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СКОПСКОТО ИЗГОР ЛЕТО ВЛЕЗЕ ВО СЛИКАРСКИТЕ ПЛАТНА

Второто издание на ликовната колонија „Скопје 2007“ за Кирил Ефремов
беше еден вид геракомија

КАТЕРИНА БОГОЕВА

Ликовните уметници Лее Еунхан (Нинберг), Златно Трако (Сараево),

Десислава Денева (Софија), Игор Бамфри (Љубљана), Јашал Чаули (Истанбул)

и Касиопеја Наумовска, Кирил Ефремов, Илија Кочовски, Билгаип Кочишта-

Биге, Ниче Василев (Македонија), во изминатите десет дена сликаа во

хотелот „Арка“ во Старата скопска чаршија, како учесници на втората

ликовна колонија „Скопје 2007“. Организатори беа Секторот за јавни

дејности при Град Скопје и Музејот на градот, а учесниците ги создаваа

своите најнови дела на една од хотелските тераси, од каде се пружа

панорамски поглед на стариот дел на градот, но работеа и во дел од

затворените простории.. Секој со својот творечки багаж, но во нов амбиент,

создадоа заедничка приказна.

„Како идеја да се организира една колонија во центарот Скопје, пред се е

предизвик. На моето творештво не влијаат мотивите и инспирациите на

колонијата, бидејќи работам фигурација која е поинаква од она што не

опкружува, но една топлина, една жештина, едно долго скопско лето,

верувам дека сигурно ќе даде печат во моето творештво. Верувам дека сите

се задоволни од атмосферата, затоа што колониите се еден друг начин на

работа за нас уметниците кои сме индивидуалци и најчесто не излегуваме

од сопствените ателјеа. Убави се за контакти. Тука создаваме ново темпо на

бесконечно сликање, на промена на досегашните ритми кои ги живееме“ -

изјави Касиопеа Наумовска. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather
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Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
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инцидентите во Собранието
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Словенецот Игор Бамфри кој прв пат во оваа прилика ја посети Македонија

и себе си се претстави како класичен сликар, работеше пејсажи со претстави

од огради од дворови, со ковани елементи, артефакти на некои минати

времиња, часови, периоди. Оградите и вратите ги нарече симбол на премин

од некоја сегашна во некоја мината состојба, а атмосферата за работа на

колонијата како влијание врз создавањето на новите дела, ја поврза и со

високите температури. 

„Можам да се изолирам од урбаната атмосфера кога работам, но не можев

да не ја забележам разликата во температурите. Во Љубљана беше 14

степени, а овде 40, што се гледа и на едно мое дело, во кое како никогаш

претходно, насликав небо со жолта боја, која ја покажува топлината. Успеав

да ја сочувам приказната за оградите и да работам на неа овде, бидејќи

сметам дека на колониите не е добро многу да се експериментира. Тие се

добри пред се заради дружење меѓу уметниците, заради размената на

љубовата кон уметноста“ - посочи Бамфри. 

Меѓу впечатливите мотиви на насликаните платна беа и шолји за кафе и

ѓезвиња, кои ги раскажуваат кафе-приказните на Билгаип Кочишта-Биге,

кому ова му беше трета колонија и му се допадна токму поради локацијата.

„Јас сум, сепак, урбан човек и во ваков простор се чувствувам многу добро.

Пиењето кафе е моја „лична карта“, симбол на дружење, муабет, а двете дела

кои овде ги создадов со вакви мотиви не беа директно поврзано со

чаршијата, иако таа многу ме инспирира, бидејќи во неа живеат Македонци,

Албанци, Турци“ - вели младиот сликар, најавувајќи дека годинава во

Музејот на град Скопје ќе се претстави со нова самостојна изложба. 

Бугарската уметница Десислава Денева, која живее во Софија и работи како

самостоен автор, досега учествувала и на ликовната колонија „Св. Јоаким

Осоговски “ крај Крива Паланка. Од терасата на хотелот Арка, уживаше во

погледот на стариот дел од градот, кој ја привлекол со своите ориентални

карактеристики што умешно ги забележа на насликаниот диптих со мотив од

чаршијата, а наслика и платно со една од многуте трошни куќи.

„Старо Скопје е интересно, има некоја одмината романтика која во Софија

почнува да се губи“ - вели Денева, која со оглед на своето досегашно

искуство сакаше и да ја потенцира потребата од поголема презентација на

балканската култура. „Сметам дека ние уметниците од овој дел од светот сме

многу самобитни и интересни. Многу патував и согледав дека балканските

уметници мошне силно го пренесуваат тоа што го создаваат, дека ние не

сликаме заради сликата сама по себе. Нашите дела имаат специфична

топлина, длабока чувствителност, без разлика дали се апстракни или се

фигурација“ - изјави Десислава Денева. 

Сликарот Ниче Василев амбиентот за работа на колонијата го нарече малку

необичен, но и инспиративен, поради убавата панорама на стариот дел од

градот. Илија Кочовски и на оваа урбана колонија не ги напушти своите

познати пејзажи на кои, вели тој, дека работи поаналитички.

„Си ги донесов со себе пејзажите зашто тие се мојот моментален интерес кој

не можам да го прекинувам со моментални мотиви, особено што мотивите

од чаршијата не ми се предизвик и изгледаат туристички“, забележа

сликарот, кој првичната форма за одржување на колонии во природа ја

смета за поинтересна. „Организаторот сметал дека со вакво поставување на

колонијата во Скопје, дел од уметниците што првпат се среќаваат со

чаршијата ќе најдат провокација, свои мотиви во неа, со што ќе го развиваат

ликовниот поглед на урбаните нешта и ќе допринесат за нејзина

ревитализација“, посочи Кочовски. 

Дружењето меѓу сликарите од различни возрасти, присуството на постари

сликари, шеесетдеветгодишниот Кирил Ефремов, го издвои како посебна

вредност на колонијата. „Убаво е кога ќе се согледа дека ова е еден вид

геракомија што на извесен начин ја практикувале и античките Грци. Ова е

вид возбуда која трае 10 дена, време во кое блика некој чуден максимум од

секого, секој гледа да го даде најдоброто од себе“, издвои Кирил Ефремов.

Статијата е прочитана 2393 пати. 

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

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

http://www.dw-world.de/dw/0,,637,00.html
http://dw.com/p/2dI3u?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dHvX?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dHbK?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D0E481FEC76964144AD069F872A91B5A1&display=popup&ref=plugin&src=share_button

