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„СКОПЈЕ Е ИНТЕРЕСЕН ГРАД, ПОЛН СО ИСТОРИЈА“

„Не сум видел толку многу споменици на толку мал плоштад“, рече сликарот
Карен Агамијан од Ереван, еден од учесниците на колонијата „Скопје 2013“

Катерина Богоева 

„Скопје е многу интересен град, полн со историја, не сум видел толку многу

споменици на толку мал плоштад. Видов многу фотографии од градот и пред

да дојдам, но навистина сум импресиониран од ова што го гледам. Овде на

колонијата работам дела што се создаваат токму од експресијата од градот, од

неговиот нов и стар дел“, рече сликарот Карен Агамијан од Ерменија, кој

заедно со ликовни уметници од повеќе земји деновиве го набљудува градот и

слика во импровизираното ателје на шестиот кат на хотелот „Стоун бриџ“ каде

што годинава прв пат се одвива ликовната колонија „Скопје 2013“.

Претходните седум години таа се одржуваше во хотелот „Арка“ во Старата

скопска чаршија од каде што се нудеше поинаков поглед на градот, со

поголем фокус на неговиот стар дел, но, како што напомена Љубица

Кондијанова, директорка на Музејот на град Скопје, „самото име на

колонијата покажува дека нејзината локација треба да и биде променлива,

бидејќи уметниците треба да го претстават градот“. „Лично сметам дека

имаше презаситеност од сликање на исти објекти од исти места, а тоа го

мислеа и дел од учесниците на колонијата, која може да ја менува локацијата,

но важен е, пред се', спојот на старото и новото“, рече таа. Музејот и „Стоун

бриџ“ се организатори на ова ликовно случување кое ќе заврши на 20 август

со изложба што и ќе биде отворена во хотелот. Уметниците се задоволни од

условите во кои работат, имаат можности, а некои и ги користат да излегуваат

и да сликаат и надвор, но велат дека не им недостига сместување и сликање

мотиви од природата. Ги провоцираат урбаните визури и мотиви за работа, но,

сепак, секој од нив има свој поглед и мислење за новиот и стариот изглед на

градот, но и за провокацијата која ја добиваат за работа токму тука, во

неговиот центар. На пример, споменатиот сликар од Ереван, кој е професор

на тамошната Државна академија за уметност и веќе 10 години е и
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
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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претседател на Здружението на ликовните уметници на Ерменија

(организација која брои околу 750 члена, скулптори, сликари, ликовни

критичари), прв пат е во Македонија и изрази желба во Скопје да има и своја

самостојна изложба. „Имав повеќе изложби во светот, но, не и овде. Можеби

колонијата е почеток на реализација на таа идеја, којзнае“, рече. 

На сликарката од Битола, Љубица Мешкова-Солак, чаршијата и е

инспиративен амбиент за работа. „Не ни е проблем да излеземе, да

скицираме, да фотографираме по сокаците, а потоа да сликаме. Во секој

случај, инспирацијата ја барам во стариот дел на градот, но не ми пречи што

работиме во урбан амбиент. Многу ми е пријатно“, рече таа. Прв пат на

колонијата „Скопје“ е самостојната уметница од Гевгелија, Мирјана Крстева-

Масети. „Како урбана колонија оваа и поинаку звучи. Ми се допаѓа што е во

центарот на градот и што тој може да се доживее и види на поинаков начин

од она што јас го познавам како Македонка. Секако дека центарот е

провокативен за работа, бидејќи повеќето работи се нови и убаво е да се

видат. Нешто од ова што го гледам околу мене ќе ми се најде можеби и во

делата. Сепак, инспирацијата ја наоѓам во себе“, рече сликарката, која

дипломирала пред 13 години на Факултетот за ликовна уметност, отсек

графика, во Софија. 

И Димитар Солаковски е од Битола, но тој, како што посочи, одвреме-навреме

и сака посериозно да навлезе во урбаниот предел. Такви слики создава и во

својот град. „Моментално со уште двајца колеги сме посветени токму на

урбаниот предел и можностите што ги нуди за сликање. Тоа се претежно

широки погледи на Битола, најчесто од некоја подалечна перспектива, а се

работат во различни делови од денот, по неколку часа ако дозволуваат

условите. Ако не се користи некоја фотографија“. 

Во Скопје, седнат до прозорецот од каде што се простира поглед на Музејот

на македонската борба, на новиот објект на Стариот театар, на Калето, тој

сликаше големо платно со мотив од кејот на Вардар, но не летен, туку зимски,

со магла.

„Сликата е со мотиви од магливите утра кои ме фасцинираат. Можеби носам

некои спомени од времето кога студирав тука, но секогаш наоѓав убави

моменти дури и во атмосферата, која ја формира воздухот дури и смогот“.

Запрашан колку центарот на Скопје, дел од проектот„ Скопје 2014“, е

инспиративен за сликање, рече: 

„Многу е инспиративно од која било точка да му пријдете и мислам дека и во

иднина ќе биде поле за дискусии, за размислување, за да се твори на таа

тема. Треба да се искористат новите визури на градот, новите сенки од

светлината. ’Скопје 2014‘ е многу инспиративен проект во последниве години

и за концептуална уметност и за сликарството. Со колегите секогаш

дискутираме дека овој проект зависно од ставот што секој го има, предизвика

навистина долга и емотивна дискусија со голема жар, како ретко во некоја

друга земја. Долго дискутираме за неговата естетика, а добро е што постои

потребата за дискусија, бидејќи тоа ќе даде многу позитивни резултати.

Можеби ќе ни ја избистри мислата, ќе ни го надгради погледот кон естетиката,

архитектурата, уметноста кон сиот проблем. Мислам дека претходно тоа

неправедно се игнорираше, но видовме дека урбаниот човек навистина има

потреба од дискусија. Можеме да бидеме критични кон проектот, но

многумина од нашите колеги најдоа простор во него да се изразат, да работат.

Создадените дела говорат на кое ниво сме биле како уметници во одреден

период, говорат и за професорите и за критиката“ рече Солаковски. 

Меѓу учесниците на колонијата е и Симеон Панајотов од Софија, кој прв пат

престојува во Скопје, низ кое претходно само поминувал за да ги види

галериите. Напомена дека во Софија редовно е покануван на настаните што

се одржуваат во Културно-информативниот центар на Македонија.

„Интересно ми е тука, имаме време за разгледување, а моите дела се

инспирирани од етномотиви, од старите куќи. Во моите колажи има детали од

старите фасади, стари парчиња текстил, а инспирација ми се и манастирите,

селата, артефактите од етнографските и археолошките музеи. Понаклонет сум

повеќе кон Старата скопска чаршија, кон мостот, кон историските артефакти

низ кои провејува духот на минатото време“, рече Панајотов. 

Темата на која вообичаено работи сликарката Букурие Даладаку, стара

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“
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скопјанка која живее во Германија, е „Човекот и лицата“, но сега на колонијата

го работи лицето на Скопје. „Скопје е град што инспирира, тој е многу

динамичен, вибрира, секогаш е во движење. Но, мислам дека сегашните

вибрации му се повеќе наназад отколку нанапред. Не сум толку задоволна од

новиот изглед на градот, ми изгледа малку трагичен, бидејќи архитектурата и

урбанизмот се одговорност не само за себе, и за сегашните, туку и за идните

генерации. Тие ќе ги носат на некој начин грешките и неодговорноста што сме

ги направиле. Начинот на кој се подигнати новите згради една до друга е

неодговорен, а архитектурата не е архитектура од 21 век. Често се навраќам

на една мисла од сликарот Кандински, кој вели дека ако се обидеме едно

дело од друго време да го создадеме во нашето време, тоа е осудено како и

мртвороденчето. Уметничкото дело треба да е плод на сегашноста, да

претставува оригинал од денешнината. Јас го сакав и стариот и новиот дел од

градот, но, за жал, тој многу се промени, но не по мој вкус“, рече сликарката,

потенцирајќи дека работи со своите чувства кои и' се најголема инспирација.

„Затоа деновиве работам слики со лицето на градот и со трансформацијата

што ја доживувам. Се обидувам некако да го спојам старото и новото, но, за

жал, новото ми е сосема во магла и не можам конкретно да го претставам.

Постои метаморфоза на старото, но чувствувам дека не таква каква што треба

да биде“, рече Букурие Даладаку. 

На колонијата учествуваат и уметниците: Христина Стојчевска, Ирина Титиева,

Сара Ерика Марија Хедберг и Зоран Чалија.

Статијата е прочитана 2211 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Изложби „Иконографија“ и „Фолклор“ на „Бит фест“

Неделна кинопрограма

Штипјанец на 85-години пишува поезија, проза и драми

Концерт на „ЗЗ квартет“ во предворјето на „Св Софија“

Интересен обид - „театар во театар“!

КОМЕНТАРИ

Mirko, 16.08.2013 08:06:40
Toj sto rece deka nema nikade videno, tolku spomenici, prerodbenici smetat kako kompliment? Covekot
e gostin i taka postapuva, a sto ima vo um, toa e veke nesto drugo. Cel svet so potsmeh gleda ovie
gluposti SK-14.

Кликнете за оценка:    19  |    26

Mark, 16.08.2013 08:34:51
Ermenskiot slikar na uctiv nacin go kazuva ona sto moze da se kaze i so eden zbor - IDIOTIZAM! Ubavo
veli umetnikot deka Skopje si ima i svoja istorija - ama ne veruvam deka vo nea gi vbrojuva tonite
bronza postaveni lani..

Кликнете за оценка:    20  |    23

zik, 16.08.2013 09:32:05
, ,ne sum videl tolku spomenici na tolku mal ploshtad,,...sarkazam koj nashite megafoni ke go pretochat
vo kompliment.

Кликнете за оценка:    15  |    28

Tina, 16.08.2013 11:25:27
Ne ve razberam ljuge, koga vi smeta istorijata i istorijsko nasledstvo na Makedonija, a gradot Skopje e
star 4000 BC. Za mene spomenicite kazuvat edna prikazna koja e so vid, i oblik na tie istorijski zborovi.
Lesna lekcija na Makedonskata dlga istorija. Ako ne ja sakate, odi si doma i gledaj shto sakish na TV. I
kazi mi da TV ima po dobri i po umni prikazni.

Кликнете за оценка:    19  |    20

GO SAKAM SKOPJE, 16.08.2013 11:38:33
Da tocno taka, nikoj nema videno tolku mnogu spomenici na edno mesto, ama ne znaat deka po vkusot
i kulturta na naracatelite,vazen e kvantitetot a ne kvalitetot. Taka e najlesno se stavaat pari vo
sopstveniot dzeb! Kazzanoto za brojnite spomenici vo Skopje na ploshtadopt(ako taka smeeme da se
narece nashiot*BUTEL3 *), nekoj moze da go prestavi kako kompliment.Kako kompliment,toj NEKOJ ke

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

javascript:void()
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=2C5303D0E4A11746A6E2DA03A187C7B0
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=038327BF156E5349AD79FD0765673728
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E0981A9762FDB4B8EBB8FEED8CF5F2D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=72942F46253E444988AE225DDEB8A790
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7E155E22DA0BCE43916A2F27CED66977
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=057A6F50BB97F04CBC03C13931A9687C&commentID=565055&pLikeVote=1#commNo565055
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=057A6F50BB97F04CBC03C13931A9687C&commentID=565055&pLikeVote=0#commNo565055
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=057A6F50BB97F04CBC03C13931A9687C&commentID=565067&pLikeVote=1#commNo565067
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=057A6F50BB97F04CBC03C13931A9687C&commentID=565067&pLikeVote=0#commNo565067
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=057A6F50BB97F04CBC03C13931A9687C&commentID=565077&pLikeVote=1#commNo565077
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=057A6F50BB97F04CBC03C13931A9687C&commentID=565077&pLikeVote=0#commNo565077
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=057A6F50BB97F04CBC03C13931A9687C&commentID=565111&pLikeVote=1#commNo565111
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=057A6F50BB97F04CBC03C13931A9687C&commentID=565111&pLikeVote=0#commNo565111
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D057A6F50BB97F04CBC03C13931A9687C&display=popup&ref=plugin&src=share_button


РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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se pofali i so brojnite turisti koi se fotografiraat pred onie nevkusni spomenici, skapi finansiski,*bim
badijava*estetsk ! A za Lugjeto koi novinarite gi prashuvaat, neocekuvajte da vi go kazat svoeto iskreno
mislenje, tie se samo dobro vospitani, a praviot odgovor barajte go pomegju redovi.Za potsmev i rezil
sme pred svetot i onie vrski i simpatii koi gi imavme* Skopje 2014*,uspea da ni gi odzeme! A mozebi toa
beshe i celta na naracatelite?!
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kris, 16.08.2013 12:05:59
Во суштина човекот сакал да каже дека не видел толкав кичерај на толку мал простор!!???
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znaci, 16.08.2013 13:10:51
koga novinar ke odi na megunarodna likovna kolonija , a ke gi prasuva umetnicite sto mislat za skopje
2014, rezultatot se komentarive podolu

Кликнете за оценка:    26  |    26

Od Zapad, 16.08.2013 14:20:51
A sto ocekuvate da vi kaze? Deka ste nenormalni da potrosete stotici milioni evra za istorija sto
nikoagas ne se slucuvala vo Skopje? Toj si jade, pice, slika i ke si odi. A nasite problemi ke ostanat
zasekogas. Sekoj umen covek ova go gleda kako totalen promasena investicija od site aspekti.
Ekonomsko -istoriski - kriminalni.....
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obicaj, 16.08.2013 17:02:40
Ja procitaa prvata recenica, normalno namerno izvadena od kontekst, pa i boldirana i padnaa u sevdah.
Bravo, odlicno odraboteno.
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Македонија граничи сама со себе, 16.08.2013 17:56:24
А Македонија е од Прохор Пчински до Катерини и од Преспа до Пирин. Во таа Македонија во 1913
живееле 77% Македонци 10% Грци 0% Срби итн. Во злосторничката делба Грција добила 51% а
Србија 38% а македонските Пирин 10%за Бугарија и дел Преспа 1%за Албанија. Сите споменици се
македонски дејци и луге од Македонија. Македонија првпат е вистински слободна само 22 години
и сега власта избрана од народот го изгради тоа што го сака секој свесен Македонец. Свесен колку
многу е одземено од македонскиот народ. А несвесните дури и име би дале. Е јас на странци со кои
разговарам македонската вистина им ја кажувам да се побијат гркосрбоблгарските лаги кои
замисли и некои наши ги тресат по медиуми.Ја сакам Македонија.
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