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НЕ МИ ОДГОВАРА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Сликарот Ване Костуранов од Струмица го следи се' помногубројна публика
во Скопје

Катерина Богоева 

Самоукиот сликар Ване Костуранов од Струмица, чија изложба „Лица под

небото“ отворена во алтернативниот простор, Културен центар „ЦК“ во

изминативе десеттина дена привлекува забележително голем број на

посетители, во Скопје веќе има се побројна публика. Во градов тој

претходно го претстави и својот циклус слики „Куќа одвај поголема од една

планета“, на изложби во културниот центар „Точка“ во 2004 и 2007 година.

„Тој процес на поврзување со публиката се случи благодарение на моите

слики, и секако на неколкуте луѓе кои веруваа во нив и ми овозможија да ги

изложам“, рече деновиве, запрашан за својот начин на „освојување на

метрополата“, што како израз му прозвучи „некако претенциозно и

претерано“. „Воопшто не чувствувам дека сум освоил нешто, ниту пак Скопје

го доживувам како метропола. Меѓутоа, се согласувам дека во последните

неколку години во Скопје има публика која се интересира за моето

сликарство и го следи она што го работам. Тоа се луѓе со сензибилитет

близок на мојот, и колку и да се, малку или многу, пресреќен сум што ги има.

Јас отсекогаш сум верувал дека искреното дело само ќе го најде својот пат

за да допре до другите“. 

Циклусот „Лица под небото“ го чинат околу 40 слики, од кои се изложени 21.

„На нив се прикажани портрети на луѓе во различни емотивни состојби, кои

со себе носат различни животни приказни. Заедничко за сликите од овој

циклус е тоа што секоја од нив одделно кажува некоја приказна, а со небото

најчесто се поврзани преку дождот, снегот, сонцето... Моите „јунаци“ од

платната се обични луѓе, луѓе кои секојдневно ги среќаваме и на кои не сум
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

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

ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ПОВТОРНО ЌЕ
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„ВИП КОМБО БОКС“, НОВ ПАКЕТ НА ОНЕ.ВИП

НОВАТА ВЛАДА ЌЕ ГО ПРЕИСПИТА ДОГОВОРОТ
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ТОДОРОВ НА ЗАМИНУВАЊЕ ПОТПИША
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
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им придавал особено значење, но кои детално биле регистрирани во мојата

потсвест. Веројатно инспирацијата се таложела некаде внатре подолго

време. Овие луѓе исто така пренесуваат и лични, интимни приказни“. 

Чувствува дека „јунаците“ ќе го „прогонуваат“ подолго време, а потсети и

дека претходниот циклус со куќите со кој и го сврте вниманието на

публиката, го создавал во континуитет речиси четири години. На крајот таа

инспирација природно му исчезнала. 

„Да бидам искрен, не размислувам многу за боите додека сликам.

Претпоставувам дека чувството за колорит постои некаде во мене, па кога

сликам се си доаѓа некако спонтано“, ни одговори на забелешката дека со

голема умешност ја открива топлината и силата на боите во своите дела . 

Тој е самоук сликар кој на прашањето дали го ограничува недостигот на

формално високо образование одговори: „Веројатно за некои уметници

академијата била пресудна за да се развијат во одлични уметници, меѓутоа

јас релативно рано осознав дека формалното образование не одговара на

мојот карактер и начин на работа. Затоа и никогаш не пробав да се

запишам. Продолжив да сликам и имав се поголема самодоверба во она што

го работам. Сфатив дека не сите што завршуваат академија стануваат

уметници, и не сите школувани уметници се добри уметници. Најубавиот

момент за мене е процесот на создавање, моментот на интимен дијалог со

белото платно, кога се исклучувам од се надворешно и навлегувам длабоко

во себе и пренесувам чувства и слики на платното за кои и самиот не сум

знаел дека постојат. Моментот кога осознавам дека сум успеал да создадам

успешна слика. Изненаден сум исто како што сте и вие изненадени кога ги

гледате тие слики. Тоа се моменти на среќа кои себично настојувам да ги

заштитам од секакви влијанија, посебно од влијанието што го носи

формалното образование, но и од фрустрациите на финансиска зависност

од уметноста“. 

Пред да започне да слика, тој свирел во различни музички групи, но открил

дека всушност сликарството е неговиот идеален медиум за изразување. Не

се согласи со мислењето на многумина дека е дел од алтернативната

уметничка сцена во земјава. 

„Не знам што точно значи тоа алтернативната уметничка сцена... Ако е тоа

што немам завршено формално ликовно образование, или тоа што сам си ги

финансирам изложбите, тогаш би се сложил дека сум дел од таа

алтернатива. Но, не би можел да кажам дека моето творештво спаѓа во

некаква алтернативна уметничка сцена“. 

Опишувајќи пак како се опстојува денеска на уметничките сцени, особено во

Струмица, во време на драстичен недостиг на многу нешта, посочи:„Во

градот, за жал, и нема некоја сериозна уметничка сцена, како што е впрочем

случај и со повеќето градови од внатрешноста. Локалните уметници кои

сеуште творат се многу малку, а публика речиси и да нема. Опстојувам како

и повеќето други уметници, работејќи нешто друго за да можеме

финансиски да опстанеме со моето семејство, но и за да можам да си ја

финансирам потребата за сликање. Парите кои ги заработувам од

продадени слики не се доволни ниту да си ги покријам материјалите за

сликање. Повеќето време се обидувам да балансирам помеѓу она што го

работам и сликарството. Засега мислам дека успевам во тоа“. 

Ване Костуранов заедно со уште тројца свои пријатели, на кои во оваа

прилика им ги спомена само имињата: Крум, Ванчо и Мери, ја чинат малата

современа дружина „Работилница“. Ја основале во обид да ги отстранат

класичните ограничувања што се јавуваат при воспоставувањето на

класичен работен однос, со цел да се добијат неограничена можност за

изразување на сопствената креативност. 

„Се занимаваме со графички и веб-дизајн, а освен за клиенти, работиме и на

неколку сопствени проекти. Еден од најважните проекти на „Работилница“ е

веб страницата: dryicons.com каде што изработуваме и споделуваме веб

иконки, темплејти, како и вектори во форма на едноставни дизајнерски

решенија. Во последно време целосно сме насочени кон глобалниот пазар,

каде што постои сериозен интерес за нашата работа, а се помалку кон

локалниот“.

 

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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Статијата е прочитана 2188 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Нова поетска книга од Звонко Танески

Промоција на книга од Виктор Габер

„Бои и бои“ - концерт на Кокан Димушевски

Овации за Симон Трпчески во Лондон

Книгите на Старова имаат митска сила

КОМЕНТАРИ

Ајван Доктор®, 30.03.2010 09:34:27
Ах...АхххХхх!! Сè сами таленти во Македонија,на кои и не им треба образование! Па,тие се
отсекогаш генијалци, токму како и малиот талент, потпомогнат од Католичката црква во МК,
сувенир мајсторите,како и КичМајсторите на „нашите“фигурини(„монументални“споменици)! Ако
авторот на текстов имал барем минимални познавања од ликовната уметност (и стварност)немало
да испише толку големи зборови за минорни„јунаци“!Апотеозирањето на ваквите псеудоуметнички
настани резултира со прогласување на најголемиот Кичпроект „Скопје 2014Δ.п.н.е.“за невидена
уметност! Се надевам дека делата и на овој „мајстор“(„кому и не му треба образование за да биде
уметник“)ќе красат некоја од „Палатите“на Срамот!Така добивме земја во која и детската игра на
Компјутери,ја прогласуваме за „врвен“„графички дизајн“!Се очекува затворање на Факултетот за
Ликовни Уметности,поради неговото непотребно егзистирање. Па,овој народ е писмен и надарен и
без да знае да чита!

Кликнете за оценка:    21  |    19

nenad, 30.03.2010 11:00:25
Супер е Ване, се спротивно од она што сосема погрешно го има протолкувано Ајван доктор. Нека
отиде на изложбата, најлесен начин да увиди колку греши.

Кликнете за оценка:    18  |    18

jas, 30.03.2010 11:04:39
vo potpolnost se soglasuvam so komentarot.Sto da pravat nasite deca sto zavrsija fakulteti i naucno
brazovnite institucii, na koi na vakov nacin im se uriva avtoritetot. Inaku nemam nisto protiv, neka si
crtaat decata...

Кликнете за оценка:    14  |    18

колега, 30.03.2010 12:04:52
Браво за Ване! Го знам и го следам неговото творештво и ја ценам неговата појава. Интервјуто е во
баланс со неговите дела, искрено и непретенциозно.

Кликнете за оценка:    17  |    21

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

период од-до 2006    2014
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