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СПОСОБНОСТА ЗА КРЕИРАЊЕ НЕ ПРАВИ РАЗЛИЧНИ

Преку изложбата „Морето на светлината“ Влахо

Бранѓолица ги откри комплексноста и убавината

на своите светови

Катерина Богоева

„Убеден сум дека домашната публика најчесто ме

препознава како фотограф и верувам дека

малкумина се запознаени со фактот дека мојата

„прва љубов“ па и професионална определба е

графиката.Сепак, мојот приод кон фотографскиот

медиум е многуслоен и комплексен и многу често

во своите дела ја истражувам поврзаноста на

графиката со фотографијата, како и моментот на дискурсот кога преку

технолошкиот пробив на дигитализацијата, настанува наплив на напредни

креативни алатки“ - вели Влахо Бранѓолица, ликовен уметник и фотограф,

автор на изложбата „Морето на светлината“, преку која во КИЦ го

презентира комплексниот свет на своите графичко - мултимедијални

истражувања, водејќи се од верувањето дека „творецот е творец без разлика

која е креативната алатка што ја одбрал“. 

„На некој единствен начин сите ние сме поврзани, но она што донекаде не

прави различни, уникатни, е способноста да креираме“ вели тој,

нагласувајќи дека „авторот секогаш поаѓа од себе, од сето она наталожено

знаење, искуствено или стекнато и ништо помалку важно. Секогаш се

обидува да го пронајде во себе оној дел на колективното знаење, сето она

што го добил наследувајќи го од своите предци, илјадници години наназад“.

„Авторот можеби ќе открие дека не е сам ни осамен, дека е само еден од

многуте, кои талкајќи низ духовните лавиринти, пробивајќи се низ

премрежјата кои ни ги приредува животот, ја бараат светлината во себе. Од

секогаш интуитивно чувствував, а и денеска верувам дека длабоко во нас, во

безвремениот океан на невроните и дендритите постои простор од кој

понекогаш примаме вибрации и силен енергетски изблик. Тоа е место на

сите знаења. Во него се запишани сите можни облици, форми и нивните

композициски варијации. Тоа е всушност онаа „нулта точка“, или точка во

која материјата и вортексот на енергиите се во идеално избалансиран

сооднос, кој како што знаеме, може и математички да се изрази преку

Фибоначиевите равенки“ - го објаснува Влаховиќ патот по кој се движел и

целта кон која се стремел во креирањето на својот нов ликовен опус, својата

потрага по „нултата точка“ кој ја смета и за „портал кој преку својот квантен

клуч ги поврзува луѓето со универзалната, сеприсутна енергија на
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создавањето, на генезата, онаа омнипотентна и интелигентна енергија кои

старите народи ја нарекувале Чи, Ки, Прана или Акаша енергија на

универзалното поле“. 

Ликовниот опус „Море на светлината“ е сочинет од четири циклуси со

различни теми, почнувајќи од алегориски предзнак, преку симболичко,

метафориски елементи, истражувања на микрокосмосот, до ослободување

на формите и прикажаните облици во чисто апстрактни композиции, кои,

како што вели тој, „се посветени на чистата светлина, лавирана во сета

раскош на обоености, валери, нијанси“. 

„Мултимедијалниот дел на оваа изложба можеби најточно и секако многу

прецизно може да го фокусира, дообјасни и заокружи сето она што сакав да

го изразам преку моите графички дела. Се надевам дека преку овој

графичко - мултимедијален концепт на најдобар можен начин ќе бидат

пренесени асоцијативно-симболичките прикази на сето културно, етнолошко

и генетско наследство помеѓу ова небо и поднебје“.

Авторот открива дека во создавањето на своите најнови дела, најчесто се

користел со софтверските решенија на фирмата АДОБЕ, но потенцира дека

сите дигитални алатки и креативни помагала, изворно потекнуваат од

аналогната уметност. „Така да поврзаноста со изворните графички техники е

во потполност осигурена“. Презентираните дела ја покажуваат неговата

умешност на доловување на мошне суптилни светови, на извлекување на

фрагменти кои гледачот го ставаат во позиција да го бара редот на нештата

и нивната поврзаност. Запрашан дали дигиталната техника денеска го

диктира редот на нештата во процесот на создавање на уметничкото дело,

рече:

„Во денешно време и во многу области дигиталните технологии го сменија

процесот на создавање на уметничко дело. Но, како и секогаш до сега,

алатката можела да се употреби или да се злоупотреби. Таа не може или

барем не би смеела да диктира. За дигиталната, како и за аналогната

уметност важат истите композициски законитости, тие почиваат на истите

класични креативни постулати, а обете ги придвижува истата сила, визијата,

вештината и креативната енергија на авторот. Верувам дека успеав да

создадам вредни уметнички дела, а дигиталната димензија на употребените

технологии само го олеснија и забрзаа нивното фузионирање во чист и

благороден ликовен израз. Тие не само концептуално, ликовно, туку и

технолошки ги споделуваат истите постулати и за прв пат се доближуваат до

богатството на класичните графички техники“. 

За подеднакво важни за своите сегашни творечки преокупации, ги смета

влијанието на искуството, возраста, љубопитството, отвореноста кон светот.

„ Верувам дека секој од нас е во состојба духовно да се надградува, а за тоа

воопшто да биде можно, потребни се одредени познавања како и потполна

отвореност кон можноста истите да бидат проширени и усовршени со нови.

Сметам дека убавината на светот, на формите околу нас, е во љубопитната и

суптилна игра на деталите. Фрагментите полека, без да го разурнат, ја

преземаат улогата на „целината на тоталитетот“, земајќи го најдоброто и

најхармоничното од претходното. Дали би биле во можност да го видиме и

разбереме ова тонално и визуелно богатство без љубопитната отвореност

кон светот... ? 

Влахо Бранѓолица во делата искажува и загриженост за патот по кој врви

сегашната цивилизација. „И сега додека ние мирно разговараме, секаде

околу нас се одвива вистинска драма: толпа на самобендисани,

самонаречени „повисоки“ суштества секојдневно се обидува да не замолчи

и заплаши, мавтајќи наоколу со повеќе или помалку вештачки вируси,

катастрофи, кризи. „Мајмунолики креатури“ во темни и елегантни костуми

упорно се обидуваат да ни ја украдат и земјата под нашите нозе.

А Таа, кутрата, нашата мајка ГЕИА веќе полека попушта по сите шавови.

Стравот и омразата владее со човекот на 21 век и тој најпосле, што е

најстрашно заборава и да сака. Последиците на деструктивниот карактер на

нашата цивилизација се се поочигледни и наликуваат на глобална

катастрофа, а ние секој ден се повеќе се чувствуваме како да сме заложници

на брод полн со лудаци... 

 

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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Верувам дека уметниците, интелектуалците, луѓето со добра волја и здрав

дух се последен бедем на одбраната на оваа премногу загадена и напатена

планета. Верувам дека е доволно да погледнеме за миг преку ѕидот на

нашите ега и да заборавиме барем во тој миг на пелинот на завист и страв.

Би сакал да верувам дека секое време е наше време и дека не е доцна

повторно да ја најдеме светлината во нас“.

Статијата е прочитана 1516 пати. 

Испрати коментар
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