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РАЗГОВОР - УМЕТНИЦИТЕ ТРЕБА ДА ПРАВАТ ЕТИКЕТИ ЗА ВИНО

Австрискиот сликар Бернхард Холеман својот прв циклус дела инспириран од
виното го изложи во Скопје, а од 4 октомври дел од него ќе биде
презентиран и во Кавадарци

Катерина Богоева 

Австрискиот сликар Бернхард Холеман, кој зад себе има 130 изложби низ

светот и повеќе значајни ликовни награди, во двата салона на Културно-

информативниот центар во Скопје се претставува со самостојната изложба

„Македонски вински пејзажи“,организирана од Македонскиот конзулат на

Европското винско витештво и Асоцијацијата за култура „Икон“. Холеман, кој

важи за голем почитувач и пријател на Македонија, каде што со години доаѓа

и слика, последен пат во земјава се претстави во 2011 година во Скопје и во

Неготино. Сегашната изложба посветена на македонските вински пејзажи од 4

октомври ќе биде презентирана во Кавадарци во тамошниот Центар за

култура, во време на актуелниот гроздобер. Бернхард Холеман со големо

задоволство потенцира дека ова е негова прва изложба на тема вино и дека е

и негово прво такво претставување во земјава. Запрашан кои беа неговите

асоцијации за Македонија, за виното при нејзиното конципирање, тој

напомена дека идејата потекнува повторно од овде. Климе Коробар,

претседателот на „Икон“, бил иницијатор на идејата Холеман да слика и на

тема вино, при еден негов престој во Охрид од кога во своите дела при

сликање на природата започнал да го инкорпорира и македонскиот пејзаж,

поднебјето, лозјата, инсектите... „Најдобро годишно време за мене е летото

кога има најмногу сонце, светлина, топлина. Тоа е и она што најмногу ме
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привлекува. Летно време доаѓам во Македонија каде можам да сретнам

многу инсекти, бидејќи ова е се' уште еколошки здрава средина. Инсектите се

моја преокупација во сликарството, особено богомолката која „гледа се'“ ,

рече Холеман напомнувајќи дека тој и се идентификува со неа бидејќи, како

што рече „уметникот се гледа“. Дел од презентираните слики на изложбата се

во знакот на богомолката. Како автор кој децении наназад ги слика инсектите,

истражувал многу за односот меѓу човекот, животните и природата, а за

особено битен го смета токму односот на човекот со инсектите. „Но кога се

слика тој свет, уметникот не треба да прави чисти илустрации, туку мора да се

внесе себеси, да создава уметност. Потребни се истражувања на научниот и

филозофскиот пристап за значењето на односот на човекот , инсектите и

природата. За мене инсектите значат живот и затоа е важно при сликањето

пејзаж, во него да се внесе живот,да се насликаат и инсектите“, рече, меѓу

другото, Холеман и со доза на гордост информираше дека негови уметнички

дела се содржани и во една научна книга за богомолката издадена во Берлин

. Авторите на книгата на интернет побарале уметник што работел на таа тема

и стигнале до неговата самостојна изложба, презентирана во галеријата „Хилт

“во Швајцариија. Галеријата ја претставила книгата и на саемот на книга во

Базел. „‘Хилт’ продава и мои дела, како и дела на Шагал и Пикасо“, со горда

насмевка на лицето, потенцираше осумдесетгодишниот сликар. На изложбата

вниманието го привлекуваат и презентираните минијатурни дела на Бернхард

Холеман , вински етикети кои се дел од традицијата во Австрија, со секое

ново вино да се покануваат уметниците да направат вински етикети.

Етикетите се во мали серии и првите десет се потпишуваат од самиот автор.

Винските етикети го спојуваат производството на вино и уметноста, ги

привлекуваат и колекционерите. „Винските региони во Австрија распишуваат

конкурси на кои се јавуваат многу уметници со свои идеи. Етикетите на

изложбата се добиени на таков отворен конкурс .Не само Австрија, таква

традиција има и во Франција, а постои и книга со вински етикети од

последните 100 години од големи уметници како што се Шагал и Пикасо. Тоа

се доживува и како мал уметнички Нобел, кога ќе седнеш да пиеш вино да

имаш шише со етикета од познат уметник. Се преплетува вкусот на виното и

она што го гледаш. Тоа ти ја полни душата а не само телото“, рече сликарот кој

е член и на Лајонс клубот во Баден во Австрија. На изложбата тој презентира

и етикети поврзани клубот. „Јас имам синдром да помагам“, рече Бернхард

Холеман, објаснувајќи дека преку Лајонс клубот, каде што членува им помага

на млади уметници да се запишат на ликовните академии. „Сметам дека е

многу важно она што го правам преку Лајонс клубот за Биеналето за хумор и

сатира во Габрово, Бугарија, каде што ги имам веќе добиено сите награди и

сум почесен член на жирито. Таму воспоставив една Лајонс награда за млади

уметници до 30 години на кои членовите на клубот им помагаат и за

патувања во Виена на изложба или за покривање на трошоци ако се во

финансиска криза. Лајонс клубот и преку организирање на томбола на свои

прослави собра пари за хуманитарни цели. Тогаш се продаваат и шишиња

вино со етикети на австрискиот Лајонс клуб“, рече. Запрашан дали би сакал

негово дело да се најде и на етикета на некое македонско вино рече:. „Со

задоволство ќе го направам тоа бесплатно, но сепак ќе мора да се наплати со

шише вино, секако со моја етикета. Македонија има навистина прекрасни

вина и штета е што не внимава и секоја година не распишува по некој

конкурс за да ги стимулира младите уметници да прават етикети. Ме чуди

како производителите на вино не го прават тоа затоа што и на тој начин ќе го

подигнат нивото на конкурентност на македонското вино. Преку уметноста

исто така се зголемува конкурентноста на виното на пазарот. Секое од моите

дела од оваа изложба во Скопје може да се искористи за вински етикети,

бидејќи во нив има пејзажи, грозје, инсекти се она што се наоѓа во едно лозје.

Не мора да има девојки на етикетите“, се пошегува сликарот, кој потенцирајќи

дека уметноста мора да се искористи при правењето етикети , забележа дека

дизајнерите тоа го прават технички , а уметникот ја внесува душата.

„Етикетите ги поттикнуваат луѓето да прават и колекции на шишиња“, рече

Холеман кого неодамна за изработка на винска етикета го ангажирала и една

австриска фирма што прославила 60 години постоење. Етикетата била за

пенливо вино, а направени биле и детски шишиња без алкохол. Четириесет

деца, рече тој чекале во ред да добијат од шишињата со негови етикети, „Од

мали нозе луѓето требаат да се учат да собираат вински етикети насликани од

уметници“ рече Бернхард Холеман.

Статијата е прочитана 568 пати. 
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