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ЧЕТИРИЕСЕТТЕ ГОДИНИ     

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Пишува: Милева ЛАЗОВА ГЕРМАНСКА КРЕА    ТИВНОСТ НАГЕРМАНСКА КРЕА 

Судбината сакала Гер ма-
нецот Гинтер Кубе да 
пристигне во Скопје во 

далечната 1963 година и тука 
да остане повеќе од 40 го-
дини. Причина за неговото 
доаѓање во Македонија била 
желбата да помогне заедно 
со една група за помош, во 
изградбата на градот веднаш 
по катастрофалниот земјо-
трес. По првите години ми-
нати во Скопје, тој се вљубил 
во Македонката Славка и за-
секогаш останал во Маке до-
нија. Во текот на овој долг 
период минат во Македонија 
тој работи како сценарист во 
Драмскиот театар, но некол-
ку години е и негов директор, 
меѓутоа животна определба 
му е уметноста. 

Денес тој солидно го го-
вори македонскиот јазик, ус-
пешно се снаоѓа во македон-
ската средина, но она по што 
е најмногу препознатлив и 
што најмногу го преокупира 
неговиот живот се фасцини-
рачко-преубавите дела кои 
ги изработува исклучително 
на компјутер.

ЖИВОТЕН ПАТ

"Прв пат во Скопје дојдов 
во 1963 година, веднаш по 
катастрофалниот земјотрес. 
Иако сум атеист пристигнав 
со една црковна организа ци-
ја, која од доброволни при-
лози можеше да финансира 
изградба на објекти. Кога 
пристигнавме во Скопје глет-
ката беше катастрофална, ме 
потсети на мојот град Бер-
лин, кој беше бомбардиран. 
Тоа беше уште пострашно, 
но за Скопје не беше сфат ли-
во како може една природна 
катастрофа да остави такви 
лоши траги. Половина годи-
на работевме на различни 
објекти, расчистувавме, гра-
девме и некои бараки сè до-
дека не пристигнаа финан-
сиите со кои изградивме гра-
динка. Останавме уште две 
ипол години, не бевме вра бо-
тени ниту, пак, земавме пла-
та, ни даваа само една мар ка 
на ден колку да купиме ци-
гари. Но, сепак годините ми-
нати во Скопје останаа во 
нивно сеќавање, така што 

тие денес се среќаваат во Гер-
манија по повод дружењето 
во Скопје. А во тоа време јас 
се запознав со сопругата и 
ете останав во Македонија. 
По толку време минато во 
еден туѓ град, колку сум ја 
прифатил македонската тра-
диција, обичаите, јазикот, па 
и менталитетот, не би можел 
да кажам затоа што немам 

никакви афинитети кон нив. 
Не би сакал да разговарам за 
тоа. Јас овде дојдов, се вкло-
пив колку што можев. Цел тој 
период бев и сум ангажиран 
во некои ангажмани, морав 
да преживеам, морав да ра-
ботам", се потсетува госпо ди-
нот Кубе.

Одредено време госпо ди-
нот Кубе работел во Драм-
скиот театар како технички 
директор, потоа долги годи-
ни се занимавал со сцено-
графија, така што постојано 
бил динамичен и немал вре-

Компјутерот го користи за кре а-
тивна работа ве ќе 30 го ди-
ни. За него тој е и алат и чет-
ка. Ни когаш по веќе в рака 
не фатил чет ка и пл ат но ни-
ту, пак, со молив нешто да 
на црта.

ме да размислува како да се 
вклопи. Неговите дејности и 
контактите со луѓето го вкло-
пиле во средината. А за маке-
донскиот јазик тој вели дека 
и ден денес го нема добро 
научено, а германскиот по-
лека го заборава. 

"Ми останува - вели гос-
подинот Кубе - само ликов-
ниот јазик. Во Германија не 
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одам често, всушност нико-
гаш не одам. Во текот на овие 
40 години можеби сум бил 
само 3-4 пати, а сега, пак, до-
колку би сакал да одам ми се 
наметнува финансискиот 
проблем. Но, воопшто не 
размислувам да одам во Гер-
манија ниту, пак, ме влечат 
некои спомени. Можеби до-
колку би имал можност би за-
минал некаде на друго мес-
то, во некоја друга земја, но 
не во Германија". 

Кога станува збор за не го-
вата професионална опре дел  -
ба тој и самиот вели дека мо-
жеби повеќе е наклонет кон 
сликарството и графи ка та от-
колку кон сценогра фи јата. 
Сце  нографијата како про-
фесија ја имал само еден 
период, во времето кога 
Драм ски театар бил во едно 
од најдобрите изданија. Спо-
ред господинот Кубе, тогаш 
тој Театар претставувал еден 

друго. Компјутерот има една 
проклета страна, што ако 
седнете пред него мислите 
де ка минале само 15 минути, 
а зад вас веќе се три часа. 
Така оди и денот, а на крај 
сфаќате дека ништо не сте 
завршиле". 

ИНОВАЦИЈА

Компјутерот го користи за 
креативна работа веќе 30 го-
дини. За него тој е и алат и 
четка. Никогаш повеќе в ра-
ка не фатил четка и платно 
ни ту, пак, со моливот нацртал 
нешто. 

"Потребата од користење 
компјутер - вели тој - се на-
метна сама по себе. Моја ме-
тода е примена на триди мен-
зионални сензации во ликов-
ниот израз. Се интересирав 
и експериментирав (повеќе 
како игра) со стереоскопијата 
(пред повеќе од 25 години) и 

создавање на потребната тех-
ничка база. Уште од по че то-
кот, како метода за обли ку-
вање просторни сензации, 
се наметнуваше хологра фи-
јата (метода за обликување 
просторни сензации со по-
мош на кохорентно светло - 
ласер). Анализата на пози-
циите на холографијата, како 
ликовен медиум, покажаа де-
ка таа фасцинантна појава не 
ми одговара во целост. Моја 
иновација во проблемати ка-
та е изработка на оптички 
растер на релативно едно-
ставен начин".

Господинот Кубе во умет-
носта прифаќа два правца, 
ред и едноставност и слу-
чаен или намерен неред. Се-
како, аналогијата со првиот 
и со вториот главен став на 
термодинамиката е видлива. 
За него, бидејќи вториот став 
ни го предочува незапир ли-
вото патување во топлотната 
смрт, мора да се очекува од 
секој уметник да ја следи при-
родата и во своите дела да се 

Во времето кога бил дирек-
тор на Театарот, покрај дру-
гите реформи на него, било и 
поставувањето на "Воде ни-
цата". Идејата за неа сама се 
наметнала, спонтано поради 
фактот дека низ Ма кедонија 
често се среќава, всушност 
таа на некој начин е еден вид 
македонско обе лежје. Во те-
кот на работата никогаш не 
се поведува од не каква ин-
спирација, сè е сп онтано, по-
веќе би рекле де ка истра жу-
ва на ова поле. 

"Не планирам да реализи-
рам идни изложби, а гледам 
дека и средината не е многу 
заинтересирана. Реали зира-
ни изложби, исто така, немам 
многу. Имав во Скопје, во 
Нин берг, во Есен, а во Ита-
лија бев дел од една групна 
изложба. Кога станува збор 
за тоа колку уметникот е мо-
ќен или немоќен во овој су-
ров свет, не би сакал да го-
ворам, за тоа говорат моите 
три дела на кои е запишано 
'Чекајќи го крајот', 'На жрт ви-
те на природата' и 'Проклет 
да си Универзум'.

А доколку би ги споре ду-
вал македонските и герман-
ските уметници би рекол де-
ка меѓу оние кои јас ги ценам 
не постои разлика. Инаку, 
мора да се согласите дека 
уметноста е глобална појава 
и таа многу влијае и од една 
и од друга страна. Во Маке-
донија не би можело да се 
егзистира од уметност. Тоа е 
апсурд. Можеби можат од 
уметност да живеат двајца-
тројца, но како тие успеваат, 
не ми е јасно. Но, многу бит-
на е и средината во која жи-
вее уметникот. Во Германија, 
на пример, морам да при зна-
ам средината е малку побо-
гата и законски е посредена. 
Секој објект кој таму се гра-
ди, четири отсто од давач-
ките одат како данок за умет-
носта, а со оглед дека Гер ма-
нија е голема држава во која 
многу се гради, тоа се огром-
ни пари кои се наменети за 
уметноста. За еден германски 
уметник да дојде до тие пари 
треба да се докаже, а држа-
вата му дава можност. До де-
ка во Македонија нема шан-
си еден уметник кој поседува 
талент да успее", вели на кра-
јот  господинот Кубе. 

МАКЕДОНСКО ТЛОМАКЕДОНСКО ТЛО
од најдобрите театри во по-
ранешна Југославија. 

"Денес, за жал, немам вре-
ме да одам во театар. Сегаш-
ната работа толку ме анга жи-
ра - додава господинот Кубе 
- што немам време за ништо 

тоа се врзуваше спонтано со 
мојата потрага на автентичен 
и личен начин на ликовно 
изразување. Без да почув-
ствувам минаа повеќе од 
дваесет години само во со-
вла дување на материјата и 

стреми кон максималното ни-
во на ентропијата. 

"За мене - истакна госпо-
динот Кубе - естетиката и 
ино  вацијата се основа. Ст-
руктурата, редот, геомет ри-
јата, математиката, логиката, 
па и нелогиката се средства 
за креација на чисти духовни 
продукти, што е можно по-
веќе оддалечени од приро-
дата и од реалноста. Неоп-
тичките впечатоци и духов-
ните производи, видливи во 
тридимензионална форма ка-
ко илузија на просторот. Но, 
нивната просторна поја ва не 
се одликува со мерли вост. 
Тоа се размери на друга 
ствар ност, друг свет, хуман и 
универзален. Свет во кој не-
возможното е возможно. Свет, 
во кој треба да умира само 
смртта".

"Воденицата" пред Драм-
скиот театар е негово дело, 
но денес воопшто не личи на 
онаа која тој тогаш ја создал. 


