.07.2009 08:48:04
Novinarkata samo ako iskoristela prebaruvacot google, ke se uverela deka brako jaksic e makedonski
skulptor, eks-direktor na srednoto umetnico uciliste...

Кликнете за оценка:    56  |    49

Ајван Доктор, 09.07.2009 11:36:02
Да, да... Така е тоа во светот на Виртуелната реалност! Поставеноста, постаментот а можеби и
самата скулптура, се дискутабилни и покрај уверувањата на Одговорното министерство за
создавањето на мислењето по областа култура!

Кликнете за оценка:    40  |    48

Olivera, 09.07.2009 12:11:24
Штета за новинарка што пишува за уметност, особено за македонска уметност, а нема елементарни
познавања. Бидејќи се работи за скулптури, а очигледно не ја отворила монографијата „Македонска
скулптура“ од авторот проф. д-р Владимир Величковски, недолично е благо кажано прашањето кој
е авторот Бранко Јакшиќ. Само за информација нека оди на следниов линк http://pagesperso-
orange.fr/citedesarts/ad-expo-Jaksic.htm од неговата последна скулпторска изложба во Cite des Arts
International во Париз...

Кликнете за оценка:    51  |    40

koki svedska, 09.07.2009 17:19:12
vo nasata makedonija nemoze nisto izgleda da bide originalno.za zal.na site nas.se nekoj novi skulptori
samo kopiraat necii dela.jas ziveam vo Malme -Svedska i sekoj sto go posetil ovoj grad znae deka vo
centar na glavniot plostad Gustaf Adolf ja ima istata skulptura so mackata samo sto e izrabotena od
mnogu pokvaliteten kamen i stoi ovde preku 20 godini.epa toa ti se makedonski raboti i namesteni
tenderi.
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