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Емоције су велика основа људског живота. Оне
воде личност ка објекту жеље, одржавају је у живом расположењу, побудјују њену снагу и управљају
реакцијама. У том смислу, емоције су снажан инспиратор, иако понекад лош водитељ. Али, оне су
незаменљив творац енергије за уметничке амбиције
и поступке. Без емоција нема довољно снаге за уметничко живљење, оне окрепљују и оправдавају уметничко деловање.
Значај емоција за вредност уметности може се увидети само кад је творац вешт. Артизам без емоција је празан, код невештих емоција постаје дречави крик. Када
се удруже племените, снажне и лепе емоције са добром
вештином, дело постаје уметничко са оправдањем, са
општом прихватљивошћу и признањем.
Таква дела су серија графика које је израдила млада
и талентована уметница Викторија Џимревска за време
двогодишњих постдипломских студија на Факултету
ликовних уметности под менторским вођством професора Костадина Танчева - Динке. Њена дела су изразит пример нових графичких тенденција младих код
нас. Из Викторијиних дела проговарају чистоћа осећаја,
вера у уметност, снага уметничког зова и моћ уметничког умећа, као и племенитост изворног уметника.
Ове одличне графике пуне су сензибилитета са
нијансираношћу, суптилном колористиком, и са јасном
експресијом. Оне су резултат употребе сито штампе са
снажном руком и пажљивим оком. Оне гледаоцу нуде
увид у младо искрено срце храброг творца који своју
посвећеност стварању уметничког дела уздиже до нивоа моралног императива и животног начела.
Неке од ових графика, својом ограниченом величином, могу изразити ширину замисли, дубину емоција
и величину намера њиховог творца. Тако се уметничко
дело шири и ван свог материјалног оквира и постаје израз недодирљивих људских емоција које су у суштини
рашириле славу уметности и од ње створиле толико
значајну основу истините људске егзистенције када се
унутрашње и спољашње, хумано и објективно, духовно
и материјално стапају у једну мелодију и певају узвишену песму радости живота.
Викторија Џимревска је остварила такав резултат на својој мајсторској изложби. У њеним делима се
преплићу преданост уметности, учењу, и заносу ка стварању са импулсима њене младости и са финим
трептајима једне благе душе пуне чистих емоција.
Проф. Кирил Темков, за изложбу графике,
Куманово 2000.

The emotions present a large basis of human life. They
carry towards the object of desire. Making it alive wake
up its strenghts and guide its reactions. In that respect
the emotions are very inspiring although sometimes
they can lead you astray. But they are indispensable
creators of energy for the art ambitions and deeds. There
is not enough strenght in art life without emotions they
initiave improve and justify art dealings.
Only if the artist is skillful enough he may know the
meaning of emotions for the value in art. Art without
emotions is hollow. The emotions bring only noisy howl at
these unskillful. When the noble strong beautiful emotions
join good skill the work of art becomes justifiably art being
generally accepted and recognized.
Such art is the graphic serial made by the young and
talented artist Viktorija Džimrevska during her postgraduate on the Faculty of Art under mentor guidance of
professor Kostadin Tancev - Dinka. They are a remarkable
example of the new graphic tendencies of the young people
here. The purity of emotions, the trust in art, the power of
artistic call and the strength of artistic skill along with the
gratitude of a born artist communicate in this work of art.
This excellent graphics are full with sensibility, subtlety
of the message and the color with clear expression a result
of the use of sito printing with strong arm and careful eye.
They show the viewer insight into a piece of honest young
heart and brave creator that brings her determination to
make the work of art to the level of moral imperative and
life principle.
Same graphics being disable by the small size cannot
express the scope of ideas the depth of emotions and the
greatness of the creator’s intentions. That way the work
of art spreads beyond its material scope and becomes the
upsurge of the unreachable human and artistic emotions.
They actually spread over the glory of art and made it
such an important base for true human existence when
the inner and the outer. The human and the objective, the
spiritual and the material are melted in one melody and
seing the noble song about the joy of living.
Viktorija Džimrevska has made such a result on this
master exibition where her determination towards art and
learning and the passion for creation are mixed with the
impluses of her youth and the fine murmurs of a soft soul
full with pure emotions.
Prof. Kiril Temkov,
Kumanovo 2000.
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