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АРТЕФАКТИ И МУЗИ НА ТАВАНИЦАТА ВО СТАРИОТ ТЕАТАР

Централната купола, која го привлекува вниманието во големата сала, ја
насликаа Ѓорѓи Чулаковски и Синиша Кашавелски

Катерина Богоева 

Сликањето на централната купола во големата сала на плафонот од Старо-

новиот театар е завршено, остануваат, како што велат нејзините автори,

сликарите Ѓорѓи Чулаковски-Џото и Синиша Кашавелски, со златна фолија да

се поминат 16-те насликани краци, меѓу кои се наоѓаат претстави на дел од

познатите артефакти откриени на почвата на Македонија и сцени од

митологијата, музи претставени преку женски ликови со македонски атрибути.

Двајцата автори, задоволни од завршената работа, деновиве на самото место

посочија дека во центарот на куполата ќе се наоѓа и голем лустер, а во

останатиот дел од големата театарска сала можевме да ги забележиме и

делата на останатите сликари: Константин Качев, Златко Глигоров и Ема

Петрова. Насликаната купола деновиве, додека се' уште траат работите и во

внатрешноста на театарот, кој треба да биде пуштен во употреба во мај,

доминираше во просторот со својата големина, со боите, со претставите, а

вниманието веднаш го привлекуваа и релјефните апликации со позлата

поставени и на двата големи балкона. 

„Kуполата во салата на театарот треба да биде еден компактен приказ на

нашите идеи и визии за традицијата, културата и уметничката креација,

својствена за нашето поднебје. Со колегата Чулаковски ја осмисливме како

еден кружен мурал со 16 слики. Тој се задржа на визуелно-уметничка

презентација на осум познати македонски артефакти, а мој дел беа осумте
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музи, претставени преку женски ликови со карактеристични македонски

атрибути. Лично ми беше предизвик да направам еден автентичен спој на

традиционалното со модерното. Сакав се' во сликите, од мотивите преку

начинот на сликање, деталите, претставата на моделите да биде ново и

автохтоно. Се обидов да се дистанцирам од она што е класична барокна слика

на таваните на европските градби, но и да бидам сосема различен од

муралите во социјализмот. Мислам дека успеав и дека заедно направивме

еден убав и оригинален спој. На таванот во театарската сала имаме една

убава и голема слика, која е украс на самата и онака убава сала. Од

уметнички и од технички аспект, ова беше професионален предизвик на кој

лично сметам дека одговоривме квалитетно и професионално“, рече

Кашавелски, кој за насликаните осум музи: Евтерпа, Ерато, Талија, Клио,

Калиопа... користел живи модели на жени и девојки од Македонија и детали

од македонски носии. 

На дневна светлина, застанати на местата каде што ќе се наоѓаат театарските

седишта, не можевме јасно да ги прочитаме имињата на музите, но затоа

веднаш ги препознавме претставите на познатите артефакти: „Менада“ од

Тетово, „Сатир“ од Стоби, „Срамежлива Венера“ од Скупи, теракотната икона на

архангел Михаил од Виничко Кале, скулптурата на Изида од Охрид и други.

Во секој од 16-те дела е насликана комбинација на претстава на резба од

црквата „Свети Спас“ во Скопје и од манастирот „Свети Јован Бигорски“.

Сликањето на централната купола е прв заеднички проект на двајцата

сликари, кои велат дека се нашле на иста бранова должина, а работеле од

јуни минатата година до пред еден месец. 

„Уште од распишувањето на тендерот се виде дека Владата и Министерството

за култура имаа чувство за овој театар, а архитектот Јован Стефановски-Жан,

пак, го направи поголем, го збогати ентериерот. Учествувавме на тендерот за

сликарство, повеќе пати се сретнавме со министерката за култура Елизабета

Канческа-Милеска и заедно ги разгледувавме скиците за насликаните

претстави. Таа инсистираше театарот да биде побогат и пораскошен. Ги

користевме искуствата со претставите во некои светски театри, а овој театар и

спаѓа во редот на големите театри, како што се оние во Москва, во Прага...“

рече Чулаковски, кој се одлучил да наслика дел од претставите на

артефактите, бидејќи ги доживува како дел од театарските сцени, а сакал и да

им даде поголемо визуелно значење за да може публиката и да ги запамети,

особено оние што се со помала димензија како што е тетовската Менада. 

„Ова ќе биде едно од најдобрите таваници изработени по пат на една позната

новина во технолошко- технолошките сликарски постапки“, рече тој. Синиша

Кашавелски дополни дека е користена најнова технологија на изработка на

таков вид мурали. 

„Станува збор за работа на платно за мурали со бои отпорни на УВ-зрачење

со посебна импрегнација за екстремни услови со користење лак што нема

отсјај. Потоа, платното се лепи со соодветно лепило“, објасни Кашавелски.

И двајцата со задоволство позираа во холот, пред влезот во големата сала, во

која се поставени огледала обрабени со розети со мотиви од познати

македонски резби.

Статијата е прочитана 3599 пати. 
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GO SAKAM SKOPJE, 07.04.2013 01:25:18
. .i taka, ni se isfalia grupata aritekti,slikari,vajari dekorateri,za umetnosta so koja go ukrasija staronoviot
teatar, vo koj* se obidovme da se distancirameod on onoa sto e klasicna barokna slika ..... , no i da
bideme sosema razllcni od muralite na socijalizmlot(?)...*! So ovie kic gradbi, ke se distancirate, ama ne
ke naprate nesto popat na onie teatri na Maskva i Paraga, koi se gradenii togaj, koga taa arhitektura i
dekoracija si go imashe sveto mesto, a sega gradni,se sosema nevkusni deplasirani kopii. Pak ke kazam
deka za ovoa sto se sluci na obnveniot bozeml*Star teatar*koj ni go veti ministerot Stefanovski i koj se
pretvori vo edna gramadna gradba so smeshna meshavina na se i sesto, najmnogu so*frleni* pari,ne e
sram za negovite nracitelite tuku na ovaa ekipa na IZVRSHITELI,nesvesni za onoa sto ostavaat zad
seb!.So sigurnost mozam da recam deka nikoj od nim nema sednatao vo nasot star teatar, tamu gore vo
galerijata,za da ja razberat ubavinata i bolkata pa nasiot Star teatar!

Кликнете за оценка:    49  |    64

Star Skopjanec, 07.04.2013 13:46:12
Do Go Sakam Skopje, pa zarem ne e dosta so plukanja po se ssto kke se napravi vo makedoniaja. Ne
znam od koe selo ste dojdeni vassite roditeli ama e occigledno deka ne go poznavate nitu go sakate
Skopje. Teatarot e povtorno izgraden po precizni arhitektonski crtezzi od stariot teatar. Aks ste videle
slika od staro Skopje odma kke vi bide jasno dek e vsussnos celosna repliaka na stariot teqatar samo vo
ogledalna perspektiva. Ssto se odnesuva do vnatressnosta, dadena e na umetnici da slobodno ja
iskaazzat svojata kreativnost...zar slika na Tito da stavat!. Kumunisti crknete od ljubomora, teatarot kke
bide prekrasem. Ima nekoi raboti ssto slobodno mozze dagi kritikuvate ama nekoi NE.

Кликнете за оценка:    29  |    30

Никој, 07.04.2013 13:49:04
„...женски ликови со карактеристични македонски атрибути...“ хм, какви се тие атрибути?

Кликнете за оценка:    36  |    25
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