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„БАЛКАНСКО СОЅВЕЗДИЕ“ УТРЕ ВО МАНУ

Академик Томе Серафимовски преку скулптури и цртежи презентира 24

духовници од Балканот

Катерина Богоева

Во свечената сала на Македонската академија на науките и уметностите

утревечер во 18 часот, академик Милан Могуш, претседател на Хрватската

академија на науките и уметностите ќе ја промовира монографијата

„Балканско соѕвездие“ на скулпторот , академик Томе Серафимовски, а час

подоцна, Георги Старделов, претседателот на МАНУ ќе одржи пригодна

беседа на отворањето на истоимената изложба, на која ќе бидат

презентирани авторовите скулптури и цртежи на 24 личности, духовници од

Балканот. 

Се очекува присуство на поканетите претседатели на Академиите од

балканските земји и на тамошните министри за култура. Автор на текстот во

луксузно отпечатената монографија за изложбата е академикот од Хрватска,

Јосип Братулиќ, еден од големите познавачи на средновековната култура, а

како што потенцира Серафимовски „без конкуренција на Балканот, еден од

најголемите познавачи на Кирил и Методиевото дело“. 

На циклусот „Балканско соѕвездие“, авторот започнал да работи пред 30 - 40

години. 

„Без оглед на тоа што одредени личности, духовници од нашата историја, од

нашето опкружување сум ги работел од 1970 година, почнувајќи со

споменикот на Кирил Пејчиновиќ во Тетово, не можев тогаш ни да

претпоставам дека со мојот студиски пристап кон реализација во

скулптурата на македонската преродба од 18 и 19 век, пред седум години ќе

ми се јави идеја да работам едно културно, балканско соѕвездие. По

мноштво консултации со интелектуалци од Словенија, Хрватска, Србија,

Македонија, дојдов до список од 50 - тина личности, кои по мој избор ги
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сведов на 24, што не значи дека во него не можат да влезат уште толку. Тоа

го оставам на иднината, ако даде Господ здравје, јас тоа и ќе го завршам.

Тука има место и за еден Никола Тесла, за Иво Андриќ, за многу великани,

но не можев да ги опфатам сите“, рече скулпторот неколку дена пред

отворањето во своето ателје во МАНУ, опкружен и со дел од ликовите чии

што скулптури освен во Скопје, во следните месеци ќе бидат презентирани и

во Софија и Подгорица 

„Ќе издвојам неколку од духовниците: Константин Преславски, авторот на

кирилицата, но и балканските реформатори, како што е и Александру Јоан

Куза, основачот на првата романска држава во 18 век, или Кемал Атататурк,

основачот на современа Турција. Тука спаѓа и Скендер-бег, еден од

најголемите борци на Балканот, кој не само што се бореше за одбрана од

Отоманската Империја, туку и за одбрана на западната цивилизација

воопшто. Тие се големи борци, реформатори кои заслужено добија место во

моето „Балканско соѕвездие“.

А во ова соѕвездие меѓу 49 скулптури се и фигурите на Св. Лидија, на Св.

Ирина од Византија, на Св. Кирил и Методиј, на Рига од Фере, Вук

Стефановиќ Караџиќ, Петар II Петровиќ Његош, Мирослав Крлежа,

портретите на Наим Фрашери, Кемал Бејатли Јахја, Ѓорѓија М. Пулевски, на

Доситеј Обрадовиќ, Људевит Гај и др. 

Ќе биде е претставен и избор од цртежи што ги претставуваат појавата и

развојот на писмото, како и некои од личностите застапени во циклусот. 

Запрашан што му било пресудно да вброи еден војсководец меѓу

мислителите кои наместо меч, држеле перо во рака, Серафимовски рече: 

„Јас тие војсководци ги нарекувам реформатори, а такви имаме и во

Илинденското востание. Не можам да кажам дека Никола Карев е

војсководец, не можам да кажам дека Гоце Делчев е војсководец, но не

можам да кажам ни дека Питу Гули не е класичен борец. Тука треба да

правиме разлика. За мене е битна идејата која треба да има порака на

обединување. Избирав личности од Балканот кои се реформатори во

државна или во јазична смисла: Вук Караџиќ е реформатор на писмото, а

Људевит Гај е реформатор во јазикот во Хрватска. Сите тие на одреден

начин се водачи, но сите се духовници. На одреден начин се личности кои

одат кон обединување. „Балканско соѕвездие“ ме интересира не како

географско и катастарско обединување на просторот, туку како духовно

обединување. Ако тоа духовно обединување надвладее, тогаш нема да има

проблем за мир на овој проклет Балкан. Но, проблем е што тоа не

надвладува. Балканот дал мноштво светски големини, но за жал, е една

голгота. Македонија во таа голгота јас ја доживувам како хаварија. Гледате

што се случува, Македонците не можат на софра да седнат и со едно кафе да

се договорат за да се обедини оваа наша проколната земја“. 

Присуството на хрватските академици со текст и при промовирањето на

монографијата, е резултат на силната врска на академик Томе

Серафимовски со Хрватска, но и на соработка на академиите од двете земји.

„Хрватска е моја духовна татковина, таму завршив средно уметничко

училиште, работев во театарот во Сплит, завршив студии на Загрепската

академија за ликовни уметности и му бев соработник на мојот професор

Антун Августинчиќ во неговата мајсторска работилница. Во Хрватска ми се

роди и потомство. Во таа земја имам многу пријатели интелектуалци со кои

меѓу другите се консултирав за изборот на личностите во „Балканско

соѕвездие“.

Статијата е прочитана 1507 пати. 
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk

ONLINE ИЗДАНИЕ

Вести

Магазин

Спорт

Култура

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ

Политика

Македонија

Економија

Хроника

Коментари

Свет

Култура

Спорт

Скопје

Забава

Хороскоп

ПРИЈАТЕЛИ

Дневник

Вест

Теа Модерна

Огласник 24

МАРКЕТИНГ

© 2006-2014 Утрински весник, сите права задржани

 

Енергична завршница на „Скопје џез-фестивал“

Луан Старова

Избрани дела од Раде Силјан во шест тома

„Мајки“ на Американскиот филмски маркет

Белградскиот саем под мотото „Памет в глава и книга в раце!“

КОМЕНТАРИ

perica, 26.10.2010 13:14:23
Pak li? A ova muabetive isti 100 godini ,kako i celata institucija, aman zaman veke dosta e!

Кликнете за оценка:    20  |    18

период од-до 2006    2014

mailto:contact@utrinski.com.mk
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=F49D4AD42B3E734F94A8167691EF121C
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=6D9932A752F6C640AA6464B104BAC2E4
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E0905164B413E14DB158E524EAE12399
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7A15903BFB9BFD4A9444BA59409BBAED
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D8F93FFD857A9044A986481D344C3700
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=C43B9036E01EE746A946BA78AA9B22E5
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D9F297DD5367CA41AC09D6449A6C4565
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=F1D643CA94029540987DF102827FF0FD
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=8EC11BD07FB8F747817D4191AA626330
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=05FE920F24AF6A4B9C133D70F5C8519B
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=34C010B54742504A8FBB3F752CF4889F
http://www.dnevnik.com.mk/
http://www.vest.mk/
http://www.teamoderna.com.mk/
http://www.oglasnik24.mk/
http://www.nextsense.com/
javascript:void();
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=F14E14EA6FED7B49A103F5383E4C46E3
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=39206E5C618BD44497807D0C194EE7E9
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=0A02B8CB530AA743B7F10FB472CDB0B7
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=79CE755EDA26EE4BAE6EBC5C4318FAFC
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9BED3373BD07434F8DD95C2848561F94
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=0989C466385CD346BEF2BE2D2BD5DBA7&commentID=360852&pLikeVote=1#commNo360852
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=0989C466385CD346BEF2BE2D2BD5DBA7&commentID=360852&pLikeVote=0#commNo360852
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik

