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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ПУБЛИКА
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БРИТАНСKИОТ KУРАТОР ДЕЈВИД МИЧИНСОН ДОНИРА ДЕЛА ОД СОПСТВЕНАТА KОЛЕKЦИЈА

МСУ ДОБИ ДВЕ ГРАФИКИ ОД ХЕНРИ МУР

Музејот на современата уметност доби на подарок две графики од Хенри Мур, великанот на светската скулптура на
20 век. Делата ги донира кураторот Дејвид Мичинсон, близок соработник и пријател на големиот уметник, од
својата лична колекција. Мичинсон ја подготви и ја отвори изложбата „Хенри Мур - графичарот“, која с` уште е
поставена во музејот на скопското Kале. Директорката на МСУ, Елиза Шулевска, вели дека ова е голем подарок за
институцијата, за Скопје и за Македонија.

- Неизмерно сум му благодарна на кураторот Мичинсон. Му објаснив дека во нашата колекција немаме дело од
Хенри Мур и дека подготвуваме постојаната поставка. Тој реши да ни донира две дела, графики, од својата лична
колекција. Тоа е посебен гест за нас. Особено е голема почит за нашата колекција. Во тек е процедурата за
преземање на двете дела. Станува збор за две графики од Хенри Мур. Навистина сум задоволна. Тоа е
фасцинантно и претставува неверојатен гест. Ретко кој колекционер, сопственик на такви дела, донира - вели
Шулевска.

Збогатена колекцијата 

на Музејот

Мичинсон е куратор на изложбата што ја организираат МСУ и Британскиот совет во Македонија. Тој за „Дневник“
објасни дека историјата на оваа изложба почнува пред 30 години, кога за 50-годишнината на Британскиот совет во
1984 година, Мур им подарил околу 200 свои дела. Мичинсон лично ја направил селекцијата. 

- Уште на првата средба кога се запознавме, тој го виде нашиот музеј. Му кажав со колкава колекција располагаме,
дека имаме дела од Дејвид Хокни, но немаме од Хенри Мур. Тој ни подари две дела и ќе добие специјална
благодарница - вели Шулевска.

Таа објаснува дека пресудно за отворањето на големата изложба во Скопје биле ланската посетата на Дијана
Еклес, куратор во Музејот без ѕидови во Британскиот совет, и на нејзиниот колега Роберт Мекферсон. 

- По нашата изложба во Лондон бев решителна на нашата публика да ~ го претставиме Хенри Мур. Можеби во тој
момент беше несфатливо, прехрабро, но, ете, изложбата ја реализиравме. Сакав по изложбите на дела од Виктор
Вазарели, Јан Саудек и Салвадор Дали да имаме уште еден светски автор пред отворањето на постојаната
поставка на МСУ. Желбата го надвладеа прашањето дали е можно да се случи оваа изложба - вели Шулевска.

Изложбата ја виделе 7.000 посетители

Според неа, изложбата досега ја виделе повеќе од 7.000 посетители. Шулевска додава дека дополнителна тежина
на изложбата дале и личностите што ја отворија - министерка за култура Елизабета Kанческа-Милевска, кураторот
Мичинсон, обраќањето на британскиот амбасадор во нашата земја Kристофер Ивон и директорот на Британскиот
совет за Западен Балкан, Тони Обрајан. Kон крајот на месецот изложбата ќе ја посети и регионалниот директор на
Британскиот совет со седиште во Истанбул. Тој ќе ја види изложбата и за библиотеката на МСУ ќе донира книги за
Хенри Мур.

Изложбата досега ја виделе и посетители од Србија и од Бугарија од каде што очекуваат уште групи. Едукативниот
оддел на музејот работи постојано. Ученици од скопските училишта „Арсениј Јовко“, „Лазар Личеноски“, „Раде
Јовчевски-Kорчагин“ и од Меѓународното средно училиште создаваат скулптури и графики инспирирани од делата
на Мур. На маси во фоајето на Музејот се гледаат мали глинени скулптури на дечиња од прво и од трето
одделение. Пред затворањето на изложбата, на 31 мај, овие дела ќе бидат претставени пред јавноста.

Шулевска вели дека посетителите се под константна фасцинација. Не зборуваат многу и долго се задржуваат пред
делата. 

- Драго ми што иницијативата за оваа изложба тргна од Македонија. Потоа оди во Подгорица, во Љубљана, па во
други градови во регионот - вели таа.

Весна И. Илиевска

#

Ми се допаѓа 0

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.

Прв пат финале во ЛШ
ќе се игра на „покриен“
стадион, се стравува од
дронови

Беса не сака
компромиси, СДСМ вели
дека до понеделник ќе
преговара

Астрофизичарот Стивен
Хокинг прв, тројца
Хрвати на листата на 30
најинтелигентни луѓе на
светот

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ

Пратеникот од СДСМ
Павле Богоевски
учествувал и
организирал
демонстрации против
Вучиќ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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