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Владо ЃОРЕСКИ1
ШЕСТЕ БИСТИ НА АКАДЕМСКИОТ ВАЈАР
АЛЕКСАНДАР – ЦАНЕ ЈОВАНОВСКИ
Апстракт: Приказот дава прглед и се обидува естетски да ги
анализира 6–те бисти на светски композитори создадени од
академскиот вајар Александар Јовановски.Неговото значење како автор
е подолго време занемарено, иако неговиот уметнички влог во
современата македонска ликовна уметност - вајарство, во никој случај
не смее да се заобиколи.Неговата работа и живот е во голема мера
поврзана и со речиси постојано присуство, и животно и творечко, во
Загреб.
Клучни зборови: Современо македонско вајарство, ликовна
уметност, заштита, конзервација, излагање, презентација, значење во
доменот на современата ликовна уметност и историјата на
македонската современа скулптура и вајарство.
Долго време во ходникот или по скалите од просториите на
Културно-уметничкото друштво и градскиот хор „Стив Наумов“ од
Битола, беа изложени, поставени 6 бисти на истакнати композитори, дела
на битолскиот вајар Александар-Цане Јовановски. Некој ги забележуваше
а повеќето и не ги забележуваа низ бројните години, па кога пред неколку
години Културно-уметничкото друштво се исели отаму, просториите во
центарот на градот, станаа коцкарница, па скулптурите на композиторите
се претворија во „пепелници“ и депоа за залепени мастики.
Можеби за сето тоа вина има и самиот автор. Тој добива
ангажмани и тоа доста сериозни во Загреб, каде што докрајот остава еден
солиден и обемен опус, за жал, с# уште непознат, непроучен кај нас. А
голем дел остави и низ Мирогој, загребските гробишта...
Всушност, овој приказ е своевидна назнака или отворање на некои
сосема затскриени, заборавени, игнорирани состојби во македонското
ликовно творештво - а тоа е спицифичното ликовно изразување и ликовна
заоставштина која е реализирана, оставена во Битола, своевиден битолски
ликовен круг кој има важна улога во с# помалку важната ликовност низ
македонските простори.
1

Владо Ѓорески, кустос советник, НУ Завод и музеј Битола, Климент Огридски бб., емаил: chnitke@g.mail.com.
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Благодарение на иницијативата на НУ Завод и музеј Битола, во
2013 г. скулптурите се демонтирани и, за голема среќа, веќе донесени во
битолскиот музеј, спремни за реставрација и излагање.
Иако бистите не се работени директно, по одреден непосреден
извор, тие се со одредена точна стилска избалансираност, хармоничност и
авторско ликовно видување коешто, дефинитивно, го надминува
наменското, споменичното, а речиси целосно го разоткриваат и
потенцираат авторскиот белег и субјективна поетика. Тоа не се дела со
одредена историчност или показност, тоа се автентични ликовни вајарски записи со силна нагласеност и акцентираност, пред с#, кон
чувственото, непосредното, директното, искреното...
Александар преку овие шест портретни етиди не само што го
изразува својот силен авторски индивидуализам, туку навлегува во
одредена психолошка релјефност која ни разоткрива длабоки црти на една
уметничка универзалност поставена како широка мапа, атлас на
безбројните светло - темни треперења на своевиден човечки универзум.
Бистите се создавани во истото повоено време кога работеше и
Димо Тодоровски и слободно, според сите ракурси, можеме слободно да
констатираме дека се во врвот на современото македонско вајарско
пробудување и проблеснување.
Во нив, покрај извонредното комуницирање со она што е европски
вајарски екстракт од Роден па наваму, Александар внесува и одредена
оригинална чистота која смело се оддалечува од скулпторскиот израз,
потенцирајќи го, пред с# искристализираниот сензибилитет во кој
ликовното е заменето со своевидна скоро музичка изразна интонативност,
со силна стилска присутност и „тоналитет“, докажувајќи го, или
потврдувајќи го, директниот изразен говор извлечен од целокупниот
огромен музички мисловен и творечки материјал во кој, очигледно,
сериозно, постојано и непрекинато го пронаоѓал оној вечен принцип на
метафизичкото - трансформиран во погледот, гестот или целокупната
полифонична симфоничност изразена низ бескрајните модификации на
човековиот лик.
Покрај сериозноста и аналитичноста во толкувањето на најважните
европски вајарски реченици, тој во целокупниот свој ракопис, пред с#, го
следи музичкиот импулс, музикалната екстатичност бележена како
целокупна сеизмографија на чувствената возвишена неповторливост и
уште пограндиозна минливост... Без патетика, без додворување, без
планско освојување формално пополнување на и онака празниот човеков
простор.
Низ овие ноктурна, тивко, ненаметливо, скромно и речиси скришно
ни остава делови од метеорската минливост на човековото постоење наречена Sвездените мигови на човештвото (Стефан Цвајг).
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Во ликот на Бетовен, покрај згуснатоста, импресионистичката
леснотија во играта со светлото, ја внесува силната контрапунктска
нагласеност, снажна, гласна и воздигната до оние простори на ретката
човекова возвишеност која се помалку ја има, а можеби и воопшто ја
нема, низ залезот кој и онака предолго трае.
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Берлиоз - неспокоен, згрчен, во вечна ноќна потрага по љубовта,
единствената и една љубов, поради која пишувал, поради која сонувал,
месечарски ги извлекувал сите сребрени нишки на фантастичните небесни
звуци орфеевски, довикувајќи ја Евридика засекогаш изгубена. Бистата на
Берлиоз е како своевиден пророчки светилник за љубовта која
дефинитивно ќе исчезне низ вековите што доаѓаат.
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Чајковски - со отсечни но длабоки линии - лузни, сличен на
килибарен фосил на некое одамна изумрено, достоинствено дрво, полеано
и скаменето со целокупната меланхолија на животот постојано загледан
во огледалото на смртта.
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Со оглед на времето во кое се создавани скулптуриве, првата
деценија по Втората светска војна, изненадува присуството на
Стравински: авангарден, смел, енергичен. Низ самата физиономија
преовладува одредена лаконска синтетизираност, урбанистичка дисонанца
која е како осамена пладневна исплакнатост слична на оној џакометиев
ламент за целокупната современа дефинитивно запечатена и неизлечива
осаменост епидемично веќе распространета во дваесетипрвиот век.
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Тука е и Верди за да ни напомене дека и покрај с# низ одредени
скришни и с# уште живи извори, постои вечната епска вода со која ги
плакнеме лицето и очите за да се потсетиме дека ете, сепак, живееме, па
макар и низ испразнетите времиња...
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Мокрањац, со поглед во чиј одблесок потреперува мала искра на
византиското злато и поење, не пеење затоа што избликнува од сите пори
на вековите, како утеха, наспроти сите балкански порази со кои живееме
секојдневно: мирна, и по малку резигнирана скулптура на последниот
сонувач.
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Ги потенцирав овие особини намерно, иако излегуваат од
вообичаениот речник на студената ликовна анализа, само со една и
единствена цел, да се обидам да проникнам во мотивот, во радоста, во
занесот на авторот која, очигледно, не била првично само заедничко
преобликување на светот со глината, туку силно индивидуално
доживување и толкување на светот со длабока тага а воедно и со верба
која лебди некаде во некои простори – се уште непознати за нас.
Сметам дека голема одговорност е една институција како
битолскиот музеј, да го поседува овој длабок интимен бележник, прку
овие 6 „минијатури“ создадени од пред повеќе од 60 години, а единствено
и скромно можеби би требало да не потсети или потшепне како се
именуваше вистинското вајарство, или да ни ја каже тајната за животот на
заборавената песна на скулптурата.
При естетско стилската анализа е констатирано дека станува збор
за дела кои спаѓаат во врвот на современото македонско вајарство,
создавани напоредно со делата на Димо Тодоровски. Овој приказ е обид,
или почеток, за своевидна афирмативна ревизија за македонската ликовна
уметност создавана од пред еден век - која била во сериозни корелации со
европската ликовна уметност, како и обид, конечно, да се започне со
средување, истражување и афирмирање на специфичното и мошне важно
ликовно творештво во Битола.
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Резиме:
Шесте бисти на битолскиот вајар Александар долго време
поставени во просториите на Културно - уметничкото друштво и хорот
„Стив Наумов“ , беа третирани или нетретирани, едноставно, како некој
инвентарен дел на ентериерот од објектот. Во 2013 година бистите се
донесени во трајна сопственост на НУ Завод и музеј од Битола. Со цел
конзервација и нивна излагачка презентација.
При естетско стилската анализа е констатирано дека станува збор
за дела кои спаѓаат во врвот на современото македонско вајарство,
создавани напоредно со делата на Димо Тодоровски. Овој приказ е обид,
или почеток, за своевидна афирмативна ревизија за македонската ликовна
уметност создавана од пред еден век - која била во сериозни корелации со
европската ликовна уметност, како и обид, конечно, да се започне со
средување, истражување и афирмирање на специфичното и мошне важно
ликовно творештво во Битола.
Resume:
The six statues of the Bitola’s famous sculptor Aleksandar for a quite
long time were posted in the premises of the Art-Culture Association and
chorus “Stiv Naumov” and were treated or not-treated simply as a part of
inventory of the interior of this facility. In 2013 those statues became a
permanent possession of the N.I. Institute and Museum Bitola in aim to go
under conservation and to be re-exhibited. Aesthetic style analysis indicate that
those works are masterpieces of the contemporary Macedonian sculpture art
created parallel to those of the author Dimo Todorovski. This presentation is a
trial or a beginning of a some kind of affirmative revision of the Macedonian
art created a century ago which seriously correlated to European art, as well as a
trial finally to start with determination, exploration and affirmation of the
specific and very important art creation in Bitola
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