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САКАМ ДА ЈА ПЕРЦИПИРАМ ПРИРОДАТА

Сликарот Никола Иванов-Балтон над 40 години слика и се' уште му е верен на
ДЛУМ

Катерина Богоева 

Сликарот Никола Иванов-Балтон, годинешниот добитник на наградата

„Нерешки мајстори“ која за сликарство и континуирано творештво му ја

додели Друштвото на ликовните уметници, а чиј член е од млади години,

очекувано е задоволен од фактот што големото признание за долгогодишна

работа го доби токму од своите колеги. Тој во изминативе две-три години

слика во Дојран и е опседнат со светлината од тој простор и нејзиното

повеќекратно менување во текот на еден ден. 

Пред година и пол со ретроспективна изложба во Скопје овој сликар

одбележа 40 години творештво, а изложбата имаше можност да ја види и

публиката во неколку градови во Македонија. Балтон е од оние сликари кои

со респект говорат за постарите колеги од кои учеле занает, посочувајќи на

почетоците, во 70-тите години од минатиот век кога како млад сликар се

дружел и работел со Симон Шемов, Петар Мазев, но и со Кочо Фидановски.

Бил дел од првата генерација на Факултетот за ликовна уметност, наградуван

како млад сликар, кој досега континуирано учествува на заедничките изложби

на ДЛУМ, автор познат по своите експресионистички апстракции, но и по

фигуративните дела, по своите мозаици и витражи. Изложувал дома но и во

странство, автор е со богата кариера за која со гордост говори. 

„Како млад сликар немав ателје и бев принуден да сликам во планинарски

домови каде што создадов многу убави дела. Сликав во домовите на
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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забраната за барок на ГТЦ и МОБ

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести
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Караџица, на Солунска глава, престојував во нив по десетина дена, а бев

заљубен и во реката Радика каде што одев преку викенд. Во почетокот

создавав реалистични слики“, се потсети деновиве во интервјуто за „Утрински

весник“, Никола Иванов-Балтон, кој по својот прекар е познат во ликовните

кругови. За неговото сликарство историчарката на уметност Дора Андова-

Фотева, во каталогот објавен по повод ретроспективната изложба, меѓу

другото забележа дека истото може да се согледа пред се' низ призмата на

неговиот однос кон природата и спонтаната определеност за основната

стилска определба: лирската, односно експресивната апстракција, која добила

лични и препознатливи белези. 

„По долгогодишна работа на реализмот од кој во еден период се заситив

почнав да размислувам да ја спојам природата и човекот. И човекот е

природа, нели! Дел е од неа, па во своите дела го споив пејзажот и фигурата.

Од таму поминав на класична фигура, па размислував и за спојот на фигурата

и природата. Јас сум таков по природа, сакам многу да шетам, да се движам,

да одам по планини, да ја перципирам природата во која има многу

интересни, различно обоени форми и да ги пренесувам на мој начин на

платното“, вели сликарот кој во своите дела овековечи многу предели. 

Тој е еден од четворицата основачи на познатата ликовна колонија „Св Јоаким

Осоговски“, која се одржува во истоимениот манастир во Крива Паланка,

колонија која годинава треба да се одржи по 25. пат. Горд е на нејзиното

постоење и на јубилејот 

„Кога почнавме во 1987 година со колонијата, Петар Мазев, Димитар

Сојчевски, Златко Стефанов Поп Иванов и јас тргнавме од убавината на

просторот кој многу ни се допаѓаше, простор исполнет со природа, со мир, со

манастирот. Во тоа време Јордан Михајловски беше директор на Домот на

културата во Крива Паланка, а идејата за основање на колонијата падна на

еден кафе-муабет. Владика дедо Кирил имаше големо разбирање и со радост

не' прифати, бидејќи и манастирите се насликани од наши, сликарски раце.

Неодамна бев во „Јоаким Осоговски“ и видов дека стотина дела живеат во

манастирските соби. Секој може да има пристап до нив и да се дружи со

делата на уметниците кои на колонијата доаѓаа од сите страни на светот. Таму

се спои сликарството со манастирот, природата, но и населението е многу

гостопримливо. Ликовната колонија придонесе многу за афирмација на

манастирот, но помогнаа и медиумите, а сликарите кои досега учествуваа,

сликаа и по камењата, на карпите“, рече Балтон. 

Никола Иванов-Балтон, кој беше вработен во ДЛУМ 23 години, се' до 2001

година, а продолжи да се грижи за ликовниот дел со многу ентузијазам, во

оваа пригода го потенцираше горливиот проблем, обезбедување постојан,

конечен простор за сместување на Друштвото. „Сега сме згрижени во Домот

на АРМ, но се' уште ова друштво нема свој простор, како што го има на

пример Друштвото на писателите на Македонија. Се надевам дека некој ќе

помисли конечно да ни овозможи да го решиме проблемот, да добиеме наш

простор од сто и педесетина квадрати и една канцеларија. Се знае дека ДЛУМ

досега ја афирмираше државата со своите изложби во странство, не треба да

потсетуваме“, рече во интервјуто Балтон.

Статијата е прочитана 1390 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Балетот „Шехерезада“ со Мијалкова и Чичијашвили

„Невидливата Софија“ ја видоа и охриѓани

Загина големиот грчки режисер Ангелопулос

„Панкот...“ нема да привлече публика надвор од фестивалите

 

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“

        

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
Сподели

javascript:void()
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=071F76BD1227FE408B7659560FA82B37
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=8FD865586FC5034A92E955055E032B42
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=0F07230B7F3EE14184C46A32FB899F06
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E3EC4D791254F14F9908E8FC38DCF1AB
http://www.dw-world.de/dw/0,,637,00.html
http://dw.com/p/2dM1Q?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dLai?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dI3u?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DF521917E18CBDA4197821D77B80F78B3&display=popup&ref=plugin&src=share_button
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

