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Трамп пристигна во посета
на Израел и палестинските
територии

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

5,857.50 1.03 % GRNT 749.09 3.26 % KMB 2,714.12 0.24 % OHB 4,733.78 1.13 % RZUS 112.00 1.35 % STIL 88.00 2.22 % TPLF 1,415.00 9.86 % UNI 1,359.00 2.95 %
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МОЗАИЦИТЕ НАЈПРИВЛЕЧНИ ВО ПРЕТСЕДАТЕЛСКИОТ
КАБИНЕТ

Во Кабинетот на претседателот Ѓорге Иванов има 27 дела од македонски
автори

Катерина Богоева 

Мозаичниот диптих на Глигор Чемерски, „Македонија - светла земја“ и

„Македонија - земјата памети“ се двете дела од вкупно 27-те од македонски

ликовни уметници, кои генерално , најмногу им го привлекуваат вниманието

на посетителите на Кабинетот на претседателот Ѓорге Иванов. При нивното

промовирање во 2009 година, сега веќе покојниот академик Гане

Тодоровски изрази верување дека „ова дело на Чемерски кое ќе сведочи за

нашето време набргу ќе претставува биљур во нашата национална историја

на Македонија“. И не погреши. Во таа прилика, пак, претседателот Ѓорге

Иванов, меѓу другото, изјави дека тие два мозаика поставени да ја красат

просторијата „ќе бидат покрај нас на сите историски важни средби и

разговори и кога ќе се носат клучни одлуки за иднината на нашиот народ и

нашата татковина“. Деновиве при посетата на претседателската резиденција,

дознавме дека претседателот Иванов на своите гости со задоволство им ја

презентирал содржината на мозаиците. 

Во приземјето на Кабинетот ја забележавме и сликата на Чемерски

„Оплакувањето од Нерези“, а во нејзина близина и една слика на Димитар

Кондовски. 

Во работниот кабинет на претседателот доминира делото на Никола

Мартиноски „Ентериер- Крушевски амбиент“ кое сликарот го создал во 1960
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести

 

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ГОРЧЕСКА СЕ ПОДГОТОВУВА ЗА РОЛАН ГАРОС

СЕАТ КОЧАН ОСТАНУВА ДА СЕ БРАНИ ОД
СЛОБОДА

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

СДСМ И БЕСА РАЗГОВАРЛЕ ЗА ПРИНЦИПИТЕ,А
НЕ ЗА ПОДЕЛБА НА РЕСОРИТЕ

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА
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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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година, а во истата просторија се изложени и уште две дела на Мартиноски,

„Мајка со дете“ од 1970 година и „Ученикот Диме“ од 1945 година. Пред

вратата на работниот Кабинет, уште едно дело на Мартиноски „Пастрмки од

1969 година“. Тука е поставена и сликата „Улица во старо Скопје“ од Димитар

Пандилов од 1949 година, како и две слики од Лазар Личеноски, „Пејзаж од

Париз“ од 1927 година и „Пејзаж со сено“ од 1929 година. 

Во претседателската резиденција се изложени и делата на Ристо Калчевски,

„Слика 21 -76“ од 1976 година и „Мртва природа“ на Ордан Петлески од

1957 година, како и диптихот „Жени“ на Петар Мазев од 1969 година. Меѓу

вредните уметнички дела од познатите македонски автори се и делата на

Боро Митриќески, Родољуб Анастасов, Васко Ташковски и Симон Шемов. 

Две од вкупно 27-те дела се зајмени од Музејот на современата уметност, а

останатите од Националната галерија на Македонија.

Статијата е прочитана 2520 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Љубовна приказна во безвременски простор

Марина Абрамовиќ со почесен докторат во Куба

Изложба на Ана Цветкоска-Панова

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“

        

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