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ИМАМЕ ИСТИ ИЗВОРИ НА ИНСПИРАЦИЈА

Уметницата Валбона Реџепи со „игра на ѕидовите“ протестира поради

урбаниот хаос

Катерина Богоева

Ликовната уметница Валбона Реџепи од Приштина, градот во кој е родена,

каде завршила Академија за ликовни уметности, магистрирала и каде и

денеска работи како професор по сликарство, во КИЦ во Скопје, по прв пат

на самостојна изложба презентира 50 дела од својот циклус „Игра на

ѕидовите“. На ѕидовите од платната им дала необична живост, енергија, нова

визура, а публиката преку нив може да ја доживее авторската умешност без

и претходно да знае дека таа е добитничка на две награди за сликарство. 

„Ѕидовите во моите слики се архитектура и протест против урбаниот хаос во

кој живееме. Играта на ѕидовите, нивната живост се дел од архитектурата,

дел од архитектонскиот протест против хаосот, но во форма на игра,

внимателна, жива и оптимистичка. Со оваа игра се обидувам да

предизвикам желба за убаво и континуирано удобно и здраво опкружување,

а овие ѕидови изразуваат надеж и оптимизам за прилагодување во хаосот.

Израз се и на одбрана и неподготвеност, но и на излез од темната

внатрешност“. 

За оваа млада уметница која зад себе веќе има значаен број на презентации

во Косово и надвор од него и учествува со разни активности во развојот на

ликовната сцена на својата земја, „талентот е привилегија што ја имаат само

уметниците“, но сепак вели и дека „да се се занимаваш со уметност и да

бидеш уметник денеска и не секогаш е привилегија“.

„Сликањето и презентацијата на делата, како и вложувањето на себеси колку

можам повеќе во наставата со студентите, се моите сегашни приоритети што

меѓусебно се тесно поврзани. Наставата и контактот со студентите многу ме

„троши“, но исто така ме исполнува од креативен и од артистички аспект.
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Сметам дека многу се трудам во подготвувањето на своите студенти да

бидат што попрофесионални во оваа професија, да бидат силни за да можат

да бидат дел од активната уметничка заедница, да бидат присутни во Косово

и на меѓународната сцена на ликовните уметности. 

Покрај професионалната и академската подготовка, мислам дека клучот на

успехот за еден визуелен уметник е и во формирањето на творечката

личност и во упорноста за создавање вредности. Потоа следува

презентацијата и соочувањето со јавноста и критиката која е доволно

прецизен параметар за ориентирање на патот на еден уметник. Уметник

формиран на академски начин, доволно силен да биде дел од уметничката

заедница може да придонесе во развојот на уметноста и на сцената на

визуелната уметност. Ваквиот пат не е многу лесен, особено кога се знае

дека поголем дел од уметниците во регионот не можат да живеат од својата

преокупација“. 

Реџепи е и куратор на наградната изложба „Муслим Муслиќи“, што се смета

за една од најважните традиционални меѓународни изложби на Косово, каде

учествуваат значајни уметници од светот и од сите генерации. 

„Од кураторскиот концепт зависи кои дела ќе бидат примени, бидејќи тоа е

меѓународен конкурс, а наградата за најдобриот уметник кој го избира

професионално жири, изнесува 3.000 евра“, рече. 

Опишувајќи го својот творечки пат потенцира дека секогаш напорно

работела, била многу амбициозна студентка, која продолжува амбициозно

да ја развива својата кариера. 

„Секогаш сум се потпирала на своите сили, се трудев искрено да ја развивам

својата уметност. Се соочив и продолжувам да се соочувам со проблемите

кои, намерно или не, се дел од уметничката заедница. Научив да прифаќам

критики без разлика дали се позитивни или негативни и мирно да ја

проценувам нивната искреност. Значи мора да бидете многу силни за да

преживеете како уметник во вакво опкружување. Моето мото е

континуирана работа, изразување на чувства, емоции, идеи и свои мисли за

се што ме преокупира во врска со мојата уметност во најоргинален начин.

Но, треба и да се слушаат мислењата и оценките на луѓето кои ги цениш и

чиј збор има тежина. И да се игнорираат малите работи и зборови што

можат да те дебалансираат“. 

Очекувано, Валбона Реџепи вели дека на Косово се соочува со многу

проблеми што ги имаат и другите ликовни уметници, но за фундаментални

ги смета: недостатокот на културна политика, на изложбен простор,

недостатокот на вистинска уметничка критика, на државна поддршка за

уметниците и т.н. „Ние исто така сме дел од Балканот, од балканската

култура и начин на живот. Тоа значи дека имаме исти проблеми кои јас

понекогаш ги гледам како извор на инспирација за уметност. Балканот има

уште теми со кои треба да се занимава, што Европа и цивилизираниот свет

оддамна ги надминале“. 

Како придобивки од осамостојувањето на Косово кои влијаеле и на

соодветната промена на односот на државата кон уметниците, ги наведе

формирањето на Министерството за култура, но и фактот дека

националната, Уметничка галерија постигнала спогодба за размена на

изложби меѓу Македонија и Косово. 

„Досега Галеријата организираше изложби на неколку уметници од

Македонија, меѓу кои се и Решат Амети, Тања Балаќ и Нехат Беќири.

Соработуваме преку групни изложби. Сметам дека Македонија има многу

вредна уметност. И на Факултетот за ликовна уметност во Приштина имавме

во последниве години голем број студенти од Македонија,особено на

магистерски студии“, рече од позиција на претседател на галерискиот

Управен одбор и на професор. Посочи и дека ја познава македонската

ликовна сцена и дека и' се допаѓа творештвото на голем дел од уметниците

од земјава, но не издвои ниту еден од нив. Изрази задоволство од приемот

од раководниот кадар на КИЦ, но и од начинот на кој критиката и публиката

и' ја прифатија изложбата овозможена со поддршка од косовското

Министерство за култура и од Универзитетот во Приштина.
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