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РАНО МИ Е ЗА БИЛАНСИ

„Сликарството знае да биде осветољубиво. Се' потешко се одлучувам да ја
платам таа цена“, вели сликарот Илија Пенушлиски, кој планира
ретроспектива за 20-30 години

Катерина Богоева

„Замислете, најпосле и во Скопје се отвори приватна галерија што поседува

изложбен простор достоен за споредба со некои од значајните, реномирани

европски галерии! Таа не смее да биде дуќанче за слики за сите вкусови, туку

галерија што поседува свој концепт, што спроведува своја ликовна политика,

промовира ликовни вредности во кои верува“. Ова се зборовите на сликарот

Илија Пенушлиски, во текстот објавен во нашиот весник, лани во јануари, по

повод отворањето на галеријата „Око“ на улица „Македонија“. Минатата

недела, токму во неа, Пенушлиски ги изложи најновите слики, создавани по

последната презентација во Културно-информативниот центар во 2008

година, одбележувајќи на тој начин 40 години од првата изложба. Разговорот

го водевме деновиве во истата галерија, што тој и сега ја споредува со

галериите во светските центри.

„Кога одбележуваат ваква крупна бројка, сликарите вообичаено прават

ретроспективи. Тоа се ретроспективи што се организираат во поголеми

простори, во национални галерии, во музеи. Смислата на таквите изложби е

да покажат од каде тргнал авторот, каков пат изодел и до каде стигнал. Значи,

тие се еден вид творечко салдо. Рано ми е за биланси. Се' уште патувам!

Ретроспективи ќе правам после 20-30 години. Долгот кон публиката го

исполнувам со овие нови слики создадени последниве четири години“, вели
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Пенушлиски.

Во неговите најнови дела, меѓу кои има и фасцинантни мали формати,

градовите се претставени и преку бели и жолтеникави нијанси. На некои од

нив доминираат и нијанси на сината боја. Со сината, Илија Пенушлиски ги

споил морето и небото. Неговите градови што и овојпат се набљудуваат низ

карактеристичните за него прозорци, добиле нова, прозрачна димензија. И за

разлика од последната изложба на која на платната можеа да се забележат и

човечки фигури, сега градовите се празни.

„Не можам со сигурност да посочам кога и зошто моите слики станаа

посветли. Едноставно, како самите градови да бараа некои нови светлини.

Станувам ли поголем оптимист или, пак, можеби, се навраќам на белите слики

што се мачев да ги насликам пред 30 години?“, се запраша со насмевка

сликарот.

Од последната самостојна изложба, до сега Пенушлиски еднаш бил во Њујорк,

неколкупати во Париз, но и во Лисабон. Две од неговите последни платна

носат наслов „По Лисабон“. 

„Сликам предели што содржат траги од сите градови што сум ги видел или

замислил, градови што сум ги доживеал или што сум посакувал да ги

доживеам, градови што сум ги сонувал. На пример, често го сонувам Скопје

како град на ридови, а зад Калето има парче море. Во овие градови веќе

нема луѓе. Можеби не им се допаѓаат, па заминале, се качиле на воз“. 

Овој сликар со богато искуство и со многубројни презентации на своето

творештво во светот самостојно изложувал во Скопје Штип и во Струмица. 

„Би сакал и подготвен сум да правам изложби и во други градови. Но,

останува фактот дека Македонија е дефицитарна со добри изложбени

простори. Охрид, на пример, ’плаче‘ за една вистинска галерија. А, токму таму

треба да покажеме колку сме силни на ликовен план“.

Илија Пенушлиски смета дека презентирањето на македонската ликовна

уметност надвор од земјава не е на нивото што го заслужува. „Еден

високоталентиран народ за ликовни уметности не смее да ја пропушти

можноста тоа и да му го покаже на светот. Но, се разбира, со професионална

организација, во реномирани галерии и со соодветен публицитет“.

За него да се работи на подготовки на една изложба, на фотографирање на

делата, на каталозите, плакатите, значи да се краде од времето за сликање. „А,

сликарството знае да биде осветољубиво. Се' потешко се одлучувам да ја

платам таа цена. Нестрпливо го очекувам времето кога и кај нас ќе се појават

менаџери што ќе ги ’трчаат‘ техничките аспекти на една изложба“, вели

Пенушлиски.

Отворањето на оваа изложба во центарот на Скопје, со говор на Рубенс

Корубин, беше потврда и за реткото пријателство на двајцата уметници. 

„Со Рубенс Корубин споделуваме пет децении пријателство. Изградивме ретка

искреност во другарувањето, но уште поважно, искреност и во оценките за

нашите сликарства. Се критикуваме без пардон, се восхитуваме без задршка

за добро насликаната слика на другиот. И нема ни трага од вообичаената

сликарска суета. Секојдневно разменуваме ставови за сликарството.

Понекогаш по телефон, додека двајцата сликаме, Рубенс знае да ми прочита

фрагменти од текстови на Леонардо, Бернини, од кореспонденцијата на

Винсент и Тео... Но, расправаме и за технолошки прашања, за оние чудесни

занаетски тајни и рецепти без кои нема добро сликарство“, додава

Пенушлиски.

Статијата е прочитана 1922 пати. 
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