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Пишува: Милева ЛАЗОВА

ИРЕНА ГАПКОВСКА,    

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Ликовниот уметник Ире-
на Гапковска про ја ви-
ла афинитети кон умет-

носта  уште од најрани го ди-
ни. Од наивните детски игри 
со бои, таа почнала да соз да-
ва слики, цртежи како плод 
на еден внатрешен свет, ед-
ноставен и богат како што 
може да биде детскиот. Неј-
зиниот талент го забе ле жале 
родителите, како и настав-
ниците, кои во секој поглед 
ја поддржувале.

Следниот чекор на Гап-
ковска било запишувањето 
во Средното уметничко учи-
лиште, остварување на не-
колку групни изложби во Ма-
кедонија, самостојна во Хо-
ландија, за во 1996 година да 
дојде на идеја да отвори Арт 
студио - школа за цртање, кое 
и ден денес опстојува.

МОТИВ

"Но, сепак за да се истакне 
талентот - вели Гапковска - 
потребно е едно созревање, 
за личноста всушност да осо-
знае што сака. Талентот е ед-
но, а изборот друго. Значи, 
решив да се запишам во ср-

"Човекот како духовно битие го бара начинот да 
го обележи својот внатрешен живот, духов-
ниот, надвор од рамките на времето, ос та-
вајќи една оставштина за другите, некој 
печат во времето", вели Ирена Гапковска.

ед  ното уметничко учи лиш те, 
тоа беше првиот чекор, кој 
наиде на отпор, можеби за-
тоа што во мојата фамилија 
нема ниту еден уметник, но 
најмногу се создаде оној кла-
сичен отпор на егзистен ци-
оналното прашање. Тогаш сè  
уште беше лесно, постоеше 
поранешна Југославија, жи-
вотот не беше толку тежок 
како што е сега". 

Но, сепак, Гапковска ос-
тана во светот на уметноста. 
За неа, да се биде уметник, 
пред сè , значи да се биде чо-
век, кој ја бара смислата на 
своето постоење преку кре-
ацијата. Уметникот го слуша 
внатрешниот порив, кој му е 
даден како талент. 

"Уметноста ја сфаќам - до-
дава Гапковска - како една 
внатрешна и исконска желба 
да се твори, создава, да й се 
спротивставува на конеч-
носта и минливоста на жи-
вотот. Пред сè, уметноста е 
љу бовта кон животот, а љу-
бовта создава, гради. Чове-
кот како духовно битие го 
бара начинот да го обележи 
својот внатрешен живот, ду-
ховниот, надвор од рамките 
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на времето, оставајќи една 
оставштина за другите, некој 
печат во времето. Секој умет-
ник кој не ја црпи својата 
основна инспирација од 
потребата на другите да им 
даде дел од себе, "жртва" на 
љубов од себе, се деградира 
во интелектуалец, кој го из-
губил чувството во хаосот на 
самозатвореноста. Модер на-
та уметност го изгубила 
допирот со човекот, се изо-
лира во една сфера на идеи, 
која се обраќа самата на се-
бе. Тоа е мој став, можеби не-
кој не би се согласил, но се-
кој обичен човек, мислам на 
тој што не е уметник, е ап со-
лутно збунет (колку тоа го 
приз  навал или не), пред без-
личноста на модерната умет-
ност, мислам на мини ма лиз-
мот, апстракцијата, ка ко и на 
инсталациите. Комер ци јал ни-
от дух на уметноста ја одвои 
уметноста од при вилегирано 
и ценето место во опш тес-
твото и ја фрли над вор од 
рамките т.е. надвор од чо-
векот. Уметноста ја сфа ќам 
како потрага по висти ната, 
по еден трновит и тесен пат". 

Според Гапковска, умет-
носта е еден внатрешен жи-
вот, глас кој треба да им го 
пренесеш на другите, така 
што инспирацијата й доаѓа 

од нејзините внатрешни бра-
нувања, чувства, мисли. Се-
како дека во тој личен израз 
се наоѓа идентитет, кој не му 
припаѓа само на еден човек 
или на едно време. 

"Уште како дете - објаснува 
Гап ковска - се воодушевував 
со длабоката мистичност на 
на шите преубави фрески, на 
длабочината, на колоритот, 
на стилизираната форма на 
човекот како едно духовно 
битие. Иконите имаат нешто 
што ја надминува и границата 
на самата уметност, водат во 
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еден повисок свет. Секако 
имав средби и со друг вид 
уметност, додека студирав 
на Академијата на отсекот 
графика. Ја проучував целата 
светска уметност, се барав 
себе си од Кандиски до Ми-
келанџело. Но, мислам дека 
во мојата уметност најмногу 
влијание има византиската 
уметност, како и симбо  лиз-
мот на Густав Климт. Мо-
ментно најмногу работам со 
класичната техника масло на 
платно, понекогаш го корис-
там и акрилот, како и тради-
ционалната техника со пиг-
менти на дрво".

кои непристапни канали, ла-
виринти за градење ка ри-
ера. 

"Владее монопол, и многу 
уметници кои тука завршу-
ваат без оглед на својот по-
тен цијал, едноставно се от-
фрлени од општеството и се 
принудени да работат нешто 
друго за егзистенција. Но, 
ете откако малку се ста би ли-
зирав на тоа прашање, се 
вратив со полна сила и поч-
нав да сликам. Претходната 
година имав самостојна из-
ложба во Холандија, и наи-
дов на поддршка од Мини-
стерството за култура, осо-
бено бев пријатно изнена-
дена од пријателскиот став 
на господинот Гоце Божур-
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   За жал, Гапковска нема ос-
тва рено самостојна изложба 
во земјава, освен неколку 
груп ни. За неа, причината за 
ова е многу дискутабилна. 
Кога Гап ковска ги завршила 
сту диите се судрила со еден 
го лем ѕид - решавање на ста-
тусот како уметник во зем-
јата, кој нема никаков "грб" 
или поддршка, а познато е 
дека кај нас многу сфери ед-
ноставно се заѕидани со не-

ски, кој нелицемерно ми из-
лезе во пресрет. Сега рабо-
там на извесен серијал на 
слики (варијации), повторно 
за Холандија, каде оства ру-
вам соработка на повеќе го-
дини, каде што наидов на 
интерес за нашата култура и 
уметност, особено за неза-
мен ливото богатство, кое го 
имаме во Македонија, а тоа 
се манастирите, иконите, 
фре с      ките. Треба да бидеме 
свесни како нација дека на-
вистина имаме богата исто-
рија, автентична, и треба да 
ја негуваме, а не да ја за бо-
 раваме". 

Секако дека денеш ните 
случувања се рефлек тираат 
во нејзиното тво реш тво и 
тоа многу мрачно, но од 
друга страна, тоа й дава пот-
тик да не престане да верува 
во подобро утре.

"Човек - вели Гапковска - 
ако умее и сака, може и од 
лошите искуства да извлече 
креативна сила, но ако мора 
да се занимава со нешто 
друго за да опстане, битката 
е изгубена за многу гене-
рации. Сепак, сите овие пре-
мрежија во нашиот секој дне-
вен живот, се рефлектира врз 
младите кои го губат чув ство-
то за индивидуалност, са мо-
почит, интерес кон пови соки 

нешта. Мислам дека на некој 
начин веќе одговорив за мож  -
носта или неможноста да се 
егзистира од оваа про фесија. 
Но, тоа е тоа, умет носта е 
нешто што го рабо тиш без да 
претпоставуваш дека ќе го 
продадеш, едно ставно рабо-
тиш и чекаш по добри вре-
миња. Тоа е како поговорката 
'човекот е ос тров'. Во де неш-
но време на вистина е умет-
ност да живе еш од уметност. 
Луѓето едно ставно мораат да 
се грижат за основните пот-
реби, за да се купува умет-

носта навис тина е потребно 
едно покон структивно опш-
тество". 

Гап ковска е основач и на 
Арт Студио Линеа. Веќе 6 го-
дини работи во сли кар ско то 
ате лје, кое го формирала во 
1999 година, а сега е нев ла ди-
на организација Арт Сту дио. 

"Мотивот да го создадам - 
истакна Гапковска - пред сè, 
беше мојата упорност да се 
занимавам со уметност, а фи-
нансиски да опстојувам и 
покрај невозможните услови 
за наоѓање на било каква ра-
бота, а не од уметност. Сите 
овие години создавав една 
оаза, еден друг свет каде мо-
жев да се оттргнам себе си и 
оние коишто доаѓаат да нау-
чат да сликаат. Во својата ра-

бота со другите, особено со 
младите, научив повеќе от-
колку што можев да за мис-
лам. Колку е поблагородно 
не    кому да му се дава нешто 
што ќе му отвори нови хо-
ризонти отколку да бараш да 
придобиеш нешто. Така, поч-
нав една одисеја, која во овие 
неславни времиња сè  уште 
се одвива, и покрај сла биот 
морал-интерес, како и од ло-
шите економски при чи ни. За 
жал, и покрај ус пеш но то пос-
тоење, со многу сла би фи нан-
сии, никој не пока жа ниту нај-
мал интерес да му да де под-
дршка на ова ателје, а знаеме 
дека умет носта е ду шата на 
еден на род". Ин те ре сот да се 
посе тува ова сту дио, според 
Гап ковска, пред неколку го-
дини бил многу поголем. Пос-
лед ниве две го дини инте ре-
сот е многу опад нат. 

"Се прашував дали при-
чината е во тоа дека сите нè  
опфатила апатија, општа деп-
ресија од на пор ното живее-
ње во борбата за гола егзис-
тенција или е неш то друго? 
Сега моментно се бориме со 
едно навистина тешко иску-
шение, да остане ателјето, 
бараме поддршка за про ек-
тот, но како и да е, не го 
напуштам ателјето", до даде 
Гапковска.


