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ЗАМИНА БУНТОВНИКОТ СО ПРИЧИНА

Во Скопје каде и што беше роден на 62 година возраст, почина ликовниот
уметник Милош Коџоман

Катерина Богоева 

Со долг и гласен аплауз како на отворање на ликовни изложби, од ликовниот

уметник, академскиот сликар Милош Коџоман, кој почина на 21 ноември, по

кратко и тешко боледување на 62-годишна возраст во Скопје каде што беше

роден и живееше, вчера се простија дел од членовите на Друштвото на

ликовните уметници на Македонија (ДЛУМ), уметници од различни генерации,

дизајнери, музичари, сегашни и поранешни професори од Факултетот за

ликовна уметност, ликовни критичари. Милош Коџоман остави зад себе

големо ликовно творештво и беше во два мандата поранешен претседател на

Уметничкиот совет на ДЛУМ, подолг период беше и член на неговиот Управен

одбор придонесувајќи за развојот и креирање на новите културни политики

на Друштвото. 

Во 2008 година Милош Коџоман ја доби државната награда „23 Октомври“ за

долгогодишни остварувања во областа на културата и уметноста на

Македонија. Комеморацијата се одржа во киното „Фросина“ на Младинскиот

културен центар, а од него во оваа пригода се простија Филип Фидановски,

претседателот на ДЛУМ, Сергеј Дамовски, директорот на Младинскиот

културен центар, Златко Стевковски и ликовниот критичар Небојша Вилиќ, кој

навраќајќи се периодот од 1968 година во Македонија и појавата на новите

движења во уметноста од кои Милош Коџоман беше неодвоив и значаен дел

го нарече Коџоман, „бунтовник со причина“. „Тој заедно со својата генерација

ја прифати културата на ослободувањето, на слободноста. Го прифати светот,
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времето, заради слободата, заради уверувањето, заради еднаквоста. Бидејќи

препозна дека во овие три работи се содржи предусловот за движењето

напред“, рече меѓу другото Небојша Вилиќ, потенцирајќи дека со истиот дух

Коџоман работеше до крајот на својот живот. „И во 2012 тој изложи еден свој

објект „Шампион“, една дадаистичко-цинична иронична скулптура која ни

кажа во лице кое е времето во кое живееме“, рече Вилиќ. 

За ликовната критичарка Соња Абаџиева, Коџоман е „еден од најкруцијалните

автори од седумдесеттите години на минатиот век“. „Бидејќи воведе еден нов

пристап кон уметноста и ја раздвижи сцената на начин кој претходно не беше

познат за македонската уметност со неговите перформанси пред се', што ги

изведуваше на Скопска Црна Гора во 1972 со неговиот колега Драгољуб

Бежан и една група на млади, тогаш ги нарекувавме хипици. Мислам дека тој

период кога се излезе од таа сфера на баналното и се навлезе во една сфера

којашто во почетокот се чинеше како игра, но стана голема историја, е

најзначаен за македонската историја“, рече таа . 

Уметникот Драгољуб Бежан, кој живее во Холандија, присуствуваше на

комеморацијата, меѓудругото рече дека со Коџоман со кој беа и големи

пријатели, во творештвото барале нови простори со ризик за успех и неуспех.

Тања Балаќ поранешната претседателка на ДЛУМ го опиша Коџоман како

човек со бескрајна енергија и верба дека„ ДЛУМ мора да опстои“. 

Милош Коџоман беше син на сликарот и академик Вангел Коџоман.

Дипломираше на Педагошката академија „Климент Охридски“ во Скопје.

Изложуваше на самостојни и групни изложби, а во Младинскиот културен

центар во 1973 година ја имаше својата прва самостојна и легендарна

изложба „Дрога“ предизвикувајќи кај публиката поделени мислења и реакции

кај тогашните власти. Се формира како автор од крајот на 60-тите години на

минатиот век во клима на тогашните поп и андерграунд случувања. Во 1978

година изложувал во комплексот на црквата „Свети Климент“ во Охрид заедно

со колегите: Слободан Живковски, Драгољуб Бежан, Ангел Паневски-Моро и

Симон Узуновски. Меѓу 1980 и 1990 година се занимаваше со дизајнирање на

кукли, основајќи ја мануфактурната работилница „Палета“. Во 1992 година

склучи ексклузивен договор со галеријата АРТКО од Тулуз, соработуваше и со

„Куќата ДРУО“ во Париз, една од трите најпознати аукционерски куќи во

светот. Изложбата и аукцијата во Париз, со група македонски автори, ќе

претставува поттик за неговото континуирано занимавање со сликарството. За

него се снимени филмовите „Повик“ и „Долап“. Посмртните останки на Милош

Коџоман беа погребани вчера на Градските гробишта Бутел.

Статијата е прочитана 4679 пати. 
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