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ГЛИГОР ЧЕМЕРСКИ

НЕ ЗНАМ ДАЛИ НАЈДОБРАТА МОЈА ПУБЛИКА НЕ Е ВО
КАВАДАРЦИ

Сликарот со четка и бои му го напиша најцрното писмо на големиот поет и

пријател Петре М. Андреевски 

КАТЕРИНА БОГОЕВА

Четириесеттина ваши дела во рамките на Кавадаречката културна есен се

поставени во Музејот- Галерија во Кавадарци, на изложба која му ја

посветивте на големиот македонски поет и ваш близок пријател Петре М.

Андреевски. Во вашиот роден град, во спомен на пријателството

меѓудругите го изложивте и делото„Трите лица на септември“. 

Изложбата ја иницираа самите Кавадарчани, Градоначалникот, Советот на

општината и Музеј-галеријата во градот.Во истиот град, во 2000 година

Петре М. Андреевски ја отвори тогашната моја изложба, кога читаше и своја

песна. И таму, како и во многу други места каде одевме, тој беше приман

многу срдечно. Луѓето го дочекуваа како свој писател, а тоа очигледно го

радуваше. Не можев да претпоставам дека оваа моја изложба ќе му ја

посветам токму нему. Изложбата е најмалото нешто што можев да го

направам за него. Мал поздрав од оваа страна од каде што замина.

Изложбата му ја посветив на човекот кој меѓудругите ја напиша и

фантастичната книга „Сите лица на смртта“. Никој од нас не му е дораснат на

тоа поле, а јас со сликите му го пишувам најцрното мое писмо. 

Светот на ликовното беше неостварената желба на Петре М.

Андреевски.Беше ли тој свет присутен често во вашите меѓусебни
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НАЈНОВИ ВЕСТИ
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НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

СДСМ најавува битка за принципи, не за
ресори

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ИВАНОВ НА СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ ВО
ЈОРДАН

СУСПЕНДИРАНИ 15 ВРАБОТЕНИ ВО МВР ЗА
ИНЦИДЕНТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО

ФЕНЕРБАХЧЕ И ОЛИМПИЈАКОС ЌЕ СЕ БОРАТ ЗА
ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА

МУЗИЧКИОТ ТАЛЕНТ ДАМЈАН ДИМЕВСКИ
ОСВОИ ГРАН ПРИ НА ФЕСТИВАЛ ВО ТУРЦИЈА

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ СО ДОБИВКА ОД 22,3
МИЛИОНИ ЕВРА ГО ПРОДОЛЖУВА ТРЕНДОТ НА
ДОБРО РАБОТЕЊЕ
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разговори? 

- Неговата љубов кон сликарството беше

голема, ја изразуваше и низ дружењето со

многуте сликари. Нас тие моменти не

зближуваа. Се знаевме 40- тина години,

двајцата учествувавме во еден многу

значаен период од развојот на земјава, кога

секој во својата уметност, го освојуваше

просторот на творечката слобода. Петре во

повеќе наврати, со своја поезија

учествуваше на отворањето на моите

изложби, а двајцата подолг период и

работевме во МРТВ. Тоа пријателство не почиваше единствено врз

уметноста, нас не врзуваше животот. Тој во себе имаше големо јадро на

македонско самочувствие, љубов за сопствената земја и народ. Поседуваше

посебна дарба за зборот и неговата вредност, и кога разговаравме, кај него

постоеше познатата јадровитост во изборот на зборовите и реченицата,

чиста литература. Зборот го цедеше максимално, за да биде силен го

чистеше од пердуви. Никогаш не прифати да говори директно на

отворањето на моите изложби, бараше да го подготви својот текст 4-5 дена

однапред. Изложбата во Кавадарци е дел од мојата вообичаена,

традиционална септемвриска радост, период кога сликам јаболкници,

гроздобер. Во оваа прилика презентирам пет слики од циклусот посветен на

септемвриското изобилие. Неколку дела кои веќе се изложувани во Скопје,

Рим, Париз, дела создавани во Вилмингтон, САД, дела сликани летово на

Пелистер, во Скопје, во Петровец на Море. На корицата на каталогот се

наоѓа делото „Трите лица на септември“, создадено годинава, а изложувам и

слики од циклусот Хераклеа, како и други дела кои главно не се изложувани

во Македонија. 

И во овој септември Петре М. Андреевски требаше да отвори изложба во

Битола, за тоа се договаравме, но за жал, за неговата смрт дознав на

ликовната колонија во Петровец на Море во Црна Гора. 

Кои се вашите очекувања од актуелното Министерство за култура, ви влијае

ли фактот дека министерот Илјаз Беќири е сликар?

- Па би било корисно кога новиот Министер за култура кој му припаѓа на

ликовниот свет, би покажал поголем интерес за ликовната уметност, како

што минатиот министер Благоја Стефановски покажуваше поголем интерес

за театарот. Но не е во тоа решението. Културната политика почнува од

Парламентот, Владата, преку градската власт и т.н. Денес општините имаат

поголеми ингеренции на сите скалила и потребно е да се усогласат

системите на потттикнување на интеракцијата во целина, мислам на

интеракцијата помеѓу творците на уметнички дела и конзументите, за да

имаме еден поотворен процес на создавање на т.н жива уметност. Ова е

неопходно за развој на сите полиња, и во ликовната уметност, театарот,

издаваштвото..

Забележувате ли одредена промена на полето на културата во Кавадарци?

- Навистина бев пријатно изненаден од посетата на изложбата на денот на

отварањето. Тој ден беше празник, се чувствуваше дека граѓаните живеат со

тоа, дека се дел од сите другите места со културна понуда, не се на „крајот

на светот“. Ми годеше што граѓаните покажаа голем интерес за моите дела.

Јас им служам на сите за кои мојата творечка радост е радост и за нив

самите. Од каде да знам дека најдобрата моја публика не е токму таму?

Само на тој начин ги запознаваме непознатите љубители на уметноста.

Уметниците и публиката се бараат еден содруг. Не се знае каде и кога ќе се

сретнат. 

Кавадаречката културна есен има зацртана перспектива која се гледа по

сериозноста на пристапот на организаторите и другите културни институции.

Тоа ја менува сликата за досегашната, долгогодишна задреманост во

културата во градот, што пред се, е директно поврзано со новата градска

власт. Депресијата во градовите направи големо зло кое мора да се

надмине. Ја гледам состојбата патувајќи низ Македонија, дел од авторите го

прифатија мислењето дека ако не изложуваат во Скопје, нема смисла да
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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изложуваат на друго место, што не е праведно. Во земјава каде и да тргнеш

можеш да стигнеш за еден или два часа, за да посетиш некој културен

настан но се разбира, доколку сакаш и имаш можности. Не е проблемот

само во парите Сега средините почнуваат да се преобразуваат, стојат на

старт и во нив се бараат творците, се бара верификација на постоечките

вредности. Имаме многу дипломирани ликовни уметници во разни градови

во земјава, одлични таленти, и јас се надевам дека примарната средина ќе

почне да ги охрабрува.Тоа е неопходно. Самата природа на нашиот занает

ги шири просторите за работа, љубопитноста, но мора да постои натпревар,

размена на изложби меѓу градовите. Скопје останува главниот ринг, бидејќи

метрополите имаат право на највисок натпревар 

Како им го пренесувате искуството на помладите колеги со оглед дека не

работите како педагог?

- Сликарите кои не се педагози, не значи дека не го пренесуваат своето

искуството. Отсекогаш сум се дружел со млади луѓе, со студенти, со ликовни

уметници кои штотуку дипломирале. Со нив почнав да соработувам од

времето кога работев на моите први мозаици, а соработувам и до ден денес.

Мозаикот е заедничка креација, во него секој внесува енергија, а тој

претставува заедничко дело и радост. И работејќи на него, ја продлабочив

размената на најважното во уметноста, духовната врска, брзиот начин на

меѓусебно разбирање. 

Ве немаше на конгресот на мозаичарите од светот кој се одржа во

септември во Скопје?

- Ги посетив мозичарите на конгресот, но моето неучество беше мала или

голема неспојица. Бевме поканети со Рубенс Корубин 2-3 дена пред

отварањето и поради тоа одбив да се вклучам во манифестацијата, а не

прифати ниту Корубин. Не беше разбирливо, автори на мозаици во земјава,

изработени во големи површини, да не бидат на време известени. На

ваквите манифестации треба да им се посвети поголемо внимание во

иднина, но и на негувањето на мозаикот како посебен вид на ликовна

култура. Грешката можеби е и кај историчарите на современата уметност, кај

ликовните критичари кои не обрнаа внимание на новата мозаична

традиција кај нас која може да и парира на било која земја, што се смета за

битна во оваа сфера. 

Јас и сега, повторно со млади луѓе работам на мозаик во Скопје, поточно на

два мозаика во два спротивни ѕида од јавен објект кои сочинуваат еден

диптих. Тој е со површина од околу 50 метри квадратни и на него повторно

работев со млади луѓе. Кога ќе биде завршен и официјално ќе го

претставиме во јавноста, а јас се надевам дека тие мозаици ќе бидат две

мои големи ремек дела. 

Статијата е прочитана 2236 пати. 
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