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Вовед
Почитувани читатели!
Почитувани колеги!
Сметајќи дека публикувањето на стручни и научни трудови од областите
поврзани со заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно
наследство, односно од музеологијата, археологијата, историјата, историјата на
уметноста, етнологијата, фолклористиката... и другите сродни дисциплини, е од
исклучителна важност за запознавање на јавноста со достигнувањата во овој
сегмент од културното и научното живеење, по неколкугодишна пауза, решивме да
издадеме нов број од "Зборник на трудови" на Националната установа - Завод за
заштита на спомениците на културата и музеј - Битола.
Ова списание има за цел да промовира изворни материјали или сознанија кои
ќе бидат стручно и научно издржани и ќе придонесат за објективно согледување на
одредени прашања и проблеми од научните области на кои се однесуваат.
Настојуваме во целост да ја испочитуваме традицијата на "Зборникот на
трудови", што значи дека во овој шеснаесетти број ги задржуваме графичките и
техничките перформанси кои списанието ги има од почетокот на неговото
издавање во далечната 1979 година.
Со искрена надеж дека ќе бидеме во можност и во наредните години
континуирано да продолжиме да го издаваме ова наше стручно списание, колегите
од сродните стручни институции, но и оние од пошироката научна заедница во
Република Македонија, ги повикуваме на активна соработка, а на читателите им
изразуваме благодарност за вниманието кои ни го укажуваат!
Битола, 2012 година
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ОСВРТИ: БАЛКАНСКИ ПАРАЛЕЛИ - ДАДО ЃУРИЌ,
БАЛКАНСКИОТ ПРОРОК И МОНУМЕНТАЛНОСТА
КАЈ ДУШАН ЏАМОЊА
Апстракт: Освртите се посветени на сублимираниот и краток преглед на
творештвото на Дадо Ѓуриќ и Душан Џамоња, автори кои, сигурно,
оставија многу длабока уметничка трага во светското ликовно
творештво.Нивното интернационално присуство, е високо вреднувано, и
денес е сериозен дел од светското ликовно творештво. Освртите се обид,
прку ликовно есеистички принцип, да се разоткрие или обележи нивниот
креативен универзум. Покрај текстот, во кој намерно се избегнати
фактографски податоци, затоа шт, за овие автори ги има во изобилие,
приложени се и по четири репродукции на дел од богатиот нивни опус. Кај
Дадо Џуриќ се претставени два црно бели цртежи и две истотака црно бели
графики - најкарактеристични за неговиот опус. Кај Џамоња, се четири
фотографии, две на негови скулптури и две на негови споменици.
Проучувањето, размислувањето и разгледувањето на творештвото на
истакнатите автори од Балканот, автори кои сигурно го менувале
светското ликовно творештво е од исклучителна важност во
откривањето, забележувањето и размислувањето на генезата на
авторските настапи на луѓето од овие простори – настапи кои сигурно, го
носат архетипското и креативното, што ги поврзува, ги збогатува,
продлабочува ликовните меѓусебни колерации и комуникации.
Клучни зборови:Современа
ликовност, Џуриќ, Џамоња

ликовна

уметност,

вајарство,

графика,

Дадо Џуриќ -балканскиот пророк
Дадо е човекот којшто го виде пеколот и кој штоја надмина
салонската, галеристичката или “модерната“ допадливост и актуелност
и ја отвори вечната тема за апокалипсата, сместена не во фантазијата
или креативноста, туку во самата цивилизација на човештвото - жива и
1
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постојано присутна, цврста во својата одлука да биде постојано со
Човекот, се до судниот ден, се помоќна, напоредно со зголемената
човекова самољубивост и негово чувство дека е веќе над божественото
како и “незапирливиот напредок“.
Дадо не ја претпоставува апокалипсата, тој ја допира, ја гледа,
со неа е, таа е убедлива и реална исто колку што е неговиот
опус:постојан, непрекинат, конкретен, реален говор на осамениот
пророк, заминат од Балканот, не за да го заборави, туку уште повеќе да
го биде, со сета негова проклета суштина, покрај старата напуштена
воденица на еден скоро мртов француски пејзаж.
Дадо не создава дела што предупредуваат или се актуелни и
ангажирани.Тој не не предупредува каков може да биде светот на
апокалипсата - напротив, тој го покажува светот каков што е.
Светот во којшто сепак, на крајот, секогаш човекот е жртвата,
жртва која во својата жртвена агонија повлекува се со себе во неповрат
- се што се движи или вирее низ земјава - уморена и исцрпена од многу
бесцелни раѓања и уште повеќе бесцелни смртти, земјата со се помалку
животни воздишки.
Неговото дело не е морбидно, иако многумина погрешно го
гледаат како такво, тоа дело не се најавува, туку документирано,
потврдно, фактографски ги покажува состојбите: состојби на постојани
војни, состојби на глад, болести, состојба на прогрес, празнина,
глупост, нетрпеливост, болка, плач, немоќ, состојби на се почесто
погрешно насочена моќ.
Неговиот опус не е опус со естетски, творечки или оригинални
амбиции или достигања, тоа е опус со мисија, пророчки неопходна и
исклучително потребна: од ден на ден се повеќе.
Оттаму, денес невозможно е, и покрај се, да се сокрие ова
сликарство, да се премолчи. Залудни се сите обиди да се камуфлира
или етикетира и така спакѕвано да се “дефинира“ и да се класифицира
во фиоката на светската теоретска и критичарска депонија.
Неговото дело осамено се воздигнува во светот, како грда, но,
единствено вистинска слика на човештвото и неговата состојба.
Длабока смисла наспроти целокупната бесмисла..
Дадо е балканскиот пророк, во чии простори постојано се
распнуваат митологиите, верувањата, апсурдите, надеждите, погубните
суши на бројните истории...најзначајно, сепак е што преку бројните
знаци на линијата, само ни најавува дека тукушто сме на почетокот...
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уште многу време ќе ни биде потребно целосно да ја согледаме
неговата монументална слика на апокалипсата која се шири како
океанска епидемија.
Уште многу време ако има време.
“Секогаш, секој, треба да се сомнева во вистинскиот напредок.
Денес,
сликарството
е
претворено
во
медиумска
ведета.Сликарот не се плаши повеќе да не е најдобар, туку да не е
најскап.Тоа е бедно и краен стадиум од истрошеноста на духот“.
Дадо Џуриќ, интервју дадено на Бранка Боговац, 1987, за
Књижевна реч, Белград, бр.452.
Ете, оттука, почнува апокалипсата на Дадо:креативноста,
искреноста, чувственоста па дури и солзата се премеруваат со една
друга “моќ“, “моќта на парите“.Не е тоа капитал на материјалното,
туку сеопшт капитал на неопстојувањето.
Новиот пророк минува покрај некоја друга пустина, и наместо
со зборови, својата мисија ја разнесува со слики, слики кои бегаат, се
кријат, потонуваат низ песокот, затоа што никој, засега, не сака
вистински да ги погледне...
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Монументалноста кај Душан Џамоња
Ретки се вајарите, и во светски домен, кои успеваат
индивидуалното во творештвото да го спојат, да го вознесат во еден
општ заеднички монумент што ги надминува времињата.
Душан Џамоња (Струмица 1928), успеа да го извлече
целокупниот негов опус од геолошката снага, низ сите балкански
камени слоеви, испреплетен во една цврста драматика и снажна
архитектоника.
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Неговото чувство, неговото патување низ овие слоеви, низ овие
сфери на наталожената балканска историја, длабоко ја допираат
архетипската безвременост, низ која се преплетуваат длабоките
човекови лузни, толку бројни и сеприсутни, што веќе создале нов
релјеф на вечната болка, вечната суша и балканско проклетство,
наспроти се жестокото и сепоприсутно пустинско сонце, кое ги испржи
и оние мали траги на надежта, претворајќи ги во фосили од исушени
корења, кои доаѓале од некаде и заминале во никаде.
Џамоња
е
последниот
“споменичен“
скулптор
“монументалноста“,нагласеноста, нападноста на човечката мисла ја
заменува со тајната на енергијата дојдена од земјата и небото,
поништувајќи го човекот - не од омраза, туку од бескрајната и се уште
присутна желба, да го преобрази, да го промени, да го спои, конечно,
човекот со неговите вистински извори,со единствената вистина:
Животот-мал, скромен, непознат, анонимен, тивок, ненаметлив, но
секогаш, испреплетен со сета поетика на сончевата светлина и сета
животна длабочина на земјата...и во буквална смисла.
Неговите споменици и скулпторни дела се дијалог со сите тие
човекови небесни и подземни траги, траги на тајната, тарги на
sвездената мисла, траги на сеопштата хармонија, траги на животот и
смртта, траги на постојаниот дијалог на анонимниот живот од Стонхеџ
до денес.
Неговото вајарство, неговата скулптуралност, е макотрпно
бележење на зборовите и нивното подредување во своевиден систем со
универзално значење и разбирливост.
Зборови искажани од длабочината на скромноста, минливоста,
секојдневноста на животот и опстојувањето, величествено и
неуништиво во својата скромност, незабележливост, пролетна тивкост.
Душан Џамоња откри еден вајарски но, пред се човечки
принцип во кој човековото творечко и историското, ги соедини во
своевидна скоро музичка хармонија, нежна но постојано запомлива; и
своевидна вертикала која го спојува небото и земјата во една линија
која го следи, го ткае сиот живот во еден хор на светлото и темното,
величествен во сета своја севкупност.
Неговата лирска и метафизичка скулптуралност, се уште се
движи низ иднината на европското и светското творештво.
Неговото балканско присуство е само вовед или патоказ...
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