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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: 25.04.2017, 16:21

МИХАЈЛО АРСОВСKИ, ЗАЧЕТНИK НА ПОП-KУЛТУРАТА ВО ЗАГРЕБ

СКОПЈАНЕЦОТ, ТВОРЕЦ НА ХРВАТСКИОТ ДИЗАЈН, НЕВИДЛИВ ВО ЈАВНОСТА

Веројатно, сите големи уметници се исклучителни и чудни луѓе. Така и Михајло Арсовски, скопјанецот за кој малку
скопјани знаат, но граѓаните на Загреб го доживуваат како есенција на градскиот живот, творецот на хрватскиот
дизајн, зачетникот на поп-културата во Хрватска во 60-тите години. Арсовски, кој на 9 јули ќе наполни 80 години, е
речиси невидлив за јавноста. Не дава интервјуа, не се појавува на врачувањата на наградите за животно дело.
Овде-онде ќе сретнете по некоја фотографија од него, случајно снимена. Во 2008 година, кога бил поканет да ја
прими наградата за животно дело што му ја доделило Хрватското дизјанерско друштво, која била проследена со
негова ретроспективна изложба, едноставно одговорил:

- Награди за живото дело се даваат на тие што се сметаат за отпишани, а јас со тоа не се согласувам - изјавил
тогаш кусо за хрватскиот весник „Национал“.

- Не ја сакам таа изложба и нема да одам на отворањето. Не сакам ниту да ме фотографираат, не сум веќе млад и
убав како во времето кога ме фотографираа како 25-годишник на брдо, додека бев на работна акција. Молам да не
ме забележуваат, тоа ми е најдраго. И ги молам пријателите да го почитуваат мојот став - завршил Арсовски.

Пионер на графичкиот дизајн

Михајло Арсовски е роден на 9 јули 1937 година во Скопје, во фотографско семејство, левичари, кое по Втората
светска војна се преселило во Загреб. Веќе кон средината на 60-тите години создава свој препознатлив визуелен
јазик со спојување на колажот, фотомонтажата, типографските цитати, често потенцирајќи ги токму пикторалното
и визуелното влијание. 

- Тој е еден од најавтентичните пионери на графичкиот дизајн од 60-тите години, признат по своите смели визуелни
решенија, чија иновативност може да се препознае и денес кај дизајнерите во Хрватска. Со спојот на слики од
високата и поп-културата тој е, секако, зачетник на постмодернизмот во графичкиот дизајн. Неговиот опус се
карактеризира со изразен личен став, отпор кон конвенционалните решенија и храбра критичка дистанца од
тогашната актуелна ликовна сцена - велат од Музејот на современата уметност во Скопје. Арсовски одиграл
клучна улога во едукацијата на многу млади дизајнери во Хрватска во 80-тите години, меѓу кои Мирко Илиќ, Дејан
Kршиќ, Никола Ѓурек и други. Тоа е период кога во Хрватска никој не се занимавал со соодветна едукација
посветена на типографијата. Големиот уметник, кој ги кршел стереотипите, гласно се противел на тогашното
комунистичко општество, ретко се појавувал на изложбите во кои биле застапени неговите дела, ја одбил
наградата за животно дело во Загреб.

Единствен и неспоредлив

- Заслужува да му ја оддадеме сета почит, благодарност за визијата што ја имал и ветување дека нема да биде
заборавен - велат од МСУ.

За неговата работа ќе прочитате единствено во монографијата едноставно насловена „Арсовски“ од Јасна Гаљер,
историчарка на уметноста.

- Неговите плакати и ликовните решенија за книгите се исклучително квалитетни. Kако дизајнер, Арсовски не може
да се споредува со никого - вели Гаљер.

Веќе три години се подготвува нова монографија за Арсовски. Ја пишува Дејан Kршиќ, но никако да биде
завршена.

„Национал“ пишува дека Арсовски е далеку познат по студиозната и темелна работа, па секогаш темелно ја
проучувал книгата што ја илустрирал. Поради тоа понекогаш ги пробивал сите рокови. Една анегдота вели дека
толку доцнел, што уредниците отишле кај него дома, да видат во која фаза е. Се разбира, не бил готов. За да не се
соочи со уредниците, наводно излегол низ задната врата, намерно оставајќи траги во снегот, а ~ рекол на
сопругата да им каже дека го нема. Се вратил дома одејќи наназад, по истите стапалки, и чекал нарачателите да си
одат.

Kолекцијата од плакатите на Арсовски се дел од колекцијата на американскиот музеј МОМА во Њујорк, се разбира,
не по иницијативна на Арсовски. Тоа го овозможил хрватскиот дизајнер Мирко Илич, кој бил негов ученик.

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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НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

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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