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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ПУБЛИКА
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НА ЕДНО МЕСТО ЌЕ БИДАТ ИЗЛОЖЕНИ 75 ДЕЛА ОД СПАСЕ KУНОВСKИ

БЕШЕ ПРЕДИЗВИК ДА СЕ УТВРДИ ЧИИ СЕ ДЕНЕСКА СЛИКИТЕ НА KУНОВСКИ

Весна И. Илиевска

Не ~ се тргам на убавината на ужасот. Напуштените куќи се чепурки на осаменици. Од тие краишта сум. Тоа ме
привлекува, ме растажува, ме доведува до очај. Осаменоста е убавина, но и ужас. Моите личности се осамени,
начнати, изгубени. Ова е дел од интервјуто на писателот Славко Јаневски со сликарот Спасе Kуновски, објавено во
предговор за каталог во Уметничката галерија, седум години пред да почине академскиот сликар, еден од
доајените на македонската современа уметност и еден од најафирмираните македонски автори. По долги години,
ретроспективна изложба на Спасе Kуновски, ќе биде отворена утревечер во 19 часот, во Даут-пашиниот амам во
Скопје. Љубителите на уметноста ќе имаат ретка можност на едно место да видат 75 негови дела. 

Ретроспективата ја организира Националната галерија на Македонија, а ја подготвија кураторите Маја
Неделковска-Брзанова и Ана Франговска. Тие приредија и обемен каталог на повеќе од 150 страници, каде што
даваат едно ново видување на творештво на Kуновски од денешен агол. Изданието е богато со фотографии од
делата на Kуновски и селекција на текстови и критички осврти, кои низ годините ги пишувале повеќе проучувачи
на неговото творештво.

Нов аспект на старото творештво

Во својот кус животен век од 49 години, Kуновски насликал 250 дела. Kураторите успеале да лоцираат околу 120
дела, а голем дел се сопственост на неговото семејство, сопругата Неда и двете ќерки. Од изложените дела, 13 се
сопственост на Националната галерија, а 11 се од колекцијата на Музејот на современата уметност. Другите се од
Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј од Штип и од Уметничката галерија од Струмица, од
семејството и од приватни колекционери.

Неделковска-Брзанова вели:

- Целта на ретроспективните изложби е да се обнови сеќавањето на големите автори и од еден нов аспект да се
даде видување на нивното творештво.

Според Франговска, било голем предизвик да се соберат делата од Kуновски, а публиката ќе има шанса да ги
разгледа во Даут-пашиниот амам до 18 декември.

- Процесот на анализирање и пронаоѓање на сопственоста на голем број дела излезе како предизвик. Веројатно од
оваа изложба ќе излезат предлози до Министерството за култура или некоја институција да се формира систем за
следење на делата. Бидејќи, како секаде во светот, сопственоста е една работа, а авторските права сосема друга.
Kога станува збор за вакви доајени и културни вредности, мора да знаеме во секое време каде се наоѓа некое
дело, мора да му се следи трагата - вели таа.

Фигуративен сликар со надреалистички штимунг

Франговска накусо ја претстави биографијата на Kуновски... Роден е во Дебар, во 1929 година. Дипломирал на
Академијата за ликовни уметности во Загреб во 1953 година, па се вратил во Скопје и веднаш активно се вклучил
во уметничкиот живот. Со својата генерација ја формирал познатата уметничка група „Мугри“, која е една од
клучните групи што дејствуваат врз промена и осовременување на македонската ликовна уметност и следење на
светските и југословенските актуелни текови.

На почетокот сите членови на „Мугри“ работеле во духот на некој надреализам. Бидејќи кратко траела групата,
другите го менуваат тој ракурс на надреализам, но Спасе Kуновски ќе биде еден од ретките автори во
македонската современа уметност, кои ќе го следат правецот. 

- Тој не е ортодоксен надреалист, повеќе е фигуративен сликар со надреалистички штимунг во своите дела - вели
Франговска. 

Јана Kуновска, помалата ќерка на доајенот, рече дека е многу возбудена поради изложбата.

- Долго беше заборавен. И јас сум изненадена, ниту јас не сум ги видела сиве овие дела заедно изложени. Ќе ги
види и моето дете, тоа многу ми значи. Имав само 9 години кога почина татко ми. Оттогаш беа отворени само две
изложби, во Даут-пашиниот амам и во Kултурно-информативниот центар - објасни таа.

Ми се допаѓа 2

Определен 30дневен
притвор за лицето што
постави експлозивна
направа во Собрание

Прв пат финале во ЛШ
ќе се игра на „покриен“
стадион, се стравува од
дронови

Беса не сака
компромиси, СДСМ вели
дека до понеделник ќе
преговара

Астрофизичарот Стивен
Хокинг прв, тројца
Хрвати на листата на 30
најинтелигентни луѓе на
светот

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ
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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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И Kуновска и кураторите велат дека делата се во солидна состојба. Само на неколку треба да им се спроведе
реставрација. 

При последниот откуп на ликовни дела од Министерството за култура, откупено е и едно дело од Спасе Kуновски,
но с` уште е неизвесно дали ќе стане дел од колекцијата на Националната галерија на Македонија или на Музејот
на современата уметност.

#

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