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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА ЕВРОРАМА СВЕТ АВТОМОБИЛИЗАМ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА

ВО ФОКУСОТ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 17.05.2017, 12:47

ОД МАРТИН ВО МАРТИНОСКИ ЗА ДА ПОКАЖЕ ДЕКА И МАКЕДОНИЈА ИМА
ВАЖНИ УМЕТНИЦИ

Маслото на платно „Женски акт со шапка“ од 1928 година е значајно по тоа што авторот првпат се потпишал како
Мартиноски. Претходно го ставал семејното презиме Мартин. Според професор Пенушлиски, сликарот го направил
тоа од национални побуди за да го истакне чувството на Македонец и да покаже дека и во Македонија има важни
уметници

На сликата „Женски акт со шапка“ од 1928 година авторот првпат се потпишал како Никола Мартиноски.
Претходно го ставал семејното презиме: Мартин. Промената на презимето ја направил од национални побуди, за
да го истакне чувството на Македонец и да покаже дека и во Македонија има важни уметници, рече проф. д-р
Kирил Пенушлиски, автор на монографијата „Никола Мартиноски до 1945“, на вчерашното предавање „Од Мартин
во Мартиноски“. Предавањето, кое се одржа во галеријата „Мала станица“, е дел од Месецот на Никола
Мартиноски во организација на Националната галерија на Македонија.

Основоположник на македонската 

ликовна уметност

- Никола Мартиноски е еден од основоположниците на ликовната уметност во Македонија, јас би одел и чекор
натаму и би рекол основоположник - нагласи Пенушлиски пред учениците од Државното средно училиште за
ликовна уметност „Лазар Личеноски“ во галеријата „Мала станица“, каде што до 10 јуни е отворена изложба на
дела кои Мартиноски ги создавал во најраната творечка фаза 1919-1929, и кои во 90 отсто се од приватни
колекции.

Пенушлиски, кој со години во архивите во Македонија и во другите поранешни југословенски републики трага по
слики на Мартиноски, на учениците им предаваше за особеностите на творештвото на Мартиноски, кој првите
лекции во ликовното образование ги добил во ателјето на последниот македонски зограф Димитрие Папрадишки.

Од Мартин во Мартиноски

Историчарот на уметноста Пенушлиски, зборувајќи за влијанијата кои го оформиле ликовниот израз на
Мартиноски, ја истакна разликата меѓу академските, реалистични дела, од периодот кога Мартиноски бил на
Школата за убави уметности во Букурешт, и експресионистичките дела под влијание на неговиот престој во Париз
1927-1928 - период кога во светскиот центар на уметноста создавале Брак, Душамп, Матис, Пикасо...

На изложбата „Никола Мартиноски, почетоци 1919-1929“ се поставени слики и фоторепродукции на дела на Никола
Мартиноски од самиот почеток на неговата ликовна кариера. Некои дела од Мартиноски изложени во „Мала
станица“ првпат се презентираат пред македонската јавност. Најстари меѓу нив се два пејзажи масло на платно од
1919/1920, од кои едната е сликата „Пејзаж“, веројатно најстарото зачувано дело на Мартиноски кое може да се
датира во 1919 година кога Мартиноски бил во работилницата на Папрадишки. 

Втор циклус на изложбата е „Мартиноски, студиски престој, Школа на убави уметности, Букурешт 1920-1924“, каде
што се претставени повеќе слики од седумгодишниот студиски престој на Мартиноски во Букурешт, како студент
на тогашната Школа за убави уметности. 

Во циклусот, „Промена на ликовниот израз, Париз, 1928-1929“, за краткиот престој на Мартиноски во Париз, од
крајот на 1928 до крајот на 1929 година, се изложени единствени шест зачувани слики, меѓу кои и маслото на
платно „Женски акт со шапка“ од 1928, значајна по тоа што авторот првпат се потпишал како Мартиноски.
Претходно го ставал семејното презиме Мартин. 

- Сликарот го направил тоа од национални побуди, за да го истакне чувството на Македонец и да покаже дека и во
Македонија има важни уметници - вели Пенушлиски.

Тоа е една од седум слики од Мартиноски во сопственост на Музејот во Смедерево во Србија. Овој музеј поседува
дела и од други автори на модерната македонска уметност, меѓу кои и девет од Лазар Личеноски. 

Повторувачки мотив

Ми се допаѓа 0

Делириум во Скопје,
пречек на ракометните
херои

„Игра на тронови“ ќе се
изучува на „Харвард“

Пијан нападнал
полицајци со нож, ќе
лежи една година и
седум месеци затвор

Осуди од Москва по
влезот на Црна Гора во
НАТО

Иванов ќе ги одликува
ракометарите на Вардар
со „Медал за заслуги за
Македонија
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НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

Заев ќе прави клупи од мермер и метална
настрешница

Триумфалната порта подготвена за
европскиот шампион

Секој четврти Европеец е сиромашен,
Македонија со стапка од 21,5 отсто

Генерален реизбор на судии не е можен
согласно Уставот

Kазината на Богородица ги посетуваат
550.000 Грци годишно и оставаат 60
милиони евра
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Фиорентина тргнува со 10 милиони евра по Несторовски

На разголениот Украинец му се заканува затворска казна

Во најкраток рок ќе се обидеме да составиме влада

Игор Дурловски поднесе оставка

Најпродавана турнеја на У2 во САД

Шведска тестира колку мигрантите се навистина христијани

Убиецот на печалбарот од Ротино конечно доби затворска казна

Македонија постигна договор со Турција да се тестира на 5 јуни во Скопје

Тејлор Свифт воодушеви обожавателка

Гаранциите обезбедени, Заев доби мандат за формирање Влада

Иванов во 12 часот ќе му го додели мандатот на Заев

Ќе се исплаќаат земјоделските субвенции

(ВИДЕО) Се оспорува изборот на Џафери за собраниски претседател

Десет секунди од падот на астероидот им пресудиле на диносаурусите

Ќерката Марта тргнува по моите стапки

Лина, ако има трета среќа, ќе заигра на главната сцена на „Ролан Гарос

Австрија ги забранува бурките

Видеоснимките ја откриваат вистината за смртта на доктор Јелка

Кејти Пери обвинета за промовирање на канибализам

Претседателот на Собранието утре дава исказ пред ОЈО за „Крвавиот четврток“

СЈО утре повторно ќе бара притвор за Кочан

Гвардиола: Со овој неуспех ќе добиев отказ во Барселона или Баерн Минхен

Поднесени 11.000 барања за процена на штетите од измрзнувањето

Состојката „хамлет“ од мајчиното млеко го уништува ракот на мочниот меур

Се зголемил бројот на прикажани филмови во кино-салите

Министерството не се согласува со Инспекторатот - мандатите истекуваат по првата половина на мај

Џенифер Лопез како поранешна танчерка ќе биде судија за танц на ново талент-шоу на Ен-Би-Си

Вардар и Металург на ракометната завршница од Kупот ќе играат во вечерен термин

Проектите „Купи куќа, купи стан“ и „Купи куќа за млади“ неколку месеци стопирани, досега 1.036 семејства
добиле субвенции

Директор на Здравствен дом своја казна платил со државни пари

По тридневна потрага откриен и приведен возачот кој со џип удри дете во Гостивар

Kонцерт на дуото Equilibrium во Kуманово

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

„Циганка“

На изложбата во „Мала станица“ во циклусот „Враќање во Македонија, прва самостојна изложба 1929 година“ се
претставени дела на Мартиноски создадени по враќањето од Париз во Скопје, меѓу нив „Циганка која пие кафе“ од
1928 година - прва од сликите со повторувачкиот мотив „Циганка“. 

- Сликањето Роми кај Мартиноски е од седумте години во Букурешт каде што често Роми биле модели за
студентите на Ликовната академија. Во 1929 Мартиноски имал прва самостојна изложба во Скопје, која била
неуспешна и со една продадена слика, затоа што експресионистичкиот ликовен израз бил туѓ за вкусот и
разбирањето на тогашната скопска публика - вели Пенушлиски.

Но, според историчарот на уметноста, во овој период е значаен придонесот на Мартиноски за заживување на
ликовната сцена во Скопје, преку организирање самостојни и групни изложби, гостувања на уметници итн.
Мартиноски учествувал во формирањето на Здружението на ликовни уметници од јужна Србија и на Друштвото на
пријатели на уметноста „Јефимија“ во Скопје, кое дејствувало од 1930 до окупацијата во 1941, и ги организирало
сите ликовни случувања во Скопје.

Историчарот на уметноста Kирил Пенушлиски (1977) повеќе години истражувал по архивите во Македонија, но и
во другите југословенски републики, трагал по колекции кои повеќе не постојат, евидентирајќи ги сликите на
Мартиноски за кои не се знаело каде се. Од неговиот труд произлезе монографијата во издание на НГМ - „Никола
Мартиноски до 1945“ која беше промовирана овој месец. Авторот најави и втор дел кој ќе го опфати творештвото
на Мартиноски од 1945 до неговата смрт во 1973 година.

#

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