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РИЗНИЦА НА НЕПРОЦЕНЛИВО БОГАТСТВО

Љубомир Белогаски (1912 -1994), 1951 година

Во Националната галерија во Даут-пашиниот амам се презентираат околу
200 уметнички дела

Катерина Богоева

Националната галерија на Македонија, некогашната Уметничка галерија,

неделава започна да го прославува својот шеесетти роденден. 

Во Даут-пашиниот амам каде што е и оформена во 1948 година, е отворена

обновената национална поставка, со презентација на уште дваесетина дела

од богатата ризницата на 2.000 дела, создавани од 14 до 20 век. Публиката,

која на 10 декември го исполни сиот изложбен простор на галеријата,

реставрираната стара бања, што Даут-паша ја изградил во 15 век, можеше

да ужива во ликовните светови на авторите на македонска ликовна

уметност, на доајените кои работеа во драматичните периоди пред и по

Втората светска војна, но и да види дел од најдоброто творештво на младите

автори што создаваат во земјава. 

Димче Протуѓер (1920-1995), „Гумно“, 1949
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Во оваа прилика, по прв пат, едно до друго, се изложени две дела од првите

две сликарки од земјава, „Автопортрет“ на Елена Стефанова од 1945 година

и „Портрет на Милка Ризова“ на Катја Ефтимова од 1943 година. Осум

години по отворањето на поставката, вниманието повторно е свртено на

значителниот број ремек-дела на авторите-основоположници, кои

претставуваат раритет во македонската современа уметност. Галерискиот

кустос Мирјана Талеска во прв ред ги издвојува делата на Димитар

Пандилов Аврамовски, во кои, како што вели, „се насетува ослободување на

изразот и знак во кој се чувствува дека започнува да се случува нешто ново

во македонската уметност“, но за највпечатливи ги смета неговите дела во

импресионистички манир, најголем дел пејзажи од родниот крај, кои се

впечатливи по потегот на четката. Во поставката се и дела на Лазар

Личеноски, познат по својот „француски период“, по неговите пејзажи од

родниот крај, впечатливи по експресионистичкиот колорит. Со нови дела е

надополнето изложеното творештво на Никола Мартиноски, кое извршило

силно влијание на целокупната македонска уметност и култура. Меѓу

авторите, чие творештво се смета за исклучително сведоштво на значајни

идеи, модели и ликовни практики на визуелизирање, кое се поврзува и

однесува на културните содржини на историската епоха меѓу двете светски

војни, се и првиот академски скулптор Димо Тодоровски, сликарите Вангел

Коџоман, Томо Владимирски, Борко Лазески, Љубомир Белогаски, а по повод

јубилејот, пред публиката во обновената поставка се изложени и дела на

Михајло Шојлев, Киро Караџа, Умер Ејуп, Здравко Блажиќ, Димче Протуѓер,

Љубомир Белогаски, Василие Поповиќ-Цицо, но и на дел од авторите што

доаѓаат по нив. 

Вангел Коџоман (1904-1994), „Мотив од Прилепско“, 1956

Постојаната поставка е збогатена и со делата од авторите од помладата

генерација - Беди Ибрахим, Исмет Рамиќевиќ, Вана Урошевиќ, со што, по

отворањето во 2000 година, таа денес брои околу 200 дела. 

Во изминатиот период, почнувајќи од првичното оформување на

колекцијата, во кое учествувале историчарот на уметноста Димче Коцо и

ликовните автори Никола Мартиноски, Лазар Личеноски, Димо Тодоровски и

Борко Лазески, до денес зачуваното творештво го чинат околу 600 слики,

150 скулптури, осум таписерии и три мозаици. Класифицирано е во

македонската ликовна збирка, збирката на ликовни дела од поранешните

југословенски републики, како и во збирките на цртежи и графики. Во

збирката од поранешните југословенски републики, која се очекува идната

година да биде презентирана во посебна поставка во галерискиот простор

Чифте-амам, се наоѓаат 170 слики, 46 скулптури и 150 цртежи и графики,

датирани од крајот на 19 век до 60-тите години на минатиот век. Освен овој

простор во Старата скопска чаршија, во склоп на галеријата денес се и

Мултимедијалниот центар „Мала станица“ и се' уште неотворениот музеј на

Лазар Личеноски, сместен во неговата куќа, на кејот на Вардар, во центарот

на Скопје.

Статијата е прочитана 7808 пати. 
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Виенскиот новогодишен концерт под палката на Даниел Баренбоим
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