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Трамп: Пред нас е ретка
можност за мир меѓу
Израел и Палестинците

„Талир“, „Траекторија“ и
„Тревник“ нови предмети
на СЈО

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

RZUS 112.00 1.35 % STB 953.20 0.57 % STIL 88.00 2.22 % TPLF 1,402.42 8.88 % UNI 1,359.00 2.95 % USJE 23,000.00 0.80 %
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ИНТЕРВЈУ РОДОЉУБ АНАСТАСОВ - БУДАЛАШТИНА Е ГОЛИ ОТОК
ДА БИДЕ ТУРИСТИЧКО МЕСТО

Сликарот со радост чека галеријата „Јустина и Родољуб Анастасов“ која
содржи околу 400 дела што и' ги подари на државата, на почетокот на
декември да добие кустос

Катерина Богоева 

Во галеријата „Јустина и Родољуб Анастасов“ во Музејот на град Скопје, каде

што по повод 13 Ноември, Денот на ослободувањето на Скопје е отворена

изложба на цртежи со мотиви од НОБ и од серијата дела „Енформелска

лабораторија“, нивниот автор, големиот ликовен уметник Родољуб Анастасов,

деновиве во разговорот воден меѓу делата, откри дел од својот личен и

творечки свет. Но, и од животот на галеријата отворена во 2011 година со

вредниот легат од 389 дела (масла, цртежи, графики и акварели од сите

периоди на неговото творештво) што сликарот познат и надвор од границите

на Македонија му ги подари на Музејот. 

„Се' уште во галеријава нема кустос, ќе го добијам идниот месец, фала Богу по

четири години од отворањето. Кустосот ќе биде задолжен и за галеријата и за

депото, така што галеријата ќе може секогаш да биде отворена“, рече

сликарот посочувајќи и на поставеното биро за кустосот.
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов
Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

„Талир“, „Траекторија“ и „Тревник“ нови
предмети на СЈО

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ДРЕЈК СОБРА НАЈМНОГУ НАГРАДИ НА
BILLBOARD MUSIC AWARDS

АРАНЖМАНИТЕ ЗА ГРЦИЈА ПОСКАПИ ЗА 10 ДО
20 ОТСТО

ПОДНЕСЕНА КРИВИЧНА ПРИЈАВА ЗА
ПРИЛЕПЧАНЕЦОТ ШТО ГО НАПАДНА ЗАЕВ ВО
СОБРАНИЕТО

ЗАЕВ ЌЕ СЕ СРЕТНЕ СО СЕЛА ВО ТЕТОВО

ПРОСЕЧНАТА ПЛАТА ВО МАРТ Е 22.445
ДЕНАРИ
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Стоејќи пред изложените цртежи со мотиви од НОБ, сликарот укажа дека тие

се „многу стари скици за една многу голема композиција која околу 20 години

стоеше на ударниот ѕид во еден од влезовите во Македонската академија на

науките и уметностите , а сега е преместена во друг дел од зградата“. Станува

збор за делото „Македонија“ од 1976 година, а меѓу изложените скици, студии

за композиција од 60-тите и 70-тите години од минатиот век е и делото

„Директен судир“ од 1966 година.

Анастасов потенцира дека досега направил шест-седум големи композиции,

но и дека кога започнува да работи на нив, користел литература. „Имам

композиции во голем формат и со мотиви од Илинден, ги има и во нашиве

музеи, но не и во Музејот на македонската борба бидејќи во тој период кога

се сликаа делата за во тој музеј имав проблеми со мозочниот удар. Во тој

музеј имам изложено само цртежи од Голи Оток. Сега, всушност, за првпат ги

изложувам студиите за ’Македонија’, ги бев заборавил. Дека ги имам ме

потсети кустосот на изложбата, Лазо Плавевски.“ 

Родољуб Анастасов како скопјанец роден во 1935 година кој живеел кај

Градскиот парк, навраќајќи се на деновите на ослободувањето на градот,

потенцираше дека тогаш бил дете, но и дека периодот на НОБ како сликар го

обработувал и за време на социјализмот и по него.

 

Има ли опозиција во Србија?

СЈО: Груевски осомничен за перење пари и
местење тендер за патишта

Прославени титулите во Минхен и Мадрид
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„Бев дете кога се ослободуваше Скопје. Се сеќавам и на една жртва што тогаш

ја видов, тоа беше шок за мене“, рече сликарот за кого шок претставувал и

фактот дека во тие години и неговиот другар Мошико бил собран од дома при

депортацијата на Евреите од Скопје. 

Анастасов со доза на гордост напомнува дека неговите дела од серијата

„Енформелска лабораторија“ во галеријата секоја година се менуваат. Досега

беа отворени две изложби на енформел, а во средината на декември ќе биде

отворена и третата, од планираните четири изложби. „Јас бев авангарда во

енформелот, тоа е мојата младост“, рече Анастасов кој најави дека идната

година од станот во Словенија каде што често престојува ќе донесе уште свои

дела и ќе ги смести во Музејот на град Скопје. 

На Музејот на град Скопје му забележа дека влезот што води до галеријата не

е доволно осветлен. „Сум подарил околу 400 дела на државата и на Музејот и

ме зачудува таквиот однос“, рече Анастасов. Упати забелешки и до Музејот на

современа уметност кој во 2011 година издаде монографија за неговото

творештво, но која се' уште не е промовирана. 

„Не сакам да се промовира монографијата, има многу грешки во неа што

треба да се поправат, да се вметне дополнение. Не сакам да одам во тој музеј

каде што требаше да биде отворена и моја ретроспективна изложба.“

Родољуб Анастасов вели дека веќе не слика поголеми дела, но дека прави

минијатури што планира да ги изложи во Музеј на град Скопје, откако ќе

бидат изложени делата од енформелот и неговите други творечки циклуси. „Ги

изложував тие минијатури неколкупати досега на меѓународни изложби“,

рече. 

„Имав многу комплицирани години и добри и лоши, како што е животот, но не

знам каде отидоа. Еве овие години од ослободувањето на Скопје, колку брзо

поминаа“.

Запрашан дали се' уште со некого зборува за Голи Оток и за периодот од

својот живот што таму го помина на робија, рече: „Некои мислат дека тоа

поминало како време и дека може да се заборави, но јас не верувам. Тоа не



може да се заборави. Еден од моите пријатели од Голи Оток од Хрватска ми

рече дека чул оти се планира тој остров да биде туристичко место. Тоа е

будалштина. Знаете ли колку луѓе таму отидоа, како може Голи Оток да биде

туристичко место, тоа е мизерија, срамота и не треба да се дозволи. Но ќе го

направат сигурно, човекот е тој. Едноставно, ќе дојде некој богаташ и готово“,

рече сликарот.

Непромовираната монографија се продава во МСУ

Монографијата за Родољуб Анастасов издадена во 2011 година од страна на

Музејот на современата уметност веќе две години се продава во

продавницата на истиот музеј. Од МСУ велат дека и ја подаруваат во

различни прилики, но дека Родољуб Анастасов учествувал во изборот на

текстовите и делата кои во неа се поместени. На монографијата работеа:

историчарите на уметност Марика Бочварова Плавевска , Соња Панчевска.

Лилјана Неделковска и Марина Лешкова. Издавач и координатор е Елиза

Шулевска.

Статијата е прочитана 1711 пати. 
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