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Трамп: Пред нас е ретка
можност за мир меѓу
Израел и Палестинците

„Талир“, „Траекторија“ и
„Тревник“ нови предмети
на СЈО

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб
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ФОТО: ГЛИГОР ЧЕМЕРСКИ НИ ОСТАВИ НЕЗАБОРАВНИ ДЕЛА

Комеморацијата по повод смртта на големиот уметник, академик Глигор
Чемерски, ќе се одржи во вторник во 11 часот во МАНУ, два часа пред
погребот

Катерина Богоева 

„Современиот човек како и човекот од блиското и најдалечно минато не

само што е отворен кон уметноста туку и самиот е креатор. На парче или

парцијално, но сепак креатор. Зашто уметноста е самата природа и во се'

што во природата е живо и како се' што е живо, се самокреира. Уметноста е

само првиот степен на интелигентното самокреирање. Тука е, веројатно,

нејзината неопходност и неуништливост. Погледајте ги инсектите, птиците,

животните, морските жители и растенијата. Каков само спектар на форми и

бои тие самосоздаваат. Со какви се' ноти, песни, повици и крици не си

даваат неопходни сигнали. Откако останал без крзно, голуждрав и со ништо

незаштитен, човекот за почеток станал во самоодбрана свој костимограф, па

потоа сликар, па дури потоа сликар од Алтамира и Ласко. Се' до

недостижната египетска принцеза Нефретита, па до свети Пантелејмон во

нашиот Нерешки простор, до Курбиново, и кон Италија до Тицијан, кон

Италија до Рембрант, кон Шпанија до Греко и до севозможниот Гоја. Тој

истиот некогашен човек примал и создавал секогаш во извесна сигурност и

незагрозеност. Тоа сигурно не е гола случајност“, рече во дел од интервју за

„Утрински весник“ на почетокот од 2013 година, големиот уметник, сликар,

графичар, мозаичар, интелектуалец, академик Глигор Чемерски, кој почина

на 2 април во Скопје, каде што и живееше. Сликарот остави голем број

незаборавни дела, богато ликовно творештво со кое гордо се претставуваше

себеси и Македонија пред светот. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ
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Во 2012 година Глигор Чемерски стана член на Македонската академија на

науките и уметностите (МАНУ), а смртта го затекна како секретар на

нејзиното Одделение за уметност и во ек на подготовки за неговата

претстојна изложба во Српската академија на науките и уметностите.

Чемерски беше почесен член на Руската академија на уметностите

„Императорска“, во чија галерија „Зураб Цератели“ во Москва, на крајот од

2014 година се претстави со изложбата „Настани и знаци на земјата

македонска“ на која публиката можеше да види 43 дела од повеќе негови

циклуси. Ова беше само една од големите и значајни изложби на академик

Чемерски, кој е вбројан меѓу најзначајните претставници на македонската

современа ликовна уметност, уметник, со кој и младите уметници со

очигледно задоволство се дружеа, уметник кому, барем по енергијата која ја

ширеше, изгледаше дека времето не му може ништо.

Академик Глигор Чемерски е роден во Кавадарци, на 9 март 1940 година.

Завршил средно образование во Скопје, а Академија за ликовни уметности

во Белград, каде што и дипломирал во 1963 година, а подоцна и

магистрирал сликарство. Во неговата богата биографија остануваат

забележани: студискиот престој со стипендија од француската влада во

Париз во 1969 -70 година, како и студиските патувања во Египет, Грција,

Италија, Холандија, Германија, Шведска, САД. Од 1983 до 2003 година

академик Чемерски беше еден од постојаните сликари на „Гаиерие ду

Флеуве“ во Париз. Тој со задоволство се сеќаваше и често ги споменуваше

неговите искуства со презентациите на изложбите дома и во светот,

учеството на колониите, средбите со значајни личности од културата и

уметноста, а со загриженост ги коментираше и актуелните општествени и

политичките случувања, имаше визија и сопствен став за работите пред кои

многумина затвораа очи.
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Првата самостојна изложба на академик Чемерски е во Скопје, во 1962

година, а до крајот на својот живот реализираше педесетина во земјата и во

странство, споменатата во Москва, но и последната во 2015 во Софија. Во

биографијата остануваат забележани и учествата на осумдесет групни

изложби во земјата и во странство од кои поголем број биле антологиски

претставувања на современото југословенско или македонско сликарство.

„Во штафелајното сликарство создава експресионистички дела, проникнати

со поетски реализам и фантастика. Подоцна се сосредоточил врз автохтона

интерпретација на средновековната иконографија“, потенцираа вчера од

МАНУ, нагласувајќи дека сликите на Глигор Чемерски се застапени во

многубројни уметнички државни институции во земјава и во странство, како

и во многубројни приватни колекции во Скопје, Париз, Амстердам, Хаг,

Стокхолм, Рим, Њујорк, Вашингтон, Вилмингтон, Феетвил и др.



Во Македонија како сведоци на творечкиот поглед на академик Глигор

Чемерски останаа монументални споменици изработени во современа

техника на фреско-сликарството: ѕидната слика „Топла земја“ во Стопанска

банка во Скопје (1971,) мозаичниот диптих „Македонија-светла земја“ и

„Македонија-земјата памети“ во резиденцијата на претседателот на

Македонија, како и споменичните комплекси на отворен простор,

изработени во техника на мозаик „На тиквешките танчарки“ во Кавадарци

(1977), „Писма и пораки“ во Кавадарци (1981) и „Споменик на слободата“ во

Кочани (1981). Академик Чемерски беше познат и по своите познавања од

областа на историјата на уметноста и од историјата на цивилизациите. Тој

низа есеистички текстови почнувајќи од 1957 година објави и во

периодиката на МАНУ. За своето творештво меѓу многуте награди и

признанија ги доби и престижните: „13 Ноември“ и „11 Октомври“. 

Комеморативната седница за академик Глигор Чемерски ќе се одржи во

вторник во МАНУ во 11 часот. Погребот ќе се изврши на Градските гробишта

во „Бутел“ во 13 часот, а посмртните останки ќе бидат изложени во капелата

од 12 до 13 часот.

Статијата е прочитана 604 пати. 

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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