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ИНТЕРВЈУ ЖАРКО ЈАКИМОВСКИ - СЕ' УШТЕ ПОТРОШУВАЧКИ НЕ
СМЕ ИЗЖИВЕАНИ

По 13 години пауза, сликарот ги распосла своите дела во родното Скопје,
создадени од 1973 до 2013 година

Катерина Богоева 

Ликовниот уметник Жарко Јакимовски по пауза од 13 години презентира свои

дела во родното Скопје, на монографска изложба во двата салона на

Културно-информативниот центар каде што може да се видат цртежи, пастели

и слики создадени во периодот од 1973 до 2013 година, дел од неговото

богато творештво кое суверено владее со просторот. Јакимовски од минатата

година е и пензиониран професор од Државното средно училиште за

применети уметности „Лазар Личеноски“, каде што предаваше акт со

пластична анатомија, а потоа и цртање и сликање, но две години беше и

директор. Кратко работел и како конзерватор на икони. Со пензионирањето

Жарко Јакимовски вели дека, конечно, добил многу повеќе време за сликање,

а во центарот на градот деновиве, тој, автор на голем број дела изложувани

во Македонија и странство, за кои бил и наградуван, акцентираше моменти од

својата уметничка и педагошка кариера. Моменти важни за различни

генерации уметници, но и за останатите на кои ликовната култура им е важен

дел од секојдневјето. 

За цртежот и изложбата во МСУ 

„Постарите паметат дека кога се вратив од студиите на Академијата за

ликовни уметности во Љубљана немав ателје, немав услови за работа, но бев

млад и полн со енергија и сакав ликовно да се изразам и да постојам. Дојдов
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до прост заклучок дека техниката, материјалот воопшто не е битен, туку она

што сакам да им го соопштам на љубителите на ликовната уметност. И почнав

да работам цртежи со најпрост материјал, со молив на бела хартија. Во

Музејот на современа уметност изложив околу 50 цртежи во молив во 1980

година и тоа беше прво мое поголемо претставување во Скопје. И потоа,

нашега или тоа е вистина, и постарите мои колеги почнаа да цртаат со молив

кој тогаш се' уште се сметаше за прост материјал. Изложените цртежи потоа

патуваа и во Словенија, во Војводина, во Косово, а беа и наградувани. Во

Љубљана ми беше професор Франце Михелиќ, кој бараше поетична,

пресметана линија, германска школа во смисла на негување на цртежот. Мене

тоа ми беше многу чудно бидејќи јас доаѓав од друга средина каде што

работевме повеќе со јаглен, конструктивен, силен цртеж. Со него имав многу

проблеми, но по повеќе години кога изложував таму, тој се појави со бастунче

и ми рече: „Гледаш сега дојде на моето, цела изложба ти е со цртеж и тоа со

молив“. Потоа следуваше работата на сувиот пастел кој е на средина, меѓу

цртежот како дисциплина и сликарството како боја. Паралелно и сликав, но

ова беше потенцирано како расчистување меѓу цртежот и сликарството. 

Премините од една во друга творечка фаза 

Уште како студент многу бев свртен кон себе, многу истражував барајќи го и

својот ракопис. Одевме по библиотеки, читавме многу за старите мајстори,

стекнувавме информации за ликовната култура. Преминот од една фаза во

друга оди спонтано, фиксна граница меѓу цртежот и сликата нема, тие се

преточуваат едно во друго. Стекнувајќи ја личната ликовна писменост, а тоа е

она на што младите денеска воопшто не обрнуваат внимание, почнав да

патувам по светските ликовни метрополи: Париз, Амстердам, Виена, бев во

Германија, имав самостојни изложби, бев во Австрија Виена, Италија. Сето тоа

се собираше и се таложеше во мојата потсвест како искуство за на крајот да

направам концепција, лична синтеза меѓу нашето средновековно сликарство,

меѓу иконите, фрескоживопис и кубизмот. Пред се' тука мислам на Жорж Брак,

како кубист, на Пикасо, на целата таа генерација. Во таа смисла не знам друг

како мене на овие простори. Има некои комбинации во соседните земји како

што се Србија и Хрватска, но јас не правам слики со некоја приказна, не

правам илустрација на текст. 

За драматиката која им дава печат на делата 

Најкарактеристично кај мене е токму драматичноста што ја барам во

композицијата. За да се изјаснам пред публиката, перманентно градам свој

систем на компонирање кој се движи во триаголна композиција што е

карактеристично за ренесансата, барокот и современото сликарство. Има

ситуации кога пирамидата или триаголникот го уништувам или го потенцирам

за пораката што сакам да ја пратам да биде разбирлива. 

Секогаш ги ставам работите во корелација меѓу позитивното и негативното, на

пример коњ, во контраст со некој темен бик. И секогаш се во конфликт. 

Промените и постојаноста 

Немам мобилен телефон, не дека не ги следам новите збиднувања во

ликовните кругови, инсталациите, разните објекти, не дека нема тоа некаква

вредност и дека тоа не го почитувам, но јас сум за една константна,

перманентна концепција во творештвото, во креативноста. И пред 40 години

кога се појавија концептуалните размислувања што ги гледав во Париз и во

Амстердам, но и сега гледајќи се случува што кај нас на тој план, тоа не ме

допира, бидејќи е тренд. Ретки се уметниците како Марина Абрамович, која

до денес остана доследна на она што го правеше пред 30 години. Минливите

работи не остават никакви траги, не се вложувања во нешто од кои некои

идни генерации би можеле да учат. 

Доволно ни е едно средно уметничко училиште 

Постарите генерации ученици на кои им предавав имам впечаток дека беа

ментално посозреани, но како што одев кон моето пензионирање, доаѓаа

генерации кои едноставно не ги интересира што се случува внатре во нив.

Многу доцна созреваат, дури во трета и четврта година, кога навршуваат 17-

18 години, тогаш успевав нешто и да ги насочам. Во генерација од 10-15

ученици, ако ме разберат тројца, се сметам за успешен педагог. Кога бев

Јанева очекува СЈО да продолжи со работа
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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директор во еден мандат, баравме измена на програмата, бев убеден дека

треба да се зајакне практичната, во однос на теоретската настава, но се случи

обратно и кренав раце од тоа. Во Македонија е доволно едно средно

уметничко училиште, бидејќи сме мала држава, мал пазар. Досега на

Факултетот за ликовна уметност дипломирале околу 350- 400 сликари, многу

се, не треба да има толкав број. Тоа е хиперпродукција, а нема квалитет. 

Скулптурите во Скопје се малку згуснати 

По вокација сум сликар, не сум вајар, сум гледал скулптури и во Сан Петербуг,

во Виена, во Рим, во Париз, секое ќоше е скулптура. Единствена моја

забелешка за Скопје е што скулптурите се малку згуснати. Требало да има

меѓу нив повеќе простор, да дишат, вака се' личи на една голема

сценографија, како театарска претстава. На што се должи тоа не знам, дали е

недостиг од мерка или чувство колку треба за тоа да се распореди во

просторот, да се урбанизира. Не се работи за квалитетни или неквалитетни

скулптури или објекти, туку мене како граѓанин ми пречи таа густина. Досега

никој мене не ме прашал што мислам, не само мене, ниту моите постари

колеги. 

Почитувачите на моите дела немаат пари 

Партиски сум неопределен, свој сум, на овие години не можам да правам

партиска кариера, а партиската определба е изгледа многу битна за

продавање на делата. Сите овие години дојдов до заклучок дека луѓето кои го

почитуваат моето творештво имаат голема желба да купат дела, но немаат

пари, и обратно, тие што имаат пари немаат - поим ни кој сум ни каде сум, но

не ги ни интересира културата. Подготвени се дома да дадат по 70-80 илјади

евра за мебел, за џип, а кога ќе чујат дека барам 3-4 илјади евра за слика, не

го разбираат тоа. До нив не допира ликовното, културата, живееме во такво

време. Се' уште потрошувачки не сме изживеани, уште е хит што се отвора

трговски центар, а имаме низок стандард. И што е најинтересно - цело време

се зборува за економска криза.

Статијата е прочитана 2749 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Конкурс за „Роман на годината“ на „Утрински весник“

Штип ја одбележа 90-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов

Премиера на балетот „14 часа“

Промоција на новите носачи на звук на СОКОМ

Концерт на гудачкиот квартет „Зографски“

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