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МЕ ПРОВОЦИРА ТРЕТАТА ДИМЕНЗИЈА

На графичарот Тони Васиќ новиот творечки циклус му донесе награда на
Зимскиот салон

Катерина Богоева 

Графичарот Тони Васиќ годинава ќе ја памети по две големи нешта во

своето творештво. За прв пат пред македонската публика на Зимскиот салон

одржан на тема „Д-р Глобал и мистер Локал“ се претстави со објект за кој

беше и награден со Гран при, награда што му обезбеди двомесечен престој

во Париз. Објектот е наречен „Ние и Јас“ и е претстава на гнездо исплетено

од бодликава жица, во чија што средината е ставен камен како алузија на

јајце. „Пердувите се само метафора на нашата идеално замислена претстава

за светот и опкружувањето каков сака да се претстави и каков сакаме ние да

биде. Иако сме свесни дека под таа идеалната слика сепак се крие нешто...

пред се нашите лични сензации, афинитети, љубови и разочарувања...“, го

опишува тој своето дело. Посочува дека предизвикот за скулптуралните

облици по добивањето наградата го сфаќа како признание и патоказ за

понатамошната творечка работа, во започнатата насока со употреба на

материјали најдени во природата и преаранжирани во објекти со поинаква

функција и приказна. 

Веќе подготвува самостојна изложба на објекти (гнезда) што треба да биде

отворена во Битола, во рамките на Битолското културно лето, а потоа и во

Скопје. Потенцира дека наградата му значи многу, бидејќи му е доделена од

годинешниот селектор, кураторката со светско реноме, Томур Атагок од

Турција. 

Но, Васиќ и самиот се прашува од каде во неговото творештвото се појавија

објектите. „Можеби поривот за мене и провокација е третата димензија.

Досега најголем дел од моето ликовно творештво покрај графичката

уметност е и дизајнот. Иако и во овие две сфери е изразена интенцијата да

се долови и третата димензија, сепак таа останува виртуелна и се се случува
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на белината на хартијата. Пред две години започнав една серија на графики

под наслов „Празници“, која содржеше различни облици, форми и објекти

изработени од реди - мејд материјали, кои подоцна ги цртав, и ги користев

како предлошки за графиките. На пример, венецот во форма на срце

исплетен од лозови гранки за графиката „Св. Трифун VS Валентин“, или едно

друго гнездо исплетено од ралични материјали за графиката „Пред Божик“.

Таа изложба ја планирав за мое претставување во рамките на VI Триенале

на графика во Битола, бидејќи на претходното бев награден, меѓутоа остана

нереализирана. Како реакција или можеби како предизвик да се испробам

во некој друг облик на изразување, настанаа и овие објекти. Ако во

графичкото изразување ме привлекува структурата, сега ме привлекува

различноста на употребените материјали, нивната спротивставеност

(колористичка, материјална, како и нивната структура, меко-тврдо итн.) и

синхронизација. А пак мотивот на бодликавата жица е посебна приказна, на

која и се навраќам честопати. Можам да кажам дека сум ја користел и во

графиките, и во неколку решенија во дизајнот, како мотив во фотографијата

и еве сега во ова и наредните дела што следат“.

Глобализацијата за него е секогаш актуелна и провокативна тема за работа,

како и при создавањето на наградениот објект. 

„’Придобивките’ од овој процес кој неминовно се случува, сите ги

чувствуваме на својата кожа и индивидуално но, и заедно.Во зависност од

расположението, сензациите, личното искуство, многупати во животот сум се

почувствувал како да ми е тесно во сопствената кожа? Делото тргнав да го

работам почнувајќи од себе и од своите лични доживувања и околности во

кои сум се нашол. Наоѓајќи се во опкружување и форма заради лични

непромислени ситуации и потези, заради низа околности, се чувствувам

некогаш лошо, бесполезно и притиснато. Е сега, како да излезете на кратко

од таа ситуација? Надвор во светот ве чека суровоста, лош компромис,

удари, лицемерие и сл. Затоа и на каменот како алузија на јајцето, се

направени неколку траги од удари. Дали со самото менување на формата, на

пристапот кон тие ситуации нешто ќе се измени? И лушпата на јајцето и

каменот се слични по составот, само формата е различна, а обликот е ист.

Јајцевидната форма нема лице и опачина, а лузните исто болат и на лицето

и на грбот“. 

Тој очекувал поголем одзив на ликовните уметници годинава на Зимскиот

салон. „Повеќето од учесниците се уметници од помладата генерација.

Можеби и работењето на зададена тема за некого е предизвик, а за некого

не. Можеби некои автори не се чувствуваат пријатно да излезат пред

селектор со можност делото да им биде одбиено, и поради тие причини

можеби одзивот не е толку голем“. 

Самата поставка на изложбата во МСУ, изработениот каталог, медиумското

претставување, според него е максимумот што ДЛУМ во рамките на своите

можности го нуди. „Ми се допаѓа идејата Салонот да добие и

интернационален карактер. Можностите за соработка се отвораат, сигурно

дека со гостите кои ќе изложуваат однадвор само ќе се збогатат

случувањата на нашата ликовна сцена.Тука и гледам еден од начините да се

анимираат и домашните ликовни уметници од сите генерации, да се

активираат и повеќе во изложбената активност. Можеби треба ДЛУМ да

размисли и за некаква активност со поканување на одреден број на

домашни и странски уметници кои ќе добијат директна покана за учество,

да изработат дело на темата и да не подлежат на селекција и сл.“

 

Статијата е прочитана 1527 пати. 
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Александар Хемон на САД им открива 35 европски писатели
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