
22 мај 2017

11:40

АКТУЕЛНО

АРХИВА КОНТАКТ РЕДАКЦИЈА МАРКЕТИНГ ПРЕТПЛАТА
период
од-до

2006    2017

Почетна | ВЕСТИ | КУЛТУРА | СПОРТ | МАГАЗИН

www.utrinski.com.mk

Трамп пристигна во посета
на Израел и палестинските
територии

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

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

TPLF 1,415.00 9.86 % UNI 1,359.00 2.95 % USJE 23,000.00 0.80 %

26.09.2012, 17:09

(ИНТЕРВЈУ) НЕ МОЖАМ ДА ИЗЛЕЗАМ НАКРАЈ СО ГЛАВИТЕ

Сликарот Омер Калеши на своите 600-800 глави, кои му се творечка
преокупација, не насликал ниту едно уво

Катерина Богоева 

Сликарот Омер Калеши, кој е роден во Србица, Кичевско, во 1932 година, а

во светот на уметноста е познат со своите слики со човекови глави, кои како

што вели, не може да престане да ги слика, во Скопје минатата недела

присуствуваше на промоцијата на монографијата „Главата на Омер Калеши

во светското сликарство“од Јордан Плевнеш. Воедно, во Даутпашин амам

тогаш беше официјализирана и донацијата на две негови дела на

Националната галерија на Македонија. Допатува од Косово, каде што

претходно, во Приштина беше отворена првата негова галерија. Во овој

период постојат само најави дека таква галерија може во иднина да биде

отворена и во Скопје, наместо во Кичево, како што беше планирано. 

За нас во Македонија, а претпоставувам и за граѓаните во другите балкански

држави што годинава го одбележуваат јубилејот, 50 години од вашето

творештво и 80 години живот, е мошне важен фактот дека иако живеете во

Париз, со овој наш простор со голем пиетет сте врзани на многу начини.

Во галеријата Даутпашин амам всушност пред 60 години и почна мојата

љубов за уметноста. Пред да заминам во 1956 година со семејството во

Турција, таму ја видов изложбата на Хенри Мур, но и делата на Никола

Мартиноски. Тогаш галеријата беше и музеј на икони, а ме привлекуваа и

делата од другите македонски сликари меѓу кои беше и Личеновски. Кога

бев овде минатата година на промоцијата на мојата книга со поезија, по

20° СКОПЈЕ ВРЕМЕ

Облачно

ПОН

22

ВТО

23

СРЕ

20

ЧЕТ

20

ПЕТ

20

САБ

20

НЕД

22

ПОН

22

ВТО

25

СРЕ

26

Електронско издание

ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

 

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

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ

УСТАВНИОТ СУД СЕ ПРЕМИСЛИ И ЈА СИМНА
ЗАБРАНАТА ЗА БАРОК НА ГТЦ И МОБ

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=CAD2A621C4BE444D84D55B66DF9FB0A5
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D3927B055CA405439506244B83E527A9
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=CAD2A621C4BE444D84D55B66DF9FB0A5
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D3927B055CA405439506244B83E527A9
http://www.mse.mk/mk/symbol/TPLF
http://www.mse.mk/mk/symbol/UNI
http://www.mse.mk/mk/symbol/USJE
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=843571C7C2721D46B5844C1661F05884
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=54128E0B33F22349AEE4DC86D5EA29A7
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D280DF6278165EA4993B7444155766E82&ref_src=twsrc%5Etfw&text=(%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%88%D0%A3)%20%D0%9D%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BC%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D280DF6278165EA4993B7444155766E82
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D280DF6278165EA4993B7444155766E82&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=377F45803A41DE49A8F5AFC3509C1832&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=843571C7C2721D46B5844C1661F05884&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=13EEF2F18D5129469BE3F82DEA4A4458&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=0EF6E74085E53649B7529D7D3B95464D&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=76F6DC1ADC28E648BA25BDACFF45338F&arc=1


барање на друштво на ликовни уметници од Гостивар, Собранието на

Македонија донесе одлука за одбележување на овие две годишнини. За

мене ова претставува многу убав гест од страна на Македонија, кој ни даде

морална поддршка за да правиме повеќе манифестации во рамки на

одбележувањето и во Албанија,Турција и во Париз. 

Во Косово веќе е отворена галерија која го носи вашето име. 

Да, во приватниот Универзитет „Илирија“ во Приштина, галерија која беше

направена за многу кратко време, за што голема заслуга има Климе

Коробар. Во Приштина пред 5-6 години имав една изложба, која во истиот

период беше отворена и во Скопје и во Тирана. 

Како Ве прифати тамошната ликовна јавност, отворањето галерија во еден

град не е мала работа. 

Добро, но ние мислевме да ја отвориме првата галерија во Кичево, во мојот

роден крај, каде што за реализација на таа идеја работеа Климе Коробар и

Јордан Плевнеш, кои беа заедно и во градот. Но ми се чини дека идејата

таму не беше сфатена многу сериозно, а немаа средства тоа да го направат,

иако постоеше локација во тамошниот Центар за култура. Пролетва јас се

подготвував за таа изложба, но во меѓувреме во Косово идејата за отворање

на галеријата беше сфатена многу сериозно и на нејзиното отворање беше

промовирана и монографијата на Јордан Плевнеш, а јас им подарив и

неколку мои книги. Во оваа галерија има 16 мои дела. Сакам дел од моите

слики што се наоѓаат во Париз и во Турција (во Турција имам многу слики),

на некаков начин да им ги подарам на 4-5 земји на Балканот со кои јас

имам одредена врска со јазикот, со моето раѓање, со живеењето, со

почетокот на моето уметничко творење. Мене ми е сепак чудно што оваа

работа тргна од најмалата земја, од Косово, со која имам најмалку врски. 

Што ќе се случува во другите земји до крајот на годинава?

Во Албанија за мене веќе е направен филм, кој ќе биде прикажан, а потоа

во ноември со Плевнеш ќе одиме заедно во галеријата во Истанбул која ги

продава моите дела каде што ќе биде отворена моја изложба и ќе биде

претставена и неговата монографија. Во декември во резиденцијата на

амбасадорот на Турција во Париз, јубилеите ќе бидат одбележани со

организирање голема вечера. 

Како сликар, како ги опишувате луѓето од Балканот?

Така какви што се во моите дела, како што сум ги насликал. Тоа не можам да

го објаснам.

Кој беше Вашиот пат на осознавање на уметноста?

Јас како некои уметници, како што е, на пример, Франсис Бекон, кој влегол

во уметноста по средбата со една изложба на Пикасо на 30 години, до

своите 25 години немав врска со уметноста. Завршив техничко школо, а

потоа работев во термоцентрала во Маџари, па потоа во дизелцентрала. Да

не ја видов изложбата на Мур или делата на Мартиноски, денеска немаше

да бидам уметник и ќе си останев во Македонија. Кога отидовме со
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семејството во Турција, само татко ми знаеше турски, бидејќи беше оџа и

учеше во медреса во Истанбул. Дома зборувавме само албански и

македонски, бидејќи баба ми од страната на мајка ми беше Македонка која

се омажила за муслиман, а мајка ми, македонка муслиманка. Кога се вратив

од служење војска во Осиек и работев како диспечер, а жената на еден мој

пријател Мирослав Петровски, која беше Русинка, од Русија носеше многу

списанија со репродукции од Илја Репин, кои ме импресионираа, а на тој

податок, еве токму сега и се сетив. 

На Ликовната академија во Истанбул каде што и дипломирав, професорите

ме оставија да работам сам. Чудна работа, завршив академија без да

направам никаква слика во неа и работев дома. Таа самотија при

работењето до денеска е иста, никој не ми се меша, не влегува во ателјето

додека работам. Секогаш кога ме прашуваат за тоа, а јас повторувам една

приказна поврзана за Леонардо да Винчи, кој вели дека еден уметник ако е

сам во ателјето е цел, ако има уште еден до него, е половина уметник, а ако

има три-четворица луѓе, тогаш тој уметник не постои таму. 

Имаат ли модели главите што ги сликате? 

Не, никаков модел не влегол во моето ателје во Париз до сега. 

Со што се' се поврзани главите? 

Најпрво со човекот, бидејќи тие се најголемото дело, најголемиот човеков

детаљ. Јас се занимавам со човекот, но не со целиот човек, туку само со

неговата глава. Со моите дела со глави сакавме со Плевнеш да направиме

една изложба во Обединетите нации во Женева, но кога таму им рековме

дека ќе донесеме изложба со глави, тие одбија, мислеа дека главите се

пресечени. Ликовните критичари велат дека овие глави се независни, дека

немаат никаква врска со телото, немаат потреба од него. Кога им рековме во

Женева дека тоа се балкански, анадолски глави, тие веднаш ги поврзале со

главите со крв од војната во Србија, на Косово, во Босна. Кај моите глави

нема ниедна капка крв. Низ историјата глави се сликале само пресечени,

почнувајќи од пресечената глава на свети Јован, која е сликана во фреските,

мозаиците. И во литературата и сликарството, главата е претставена само

ако е пресечена. 

Вие сметате дека главата содржи се', дека нема потреба да го сликате

телото? 

Да, на пример кога сликам овчар, вие ја гледате само главата и нешто бело,

кое го претставува телото. Толку многу глави сум насликал, сликам уште, не

можам со нив да излезам накрај, но немам потреба да работам на друга

тема. Тешко е, сепак, една тема да се работи цел живот.

Што најчесто ве прашуваат луѓето во врска со главите? 

Ме прашуваат зашто толку глави сум направил, а немаат ниту едно уво.

Чудно навистина, нема ниту едно уво во 600-800 глави. За мене ушите не

претставуваат убава форма, но окото е страшно, има и движење, и бои и се'.

Во Албанија ме прашаа кај се телата, а јас одговорив, а кај се ушите? Нив ги

гледате, не, ама тука се, нема потреба да ги гледате. Во галеријата во

Истанбул со која работам со години, луѓе кои купувале мои слики и' велеле

на галеристката дека ќе ми купат слика, но бидејќи на половина од неа

немало ништо, не сакале да ја платата целата, туку само делот со

насликаната глава. Но, никој не прашува каде се ушите.

Што е она што го поврзува Балканот, а го собравте во вашите дела? 

Работам во Франција и не сакам да речам, еве Балканот е ова или она, но

ликовните критичари во моите дела препознаваат нешто што е во врска со

овој простор каде што сум роден и каде што сум живеел. Многу е важно за

еден уметник каде го поминал детството и младоста. Ја направивме

монографијата на Плевнеш на турски и француски јазик и една иста таква

направивме и на македонски и албански јазик. Тоа е всушност

поврзувањето.

Статијата е прочитана 1723 пати. 


