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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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ПОЗНАТИОТ УМЕТНИK ДОНИРА ЗА ТАТKОВИНАТА

ОМЕР KАЛЕШИ ~ ПОДАРУВА 24 СЛИКИ НА МАКЕДОНИЈА

Во далечната 1955 година, во Даут-пашиниот амам, каде што тогаш беше сместена Уметничката галерија „Скопје“,
се смени животот на 23-годишниот Омер Kалеши, кој ја виде изложбата на скулптури на веќе светски познатиот
Хенри Мур. Во галеријата постојано бил директорот, Никола Мартиноски. Kога младиот човек постојано влегувал и
излегувал од галеријата, Мартиноски им велел на пријателите: „Глеј го овој, мераклија е“.

- Тогаш се сменија работите. Можам да кажам дека тој е мојот прв мајстор. Ги љубев неговите дела, го гледав во
Даут-пашин амам и со него си велевме здраво. Дојде заедно со Kемал Сејфула на мојата прва изложба во
Македонија во 1965 година во еден работички дом.

Одликуван со Орден за заслуги

Ова е една од многуте анегдоти што ги раскажува денес светски познатиот сликар Омер Kалеши. Пред неколку
години беше дециден дека се чувствува непријатно кога го нарекуваат голем. Според тогашниот договор и денес
ќе го опишеме како познатиот сликар што направи успешна кариера, а денеска дел од своето творештво ќе ~ го
подари на Македонија. Постојаната поставка на сликите од Омер Kалеши ќе биде отворена денеска, во 12 часот во
галеријата Чифте амам, во Старата скопска чаршија. На изложбата под наслов „Омер Kалеши - 55 години
творештво“ ќе бидат претставени вкупно 24 слики, кои Kалеши ~ ги подари на скопската Општина Чаир. Веќе
идната недела делата ќе бидат изложени во трајната поставка во Институтот за духовно и културно наследство на
Албанците во Скопје, во рамките на Галеријата посветена на Омер Kалеши. 

Иницијативата за формирање постојана поставка со делата на Kалеши е стара две години. Тогаш сликарот го
посетил нашето Министерството за култура и изразил желба да ~ подари на својата татковина дел од големиот
творечки опус.

- Оттогаш, работевме сите за да го реализираме овој значаен проект. Претседателот го одликува Омер Kалеши со
Орден за заслуги зашто ја афирмира Република Македонија во светот. Исто така, тој е прогласен за почесен
граѓанин на Општина Чаир, чиј Совет донесе одлука да ја прифати донацијата - вели државниот секретар во
Министерството за култура, Бехиџудин Шехаби.

Во рамките на неделата посветена на Омер Kалеши, која ја организира Општината, утре во 11 часот во Чифте амам
авторот ќе има едукативна средба со децата од основните училишта од Чаир и ќе ја запознае најмладата
генарација со своето творештво. 

Човекот што го обединува Балканот

Ова не е прва донација на Kалеши на Македонија. Пред четири години тој подари две свои дела на Националната
галерија на Македонија. Повод беше одбележувањето на јубилејот - 80 години живот и 50 години творештво. Беше
пресреќен и почестен и рече дека во спротивно, двата значајни датума ќе ги поминел едноставно, неодбележано. 

Омер Kалеши е роден во 1932 година во кичевското село Србица, од татко Албанец и мајка Македонка. Студирал
во Истанбул на академијата Мимар Синан, а од 1956 година живее во Париз како слободен уметник. На почетокот
во Париз немал пријатели, животот му бил тежок. Тогаш се запознал со важен човек - Жак Лакариер, кому многу
му се допаднале неговите дела. Тој напишал книга за Kалеши и оттаму почнало с`. Во Париз ги запознал и Луан
Старова и Јордан Плевнеш, кои биле иницијатори на неговата првата изложба во земјава - во 1996 година во
Музејот на град Скопје.

Kалеши и пред неколку години кажа дека нема семејство кое може да ги наследи неговите дела. Уште тогаш најави
дека ако добие шанса во Македонија, Албанија, Турција и во Франција, би можел да донира голем дел од своето
творештво. Единствен услов беше да бидат на некое место каде што ќе може сите да ги гледаат, зашто „сликите
треба да бидат видени“.

Поради неговото потекло и животниот пат, Омер Kалеши често го нарекуваат човекот што го обединува Балканот.
Тој вели дека е охрабрен да направи нешто за обединувањето, за заедничката работа.

- Зборот Балкан има турско потекло - „бал“ значи мед, а „кан“ - крв. Тие работи да не се повторуваат повеќе. Не
знам дали успевам да направам нешто, но за мене е многу важно и среќен сум што така велат за мене - вели тој.

Весна И. Илиевска
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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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