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СЛИКАРИТЕ ЃОРЃИЕВИ ГО ИСПОЛНИЈА КИЦ

Во КИЦ се изложени дел од ликовните опуси на таткото и синот Ванчо и
Горјан Ѓорѓиеви

Катерина Богоева

Двајцата сликари, таткото и синот Ванчо и Горјан Ѓорѓиеви, на заедничка

изложба во Културно-информативниот центар во Скопје изложија дел од

својот ликовен опус, на радост на шареноликата публика што присуствуваше

на отворањето, која ја чинеа сликари, скулптори, поети, професори, ликовни

критичари, студенти, пријатели... 

Ванчо (1924) чии дела се наоѓаат во повеќе јавни институции, музеи,

галерии колекции во Македонија но и во странство, се презентира со дел од

своите познати масла на платно, создавани во изминатиот половина век,

како и со акварели, цртежи и од поновиот творечки период. Горјан (1965) ги

изложи своите масла на платно, во најголем дел изработени во големи

формати, создавани во изминатите неколку години. Најави дека наесен во

„Мала станица“ ќе има уште една своја изложба каде ќе биде презентиран,

филм за творештвото на татко му. 

„Маестро Ванчо Ѓорѓиев е еден од оние македонски сликари што ја

внесуваат македонската ликовна уметност меѓу врвните европски мајстори!

За неговото сликарство ќе се пишува уште“... , вели меѓудругото во каталогот,

сликарот Владимир Георгиевски кој и ја отвори изложбата. Познавачите на

творештвото на стариот мајстор, освен неговата сликарска умешност

(потврдена и преку бројни изложби) ја нагласуваат неговата особена

педагошка дејност, која како професор ја пренесувал работејќи на

Педагошката академија во Скопје. Но, таа релација со синот, Ванчо ја опиша

како мошне специфична. „Многу е тешко да се пренесе знаењето на своето

дете, многу потешко отколку на другите. Горјан црташе уште од две и пол

години. Негови цртежи сум излагал во Хелсинки, но и во Белград, Загреб, на

многу места. На оваа изложба го доживувам не само како син, туку и како
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Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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СЈО ИНСИСТИРА НА ПРИТВОР ЗА КОЧАН -
МОЖЕ ДА ГО ПОВТОРИ ДЕЛОТО

МАКЕДОНСКАТА ПОЕЗИЈА И ПРОЗА НА САЕМОТ
ВО ВАРШАВА

РЕВИЈАЛНА ТРКА "ВОЗИ ПРАВО, ВОЗИ ЗДРАВО"
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ВАКЦИНАЦИЈА НА ДЕЦАТА

ИВАНОВ НА СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ ВО
ЈОРДАН
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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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колега. Посебно го ценам неговото творештво и се надевам дека тој ќе си го

заземе вистинското место во општеството, во поширока смисла на зборот“.

Потенцираше и дека би сакал во Горјан да го види најубавото од себеси што

им го давал на младите. 

„Горјан Ѓорѓиев, низ своите сликарски сновиденија ќе го негува и чува детето

во себе. И колку повеќе ќе ја чувствува слободата на сопствениот израз,

толку посилна ќе е неговата радост“, пишува Георгиевски. А Горјан, својот пат

до радоста што ја дели со публиката, го опиша мошне илустративно. 

„По сила на нештата, отидов на Факултетот за ликовни уметности во Скопје.

Си реков, ајде да завршам и јас некој факултет, а тој беше тогаш најлесен и

многу „шизички“. Како дете сум влегувал во ателјето на татко ми, но мислев

дека ќе бидам сосема нешто друго. Сакав да бидам правник, но некои

пријатели ми сугерираа да студирам ликовна уметност и добив одредена

солидна подготовка за на факултет. Потоа се свртеа работите. Луѓето почнаа

да ги бараат, да ги сакаат моите слики, кои велат дека им носат радост.

Дваесет и нешто години тотално сум и предаден на уметноста. Тоа ми е

радоста, мојот живот“. Посочи дека од таткото сликар и педагог и ден -

денеска користи „чисто професионално, неколку ’цаки“ што тој му ги кажал. 

„Инаку, секогаш сме биле огорчени противници. Јас нему му забележувам

зашто одредени работи прави како што ги прави, но и тој мене исто така.

Ако му кажам да расчисти малку околу боите, да даде некоја чиста форма,

тој ми вели, „Зашто не пополниш“? Мислам дека тука сме, а сепак сме

различни“.

Статијата е прочитана 1732 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Скопскиот фестивал се затвора со филмот „Плати и жени“

Милчо Манчевски спореден со мајсторот на филмот Бергман

Симон Трпчески ќе настапи во Сеул

На Светскиот ден на танцот и Македонија ќе танцува

Легендарниот Енио Мориконе ќе го отвори „Охридско лето“

 

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.
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