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ЖАРКО БАШЕСКИ НЕ САКА ИДЕАЛИЗИРАНА СТВАРНОСТ

Вајарот, кој се согласува со владините споменични и скулптурални

интервенции, презентира силиконски скулптури во Охрид 

Катерина Богоева

Вечерва во рамките на „Охридско лето“ вајарот Жарко Башески, по Скопје и

Прилеп, ќе се претстави и во Центарот за култура „Григор Прличев“ во

Охрид, со својата најнова, концептуална изложба „Линк“, што ќе биде

отворена во 20,30 часот. Публиката за прв пат и во овој град во земјава, ќе

се сретне со трите скулптури од силикон, хипереалистично изработени, од

кои две се во невообичаено голема, а една во невообичаено мала, и

вознемирувачка димензија. Меѓу нив е и портретот на Филип II, кој како и

Александар III Македонски, зазема особено место во авторовото творештво.

Презентирањето на овие дела во Скопје, пролетва временски се поклопи со

поставувањето на спомениците на Гоце Делчев и Даме Груев, на плоштадот

„Македонија“ чиј автор е исто така Башески. И поставувањето на уште еден

негов споменик, на „Св. Кирил и Методиј“ од другата страна на Камениот

мост, како дел од контроверзниот владини проект „Скопје 2014“ очекувано,

претставуваа доволно значајни моменти, за името на овој автор во

пошироката јавност директно да се поврзува со спомениците, а не со

содржината на „Линк“. А пак таа изложба ја привлече публиката и во

Прилеп, но сепак не во доволна мера и ликовната критика во земјава. 

Туристите кои во Охрид ќе имаат можност за прв пат да се сретнат со

творештвото на Башески, а кои подоцна ќе поминат низ Скопје, сигурно ќе

бидат изненадени од фактот дека тој е истиот автор и на бронзените

коњаници. Не само поради фактот дека тие се изработени во класичен

материјал, туку поради изразот на авторот, кој на широката публика и во

овој случај и понуди реализам, но само како добро завршено скулпторско

дело, без поголем исчекор во уметничкиот пристап, без предизвик за

поголема имагинација во доживувањето на ликовите на Гоце и Даме. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ
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НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

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
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БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА СО ПРЕДЛОГ ЗА
ВИЦЕПРЕМИЕР ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА
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„ Има исчекор. Коњаниците не се стереотипни, авторски се и го имаат

современиот момент. Јас ги работам многу реалистички. Коњите и фигурите

се доста реални, нема стилизација, нема идеализација, современи се. Тоа е

мој начин на работа. Сега секој сака експлицитно да го види производот,

личноста онака каква што и била. Тоа што се качени на коњ е симболички

момент, но не се идеализирани, а ликовниот момент е многу посовремен.

Гледајте ги коњаниците во Загреб, во Будимпешта, во Виена, сите коњаници

се претставени на начин што одговара на времето за кое зборуваат. Моите

не се барокни коњаници, самиот коњ не е ниту барокно ни ренесансно

решен. Прв пат на овие простори гледам коњаник како да е излезен

слободно на улица. Јас сакав така и да изгледаат Гоце Делчев и Даме Груев,

како да се буквално качени на коњ, како да се во реални димензии. Некои

генерално се против нив како коњаници, но за самиот начин на изработката

сметам дека никој не е против, затоа што се многу свежи, современи, не се

стереотипно моделирани“ - изјави Башески деновиве, три месеци по

нивното поставување, посочувајќи дека „сличен, современ, модерен, личен,

автентичен и на некој начин концептуален реализам, кој е присутен во

изложбата „Линк“ , се гледа и во тие споменици, само вели, не до тој степен,

затоа што материјалот е бронза, не е силикон или полиестер“. 

„Пристапот во решавање ми беше ист и за споменикот на „Св.Кирил и

Методиј“. Користев доста реални детали за да ги донесам во сегашно време,

но и да останат и световни и религиски личности. Јас не сакам фигурите да

ги идеализирам, да им давам нереални карактеристики, туку човечки. Тоа

биле наши луѓе, наши владици, револуционери. „Александар“ во Прилеп е

малку нагласен во мускулатурата, но со одредена причина, со цел да ја

илустрирам на некој начин личноста која ја прикажувам. Не сакам на

сегашните вредности да им давам конотација која ја немаат.Ова е период на

барање на вистината, и современите технологии, Интернетот тоа и го прават.

Треба да се оди кон прикажување на реални вредности, за тие да се ценат“.

Забелешките за неговите коњанички скулптури, малкумина од ликовните

критичари во изминативе три месеци, јавно ги презентираа. Во медиумите

остана забелешката и на Дора Фотева од Музејот на град Скопје дека

спомениците на Гоце и Даме ги задоволуваат сите критериуми, освен што

таа ги сметаше за преголеми во просторот. 

Жарко Башески е роден 1957 година во Прилеп, а за разлика од многумина

автори не само од неговата генерација, во центарот на Скопје со дела

поставени во јавен простор е присутен уште во минатата деценија. Во 1999

година ја постави скулптурата „Храм“ на улицата „Климент Охридски“, пет

години подоцна и „Феникс“ на улица „Македонија“, негов е и споменикот на

„Скршено крило“ во близина на Домот на градежниците, а е автор и на

споменикот на бранителите на Македонија, во населбата Ѓорче Петров. Една

негова скулптура одреден период стоеше и пред Балканска банка. Во

Прилеп на отворено се неговите скулптури „Итар Пејо“ и „Александар III

Македонски“. Дела на Башески се поставувани во јавен простор и во време

кога градоначалник на Скопје беше Ристо Пенов. „Јас сум присутен многу

поодамна во јавен простор што не е врзано со никаква политика, затоа не

сакам да и се дава политички призвук на било која моја работа. Но, морам

да нагласам дека се сложувам со намерата на оваа влада за реализација на

овој концепт, поточно во споменичниот и скулптурален дел“ - посочи

вајарот. 

Во 2004 година, слично како и пролетва, Жарко Башески во ист период ја

постави изложбата „Александар“ во Музејот на град Скопје со пет скулптури,

сегменти на колорирани портрети на Александар III во големи димензии,

изработени во полиестер (една од нив подоцна беше поставенa и на

аеродромот „Александар Македонски“), а спроти Mузејот во чест на 13

ноември беше откриена и неговата скулптура „Феникс“. Оваа негова веќе

препознатлива карактеристика од една страна континуирано да

експериментира со можностите на скулптурата, со новите материјали, а од

друга да не го напушта националниот контекст во дел од своето творештво,

вели дека произлегува од низа случајности:„Изложбата „Линк“ беше

работена пред 3-4 години, а беше договорена пред 5-6 месеци за да влезе

во програмата. А за спомениците на Гоце Делчев и на Даме Груев не можев

да знам однапред кога ќе се постават, знаев само кога се готови. А инаку

генерално, секоја година нешто работам и изложувам“. 

Не одрекува дека има пиетет кон македонската историја, но кон одредени
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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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личности, потсетувајќи дека во случајот со коњаничките скулптури на Даме

Груев и Гоце Делчев, „истите беа на конкурс“. „Тие споменици функционираат

на друг принцип и не се врзани со мојот пиетет, што не значи дека и јас не

размислував во тој правец. Но, не би сакал да ја врзуваме личноста во

скулптурата онака како што е претставена во споменичната претстава. Тоа се

сосема два различни пристапи. Филип не е направен како споменик, а

намерата кај споменикот е сосема друга“. 

Оваа година вајарот Башески може да ја смета комплетно „за своја“, во

професијата, бидејќи на Факултетот за ликовни уметности каде го раководи

Одделот за вајарство и е присутен од 1998 година, стана и редовен

професор. Граѓаните пак ќе ја паметат и како година кога беа поставени Гоце

и Даме, без разлика дали им се допаѓа авторовиот реализам или не, дали ги

сметаат за потребни или не. А Жарко Башески продолжува да прави

силиконски скулптури за некоја друга изложба во затворен простор.

Статијата е прочитана 2464 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

ДПМ ќе подари 10.000 книги за Бигорскиот манастир

„Матица“ објави капитална монографија за Охрид

„Во знак на пријателство - оживеани спомени“

Три децении без Висоцки

КОМЕНТАРИ

Ајван Доктор®, 26.07.2010 08:34:38
Многу Современ момент е да се изработат скулптури во (Соц)реалистички манир!Нема
стилизација,немаат карактер!Чиста желба за профит!Токму затоа,Коњот претставува моден додаток
во улога на зголемување на хонорарот,а не во функција на Ликовно-естетскиот миг!Секако,ниту
коњаниците,ниту коњот не се барокно,туку чисто Соцреалистичко решение-постојат единствено
заради глорифицирање на личноста!Секако не на онаа прикажаната,туку на наредбодавецот!Една
од причините е и враќањето на коњаниците од предвоеното минато на Скопје,каде,отприлика на
истото место,постоеле скулптури на коњаници!Чиста Ретро постапка!Туку,едно наградно прашање
за Сојузот на Борците и Новинарите: Каде ли се изгуби Споменикот (посветен на Ослободителите
на Скопје) поставен на левиот брег на Вардар,на почетокот од Камениот Мост?Споменикот,беше
намерно затскриен со долгогодишната реставрација од страна на Античкиот
Македонец,раководител на проектот за Нагрдување на Камениот Мост и негово претворање во
Современо Силекс Здание!

Кликнете за оценка:    50  |    59

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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период од-до 2006    2014
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