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РОБЕРТ ДАНДАРОВ, МАКЕДОНСКИ     

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Пишува: Милева ЛАЗОВА

МИТОТ - БЕЗВРЕМЕН 

Ликовниот уметник Ро-
берт Дандаров е ро-
ден во Струмица, град 

во кој ги ми нал првите три 
години од жи вотот. Од 1962 
година со се мејството зами-
нал за Скопје, токму во вре-
мето кога го доживеал зем-
јотресот кој сè уште му е во 
добро сеќавање. Ликовното 
образование го почнал во 
Учи лиштето за применета 
уметност, а во Аме рика прв 
пат заминал по добивањето 
стипендија од American Aca-
demy of Art во Чикаго, во 
1976 година, на се думна есе т-
годишна воз раст. 

По двегодишен престој во 
тој град, поради отслужување 
на воените обврски се вра-
тил во Македонија, но жи вот-
ниот пат повторно го насо-
чил кон Америка, поточно 
кон Големото Јаболко – Њу-
јорк, каде што добил сти-
пендија за школување на 
Ame rican Academy of Design. 
Од тогаш Њујорк е неговата 
база во која живее и твори. 

Роберт Дандаров за креативните корени вели де-
ка доаѓаат од Македонија, место кое е обе-
лежано со циклусни периоди на крвопро ле-
вање, поезија, историја и мит.

За својата работа тој ќе рече дека е речиси не воз -
можно насетеното сознание околу ко неч на-
та слика.

ИСКУСТВО

"Сликарството - вели Дан-
даров - како моја животна 
професионална определба е 
со мене уште од рани години. 
Одвреме-навреме работев и 
на други полиња, но сите по-
врзани со ликовното тво-
рештво. Моментно целосно 
сум посветен на сликар-
ството, професија која не се 
добива по сопствен избор, 
туку мора да ја имате во ге-
ните". 

Уметникот Дандаров до-
сега остварил петнаесет са-
мостојни изложби и повеќе 
од триесет групни, како во 
Соединетите Американски Др -
жави, така и во Европа (пре-
тежно Белгија, Герма ни ја, Хо-
ландија), а се разбира и во 
Македонија, од кои по след-
ната самостојна изложба бе-
ше реализирана во Му зејот 
на современа уметност во 
Скопје пред две години. 

Меѓу групните изложби ос-
тварени во Македонија нај-

све жа е изложбата по ста ве-
на во Македонската ака де-
мија на науките и умет нос ти-
те во Скопје, каде што пок рај 
делата на Дандаров беа из-
ложени и дела од уште шест-
мина македонски умет ници, 
кои живеат и творат над вор 
од Македонија.

"За жал - објаснува Дан-
даров - се случи и една не-
пријатна работа, која се оби-
дувам во моментов да ја ста-
вам зад мене. Се случи еден 
вандализам кој воопшто не 
мораше да се случи ако ба-

рем малку во тој момент се 
употребеше логика. Делата 
беа изведени на хартија на 
поголем формат и требаше 
соодветно и да се изложат, 
со врамување или под стак-
ло. Организаторот имал стак-
ла, но помали од форматот 
на сликите. И наместо да на-
бават стакла со потребните 
димензии тие решиле да ги 
употребат помалите, кои ги 
покривале сликите до поло-
вина, и во исто време 'уд ри-
ле' по една шајка среде де-
лото за да го држи ста к лото. 

МЕЃУ МИНАТ 
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      УМЕТНИК ВО ЊУЈОРК, САД

СКИ СИНЏИР 

Можеби  штеделе на купу ва-
ње ново стакло. Сè уште се 
чудам на таа нивна логика, 
ако воопшто е и ло гика. Се-
како оваа непријатна случка 
нема да ме спречи повторно 
да изложувам во Македонија, 
но следниот пат со поголема 
претпазливост и проверка 
на органи за торот". 

ИНСПИРАЦИЈА

За него креативните ко ре-
ни доаѓаат од Македонија, 
мес   то кое е обележано со 
циклусни периоди на крво-
пролевање, поезија, исто-
рија и мит. Тој верува дека 
секое уметничко творештво 
генетички се формира од не-
говите географски позиции 
од коишто доаѓа. 

ите интенции како сликар се 
појавуваат на видело". 

Дандаров најмногу ра бо-
ти масло на платно, но многу 
го привлекуваат и графич-
ките техники, особено бак-
рорезот и, се разбира, цр те-
жот, кој е 'рбет на сите умет-
ности, постојано е присутен. 

Надворешните случувања 
немаат некакви влијанија врз 
неговото создавање. Сè што 
твори произлегува од не кои 
интериерни длабо чини. 

"Но, и покрај тоа - вели 
Дандаров - јас сè уште сум 
еден продукт од времињава 
во кои живееме. Прифаќам 
што постои надвор од мене, 
но под услов тоа што е над-
вор од мене да може да се 
трансформира во една нова 
реалност - моето сликарство. 

  ОТО И СЕГАШНОСТА 
"Митот е основа на моите 

теми - безвременски синџир 
кој ги поврзува минатото со 
сегашноста. Тоа е арена - до-
дава Дандаров - каде што 
моите визии добиваат пре-
цизна структура и тетал. Мо-
ите работи ја рефлектираат 
мојата внатрешна поезија, 
споена со поезијата на ра-
кување боја и линија, ме-
мории и други временски 
страти. Додека работам, ми-
нувам низ едно трансму та-
тивно искуство и илуми на-
ција, кое произлегува од 
самиот акт на сликањето. 
Минувајќи низ едно самоиз-
губување во процесот на 
креирањето, низ еден неред, 
тотален хаос како последица 
од сопствената креација, не-
очекувани резултати се по-
јавуваат, кои не можат да се 
добијат на никаков друг на-
чин. Низ актот на сликањето, 
чин кој во основа е сензу-
ален, емотивен и беззборен, 
и темите со кои работам, мо-

Уметноста е работа и нема ништо романтично околу 
тоа. Како и сè друго. Ако не се вложиш целосно во неа - 
едноставно губиш време. Иако уметноста е на едно по-
друго, спиритуално ниво во споредба со многу други 
професии, сепак е една работа која си бара тотална ло-
јалност од страна на работникот.

Инаку, за мене Њујорк не е 
повеќе странски град. Пове-
ќе од половина од животов 
го имам минато на овие под-
рачја. А за егзистенцијата, ка-
ко и секаде, постојана борба 
со елементите на општес тве-
ното лудило. За жал, овде не-
мам голем контакт со многу 
Македонци, освен со оние 
од малата група кои ги знам а 
се поврзани со умет носта. 
Но, секако секоја при лика 
која ја имам за средба со мои 
сонародници ја иско рис ту-
вам да вратам некои од ме-
мориите и мирисите од Ма-
кедонија". 


