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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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ВИТРАЖ

ЗА СЛИКАРИТЕ И ВНУЦИТЕ ОБЈАВУВААТ КНИГИ

Катерина Богоева

Да напише некој книга за својот дедо, а дедото да е познат сликар со вредно

творештво признаено и наградувано во матичната земја и презентирано и

во странство, е вистинска реткост. Уште ако во книгата е доловена и дел од

атмосферата за општествените прилики во кои сликарот живеел, создавал,

се градел себеси, но и отворал патишта за развој на културата, тогаш таа

заслужува внимание од јавноста. Името на една таква книга што беше

промовирана пред стартот на оваа година е „Наследството од сликарот“.

Сликарот е Борислав Траиковски, а внукот автор, Никола Главинче. Книгата

ја издаде „Грал“, а на нејзината корица е поместено делото „Стремеж“ на

Траиковски, насликано во 1965 година. 

И Никола Главинче правник по професија, како и неговиот дедо кој беше

роден во Битола каде го помина и најголемиот дел од животот, има посебен

пиетет кон овој град. Тој сеуште не одлучил дали во него ќе се врати или ќе

остане во Скопје, каде извесно време работи како студентски

правобранител. 

Кога починал Борислав Траиковски, таткото на неговата мајка со кој

поминал денови за паметење, Главинче имал девет години, факт кој не го

смета за привилегија, туку како нормална обврска да се интересира за

своите претци.Токму од продлабочениот интерес кон сликаревото

творештво, кон објавуваните и пишани податоци од ликовните критичари и

новинари, произлегле и низа нови информации до кои дошол и во оваа

прилика ги презентира. Преслушал и прегледал и радио и телевизиски

емисии и во книгата пренел цитати од разговорот на Траиковски со

ликовниот критичар Љубен Пауновски во радио емисијата „Траги низ

времето“ на Македонското радио од 1990 година , како и од телевизиската

емисија „Насмевката на сликарот“, на МТВ , од 1995 година, во која

разговорот го водел сликарот Глигор Чемерски. 

„Немав тенденција книгата да биде стручен критички осврт на творештвото
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ЧЕЛИЧНИ
ОДБОЈНИ ОГРАДИ НА ПАТОТ ОХРИД- СВ. НАУМ

БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА СО ПРЕДЛОГ ЗА
ВИЦЕПРЕМИЕР ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

СДСМ ГИ ПОДГОТВИ ИЗМЕНИТЕ ЗА
УКИНУВАЊЕ НА БОЛНИЧКАТА
ПАРТИЦИПАЦИЈА

ИВАНОВ: СО ЈОРДАН ПОСТИГНАВМЕ
НАПРЕДОК ВО СФЕРАТА НА РАЗУЗНАВАЊЕ И
РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ

ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ПАК
КАМПУВААТ ЗА ДА БИДАТ ВИДЕНИ И
СЛУШНАТИ
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МАРКЕТИНГ

на Борислав Траиковски, ниту пак негова реклама или афирмација. Таа е мој

сопствен впечаток за неговото творештво и живот и мој скромен придонес

во објавување на податоци што досега не беа познати“ - изјави Главинче и

од досега необјавените податоци, ја издвои и поместената констатација на

еден од најпознатите српски сликари во 20 век, Милан Коњовиќ кој на една

своја изложба во Париз во 1963 година на која присуствувал и сликарот од

Битола, изјавил дека Траиковски не само по своите дела , туку и по возраста

и припаѓал на групата на тогашните македонски сликари кои значеле надеж

за слободата на изразот.

Книгата ги содржи деловите Вила „Боргезе“, Јаглен и хартија, Успешна

критика, Силна имагинација, Растурено ателје, Љубов за Битола, ВДИСТ,

Црна контура и Слики за народот.

„Јас веќе низа години, за сите слики, па и за апстракциите, ако сакате, што ги

гледате, имам мотив некаде, ама тој мотив го бележам во вид на кроки,

многу лесно, на лист со моливче во ателјето, првиот ден на база на тој

мотив, јас ќе нанесам нешто многу грубо со четка и го оставам до другиот

ден, за да може мојата мисла, утре, да речеме, да го преброди тоа, и така

полека да дојде до полн израз мојата имагинација, во моето сликарство. И

затоа можеби секаде можете да видите нешто што постои - не постои,

постои-постои, не постои-постои“, изјавил меѓу другото Борислав Траиковски

во радио емисијата „Траги низ времето“, во 1990 година, а внукот преслушал

и забележал во малата, но интересна книга, во која има фотографија и од

семејната куќа која сликарот ја нарекувал вила „Боргезе“, семејни

фотографии, цртежи, документи, копии од објавуваните рецензии во

списанијата и весниците, фотографии од ликовната група ВДИСТ,

фотографии на сликарот како патува во својот автомобил во ателјето во

селото Бистрица, каде работел 23 години. Токму откривањето на тој свет,

светот на сликаревото ателје е еден од повозбудливите делови од книгата,

како и делот Слики за народот, во која внукот ја покажува големата, не само

творечка туку и човечка димензија на својот дедо. Да се знае и памети.

Статијата е прочитана 2234 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

„Златен глобус“ за „Социјална мрежа“

„Роман на годината“ по дванаесетти пат

КОМЕНТАРИ

Љупчо Толевски, 19.01.2011 14:05:58
Мојот, сега покоен професор,Борислав Траиковски, го паметам како ретко добар човек и одличен
сликар.Секоја чест за неговиот внук, Никола Главинче, кој напишал книга за него.Добро е кога во
нашата литература има повеќе млади автори.

Кликнете за оценка:    54  |    31

Eden, 19.01.2011 18:48:21
Redno e vistinskite majstori da go dobijat svoeto mesto. Traikovski mi bese profesor. toa ese
bezvremenska velicina od slikar

Кликнете за оценка:    47  |    33
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