
21 мај 2017

16:52

АКТУЕЛНО

АРХИВА КОНТАКТ РЕДАКЦИЈА МАРКЕТИНГ ПРЕТПЛАТА
период
од-до

2006    2017

Почетна | ВЕСТИ | КУЛТУРА | СПОРТ | МАГАЗИН

www.utrinski.com.mk

Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

Лицата со посебни
потреби кампуваат за да
бидат видени и слушнати

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации

0.84 % STIL 90.00 3.71 % TKVS 2,505.00 7.42 % TNB 10,658.12 0.35 % TPLF 1,288.00 0.39 % TTK 810.00 0.87 % USJE 22,817.46 0.52 % ZILU 165.00 2.94 %

12.11.2007, 15:51

ПРВИОТ НАГРАДЕН ЦРТЕЖ НА ДЛУМ ЈА ОЖИВУВА ИСТОРИЈАТА
НА СКОПЈЕ

Делото „Ослободување на Скопје“ е автентично доживување на сликарот и
партизан Радмило Поповски

„Партизански јуриш“

КАТЕРИНА БОГОЕВА 

Академскиот сликар Радмило Поповски и овој 13 Ноември, го доживува на

свој посебен начин, во кој се испреплетени неговите лични сеќавања кога

како млад партизан директно учествувал во одбраната на градот, и

визуелните претстави на доживеаното, што подоцна ги овековечил во дел од

неговиот ликовен опус. 

Како наближуваше денешниот празник на Скопје, дел од неговите цртежи

инспирирани од Втората светска војна меѓу кои се и „Партизански јуриш“ и

„Ослободување на Скопје“, во изминатиов период му ги враќаа спомените и

тој со нескриена возбуда во гласот го опишуваше чинот на создавањето на

делата, што за него воедно значи и повторно соочување со глетките и
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието
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атмосферата од воените денови. 

„Цртежот „Ослободување на Скопје“ е историски документ кој ја отсликува

нашата борба против германската војска. Говори за жестокоста на

отворените борби кои се водеа и на Камениот мост, каде и учествував и јас.

Во еден момент, бев качен и на кровот на Народна банка од каде можев да

ја видам целата драматична ситуација, целата слика за која долго време

размислував како да ја преточам во композиција. Самото нејзино создавање

за мене не беше лесен чин, но тој цртеж претставува значаен документ и

сметам дека треба да се чува и за идните генерации“ - вели Радмило

Поповски, автор чие што творештво во најголем дел освен за цртежот, во

неговиот плоден творечки период било врзано и за графиката, сликарството

и илустрацијата. 

„Ослободување на Скопје“

За делото „Ослободување на Скопје“ во 1969 година тој ја добил и првата

награда за цртеж на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, а

цртежот„Партизански јуриш“, создаден по распишан конкурс од Градскиот

музеј на Скопје, бил откупен и награден. 

Радмило Поповски кој е роден во 1921 година, завршил Академија за

ликовна уметност во Љубљана во 1953 година и до 1980 година работел

како професор по ликовна уметност, предавал историја на уметност и

цртање во средните училишта во Скопје: во Учителската школа, во

гимназиите „Цветан Димов“ и „Јосип Броз Тито“ и „Орце Николов“. 

И денес тој со задоволство говори за годините на студии во Љубљана, но и

за периодот на враќањето дома и учеството на групните изложби на ДЛУМ

во Македонија и во поранешна Југославија. 

Го издвојува како особено значајно своето графичко творештво, а како

особено драги, графиките во чиј фокус е архитектурата на старо Скопје, од

кои четири „Стара нова бања“, 1962 година, (линорез) „Архитектура на Старо

Скопје“, 1962 (линорез) и две со наслов „Старо Скопје“ од 1953 се наоѓаат во

Музејот на град Скопје. 

Музејот на град Скопје на групна изложба под наслов „Скопје, во делата на

ликовните уметници“ во ноември 1996 година го презентираше неговото

дело работено во молив на хартија „Архитектура на Старо Скопје“ од 1970

година. 

„Го сакам градот, затоа и насликав голем број дела со мотиви од него.

Додека бев професор, им ги пренесував своите ликовни знаења на

учениците, но и љубовта кон Скопје и земјата воопшто “, вели 86 -

годишниот професор, кој повеќе од 25 години е во пензија, а чии што

парчиња ликовен свет се преточени и во илустрациите на поголем број

учебници, плакети, корици, винети, благодарници, значки и др.

За учеството во Втората светска војна, академскиот сликар Радмило

Поповски е награден меѓу другото и со орден „Заслуги за народ“.

Статијата е прочитана 2260 пати. 
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