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ВО КАНАДА МИ НЕДОСТАСУВАА ПЛАНИНИТЕ

Вајарот Стојче Тоциновски со изложбата „Ретро“ го означи своето враќање

дома

Катерина Богоева

Ликовниот уметник, вајар по вокација, Стојче Тоциновски своето враќање

дома во Скопје, по шест годишен престој во Канада го објави на вистински

начин, со отворање на изложба со наслов „Ретро“ во Отвореното графичко

студио каде што презентира платна во најголем дел создавани на ликовните

колонии, каде што учествувал пред да замине. 

„Делата се наоѓаа во домовите на културата во градовите каде беа

направени: во Валандово, Пробиштип, Велес и Свети Николе. Досега дел од

нив беа изложувани само на групните изложби што се одржуваа по

завршувањето на колониите и јас ги немав видено на едно место. Решив да

ги соберам и да ги изложам заедно со делата што ги имав и дома“, рече тој,

неколку дена по отворањето на изложбата во рамките на „Скопско лето“. Се

согласи со нашата претпоставка дека „Ретро“ е израз и на неговата потреба

за соочување со сопствената артистичка вредност пред да замине од дома. . 

„Веројатно, бидејќи тоа се дела настанати во еден поголем временски

период (1997 -2004) и се некое мое навраќање наназад. Кога бев во Канада,

ми недостасуваа планините од Македонија кои ги има на изложените

платна. Земјава е препознатлива по своите планини и ние сме природно

надарени со таа убавина, а кога ги видов на моите слики, ме вратија малку

наназад и се почувствував носталгично“. 

Актуелната, класична сликарска изложба со препознатлив, авторски печат е

негова четврта презентација во јавноста. „Кога како автор ги работите

делата, се потпирате само на сопствениот внатрешен порив, но немате поим

дали делата наликуваат едно на друго. Внатрешниот порив веројатно си ја

прави потребната симбиоза и ги поврзува делата. Мислам дека има некоја
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патека која несвесно ја следиме, а развојниот пат го гледам сега, кога делата

се изложени заедно, бидејќи знам како настанувале. Во последните од нив,

имам и малку експериментирано со златна боја“. Тоциновски укажа и дека

изложените пејзажи се повеќе скулптурално решени, но рече и дека многу

ги сака земјените бои што во нив ги користел.

Говореше и за впечатоците поврзани со ликовниот свет во Канада, каде за

време на престојот работел во училиште за англиски јазик како професор и

многу малку се бавел со уметност. Компарирајќи ги со состојбите во

Македонија, рече: 

„Нема голема разлика, освен што самата држава е поголема и побогата, а со

самото тоа и авторите можат повеќе да работат. Но, ние не заостануваме

многу со уметничка креативност. Како уметници во Македонија сме

навикнати самите да си ги бркаме сите работи, па и да си наоѓаме галерии

за изложба, додека таму самиот систем полесно им го овозможува сето тоа.

Зад уметникот секогаш стои некој што се грижи за целиот процес на

презентација, што и јас го посакувам “. 

Тоциновски таму понекогаш цртал, а го исполнувала педагошката работа со

децата, бидејќи и претходно во Скопје предавал ликовна уметност во

гимназијата „Јосип Броз Тито“ . За целиот шестгодишен период работел само

на едно дело, на заеднички видео проект со неговиот брат, ликовниот

уметник Давор Тоциновски. Тој во Торонто на својот дел, а брат му во Скопје,

на својот.

„Концептот на проектот беше да се направи видеоарт со временската

дистанца и со нашата поврзаност. Јас таму седев на едно столче и работев, а

и тој тука го правеше истото, а се друго беше различно. Мојата сенка беше

различна, сонцето беше различно. Го направивме заедничкото дело кое брат

ми го пријави на биеналето ’Париз-Берлин‘ каде беше и изложено како

видеоарт, а и ни побараа и да им го подариме за во нивната

видеобиблиотека“. 

Стојче Тоциновски најави дека ќе продолжи со реализација на нови,

уметнички идеи, но засега не во сликарството. 

„Јас сум тип уметник кој сака да шета, но, не сакам да ги прескокнувам

скалилата. Сакам она што го работам да биде поврзано. По дипломирањето

на Факултетот за ликовни уметности - Скопје, како вајар имав идеја да

направам перформанс, но ја направив изложбата на скулптури ’Прозорци‘,

со објекти кои беа минималистички решени.Во тој период и конкурирав за

иселеничката виза за Канада, а овде се чувствував малку затворен. Во

скулптурите на таа изложба на секој од прозорците имаше решетки, а само

една беше без нив. Сакав да покажам дека слободата е многу високо за да

се достигне, а отворот за бегство беше многу мал. Втората презентација на

филозофска тема, перформансот ’Момент и релативитет‘ го реализирав во

’Точка‘. Продолжувам со трагање по својот правец во уметноста. Планирам

да направам една инсталација, а концептот за неа ме следи долг период“. 

Доаѓањето на овој вајар во земјава се поклопува и со актуелното и

интензивно поставување на скулптури во јавен простор во градовите. За

овој процес тој има позитивен став, напоменувајќи дека сеуште не добил

понуда, ниту пак е вклучен во нивна изработка 

„Гледањето на каква било уметност изложена низ градот, без разлика дали е

добра или лоша, мене ме прави среќен. Без разлика дали станува збор за

модерни или за класични скулптури. Уметноста, нели е мелем за очи, мелем

за душа. Колку повеќе уметнички дела гледаме околу нас, верувам дека ќе

бидеме посреќни“.

Статијата е прочитана 2073 пати. 
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