
Почитувани пријатели,

Иако сум човек што ја открива и изучува уметноста на
зборовите, иако имам лична радост да ја отворам
изложбата на мојата драга пријателка и извонреден
уметник Јулија Станкова од Бугарија, сепак, чувствувам
и возбуда и слабост. Најпрвин, затоа што вечерва стоиме
пред исклучително редок ликовен јазик што самиот
зборувам многу повеќе од кој било метадискурс. Но, и
поради една друга причина се колебаат моите зборови.
Во каталогот за оваа изложба, неговото јерејство,
професорот д-р отец Стефан Санџакоски, изложува
маестрална егзегеза на иконописната уметност на Јулија
Станкова. Што може во таков случај да додаде, да
дорече, да отвори оној кому му е дадена честа да
отклучува веќе широко отворена врата што води во
чудесен предел? За да не испадне дека навистина не се
снаоѓам со зборовите, а уште помалку – дека тие
усвојуваат само природа на безразложна игра, дозволете
ми на моето кажување најнапред да му дадам личен
печат.

Со Јулија Станкова се запознавме како што само
провидението може да смисли, надвор од сите, макар
најубави, човечки аспирации и надевања. А се
запознавме, имено, на пат за Киев, во беден автобус, низ
жив и творечки дијалог што трае до денес. Во меѓувреме
не’ сврзуваат допишувања, повремени средби, нејзината
изложба во Битола и – конечно – овој прекрасен настан
во Струга.

Не знам за вас, драги пријатели, но можам да ви кажам
што е она што ме фасцинира мене кога стојам пред
трагите на раката што испишува ваков божествен
ракопис во бои. Се’ додека не го открив иконописот на
Јулија Станкова, на крајот од тажниот и крвав 20 век,
мислев фанатично дека е најтешка ерес мислата на
Флоренски: Ако постои Св. Троица на Рубљов, постои
и Бог! Денес, меѓутоа, сосем ми е јасно она што никако
не може да стане јасно ако се мери според категориите
на картезијанската логика. Оти, нели, една икона на
Рубљов не може да биде ниту нужен, ниту единствен,
ниту доволен услов за постоењето на Бога. Секој здрав
разум, ќе речете, вели дека Бог постои, а иконата,
макар и онаа најпрекрасната – на Рубљов, е само
последица на безусловното постоење на божественото
битие. Така е тоа, драги мои, бездруго! Но само ако
нашиот ум и нашата личност се задоволуваа со
порциите на логиката. Тајната што ме опчинува, а што
и’ е позната на Јулија Станкова, е токму во
откривањето дека нашата единствена и вистинска
гносеолошка храна е отаде логиката, поточно – над
секоја логика; поточно – таа е во откривањето на Бога
како личност и како заедница на љубовта, а не како
логички силогизам. Затоа и не е ерес да се рече дека
постоењето на Бога за човекот е можно само ако
човекот, по своја волја, го открива Бога како личност,
како божествена целост на убавината! Заправо, токму
онака како што ги слика трите божествени ипостаси
великиот Рубљов со својот симболичен јазик на боите.



Во таа перспектива сакам да ги истакнам иконичниот
семиозис на Јулија Станкова. Станува збор за творби на
вистински прегор, родени во напорот на спознавањето.
Затоа и од гледачот тие бараат напор, барем толку голем
колку што е влогот на раѓањето. Не ќе биде погрешно
ако речам дека зад својата едноставна морфологија и
смирената и смерна синтакса на бои и форми, иконите на
Јулија Станкова кријат мачна семантика, мачна – толку
колку да посведочи дека смислата се лизга од рацете на
умот како струшка јагула секогаш кога умот одбива да
принесе жртва. И – ако ги искористам зборовите на еден
голем теолог изречени за Достоевски – ќе заклучам:
Јулија Станкова е учител, но и мачител! Сепак, ве
поканувам да го прифатите тоа мачеништво, оти
соочувањето со нејзиниот уменички свет ја растерува
рамнодушноста, тој нацрн ѓавол на совремието.

За иконите на Јулија Станкова, сигурен сум, можат да се
водат вистински дебати, бидејќи – како и секоја голема
уметност – тие се и вистинска и темелна провокација.
Тие не се дела-копии, направени во сенката на
музеолошки детерминираниот византиски иконопис, ами
- во целост следејќи ги неговите канонско-догматски
начела – овие дела ја сведочат слободата на творештвото.
Тие се и доказ, своевидно потсетување на почетокот од
новиот милениум, дека уметничкиот јазик на Византија
не е метафора за ламентирање по изгубеното, ами
трансисториска перспектива.

Во играта на боите, од црвено преку златно до сино, во
композицијата што ги крши сите граници на рецентната

имагинација, во едноставното промислување на
човечкиот лик и тело, како и во наивниот, детски потег
на претставување на природата како амбиент за
свештенодејство, Јулија Станкова раѓа ликовен дискурс
што во себе ги асимилирал, ги преобразил и ги родил
одново најдобрите искуства како на источниот
иконопис, така и на западното ликовно наследство, од
западниот среден век до Модилјани и Шагал. Затоа,
овие икони денес донесуваат вредности што се трајни,
настрана од минливите стилистички опсесии и
сезонските концептуалистички мечтаења. Иконата на
Јулија Станкова, во себе, како палимпсест, ги
преобразува минатите искуства, креирајќи една уште
поважна преобразба – преобразбата на нашата иднина.
Зашто, без ваква иконописна антиципација во новиот
милениум, пак ќе се потврди мислата на Флоренски,
еднаш изречена: ниту ние ќе постоиме за смислата,
ниту смислата за нас.

Ви посакувам и вие да ја понесете недвосмислената
смисла на пораката од Јулија Станкова, а нејзе и’
посакувам нови подвизи, нови борба со дрвото и
температа, со смртните прашања! Имаме, белким, сите
ние, уште сили да се учиме, и да се мачиме, во
потрагата по убавината!

Иван Додовски
Струга, 30/08/2003


