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БЕЛОГАСКИ ОСТАВИ ДОНАЦИЈА, НО И УБАВИ СПОМЕНИ ВО
СКОПЈЕ

По повод 100-годишнината од раѓањето на акварелистот Љубомир

Белогаски, за него, освен сликите, говорат и луѓето

Катерина Богоева

Јубилејната изложба на 100 дела од Љубомир Белогаски отворена по повод

100 годишнината од неговото раѓање и 20 годишнината од формирањето на

неговата донација и истоимената галерија во Музејот на град Скопје,

очекувано на едно место, деновиве собра многу спомени врзани за неговото

име и дело. За името на големиот акварелист, кој е првиот што на Република

Македонија и донираше вредна збирка од 159 свои дела. 

Меѓу изложените во Музејот се 80 акварели од институции и приватни

колекции, истражени во последниве 10 години и 20 акварели од донацијата

што тој ја формираше во 1991 година, три години пред да почине, оставајќи

им аманет за неа понатаму да се грижат неговите пријатели и соработници:

Климе Коробар (тогашен директор на Музејот на град Скопје), поетот Ефтим

Клетников, сликарот Владимир Георгиевски и електроинженерот, вљубеник

во уметноста кој му помагал на Музејот, Илија Илиевски. Воедно, во таа

година на осамостојувањето на Македонија, Љубомир Белогаски дава и

пример дека таквите исклучителни гестови и во нашата држава се можни, а

досегашната успешна грижа за донацијата и Галеријата со која раководи

кустосот Дора Фотева Андова, потврдува дека големиот сликар бил и добар

визионер. И денеска во Скопје, за Белогаски неговите соработници,

пријатели, познавачи на неговото дело, членовите на семејството говорат со

голема почит, нагласувајќи дека тој бил навистина голем сликар и уметник. А

стоте изложени дела само ја доловуваат големината на неговата

креативност, мисла, умешност... 

„Беше прекрасен човек, одличен педагог, мој професор на Архитектонскиот

факултет каде предаваше и каде му беше ателјето. Беше и семеен пријател
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на моите родители, со кои одеа и на годишни одмори заедно“, се

потсетуваше со задоволство деновиве Климе Коробар, посочувајќи дека од

еден таков одмор во Грција потекнува и портретот на неговата мајка,

изложен заедно со уште неколку дела кои ги поседува неговото семејство.

„Тој беше вистински педагог и уметник, без политички амбиции и мислам

дека поради тоа и постоеше позитивна атмосфера кога ја формиравме

донацијата. Сега многумина од уметниците сакаат да остават своја донација,

но Љубо беше првиот, а јас неговата идеја со задоволство прифатив да ја

реализирам. Од голема важност беше што уште на почеток донацијата беше

заштитена како споменик на културата, а Музејот и државата станаа гаранти

за таквиот статус. Во периодот кога ја формиравме, многумина се

приклучија во целата реализација, постоеше и голем ентузијазам тоа да се

направи. Колор каталогот на пример, моравме да го печатиме во Прешево,

бидејќи кај нас за тоа сеуште не постоеја услови“. 

Киме Коробар смета дека во земјава треба да се применат веќе проверени

нови искуства во чување и презентација на донации од типот на донацијата

на Белогаски или пак музејски збирки. Тие би требало сугерира тој, да бидат

сместени во истиот објект каде се наоѓа и авторовото ателје, авторовата

куќа и да бидат отворени за публиката. Членовите на семејствата на авторот

или оние што би се грижеле за творештвото да останат да живеат во

објектот, да има можност некој од нив да се вработи, а трошоците за

одржувањето на објектот да ги покрива државата. 

“Другиот начин е државата да изгради десеттина павилјони во кои ќе ги

смести делата на генерациите основоположници на македонската ликовна

уметност, делата на автори кои полека се забораваат, а кои сместени во

одреден центар на уметноста ќе бидат присутни во јавноста. Факт е дека

полека се забораваат значајни автори како што се Борко Лазески, Ванчо

Георгиевски, Иван Велков, Грабул и др“. 

Во близина на некогашниот дом на Љубомир Белогаски, спроти градскиот

парк во Скопје и денеска живее неговата внука од едната од трите сестри,

Татјана Зупанц, стоматолог во пензија, која од својот вујко има наследено,

како и останатите внуци , како што вели самата 27 дела. На јубилејната

изложба во Музејот на град Скопје се изложени девет дела во нејзина

сопственост, а со едно кое и е изложено дома и ја фотографиравме. 

Таа ни ја покажа и старата фотографија од 1927 година што ја објавуваме на

која Белогаски е снимен во Тетово (каде едно време живеел и завршил

гимназија) со дел од семејството, со двете сестри Велика и Елена, зетот

Феникс и внуците Милорад и Бато.

И Љубомир како и сите шест деца од семејството (трите брата и трите

сестри) бил роден во Делчево, раскажува Татјана, напоменувајќи дека

семејниот имот им се наоѓал во селото Трботивиште. 

„Единствено тој студираше сликарство, само тој беше уметникот во

семејството. Беше човек со посебни чувства, со чувство за убаво, немаше

момент а да не го искористи за цртање. И кога седеше и разговараше,

црташе. Црташе портрети, природа, цвеќе, а обично цвеќето му беше

инспирација за се. Особено сестрите беа воодушевени од него. Семејството

продавало земја за тој да студира, но сите беа горди на него, иако често се

смеевме кога си споменуваше дека сестрите најнапред сакале да оди во

свештенство, да биде поп. Но, тој одбил и се определил само за

сликарството. Да видите какви цртежи имаше на салфетки, на весници, на

мали парчиња хартија“. 

По повод актуелниот јубилеј, Зупанц со задоволство посочи дека е

задоволна од начинот на кој се чува донацијата, но и дека Белогаски кратко

време се задржал во родното Делчево. „Подолго време по студирањето

живеаше во Крагуевац, а потоа и во Скопје“. Внуката како особено значајни

во нејзиниот живот ги памети деновите поминати со вујкото сликар, во

околината на Котор, во Доброта од каде и потекнувала неговата прва жена и

каде минувал повеќе време сликајќи. „Повеќето пејзажи на изложбата се од

таму, од Бока Которска“, рече и ни го покажа портретот на неговата мајка

Аника, тврдејќи дека тој мал портрет е и првиот акварел што големиот

Љубомир Белогаски го направил. 

 

Пипа кажа „Да“
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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Спомените за Љубомир Белогаски ќе кружат поинтензивно низ Скопје во

текот на јубилејнава година, а актуелната изложбата е навистина ретка

прилика да се видат делата што се во приватна сопственост. Сега и којзнае

кога повторно.

Статијата е прочитана 1485 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Рецитал на Благој Нацоски во МОБ

Промоција на книга од хрватскиот амбасадор Златко Крамариќ

„Свињарска фонтана“ пред градско собрание

Фестивал за вечните трагачи

Поетот Бранко Цветкоски ќе го прими орденот „Владимир Мајаковски“

КОМЕНТАРИ

Zlatko, 27.04.2011 14:27:45
Треба да знаете, а тоа требал да ви го каже и Коробар, дека донацијата на Белогаски уметникот
лично прво ја предложил на тогашната Уметничка галерија „Скопје“ (денес национална галерија).
Ама тогашниот директор и „стручњак“ Бошњаковски, едноставно, тоа го одбил!

Кликнете за оценка:    6  |    10

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