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кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
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И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување
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сферата на разузнавање и
размена на информации
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„БЕРАЧКА НА ЛОТОС“ НА ЛИЧЕНОСКИ ИЗЛОЖЕНА ПРВ ПАТ

Во Даут-пашин амам е презентиран избор од досега неизложени дела од

донацијата на Лазар Личеноски

Катерина Богоева 

Уште педесет и две досега неизложени дела од македонскиот сликар Лазар

Личеноски од завчеравечер се изложени во Националната галерија – Даут-

пашин амам како дел од збирката-донација што му ја подари како негов

аманет семејството на државава. Оваа втора изложба на донираните дела е

отворена во рамките на актуелното одбележувањето на Денот на

независноста, но и во рамки на јубилејот 100 години од раѓањето на

Личеноски од чие богато творештво, како најзначајно и најдобро, и овој пат

се потенцираат неговите пејзажи и предели со куќи, неговата насоченост кон

народниот амбиент, етнографските и етнолошките мотиви. 

А на оваа изложба, која ќе може да се види до 5 октомври, се презентирани

слики и дел од мозаичното творештво на авторот, кој се смета за основач на

мозичната техника во Македонија, но и четири негови зграфито дела, кои

како и останатите очекувано ги привлекоа погледите на посетителите. 

Во топлата ноќ на отворањето, каталозите од изложбата им послужија на

посетителите и како ладала, бидејќи галерискиот простор не беше

соодветно климатизиран, што не му прилегаше на свечениот чин на

отворањето, на кое говореа директорката на Националната галерија, Маја

Крстевска, и министерката за култура, Елизабета Канчевска-Милеска. 

А свечениот момент се одвиваше токму пред фотоплотерот од мозаикот

„Берачка на лотос“, кој во големи димензии 3 x 1.90 се наоѓа на левата

страна од влезната врата на куќата на Лазар Личеноски на кејот на Вардар.

Куќата во која сликарот живееше со сопругата Зое и покрај континуираните

најави со години наназад се' уште не е претворена во негов спомен дом.

Министерката за култура и во оваа прилика најави дека делата на
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

НЕДЕЛНА ПАУЗА ЗА ПАРТИСКИТЕ ПРЕГОВОРИ
ЗА НОВА ВЛАДА

ВАРДАРКИ ГО ОСВОИ РАКОМЕНТНИОТ КУП НА
МАКЕДОНИЈА

ИБРАХИМИ: ИДНАТА ВЛАДА ДА ГО ПРОДОЛЖИ
БАЊСКИОТ ОДМОР ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

ШЕСТА ПРЕМИЕРА НА " ГРЕТА ОД ФАУСТ" ВО
БИТОЛСКИОТ ТЕАТАР

НАЈГОЛЕМ ПАД НА ДОЛАРОТ ВО ПОСЛЕДНИТЕ
6 МЕСЕЦИ
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МАРКЕТИНГ

Личеноски наскоро ќе бидат изложени во неа, но

без конкретно да каже кога.

„Скопски аквадукт“ од 1950 година, „Село Бутел“

од 1961 година се двете од трисетината изложени

слики пред кои многумина застануваа и го

коментираа погледот на сликарот на некогашните

делови од Скопје. Интересно беше и да се

набљудува како посетителите им приоѓаа и ги

гледаа четирите зграфита во мали димензии,

работени во педесеттите години на минатиот век:

„Две капачки“, „Женски портрет“, „Три риби“, „Жена

во народна носија“. 

„Лазар Личеноски отсекогаш имал посебна наклоност кон каменот, овој

благороден материјал. Сакал да го набљудува во вајарските и

архитектонските дела, во природата а најмногу да го допре со своите раце,

да го обработи со посебно, вродено чувство за пластика. Љубовта за овој

благороден материјал и неговото особено чувство за боја се споиле на

извонреден начин кај авторот, во дел во кој нашол посебен уметнички израз

во мозаикот од камен или како што некои ја нарекуваат - вечна уметност.

Камчиња во разни бои собирал заедно со сопругата Зое на крајбрежјата од

реките, езерата и морето, а најмногу на Охридско Езеро“, забележа, меѓу

другото, директорката на Националната галерија, Маја Крстевска,

потенцирајќи го придонесот на Личеноски во креирањето на првите контури

на современиот ликовен јазик кај нас.

Организатори на изложбата и на каталогот се кустосите Мирјана Талеска и

Славица Алексоска.

Статијата е прочитана 3017 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Сараевскиот воен театар со „Еден Пикасо“ гостува во Велес

„Поле, бојно поле“ од Славе Ѓорго Димоски објавена на српски

Народот гласа за најдобар европски филм

Денови на Македонската кинотека во Белград

КОМЕНТАРИ

уметник, 07.09.2011 22:13:30
Постоењето не само на обична туку и на специјална климатизација за секоја просторија каде се
изложени уметнички дела е најосновен и задолжителен услов за секоја музејска установа во светот.
Ова само покажува колку пристапот во сите работи ни е аматерски, што не доликува на национална
галерија.

Кликнете за оценка:    32  |    32

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

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