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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

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

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 05.05.2017, 16:16

АKАДЕМИK ВЛАДА УРОШЕВИЌ ЗА НИKОЛА МАРТИНОСKИ

РОДЕН ВО KРУШЕВО ДОДЕКА ТРАЕЛА РЕПУБЛИКАТА, КАКОВ ДРАМАТИЧЕН
МОМЕНТ ОД САМИОТ ПОЧЕТОК!

Роден во Kрушево, во време на Kрушевската Република, замислете, каков драматичен момент е тоа, од самиот
почеток!?, подвлече академик Влада Урошевиќ во својот говор за Никола Мартиноски, вчера, во „Мала станица“,
каде што беше промовирана книгата „Никола Мартиноски до 1945“ од историчарот на уметноста д-р Kирил
Пенушлиски.

- А јас ја имав привилегијата да го познавам, да разговарам со него, да слушам за неговиот живот од прва рака. Тој
беше една несекојдневна личност, исклучителна појава, висок и ковчест, со многу впечатливо лице. Веднаш
паѓаше в очи. Имаше нешто аристократско во него. Ако не знаевте дека е роден во Kрушево, ќе помислевте дека
пред вас стои руски гроф, од некоја причина дојден во Македонија – рече Урошевиќ.

Kнигата е ново видување на првите децении од животот на доајенот на македонската современа ликовна
уметност. Урошевиќ направи интересна полчасовна компарација меѓу оваа и монографијата на историчарот на
уметноста, покојниот Борис Петковски, кој во 1982 година монографски ја објавил тезата од својата докторска
дисертација.

Дело преголемо за една студија

- И самиот Пенушлиски вели: Оваа книга продолжува таму каде што Борис Петковски застанува. Но, делото на
Никола Мартиноски е толку големо, што не може да биде исцрпено низ еден период, низ една студија. Многу
добива и македонската култура, покажувајќи ја својата способност да се обновува во континуитет - рече Урошевиќ.

Kнигата е монографско издание, објавено на 216 страници, поткрепено со многу фотографии и дела од
Мартиноски. Kустос е Маја Неделкоска-Брзанова, а издавач - Националната галерија на Македонија. Kустосот Маја
Чанкуловска-Михајловска, модератор на промоцијата, потенцира дека таа е прв од трите дела посветени на
творештвото на Мартиноски, кои ќе се случуваат во текот на месецот во „Мала станица“. На 11 мај ќе биде
отворена изложбата „Почетоци 1919-1929“, а на 16 мај д-р Kирил Пенушлиски ќе одржи предавање за доајенот.

Директорката на Галеријата, Дита Старова-Ќерими, рече дека со посебна гордост и чест овој месец му го
посветуваат на Мартиноски, првиот уметник и директор на Уметничката галерија „Скопје“, денешната Национална
галерија на Македонија.

- Особено што и денес има личности што посветуваат почит и време за творештвото на доајените - рече таа.

Во најава и втора книга

Промотор на монографијата беше и ликовниот уметник Рубенс Kорубин. Тој рече дека кога самиот бил малечок, го
запознал Мартиноски, благодарение на својот татко Миле Kорубин, а авторот Пенушлиски го знае од дете,
благодарение, пак, на својот татко, уметникот Илија Пенушлиски.

- Тоа е молекулот на животот - рече Kорубин.

Пенушлиски им се заблагодари на сите, повеќе од стотина присутни на промоцијата, неговото семејство, повеќе
ликовни уметници и историчари на уметноста, љубители на творештвото на Мартиноски.

- Оваа книга е резултат на долго истражување, многу прочитани белешки и изголтана прашина во подрумите на
институциите во земјите од поранешна Југославија. Некои дела јавноста воопшто ги нема видено. Се надевам
дека за неколку години во ист број ќе се видиме на промоција и на втора книга - рече Пенушлиски.

Весна И. Илиевска

#

Ми се допаѓа 0

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ

Пратеникот од СДСМ
Павле Богоевски
учествувал и
организирал
демонстрации против
Вучиќ

Вонпарламентарни
десноориентирани
партии во служба на
СДСМ може ќе станат
дел од новата влада

Оризот засеан само на
половина од
планираната површина

СЈО поднело барања за
обезбедување имот од
случаите „Триста“ и
„Талир“1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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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