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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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Загреб
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ВИТРАЖ

БЕЗВРЕМЕНИТЕ ПЕЈЗАЖИ НА ВЛАДИМИРСКИ

Катерина Богоева

„Пејзажите на Македонија“, под овој наслов се' уште на посетителите во

Даутпашиниот амам им е достапна изложбата на дела на Томо Владимирски,

која беше отворена на крајот на минатата година. Несекојдневна можност,

особено за помладата публика да го доживее вистинското значење на

пејсажот, на вредните дела на овој автор што тој ги создавал почнувајќи од

1939 година до 70-тите години на минатиот век: Во најголем број се

создавани на бреговите на реките Вардар и Радика, но и на полињата во

земјава.

Изложени се и пејзажи со мотиви од житни и оризови полиња, пејзажи и од

скопската околија, прекрасни предели кои Владимирски несомнено ги

насликал внесувајќи се себеси и сиот свој творечки жар, својствен за оние

сликари на кои сликарството им е живот. Сликите со мотиви од Радика и

Вардар, дел од нив именувани и како „Опседнати води“, се вистински пример

за моќни пејзажи преку кои се насетува силата на природата и на

авторовата љубов таа да биде пренесена на платно. 

Токму поради тоа може и да се фатите себеси како во тишината на

галерискиот простор го барате звукот на насликаните води, не дозволувајќи

им во исто време на надворешните звуци од автомобилите да ви го уништат

доживувањето. Доживувањето на пејзажите кои денеска не се среќаваат

многу често, особено не оние кои остануваат запаметени и од генерациите

што доаѓаат по заминувањето на сликарот од овој свет. 

А токму со оваа изложба на Томо Владимирски се одбележа и 40-

годишнината од неговата смрт. Овој скопјанец и по раѓање, во 1971 година

неочекувано ќе почине и нема да ја реализира својата последна, планирана

изложба под исто име „Пејзажите на Македонија“. Националната галерија на

овој начин му ја исполни таа желба, забележана и во издание на „Нова

Македонија“, во 1970 година.
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

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

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести
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НЕЗАВИСНИОТ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ БАРА
ОДГОВОРНОСТ И ОД ЧАВКОВ

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
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И поради тој факт оваа изложба е вреден момент за паметење,

меморираната желба на овој автор кој ја имал својата прва самостојна

изложба во Прага во 1937 година, а во 1960 година во Скопје изложил

крајбрежни пејзажи од реката Вардар, претставувајќи го поднебјето на

градот и неговата непосредна околина. 

Вљубеноста во реките кај Владимирски датира од неговото детство и

младост, тој бил роден во Пајко Маало во центарот на градот од каде што и

ги црпел инспирациите и за своите други свои дела. А Радика, живописната

река која восхитува и денес, му била инспирација особено по 1966 година.

И Мирјана Талеска, авторот на монографијата на Томо Владимирски

објавена во 2004 година, по повод ретроспективната изложба со која се

одбележа 100-годишнината од неговото раѓање, забележа дека „пејзажот -

предел, односно интимното доживување на реките Вардар и Радика, на

сликарот му биле целосна преокупација“. И нејзиниот колега, Златко

Теодосиевски, на отворената изложба во Белград една година подоцна ќе

забележи дека романтичните и сликарски возбудливи мотиви на Вардар и

Радика, ќе го овековечат талентот и умешноста на Владимирски на кои тој ќе

им остане верен до крајот на животот.

Пејзажите од природата, со мотиви од реките, но и од житните и оризови

полиња будат и носталгија, не толку по минатото колку по авторите кои

токму на пејзажите им придаваат поголемо внимание во своето творештво.

Тоа чудесно доловување на природата со бои, на нејзиниот спокој, мир, сила

и енергија кај добрите мајстори од типот на Владимирски му пркоси на

времето, но и на енергијата во урбаните средини. Поставката во Даутпашин

амам е пример за тоа.

Статијата е прочитана 2106 пати. 
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За „Роман на година“ пристигнаа 31 роман

Список на романи пристигнати за „Роман на годината“ на „Утрински весник“

Во МАНУ пристигнале 37 предлог-кандидатури за нови академици

Вида Огњеновиќ добитничка на Светската награда за хуманизам
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Почнува петтиот „Кустендорф“
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Пипа кажа „Да“
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