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UDC 75.037.7(497.7) 
 
Кирил ПЕНУШЛИСКИ1 
 
ЗА НЕКОИ ПОЗАЈМИЦИ ВО СЛИКАРСТВОТО НА РУБЕНС 

КОРУБИН 
 
Апстракт: Текстот дава детална анализа на неколку позајмени 

иконографски елементи кои се појавуваат во сликите на Рубенс Корубин 
и со тоа да објаснува еден аспект на неговата уметност. Кај Корубин се 
појавуваат два вида на ликовни цитати. Првиот повлекува директно 
преземање на некаков иконографски елемент без промена на неговата 
форма. Во овој случај, толкувањето на преземениот елемент во сликите 
на Корубин зависи од начинот на кој е употребен и од ситуацијата во 
којашто елементот му е претставен на гледачот. Вториот тип на 
ликовен цитат што се појавува во уметноста на Корубин е далеку 
покомплексен. Формата е задржана, но преземениот елемент се 
трансформира во еден нов приказ чиишто вредности и значење се 
различни од цитираниот извор. Со тоа самиот иконографски елементот 
е трансформиран и претставен во едно ново руво. Сето ова е резултат 
на  најавтентичниот аспект на сликарството на Корубин: способноста 
да создаде еден самодоволен свет што во целост се базира на снагата на 
неговата чувствителност. Авторот, со помош на иконографска анализа 
на неколку дела на Корубин, објаснува дека позајмените елементи во 
сликите не се случај на aemulatio. Корубин никогаш не се обидува да 
создаде дело коешто ќе биде еднакво, по вредност или по значење, на 
некое друго, туѓо дело. Ниту пак се обидува да направи копија на 
„оригиналот“. Напротив, кога Корубин презема предизвици или 
иконографски елементи од дела на други сликари, тој ги обработува на 
еден сопствен и со својата уникатна визија и сликарска способност, 
секогаш успева да го трансформира постоечкиот објект во едно сосема 
ново доживување за гледачот, не дозволувајќи цитатот да биде само 
цитат. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Кирил Пенушлиски, докторски кандидат по историја на уметност на Универзитетот 
EPHE во Париз, kpenusliski@yahoo.com. 
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Кога во еден друг текст говорев за уметноста на Рубенс Корубин, 
посочив неколку примери на иконографски позајмици, еден вид на 
ликовни цитати, кои се појавуваат во неговото сликарство.2 Tогаш немав 
можност да објаснам зошто и како тие се појавуваат во неговите дела, па 
оттаму, примарната цел на овој текст е да даде детална анализа на неколку 
позајмени иконографски елементи во сликите на Корубин и со тоа да 
објасни еден аспект на неговата уметност.   

Во уметноста на Корубин се појавуваат два вида на ликовни 
цитати. Првиот повлекува директно преземање на некаков иконографски 
елемент без промена на неговата форма. Во овој случај, толкувањето на 
преземениот елемент во сликите на Корубин зависи од начинот на кој е 
употребен и од ситуацијата во којашто елементот му е претставен на 
гледачот. Ваков пример наоѓаме во сликата Веридба (види илустрација 
1).3  

Во Веридба гледаме еден необичен, магичен предел; пејзаж што 
може да постои само во некој надреален свет. Мртвиот (вуду ?!) петел го 
дели платното на два дела. На десната страна се момчето и шумска нимфа, 
која гола и боса стои на прагот од својот самовилски свет и срамежливо ја 
дава својата согласност. Трите грации (божиците на шармот, убавината и 
креативноста) излегуваат од магичната шума и како да бараат од гледачот 
да не ја нарушува свеченоста на моментот. На другата страна од платното 
се сведоците на веридбата. Низа на необични фигури кои носат дарови. 
Над нив, еден ангел со сликарски четки во рака ги благословува младите.  

Иконографската позајмица се наоѓа во средината на сликата. Тоа е 
малата човечка фигура под петелот преземена од дело на еден од 
најголемите уметници на сите времиња - Диего Веласкез (Diego Rodriguez 
de Silva y Velásquez).  

Во шеснаесеттиот и седумнаесеттиот век, дворските луди/кловнови 
се изземени од строгиот, кодифициран начин на однесување на 
Шпанскиот кралскиот двор. Тие се дел од секојдневието и се сметаат за 
„ненормални појави на природниот свет кои сведочат за огромната 
разновидност на божественото креирање“.4 Истовремено, тие „служат“ и 
како негативна потврда на убавината. Деформациите на телото и умот се 
апаратус со кој, во директна споредба меѓу физичкиот и/или менталниот 
хендикеп на лудата и совршеноста на владарот, се „мери“ убавината. 

                                                            
2 Пенушлиски, Кирил, „За поезијата на Рубенс Корубин: Студија на сјајот, бојата и 
хармонијата на еден личен свет“, во Рубенс Корубин, Месечеви Приказни, Културно 
информативен центар Скопје, 2010, стр. 9-20. 
3 Веридба, акрилик на платно, 70 х 80, XXI, репродукција на стр. 75 во Рубенс Корубин, 
КИЦ, Скопје, 2010. 
4 Brown, Jonathan и Garrido, Carmen, Velazquez, The Technique of Genius, Yale University 
Press, New Heaven, 1998, стр. 143. 
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Присуството на џуџе во кралската свита само ја потенцира 
величественоста на владарот.5 Портретите на дворските луди и џуџиња го 
покажуваат нивниот статус и нивното место во дворската култура на тоа 
време и во нив тие се третирани како куриозитети на природата.6  

Веласкез има направено повеќе портрети на џуџиња и дворски 
луди. За овој текст најважна слика е Портретот на Дон Себастијан де 
Мора (Don Sebastián de Morra, 1643-45; илустрација 2) дел од постојаната 
колекција на Националниот музејот Прадо во Мадрид.   

Дон Себастијан необично и неспретно седи на земја. Позата го 
сведува на марионета, а птичјата перспектива го става во милост и 
немилост на гледачот, што зборува за воеризмот и надменоста на 
владетелот и на неговите дворјани.7 Црвената наметка и зелената облека 
само на прв поглед изгледаат богато и скапоцено; кога окото ќе се задржи, 
се препознава облека на еден кловн. Меѓутоа, иако ни е претставен еден 
кловн, на платното нема ни трошка шега. Изразот на Де Мора е сериозен и 
е спротивен на неговата професијата на шегаџија. Неговите темни очи се 
фиксирани на гледачот. Погледот што ни го упатува го приморува 
гледачот да се препознае себеси како воајер. Веласкез не се обидува да ги 
сокрие деформациите на Дон Себастијан, напротив, тој ги потенцира. Но, 
фокусот на сликата не е деформитетот на телото, туку лицето и погледот 
кој џуџето му го испраќа на гледачот. Веласкез прави портрет кој ни го 
открива вистинскиот карактер на Де Мора, како интелигентно и 
рационално човечко битие. 

Сличностите помеѓу портретот на Веласкез и малечката фигура во 
Веридба се очигледни. Позата е преземена од сликата на Веласкез, но 
постојат мали но значајни промени: фигурата гестикулира кон себе а 
нејзиниот поглед не приморува на повлекување/остапување. Во делото на 
Корубин, оваа фигура нуди еден друг поглед кон секојдневието на 
измачуваниот човекот од Веласкезовата слика. Веридба е амалгам на 
небесни и митолошки суштества и без оваа фигура со нејзината физичка 
деформираност, скоро детски иглед и гестикулацијата, сцената не би била 
комплетна. Позајмената фигура ги одразува маките на човекот, но тука 
нема потсмевање кон деформитетот, туку прифаќање на разновидноста не 
само на природата, туку и на човекот и на неговата фантазија со сите 
нејзини вистински и замислени суштества. 

                                                            
5 Brown и Garrido, Velazquez, The Technique, стр. 143. 
6 Carr, Dawson, W., ‘Painting and Reality: The Art and Life of Velazquez’, во Velazquez, ед. 
Dawson Carr, Xavier Bray, John Elliott, Larry Keith и Javier Portus, National Gallery 
Company, London, Yale University Press, 2006, стр. 42. 
7 Prater, Andreas и Bauer, Hermann, Painting of the Baroque, Epochs & Styles, Taschen, 
London, 1997, стр. 72. 
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Друг пример за овој тип на ликовен цитат во творештвото на 
Корубин може да се најде во сликата Меланхолија (илустрација 3).8 На 
платното гледаме една женска фигура. Лицето и е меко и само назначено, 
додека телото повеќе го чувствувавме отколку што го гледаме. Заднината 
е елегантна, темна и чиста. Девојката се потпира на својата десна рака 
решена со неколку јаки потези на четката, додека нејасните обриси на 
масата пред неа како да треперат. Името на сликата доаѓа од позата на 
девојката. 

Уште од почетокот на шеснаесеттиот век таа поза се нарекува 
Меланхолија и потекнува од графиката Меланхолија 1 на Дирер 
(Melancolia I; Albrecht Durer; илустрација 4). Таа е една од најпознатите 
графики на германскиот уметник и е единствената графика чијшто наслов 
се појавува во самото дело. Името е архаично напишано Melencolia I и се 
претпоставува дека бројката 1 се однесува на првата од трите видови на 
меланхолија дефинирани од германскиот хуманист Корнелиус Агрипа 
(Cornelius Agrippa).9 Тоа е Melancholia Imaginativa, меланхолијата која ги 
„фака“ уметниците за кои имагинацијата доминира врз умот и разумот. 

Постојат бројни толкувања на Меланхолија 1; од теоријата дека 
делото е духовниот автопортрет на самиот уметник,10 до теоријата дека 
вистинското значење на графиката е поврзано со алхемија (донекаде оваа 
теорија ја потврдува и магичниот квадрат во која е напишана годината на 
изведба).11 Во секој случај, од првото печатење на графиката на Дирер, 
позата на девојката е безброј пати повторувана во западно европската 
уметност. Со мали модификации истата поза ќе ја сретнеме во 
скулптурата на Роден Мислител (Auguste Rodin, The Thinker) и во делата 
на холандските мајстори од шеснаесеттиот и седумнаесеттиот век каде 
позата ќе добие социални конотации (како, на пример, во сликата Жена 
која пишува писмо при светло од свеќа од Франц ван Миерс; A Woman 
Writing a Letter by Candlelight; Franz van Mieris; илустрација 5).12  

Враќајќи се на Меланхолија на Корубин, чистата заднината е 
златниот клуч кој ќе ни помогне во правилното толкување на сликата. Таа 
е ослободена од алхемиските, масонски и сатурнски предмети од 

                                                            
8 Меланхолија, масло на платно, 73 х 60, 1979, репродукција на стр. 41 во Рубенс Корубин, 
КИЦ, Скопје, 2010. 
9 Види Neuert, Charles, Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought, Urbana, University of 
Illinois Press, 1965. 
10 Panofsky, Erwin, The Life and Art of Albrecht Durer, Princeton, Princeton University Press, 
1971, p. 171. 
11 Read, John, Interpretation of a Durer Drawing, University of Auckland, превземено од 
http://www.alchemylab.com/melancholia.htm. 
12 Повеќе за сликата на Миерис види Love Letters: Dutch Genre Painting in the Age of 
Vermeer, ed. Peter Sutton, Lisa Vergana и Ann Adams, Francis Lincoln Limited, London, 
2003, стр. 138-139. 
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графиката на Дирер, а воедно и од социјалните конотации/елементи кои се 
присутни во сликата на Миерис. Формата, поточно позата којашто 
Корубин ја презема, е лишена од елементите кои и се додадени на 
фигурата во делата на другите уметници. Ова јасно ни дава до знаење дека 
Корубин го интересира само емотивната состојба на преставената фигура 
и што таа ќе предизвика кај гледачот. Оттаму, можеме да заклучиме дека 
иконографскиот елемент е преземен поради неговата емотивна вредност и 
сликарски потенцијал.  

Вториот тип на ликовен цитат во делата на Корубин е далеку 
покомплексен. Формата на елементот е задржана, но значењето не е само 
продлабочено како во Веридба или ослободено/прочистено од 
непотребните елементи како во Меланхолија. Во овој случај преземениот 
елемент се трансформира во еден нов приказ чиишто вредности и значење 
се различни од цитираниот извор. Со тоа самиот иконографски елемент е 
трансформиран и претставен во едно ново руво. Сето ова е резултат на 
најавтентичниот аспект на сликарството на Корубин: способноста да 
создаде еден самодоволен свет што во целост се базира на снагата на 
неговата чувствителност. 

Сликата Одраз13 е слободна интерпретација на Нарцис, делото на 
Караваџо (Narcissus, Michelangelo Merisi da Caravaggio) од музејот Палацо 
Барберини во Рим (илустрации 6 и 7).14 Сликата му припаѓа на периодот 
од 1597 до 1599, кога Караваџо почнува да ги истражува експресивните 
можности на светлото и сенката.15  

Нарцис е слика исполнета со тешка меланхолија. Сликарот ги 
отстранил сите други аспекти на митот и се фокусирал само на фигурата 
на Нарцис. Прикажан е клучниот момент во приказната: момчето само 
што го здогледало својот одраз во водата. Драмата само што не се 
случила. Темнината околу него го засилува чувството, знаеме што 
следува. На платното постојат само тој и неговиот одраз во водата. Заедно, 
тие прават еден круг кој ротира околу неговото колено. Донесени сме 
блиску до имагинарниот простор на сликата, и со засилени емоции, 
гледаме еден свет во кој постојат само момчето и неговиот одраз.   

Многу нешта се променети во Одраз. Момчето е тука. Тука е и 
неговиот одраз и осветленото колено. Но, кај Корубин светот не се „врти“ 
околу коленото на момчето. Ако светот воопшто се „врти“ околу нешто, 
                                                            
13 Одраз, акрилик на платно, 70 х 80, ХХI, репродукција на стр. 82 во Рубенс Корубин, 
КИЦ, Скопје, 2010. 
14 Mochi Onori, Lorenza и Vodret, Rossella, Galeria Nazionale d’Arte Antica Palazzo 
Barberini, Ministero per i Beni e la Attivita Culturali, Roma, 2006, pp. 90 -91. 
15 На истиот период му припаѓаат и сликите Лаутист во музејот Ермитаж во Св. 
Петерсбург, Магдалена Покајничка во галеријата Doria Pamphilj во Рим и Света 
Катерина од Александрија во  Thyssen-Bornemisza музејот во Мадрид. 
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тогаш тоа е просторот зад главната фигура. Наместо празно црнило кај 
Караваџо овде гледаме експлозии на боја, експлозии на фантазија. Светот 
во оваа слика, и во буквална и во метафорична смисла, се врти околу нив. 
Сликата е портрет на синот на уметникот во која сликарот ја „фатил“ 
бескрајната магија на умот на момчето. Со додавање на замислени 
соѕвездија, маглини и други небески феномени, целата слика станува 
антоним на значењето на Нарцис на Караваџо. Ова не е цитат, туку 
тестамент на сензибилитетот на уметникот и на неговата љубов кон својот 
син.   

Сличен пример е и делото Сликарот и градот (илустрација 8).16 
Претставен е маж кој со својот чуден, необичен поглед како да го 
предизвикува гледачот. Тој стои пред едно платно на кое гледаме еден 
тивок град осветлен од прекрасна нежна светлина. Интересен пример на 
слика во слика. 

Еден од првите примери на позата на човекот во сликата на 
Корубин е Портрет на маж со син ракав на Тицијан, во Националната 
галерија во Лондон (The Man with the Blue Sleeve, Titian; илустрација 9).17 
Слична поза зазема и Балтазар Кастилионе во Портрет на Кастилионе, 
дело на Рафаел кое се наоѓа во музејот Лувр во Париз (Baldassare 
Castilione, Raphael; илустрација 10).18 Но, последниот збор, како и 
најчесто кога се говори за портрет воопшто, е на Рембрант. Рембрант ги 
видел двете слики, ја земал позата од Тицијан, шапката од Рафаел, и 
создал сопствен модел за автопортрет.19 Тој модел подоцна го остварил и 
како графика и како слика; сликата сега се наоѓа во Националната галерија 
во Лондон (илустрација 11).20 Сликите на Рембрант и на Рафаел 
прикажуваат „важни“ луѓе кои сакаат да се промовираат себеси, додека 
социјалниот статус на човекот во сликата на Тицијан е јасно дефиниран од 
раскошниот син ракав и од текстурата на неговата облека.  
                                                            
16 Сликарот и градот, акрилик на платно, 1991/ХХI, репродукција на задната корица од 
Рубенс Корубин, КИЦ, Скопје, 2010. 
17 Позата на фигурата е, всушност, измислица/иновација на Џорџоне, сликарот кој е една 
од најголемите мистерии на италијанската ренесанса. Тој ја употребил за својот, сега 
изгубен, авто-портрет при месечева светлина; за оваа слика види Anderson, Jaynie, 
Giorgione, Paris, New York 1994. Слична поза ја има и сликата на Џорџоне Војник која 
сега е дел од колекцијата на Kunsthistorisches Музејот во Виена; за оваа слика види кат. 
број 12 во Giorgione, Myth and Enigma, ed. Slyvia Ferino-Pagden, KHM, Виена 2004. За 
повеќе за Потрет на маж со син ракав види Penny, Nicholas, ‘A Man With a Quilted 
Sleeve’, во Titian, ed. David Jaffé, National Gallery, London, 2003, стр. 82. 
18 Повеќе за оваа слика види Henry, Tom и Joannides, Paul, ‘Baldassare Castiglione’, во 
Henry, Tom и Joannides, Late Raphael, кат. изл. Prado и Louvre, 2012, стр. 292-296. 
19 Види Clark, Kenneth, Rembrandt and the Italian Renaissance, The Norton Library, New 
York, 1966, стр. 123 – 127. 
20 Повеќе за оваа слика види Bomford, David; Roy, Ashok и Ruger, Axel, ‘Self Portrait at the 
Age of 34’, во Art in the Making, National Gallery, London, стр. 118-125. 
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Делото на Корубин значително се разликува од овие примери. 
Парапетот од сликите на Тицијан, Рафаел и Рембрант овде е заменет со 
слика, а штафелајот во заднина и потписот во долниот лев агол на 
платното во платно, го идентификуваат портретираниот човекот како 
автор на сликата во сликата. Всушност, во овој енергичен и смел 
автопортрет Корубин ни ја претставува својата уметност (сликата во 
слика) а воедно го бара и нашето мислење за неа. Потписот на платното 
овде е од двојно значење и служи како елемент за идентификација на 
повеќе нивоа. 

Меѓутоа, најдобар пример за вториот тип на цитати во творештвото 
на Корубин е сликата Јас и ти (илустрација 12).21 Во Јас и ти Корубин 
успева да сугерира, а потоа и да го убеди гледачот, дека природата 
учествува во едно божествено откровение. Сликата е јасна и економична. 
Ослободена од декоративни орнаменти, таа прикажува „епизода/сцена“ 
ставена во реалистично конструиран простор. Сликарскиот „допир“ е 
нејасен и дифузен, а човечката фигура изгледа како да е растопена во 
светлина. Поточно, светлината што излегува од фигурата е начинот на кој 
сликарот ни ги открива нејзините експресивни можности. Едновремено, 
пејзажот во заднина, само скициран, веќе не е само заднина, туку еден од 
главните протагонисти во откровението што се случува во предниот план 
на сликата. Делови од платното се комплетно ненасликани, но тоа ништо 
не и одзема на сликата. Напротив, ваквата „незавршеност“ создава 
сопствена хиерархија интегрална на структурата на делото.22 Позата на 
женската фигура во оваа слика на Корубин има долга традиција во 
историјата на сликарството, и детална анализа на главните примери ќе ни 
даде можност, не само да ја истражиме трансформацијата на позајмениот 
иконографски елемент, туку ќе ни ја објасни и причината поради која 
Корубин ја одбрал. 

Венера што спие (или Венерата од Дрезден) е едно од последните 
дела на големиот италијански ренесансен мајстор Џорџоне и е дел од 
колекцијата на Галеријата на слики во Дрезден (Sleeping Venus/Dresden 
Venus, Giorgione, Gemaldegalerie; илустрација 13).23 Позата на девојката 

                                                            
21 Јас и ти, масло на платно, 1992, 133 х 128, кат. бр. 2, во Рубенс Корубин, Уметничка 
галерија Скопје 1992, стр. 2. 
22 Пенушлиски, „За поезијата на Рубенс Корубин“, во Рубенс Корубин, Месечеви 
приказни, Скопје, 2010, стр. 15. 
23 Во последно време општо прифатената теорија дека жената на сликата е Венера се 
преиспитува. Paul Joannides во Titian to 1518 (Yale University Press, New Heaven & 
London, 2001, стр. 179-185, посебно стр. 184-185) предлага дека тоа не е Венера туку 
Ариадна.  
Примарните документи, за прв пат ја споменуваат сликата во 1525 година, велат дека 
драперијата во првиот план, како и делови од пејзажот и Купидот крај нејзините нозе 
(пресликан на почетокот на деветнаесеттиот век) се дело на Тицијан кој ја завршил 
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потекнува од една мала илустрација на женска фигура која спие (а ја гледа 
еден похотен сатир) во книгата Hypnerotomachia Poliphili (илустрација 
14).24  

Пред оваа слика, женскиот акт како централна тема на едно 
ликовно дело е без преседан. Смелиот чекор на Џорџоне, да му даде 
монументална големина на актот и да го стави гледачот во ролјата на 
сатирот, во голема мерка ја трасира обработката на женскиот акт и 
женското тело во различни стадиуми на голотија, што ќе стане една од 
најобработуваните ликовни теми во венецијанското сликарство на 
шеснаесеттиот век.25 Тицијан ќе го развие овој жанр со бројни слики од 
кои за нас најважна е т.н. Венера од Урбино дел од колекцијата на Уфици 
галеријата во Фиренца (Venus of Urbino, Uffizi; илустрација 15).26 На 
платното гледаме гола млада жена, што лежи на кревет. Позата, со мали 
модификации, е преземена од сликата на Џорџоне. Тицијан фигурата ја 
префрлил од пасторалниот пејзаж на Џорџоне во една ренесансна палата. 
Жената повеќе не спие, туку директно го предизвикува гледачот со 
нејзиниот поглед. Купидот го нема, наместо него Тицијан крај нозете на 
голата девојка слика кученце (атрибут на верност).27 Едно толкување вели 
дека оваа слика е замислена како свадбен подарок. Иконографските 
елементи во неа водат кон тој заклучок (во заднината слугинките отвораат 
ковчези – cassoni - кои служат за сместување на мираз; во саксијата на 
прозорот расте мирта, вид на билка која е вечно зелена; малото куче кое е 
симбол на верност),28 но, примарните пишани документи покажуваат и 
кон една друга можност. Сликата да била замислена и остварена како 
величествено дело на еротската уметност во кое „софистицираниот“ 
патрон на Тицијан ќе ужива во приватноста на својата спална или работна 
соба.29   

                                                                                                                                                              
сликата по смртта на Џорџоне во 1510 година (види Frimmel, T., Der Anonimo Morelliano: 
Mercanton Michels Notizie d’opere dei disegno, Vienna, 1896). Неколку историчари на 
уметност ова дело во целост му го припишуваат на Тицијан. На пример, Paul Joannides 
(во наведеното дело горе) и Charles Hope (лична кореспонденција). 
24 Во издание на Francesco Collona 1499 година. Види Brown, David Alan, ‘Venetian 
Painting and the Invention of Art’, во Bellini, Giorgione, Titian, and the Renaissance of 
Venetian Painting, ed. David Alan Brown, Slyvia Ferino-Pagden, Yale University Press, New 
Heaven & London, 2006, стр. 23. 
25 На пример, сликите Нимфи кои се бањаат или Венера и Купидон во пејзаж на Палма 
Векио во Fitzwilliam и во Kunsthistorisches Музеите (Venus and Cupid in a Landscape; 
Bathing Nymphs; Palma Vecchio). 
26 Повеќе за оваа слика во Fossi, Gloria, The Uffizi Gallery, Giunti, Фиренца, 2006, стр. 234. 
27 За симболиката на кучиња во италијанската ренесансна уметност види Hall, James, 
Dictionary of Subjects & Symbols in Art, John Murray, London, 1986, стр. 105. 
28 Humfrey, Peter, Titian, Phaidon Press, London, 2007, стр. 102. 
29 -, Titian, 2007, стр. 102 – 110. 
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Голата Маја (The Naked Maja; илустрација 16) на шпанскиот 
сликар Гоја, завршена помеѓу 1797 и 1800, е едната „половина“ од две 
слики во кои уметникот ја употребува истата поза. Втората слика, 
Облечена Маја (The Clothed Maja), исто така е дел од колекцијата на 
Прадо музејот во Мадрид. Позата на женската фигура е блиска на 
претходните примери, но девојката на сликата не прави никаков обид да ја 
покрие својата голотија. Сите симболи на божица или на верност од 
претходните примери се отстранети и погледот на девојката е јасно вперен 
кон нејзиниот љубовник, гледачот. 

Првото јавно прикажување на Олимпија на Едуард Манет (Оlympia, 
Eduard Manet; илустрација 17), на Парискиот салон од 1865, предизвикува 
скандал. Поблиска во поза до Тицијановата Венера отколку до сликата на 
Гоја, Манет, сепак, од Гоја ја презема нескриената сексуалност и ја 
подигнува на едно ново ниво. Куќната помошничка сега не е некаде во 
позадината, отворајќи ги ковчезите со мираз, туку на жената и носи букет 
цвеќе - подарок од нејзиниот обожавател. Наместо кученце кое 
симболизира верност, Манет слика црна мачка; додека десната рака на 
жената сега цврсто го покрива својот секс. Повеќе не присуствуваме на 
некоја митолошка сцена. На платното е прикажана секојдневна (!?) сцена 
од модерното општество, со модерни идеи за сексуалност. Ослободувајќи 
не од пуританските идеи за секс, оваа слика директно (ако не во 
иконографски елементи, тогаш со темата која ја обработува) ќе не донесе 
до Госпоѓиците од Авињон на Пикасо (The Young Ladies of Avignon, 
Picasso).30 

Гледајќи ги наведените слики, ние ја следиме трансформација на 
женскиот акт. Од божицата на Џорџоне, со додавањето на нескриената 
сексуалност на Голата Маја на Гоја, ние стигнавме до модерната 
проститутка на Манет во Олимпија. Но, во сликата Јас и Ти на Корубин 
нема никаков социјален коментар a la Манет или a la Пикасо. Ниту пак кај 
Корубин има некаква трага од академската естетска вежба која се појавува 
во некои од актовите на Матис (на пример Розов акт од 1935 во 
Балтиморскиот музеј на уметност или Синиот  акт 4 во музејот Матис во 
Ница; Pink Nude, Baltimore Art Museum, Blue Nude IV, Musée Henri 
Matisse). Точно е дека основите на позата се повторуваат (можеби и кај 
Корубин има нешто од машката идеја/желба за апсолутна, идеализирана 
женска убавина што треба да се види и да се поседува), но еротската 
димензија која е присутна во сите слики од Џорџонеовата Венера па 
наваму, овде ја нема.  

                                                            
30 Повеќе за оваа слика види Pablo Picasso, A Retrospective, ed. William Rubin, The 
Museum of Modern Art, New York, Boston, 1980, посебно стр. 97-100 каде се 
репродуцирани бројни цртежи и модели на развојниот пат на делото. 
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Ликовната величественост на сликата на Корубин, му вдахнува на 
делото еден поетски сјај кој го збогатува духовниот живот на гледачот. 
Тој со својата сликарска моќ создава сентиментална врска помеѓу 
гледачот и интензитетот на светлината, бојата на небото и фигурата во 
сликата. Сите елементи што се појавуваат во неговите слики се чини како 
да ги рефлектираат нашите мисли и ги симболизираат нашите емоции. 

Денеска женските актови површно ги гледаме само од некаква 
сексуална позиција, но Корубин тоа не го прави. Тој во целост го отфрла 
уметничко клише на минатите векови и при преземањето на „цитатот“ го 
одбира Џорџоне, а не Гоја. Џорџоне, чијашто Венера ние секогаш ќе ја 
препознаеме како Венера, без разлика што нејзините атрибути повеќе не 
се на платното.  

Морам да потенцирам дека позајмените елементи во сликите на 
Корубин не се случај на aemulatio.31 Корубин никогаш не се обидува да 
создаде дело коешто ќе биде еднакво, по вредност или по значење, на 
некое друго, туѓо дело. Ниту пак се обидува да направи копија на 
„оригиналот“. Напротив, кога Корубин презема предизвици или 
иконографски елементи од дела на други сликари, тој ги обработува на 
еден сопствен начин, не дозволувајќи цитатот да биде само цитат.  

Корубин, со својата уникатна визија и сликарска способност, 
секогаш успева да го трансформира постоечкиот објект во едно сосема 
ново доживување за гледачот.32 Оттаму, се наметнува заклучокот дека 
„позајмувањето“ на ликовни елементи кај Корубин никогаш нема за цел 
величење на сопствената уметност преку поврзување/асоцирање на 
својата уметност со нечија друга. Кога тој позајмува, тој свесно бира 
елементи на кои потоа ќе им даде ново значење и ќе го промени начинот 
на кои ние ги гледаме, читаме и восприемаме. А сето тоа за да го зголеми 
и засили чувството на магија, на невиност и на желба за далечни 
хоризонти што гледачот го осеќа кога стои пред неговите дела.  

 
 
 

                                                            
31 Оксфордскиот латински речник (Oxford Latin Dictionary, Oxford University Press, 1982) 
ја дава следнава дефиниција за aemulatio; ‘Definitions: 1. (envious) emulation, imitation’, 
каде што посебен акцент се става врз envious – љубомора, завид. Во уметноста, aemulatio 
има различно значење. ‘A successful aemulatio [...] is one in which the work of art in question 
disguises its borrowings while simultaneously making apparent the similarities with the work 
that the arts was attempting to better – a matter of subtlety’, De Jongh, E., ‘Review of Peter 
Sutton’s Pieter de Hooch: Complete Edition’, во Simiolus 11, 1980, p. 183. За примери на 
репетиции и трансформации на уметнички дела види Loh, Maria, Titian Remade, Getty 
Research Institute, Los Angeles, 2007. 
32 Пенушлиски, Кирил, „За поезијата на Рубенс Корубин“, во Рубенс Корубин, КИЦ, 
Скопје, 2010, стр. 11. 
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ИЛУСТРАЦИИ: 
 

 
1. Рубенс Корубин, Веридба, акрилик на платно, 70 х 80, XXI. 

 

 
2. Диего Веласкез, Дон Себастијан де Мора, масло на платно, 106,5 

х 81,5, с. 1645. 
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3. Рубенс Корубин, Меланхолија, масло на платно, 73 х 60, 1979. 

 

 
4. Алберт Дирер, Меланхолија 1, графика, 24 х 18,8, 1514. 
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5. Франц ван Миерс, Жена која пишува писмо при светло од свеќа, 

масло на платно, 16 х 12, 1670. 
 

 
5. Рубенс Корубин, Одраз, акрилик на платно, 70 х 80, XXI. 
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7. Караваџо, Нарцис, масло на платно, 110 х 92, с. 1597-99. 

 

 
8. Рубенс Корубин, Сликарот и градот, акрилик на платно, XXI. 
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9. Тицијан, Портрет на човек со плав ракав, масло на платно, 81 х 

66, с. 1509. 
 

 
10. Рафаел, Балтасар Кастилионе, масло на платно, 82 х 67, с. 

1514. 
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11. Рембрант, Автопортрет, масло на платно, 102 х 80, 1640. 

 

 
12. Рубенс Корубин, Јас и ти, акрилик на платно, 131 х 128, 1992. 
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13. Џорџоне, Венера која спие, масло на платно, 102,5 х 175, с. 

1510. 
 

 
14. Франческо Колона, Хипнеротоманхија Полипхили, 1499, детаљ 

со нимфа и сатир. 
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15. Тицијан, Венерата од Урбино, масло на платно, 119 х 165, 1538. 

 

 
15. Гоја, Голата Маја, масло на платно, 97 х 190, с. 1799-1800. 
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16. Едуард Мане, Олимпија, масло на платно, 130,5 х 190, 1863. 
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Резиме: 
Овој текст нуди  детална анализа на некои позајмени иконографски 

елементи кои се појавуваат во сликарското творештво на Рубенс Корубин и со 
тоа се обидува да објасни некои аспекти на неговата уметност. Постојат два вида 
на цитати кои се појавуваат во творештвото на Корубин. Првиот тип е директен 
пренос на иконографскиот елемент без да се менува неговата форма. Во овој 
случај интерпретацијата на позајмениот елемент во сликата на Корубин е зависна 
од начинот на кој тој се користи и од ситуација во која е презентиран на 
гледачот. Вториот тип на сликарски цитат кој се појавува во неговата уметност е 
посложен. Формата е зачувана, но позајмениот елемент се претвора во нов 
приказ чии вредности и значење се различни од цитираниот извор. Со ова 
иконографскиот  елемент се трансформира и презентира во нов руво. Сето ова е 
резултат на најавтентичниот аспект  на уметноста на Корубин: неговата 
способност да создаде само-доволен свет кој е целосно  базиран на неговиот 
сензибилитет. Преку исцрпна иконографски анализа на неколку дела на Корубин, 
авторот на текстот објаснува дека позајмените елементи не се случај на 
aemulatio. Корубин  никогаш не се обидува да создаде дело кое ќе биде  еднакво 
по значење или важност со друго дело. Ниту, пак, тој се обидува да направи 
копија на "оригиналниот". Напротив, кога тој се впушта во предизвици или 
превзема иконографски елементи од делата на други сликари Корубин го толкува 
на свој начин и со своја единствена визија и сликарска способност, и секогаш 
успева да го трансформира постојниот објект во целосно ново руво за гледачот 
не дозволувајќи цитатот да остане само цитат. 
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Resume: 
The text provides a detailed analysis of some borrowed iconographical 

elements which appear in Rubens Korubin’s paintings and with it tries to 
explain an aspect of his art. There are two types of quotations which appear in 
Korubin’s work. The first type is a direct transfer of an iconographic element 
without changing his form. In this case the interpretation of the borrowed 
element in Korubin’s paintings is dependent on the way it has been used and in 
the situation in which it has been presented to the viewer. The second type of 
painterly quotation that appears in his art is more complex. The form is kept, 
but the borrowed element is transformed into a new display whose values and 
meaning are different from the quoted source. With this the iconographic 
element is transformed and presented in a new guise. All of this is a result of 
the most authentic aspect of Korubin’s art: his ability to create an self-sufficient 
world which is entirely based on his sensibility. Trough an exhaustive 
iconographical analysis of several of Korubin’s works, the author of the text 
explains that the borrowed elements are not a case of aemulatio. Korubin never 
attempts to create a work which would be equal in meaning or importance to 
another piece. Nor does he try to make a copy of the ‘original’. On the contrary, 
when he undertakes challenges or iconographic elements from the works of 
other painters, Korubin interprets them in his own way and with his unique 
vision and painterly ability always manages to transform the existing object into 
a completely new experience for the viewer, not allowing the quotation to 
remain just a quotation.  
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