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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
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АКВАРЕЛИТЕ НА БЕЛОГАСКИ СВЕДОЧАТ ЗА МИНАТОТО НА
БОКА

 

Во Тиват се изложени дела со мотиви од Котор, Муо, Прчањ, Пераст,
Доброта и околината

Катерина Богоева 

Црногорскиот залив Бока Которска кој 12 години на македонскиот сликар

Љубомир Белогаски му претставувал значајна инспирација во творештво,

каде како на аџилак одел за да ги впива убавините и да ги преточува во

своите платна, летово ги отвори вратите за презентација на дел од тоа

културното богатство, создавано пред повеќе од половина век. 

Ликовната публика во Тиват, во тамошниот Центар за култура, Галерија и

Музеј „Буѓа“ до 20 јули ќе може да види 31 дело од авторовиот циклус

„Бокељски мотиви “ кој претходно беше претставен и во Музејот и

Галеријата во Подгорица. Ова е прво претставување на циклусот во Црна

Гора и воопшто прва презентација во странство на дел од вредната

колекција на Белогаски што ја поседува Музејот на град Скопје. И во двата

града, акварелите се примени со очекуваното, заслужено внимание, а во

оформувањето на концепцијата и поставката на изложбата учествуваа

претставниците од двете земји: Дора Андова Фотева, Драган Радовиќ и

Душица Гардашевиќ.

Ова ликовно претставување е своевидна илустрација на моќта на уметноста

за спојување на времиња, генерации, за запознавање со некогашните

мотиви, но и за соочување со некогашниот изглед на планинските масиви на

Пестин град и Ловќен, пределите на Котор, Муо, Прчањ, Пераст, Доброта и

нивната околина. 
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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

 

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ГОРЧЕСКА СЕ ПОДГОТОВУВА ЗА РОЛАН ГАРОС

СЕАТ КОЧАН ОСТАНУВА ДА СЕ БРАНИ ОД
СЛОБОДА

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

СДСМ И БЕСА РАЗГОВАРЛЕ ЗА ПРИНЦИПИТЕ,А
НЕ ЗА ПОДЕЛБА НА РЕСОРИТЕ

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА
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Историчарката на уметност Дора Андова Фотева која раководи со

авторовата колекција и е проучувач и познавач на делото на Белогаски,

задоволна од реакциите на црногорската публика, деновиве издвои

одредени моменти. „Најмногу бев задоволна што и во двата града,

Подгорица и Тиват, посетителите на отворањето на изложбата, во делата ги

препознаваа објектите кои и денес постојат, бидејќи изложбата пред се е

фактографска.Тие покажуваа задоволство од вредноста на презентираните

акварели, што за мене е голема потврда за работата на донацијата на

Љубомир Белогаски, особено на овој циклус кој е врвно достигнување во

неговиот опус. Во Тиват, организаторите побараа да го продолжиме

времетраењето на изложбата за еден месец, што е потврда за постигнатиот

ефект“. 

Белогаски инспириран од Бока Которска, во периодот од 1947 -1957

насликал околу 100 акварели. „Инспириран од чистите предели, стрмните и

сурови планински масиви, негибнатата стара градска архитектура, со

аналитичка опсервација од различни агли и визури, настанаа зрели ликовни

творби со систематски и длабок мисловен процес. Со изворен ликовен јазик

и лирски третман, со јасен естетски видик и технички педантна обработка до

перфекција“ - забележува меѓудругото Фотева. Таа говорејќи со нескриен

жар за авторот, со дел од чие творештво но и предмети што некогаш ги

користел, е секојдневно опкружена во Музејот на град Скопје, посочува дека

тој е и единствениот сликар кој во посочениот период го сликал тој дел од

Црна Гора. Сигурна е и дека во тамошните приватни колекции има дел од

неговите акварели. 

Идејата за презентацијата датира од пред две години, но целиот процес на

реализација се забрзал по гостувањето на етнолошката изложба „Традиција

на мултикултурата“ на Музејот и галерија од Подгорица, во Музејот на град

Скопје во 2006 година, така да сегашната изложба на делата на Белогаски се

смета за своевиден реципроцитет. Контактот со претставниците на

црногорските институции, во оваа прилика иницирал и други договори, како

што е најавата за учество на сликарот Момчило Мацановиќ од Тиват на

годинешната ликовна колонија во хотелот Арка, во Старата скопска чаршија.

Статијата е прочитана 2239 пати. 
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