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КАРИКАТУРИ НА ДЕЛЧО МИХАЈЛОВ ДОНИРАНИ НА МСУ

Катерина Богоева 

Карикатури од незаборавниот карикатурист Делчо Михајлов (1947 -2010),

2072 на број, изработени во техника туш и акварел на хартија, му се

донирани на Музејот на современата уметност (МСУ) по желба на

семејството Михајлови, сопругата Бранислава и синот Кирил. Со

прифаќањето и музеолошкиот пристап во обработката на донацијата,

организаторката на проектот, историчарката на уметност Захаринка

Алексоска-Бачева во текстот на објавениот каталог, се потсети на фактот

дека овој музеј е и првата институција во Македонија што со редакцијата на

хумористичниот весник „Остен“ учествуваше во основањето на

меѓународната ликовна манифестација „Првата светска галерија на

карикатурата“ и ги отвори своите врати за поставување на изложбата во

музејските сали во1969 година. 

„Со тоа става на знаење дека јазикот на карикатурата е компатибилен со

движењата на уметноста и има исто значење од ликовен и од музеолошки

аспект. Тоа е време кога модерниот израз наоѓа свое место во македонската

ликовна уметност и култура, но и време кога се создава нова млада

генерација карикатуристи чиј дел е и Делчо Михајлов. Во таква атмосфера

(крајот на 60-тите, а особено со почетокот на 70-тите години на ХХ век)

започнува да твори Михајлов, да го гради својот поглед кон состојбите во

својот национален амбиент, но и на меѓународната сцена. 

Преку своите карикатури со осмислен ликовен израз, најчесто без говорот

на буквите, со хумористично-сатирична нота ги претставува човечките
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слабости и предрасуди, но и дава реален приказ на карикираната стварност“.

„Донираните карикатури, потенцира таа, ни ги откриваат сите теми и

тематски интереси што биле присутни во текот на целото негово творештво:

лавиринти, цели, ѕидови, комшии, просјаци, марионети, споменици,

канцеларии, дворски будалетинки, амбиси, бели овци – црни овци,

диригенти ... , но во изменети контексти. Иако кај него не се видливи

ненадејни стилски скокови, сепак низ целото негово творештво има

доградувања што се резултат, пред се', на неговиот професионален развој и

на општествените промени во кои се развива карикатурата“. 

Според Алексоска-Бачева, карактеристично за донацијата се големиот број

„дневни карикатури“ (1990) и стрипови, објавувани во различни дневни

весници, особено во последните две децении од животот на Делчо

Михајлов, „што зборува за него како за човек што го изразува преку своите

карикатури својот критички став кон актуелната општествена современост

на локално и на глобално ниво“.Според неа, оваа збирка е почеток на

создавање музеолошка збирка на македонска карикатура како дел од

македонската ликовна збирка во МСУ, со што на одреден начин ќе се

исполни желбата и иницијативата на Делчо Михајлов за создавање музеј на

карикатурата во Македонија. Неговите карикатури, верува Алексоска-

Бачева, ќе бидат поттик за подлабоки истражувања на идните генерации

кустоси кои со неговите дела ќе ги потврдат значењето и вредноста на

карикатурата, т.е. комичниот израз во сферата на масовната култура.

Директорот на МСУ, Лазе Трипков, изрази голема благодарност до

семејството Михајлови за донацијата укажувајќи меѓу другото дека Делчо

Михајлов како еден од активните претставници на македонската карикатура,

заедно со неколку свои колеги, недвосмислено се залагале за нејзино

понатамошно институционално развивање. Напомена и дека „поради

одредени причини во изминатите 15-ина години, дошло до паралелно

изземање на карикатурата вон институцијата, и нејзино бришење од

колективната свест поврзана со МСУ“. „Со оваа голема донација на

фамилијата Михајлови, всушност е повратена достоинствената вредност на

карикатурата, која нас како институција ни дава за право поради

историскиот момент, да продолжиме таму каде застанавме, и да

поттикнуваме нови идеи кон реафирмирање на МСУ за грижата на

вредностите на македонската уметност, вклучувајќи ја и карикатурата како

неизоставен дел“.

Статијата е прочитана 2328 пати. 
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