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ИСМЕАНИОТ МОЌНИК ЈА ГУБИ СИЛАТА

Драган Поповски објавува карикатури со дневноакутна порака во

„Утрински“

Катерина Богоева

Карикатуристот Драган Поповски, добитникот на обновената награда на

галеријата „Остен“ за најдобра македонска карикатура минатата година,

веќе 12 години во „Утрински весник“ ги објавува своите, навидум мали, но

сложени, во една рамка сместени дела. Иако со карикатурата во јавноста е

присутен веќе 40 години, на прашањето - кој период го смета за

најрискантен, а кој за најрелаксирачки за творење во земјава, одговорот го

почна со реченицата: „Карикатурата, како и сатирата воопшто, ја критикува

и исмева човековата глупост, а таа е безвременска, постоела и секогаш ќе

постои“. Потоа потенцираше: „Особено е неопходно да се зачуваат

моралните вредности кога глупоста е во симбиоза со моќта. Тоа, едноставно,

мора да биде критикувано и исмеано. Лично, во ниту еден период не сум

чувствувал никаков притисок ниту сум бил цензуриран, па ниту од самиот

себе. Автоцензура - да, но само да не дозволам понекогаш да ме поведе

бесот, па да станам вулгарен и прост“. 

За него, обновувањето на манифестацијата на галеријата „Остен“ за избор

на карикатурист на годината е од големо значење за ревитализирање на

карикатурата во Македонија како специфична изразна дисциплина. „И тоа,

благодарејќи на ентузијазмот на Мице Јанкуловски и на помала група

автори, кои покрај оваа манифестација и обновувањето на списанието

’Остен‘, повторно ја организираат и Светската галерија на карикатура, како и

изложбата на светските мајстори на цртежот. За разлика од карикатурите

изложени на оваа манифестација т.н. ’фестивалски карикатури‘ каде што се

опфатени теми од универзален карактер, во ’Утрински весник‘ објавувам

карикатури со дневноакутна порака за теми што не' допираат во моментот“,

вели Поповски. 
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Цртежот го смета за атрактивен за окото и лесно приемчив за читателот што

дава голема можност за израз на мислата, сеедно дали станува збор за

сугестија, критика или за исмевање на глупоста. Укажа и дека секој автор

има своја публика со која може да комуницира на препознатлив начин. „Тоа

е таа интеракција автор-консумент, и не смее да претендира да биде сфатен

од сите. Доколку се обидете секому да му се додворите, карикатурата ќе

стане своја сопствена карикатура“, рече Поповски во почетокот на оваа

година во која продолжува рачно да ги црта карикатурите и покрај

постоењето дигитална техника на работа. Кон овој вид цртеж има посебен

пиетет, но и кон актуелната мисла, во согласност со духот на времето во кое

живееме. „Можеби повеќето луѓе не прават разлика меѓу компјутерски

извлечената линија и линијата на перото или четката, но јас сум убеден дека

мислата мора да биде координирана со потегот на раката за да се добие

посакуваниот ефект. Така и авторството е комплетно. Точно е тоа дека секое

време носи свои ’цаки и штосови‘, и карикатурата, за да биде актуелна и да

допре до читателот, мора да го следи тој ритам, сеедно што глобалните

човечки интереси и вредности остануваат исти, инаку станува бајата и

неинтересна. 

Во едно социјално општество, какво што имавме до пред дваесетина години,

каде што основните човекови потреби беа задоволени, моралот и етиката

беа на повисоко ниво. Ослободени од егзистенцијални проблеми имаше

простор да се негува духот. Во тоа време се етаблираше и карикатурата,

дури, можеби, стана и движење. Со новото време, кога моралот стана

прилично растеглива категорија, светот почнаа да го движат парите, а не

духот. Но, добро е што наидуваат подобри денови за карикатурата“,

истакнува Поповски.

Драган Поповски вели дека до него не допираат никакви реакции од

моќниците на кои им ги упатува карикатурите. Претпоставува дека не сакаат

да се препознаат во нив, но затоа, пак, е задоволен што карикатурите се

одлично прифатени од читателите. Тоа му говори дека е на добар пат.

„Моќта кај оној што го држи мечот не може да се затапи со меч, така

стануваме исти со него. Зборот, сатирата, карикатурата, е најсилното оружје

во таа борба. И сеедно што изгледа наивно, сепак, дејствува. Исмеаниот

моќник ја губи силата. И тоа треба да биде глобална битка во светски

рамки“, е неговиот одговор на нашето прашање, дали барем малку

карикатурата го движи светот. Не сака да одвои ниту едно од светски

познатите имиња во оваа област. „Ги има многу, но заедничко за сите е

нивната борба за универзални вредности. Треба да се удри по глупоста, но

не да се исмеваат личности, туку да се исмее нивното дејствување. И

секогаш е тоа власта. Нивните грешки сите ги чувствуваме. Глупостите на

опозицијата им се удираат само од нивните глави и не ме засегаат.

Карикатуристот живее во Скопје, по образование е електроинженер, работел

и како професор, но е и автор на раскази и поезија за деца. Во „Утрински

весник“ одвреме-навреме и со текстови изнесува свое мислење за одредени

актуелни моменти од стварноста. 

„Поезија за деца пишував кога ми растеа децата. Темите навираа следејќи го

нивното растење, од нивните прашања, игри, детските љубови. Тогаш и ги

објавував во списанијата и направив збирка. Кога тие времиња поминаа,

мина и поривот за песничките. Вистинските песнички ги напишав додека го

живеев нивното детство, подоцна го изгубив допирот со тие мали години, и

не сакав пишувањето да го претворам само во рутина и занает. Се' помалку

пишувам, а одвреме-навреме нешто ќе прочитам. Духот мора да се негува.

За да се биде успешен во секоја област, па и како карикатурист, неопходно е

и нешто да се прочита, да се погледне некој филм, да пуштите плоча.

Техничките науки се егзактни науки, те врзуваат со формули и теореми, и

нема мрдање. Во цртањето и во пишувањето имате простор да ја развиете

мислата колку што сакате, а тоа е повеќе од привлечно. За разлика од

карикатурата, која е најчесто само една ’боцка‘, понекогаш имам потреба

своите размислувања за актуелните случувања да ги образложам и

пошироко. Сепак, битна е мислата, сеедно дали таа е пренесена преку цртеж

или преку збор“, завршува Поповски.

Статијата е прочитана 1765 пати. 
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