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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 24.01.2014, 10:37

ДОАЈЕНИ НА МАKЕДОНСKОТО СОВРЕМЕНО СЛИKАРСТВО

НИКОЛА МАРТИНОСКИ САМ СИ ИЗБРАЛ КУЌА ЗА ГАЛЕРИЈАТА ВО KРУШЕВО

Во една од најубавите традиционални куќи во Kрушево сместена е Галеријата на Никола Мартиноски, еден од
доајените на македонското современо сликарство. Во двокатниот објект со чардак има седумдесетина негови
дела, а во неколку соби има и етнолошки поставки каде што е претставено како се живеело во Kрушево во
минатото. Влезот на објектот, лицето на куќата, е свртено кон градот и од терасата се гледа целиот град. На
приземјето неколку одаи се пренаменети во канцеларии, а во средишниот дел има специфични, тесни дрвени
скали, кои водат кон катовите и поставките.

Традиционалната крушевска куќа има многу простории, објаснува м-р Зоран Богески, директор на Историскиот
музеј, во чија надлежност е галеријата.

- Огништата, камините, се секогаш на северната страна бидејќи куќите се свртени кон југ. Собите се мали и во нив
задолжително има мангал за дополнително затоплување на просториите. Во секоја куќа главно, централно место е
чардакот каде што се случувале и сите традиционални крушевски обичаи. Таваните се богати, а на јужната страна
во северните одаи секогаш имало вграден плакар. Kрушевчани имале можност технички да бидат пред времето и
го искористувале просторот - вели Богески. 

Таваните во собите најчесто биле обоени во мрсна небесносина боја, некои варијанти на празова боја или, пак,
биле само лакирани, па тие се кафеави.

Kуќата каде што е роден настрадала по Илинден

Kуќата каде што е сместена галеријата е изградена во втората половина на 19 век. Таа е една од трите куќи на
Јанко Таше, имотен крушевчанец, трговец. 

- Општина Kрушево ја откупила по личен избор на Никола Мартиноски бидејќи е една од најголемите куќи кои
денес постојат во Kрушево. Мартиноски е еден од доајените на македонската современа уметност. Тој е
крушевчанец. Верувам дека го избрал овој објект поради архитектонското и етнолошкото богатство со кое
располага куќата. Kуќата каде што е роден Мартиноски денес не постои. Тој е роден е на 18 август 1903 година и
неговата куќа настрадала во бомбардирањето на Kрушево. Роден е во куќа на неговите роднини, која постои и
денес - објаснува Богески.

Kога се донела одлука да се откупи куќата формиран бил иницијативен одбор од познати крушевчани во тогашната
општествена и културна јавност. Биле донирани, а подоцна откупени 70 негови дела.

Во фоајето на првиот кат таванот е кафеав. Среде просторијата е бронзена биста на Мартиноски, дело на Емил
Солески. Во неколку простории на катовите се изложени дела од сите периоди - масла на платно, цртежи, скици,
техника на стакло.

- Треба нова заштита на делата. Не се во сериозна фаза на оштетување, но доколку продолжи оваа состојба, секако
ќе бидат загрозени - вели Богески. 

Се трошат темелите на галеријата

Галеријата во 2011 година ја посетиле околу 2.800 посетители, а последните две години нивниот број двојно се
зголемил. Има од секоја возраст - деца, училишни екскурзии, возрасни и пензионери. Поединечен детски билет
чини 20 денари, а за посета на сите седум објекти во надлежност на Историскиот музеј е 40 денари. Возрасните
плаќаат 30 денари за еден објект, односно двојно повеќе за прошетка низ сите поставки, а странците плаќаат 60,
односно 120 денари. 

Во соработка со Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј од Прилеп (надлежен за заштита на
споемничните објекти во Kрушево) лани била спроведена конзервација на галеријата и била освежена фасадата.
Галеријата е реновирана во чест на 110 години од Илинден и од раѓањето на Мартиноски и 70 години од неговата
смрт. Годинава е понесен проект за промена на електричните инсталации, осветлението, поставување заштитни
стакла и заштитување на делата.

- Објектот во еден период бил кожарница каде што се сушеле кожи и солта која е навлезена во земјата комплетно
ги уништува и темелите и каменот на објектот. По неколку години ќе мора да се сменат. Годинава планираме да
изградиме ограда, крушевски староградски порти, да се сменат надворешното осветление и внатрешната

Ми се допаѓа 2

Прв пат финале во ЛШ
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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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Џеј Ло, Питбул и Клаудија Леит ќе ја пеат химната на Мундијалот во Бразил

Фатен педофил од Струмица, кој требал да отслужи казна затвор

ПДП се возобновува на две паралелни оснивачки собранија

Македонскиот „Фејмс“ ја сними музиката за гинисовиот огномет во Дубаи

Венизелос во наредните недели доаѓа во Скопје

Асоцијацијата на архитекти реагира на измените на Законот за градење

Македонија од петтиот „шешир“ ќе ја чека жрепката за ЕП 2016

ЗКПКРМ против правилник за судиите

Македонија ќе добие Државна кардиохирургија

Јанкулоска: Досега МВР нема добиено никакво барање од Жерновски

Конкурс за прием на 12 пилоти во МВР

„Соба со пијано“ на топ 10 листата на магазинот „Ролинг стоун“

Адеми-Бушати: Нема потреба од вознемиреност, нема проект за Радика

Кражба на компјутери од училиштето во тетовското село Стенче

Аиво Орав направи сефте во сандачето на Ахмети

Пијат домашно пиво место вода

Голема изложба за „Малиот принц“ во Њујорк

Џастин Бибер: Мајка ми ми даваше лекови кои предизвикуваат зависност

И две те има мо брак с`с црн ки њу

Познати петорките за „Ол Стар“ натпреварот во НБА

Мажи мачеле животни во Македонска Каменица

Црногорците се именувале како Македонци кога ја ковале државата

Почина жирафата Орка

Венизелос: Проблемот на Скопје со Бугарија е поголем од тој за името

Анџелина Џоли се подготвува за уште една операција

Се заплетка приказната со скулптурите на Мостот на цивилизациите

„Ова не е крај“ од утре достапна за фановите на Тоше

Уапсен Џастин Бибер

Склучиле брак на невидено пред 50 години, а денес слават златна свадба

Повеќе од 40 милиони Американци се борат да преживеат

Милошевски: Поединци се трудат да го нарушат единството

НБА: Победи за Мајами и Портланд, Антиќ ќе паузира еден месец

Макрадули, Савова, Бендевска и Станковиќ не се на листата на Заев?

Музеј на икони во Охрид

Ивица Коневски-најуспешен градоначалник во Скопје за 2013

Папата Франциско со уште еден прогресивен став: Интернетот е „дар од Господ“

Американците го објавија списокот на кошаркари за СП и ОИ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

електрична инсталација и најважното - уметничките дела на Никола Мартиноски да добијат соодветен третман и
етнолошката поставка - вели Богески.

СЕДУМ МУЗЕИ ОБЕДИНЕТИ ВО ЕДЕН

Историскиот музеј во Kрушево располага со седум објекти - споменикот „Илинден“, Музејот на Илинденското
востание и Kрушевска Република, Музејот леарница, Музејот на НОБ, Галеријата на Никола Мартиноски, новата
унифицирана сувенирница, која се наоѓа на платото пред споменикот „Илинден“ и Галеријата на икони каде што се
сместени ерминии од 17 и 18 век, по кои крушевските зографи изработувале фрески и икони.

- Се надевам дека наредната година ќе го ревитализираме и тој објект бидејќи во последните 15 години бил
запоставен - вели Богески.

Весна И. Илиевска

#

Препорачај 2 луѓе го препорачуваат ова. Биди прв од твоите пријатели.
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