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Бандиќ со мала предност за
Загреб

29.08.2012, 17:34

ЛИКОВНИТЕ КОЛОНИИ СЕ ВИСТИНСКИ ОАЗИ

Во комплексот на Меморијалниот центар „АСНОМ - Пелинце“ се одржа уште
едно издание на меѓународната колонија „Куманово“

Катерина Богоева 

Ликовните уметници спаѓаат во редот на привилегираните луѓе во овој брз

век, преполн со тензии, кои можат да откраднат парче мир за себе и за своето

творештво, работејќи и дружејќи се на колониите каде што вообичаено се

среќаваат во текот на летото. Мирот им се забележува на лицата што зрачат и

со задоволство дека споделуваат денови од животот со други автори, без да

мора да ја кријат својата тајна на создавање дела. Такви лица и не' пречекаа

во последните денови на неодамна одржаната Меѓународна ликовна колонија

„Куманово 2012“ во Меморијалниот центар „Асном - Пелинце“ каде што

годинава учествуваа академски сликари од неколку земји. Меѓу нив беа и

Нове Франговски и Дејан Божиновски од Македонија, Румен Жеков од

Бугарија, Снежана Гроздановиќ, Момир Кнежевиќ, Ивана Филиповиќ и Жарко

Вучковиќ од Србија, Васил и Душка Кирјазовски од Франција, Ахмет Синаси

од Турција. Колонијата започната во конаците на манастирот Прохор Пчињски

во 1974 година досега се одржуваше на различни локации, а во изминатите

десет години тука, во селото Пелинце, во симпатичниот мал, но функционален

објект наменет за културни случувања. Во него, распослани со штафелаи, бои,

четки, уметниците сликаа, напоменувајќи дека ретко кој од нив излегувал да

работи и надвор. Одржувањето на оваа ликовна колонија е добар пример за

соработка меѓу државната и локалната власт, односно меѓу Општина

Куманово, истоимената Фондацијата за култура и спорт и Музејот од градот.

Во објектот каде што уметниците имаат соби за спиење има и мал

амфитеатар, а во него се одржуваат и други културни настани: промоции на
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

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

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести
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книги и списанија, поетски читања, концерти, како и детска ликовна колонија.

Во дворот на зеленото царство се поставени дел од тука создадените

скулптури, а во внатрешноста на објектот не' пречекаа и новосоздадените

дела на учесниците поставени крај ѕидовите. Додека ги разгледувавме и

разговаравме со уметниците, не не' напушташе впечатокот дека ваквите

случувања не треба да ги посетуваат само организаторите и новинарите, туку

и останатите љубопитници за да ја почувствуваат моќта на уметноста во

процес на создавање. И да го доживеат одблиску погледот на авторот додека

објаснува со каква првична мисла за творење пристигнал, а што всушност

тука создал. Ликовните уметници кои важат за едни од потивките автори,

повеќе сакаат да говорат за своите дела надвор од официјалните настани,

како што се отворањата на изложбите. „Не знам дали нешто учиме едни од

други, но важно е што тука разменуваме енергии. Јас и споредувам што се

работи на Балканот и во Франција каде што и живеам. Претходно, во

Франција се мислеше дека овде се посветува повеќе внимание на техниката

на изработка на делата, а помалку на слободата, но сега гледам дека тоа се

менува“, рече Душка Кирјазовска, сликарка која како и нејзиниот сопруг

Васил, во Франција функционира како слободен уметник. Минатата година

таа учествувала на колонијата „Св Јоаким Осоговски“. Од проблемите со кои се

среќава во Франција издвои дека на сликарите поради економската криза им

е се' потешко, но и дека се' повеќе галерии од нив бараат да учествуваат во

организирањето на изложбите. Потенцираше дека е член на тамошното

здружение „Мечкина кожа“ кое се бори против комерцијализација на

уметноста, против државните уметници. Васил Кирјазовски е родум од Костур,

учел во средното уметничко училиште во Скопје каде што има и семејство и

често е на колонии на Балканот. „Вредеше да се дојде овде, условите за

работа се одлични, а важно е што го запознавме Јовица Станковски од

кумановскиот музеј, кој не' однесе на фасцинантното Кокино, што го

запознавме Нове Франговски. Дваесет години јас работам на проблемот на

бојата како природен физички феномен, а тоа е и темата на сликата што ја

создадов овде“, посочи. 

„За оваа колонија е специфично, а и мене многу ми се допаѓа благата доза на

хумор која е присутна кај учесниците. Јас на секоја колонија го работам она

што го работам и во своето ателје, ги решавам истите проблеми, но разликата

е што овде не сум сам. Делата што ги работев на колониите во изминатите 3-4

години влегоа во каталози за изложби што е многу важно. Некои од нас овде

останаа и повеќе од предвиденото, а го видовме и Старо Нагоричане како дел

од дружењето“, рече Жарко Вучковиќ, кој живее во Горњи Милановац, а

предава на Факултетот за уметност во Косовска Митровица. Еден е од првите

луѓе на познатото Меѓународно биенале на минијатура во Горњи Милановац.

Уметниците Снежана Гроздановиќ и Момир Кнежевиќ по престојот на

колонијата имаа и своја заедничка изложба во Охрид, а Ахмет Синаси од

Бурса, со задоволство ни издвои дека средбата со уметниците од другите

земји многу му значи. Дека Македонија ја чувствува многу блиска поради

јазикот, обичаите, но и дека на колонијата експериментирал со различни

техники. Оваа ликовна колонијата во своето четиридецениско постоење има

создадено завидна збирка на вредни дела што се изложуваат во Куманово и

во другите градови во земјава, а градскиот Музеј често на институциите им ги

дава и на реверс.

Статијата е прочитана 952 пати. 
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