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„ХЕНРИ МУР - ГРАФИЧАРОТ“ ОД ВЕЧЕРВА ВО МСУ

До 31 мај Музејот на современата уметност ќе биде првата дестинација од
каде што на подолго патување ќе тргне изложбата со 80 графики и шест
скулптури

Катерина Богоева 

Музејот на современата уметност од вечерва до 31 мај ќе биде првата

дестинација од каде што на подолго патување во регионот ќе тргне изложбата

„Хенри Мур - графичарот“ од уметничката збирка на Британски совет на која

публиката ќе има можност да види 80 графики (бакрописи и литографии) и

шест скулптури - минијатури на светски познатиот британски уметник Хенри

Мур. Поводот за нејзиното одржување е гостувањето на Мур во Македонија

во далечната 1955 година во Скопје и годинешното одбележување на

скопскиот земјотрес во 1963 година.

На отворањето ќе говори директорката МСУ, Елиза Шулевска, директорот на

Британски совет за Западен Балкан, Тони О’Брајан, ќе ја запознае публиката

со улогата на Британскиот совет во ширењето на културните и образовни

врски, а пак британскиот амбасадорот во Македонија, Кристофер Ивон, ќе се

осврне на уметноста како на средство за развој на дипломатските врски меѓу

земјите. Дејвид Мичинсон, кураторот и поранешен раководител на збирките и

изложбите на Фондацијата „Хенри Мур“, кој е почесен гостин, ќе говори за

делата на изложбата на големиот мајстор на скулптурата. Изложбата

официјално ќе ја отвори министерката за култура, Елизабета Канческа-

Милевска. 

Хенри Мур (1989-1986), чии дела и денес го фасцинираат светот и чие име
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секогаш се вбројува меѓу најзначајните современи уметници, е роден во

Каслфорд, во рударско семејство со седум деца. Неговата биографија е

исполнета со многу значајни животни и творечки предизвици, кои тој успешно

ги надминувал. Обучуван за наставник по одделенска настава, Мур поминал

една година (1917-1918) како војник во британската армија борејќи се во

битката кај Камбра, од каде што по здобиена повреда и се повлекол. Една

година подоцна, се запишал на Факултетот за уметност во Лидс, кој го

завршил како прв студент во отсекот вајарство, а подоцна студирал и на

Катедрата за вајарство на Кралскиот колеџ за уметност во Лондон каде што

подоцна бил назначен и како предавач по вајарство. 

Во галеријата „Редферн“ во истиот град во 1924 година ја имал својата прва

групна изложба, а четири години подоцна, во галеријата „Ворен“ и првата

самостојна изложба. Во таа година ја запознава и Ирина Радецки, студентката

по сликарство која подоцна ќе му биде и сопруга. Хери Мур во1930 година

изложувал свои дела во Британскиот павилјон на Венециското биенале, а

една година подоцна го напушта професорското место на Кралскиот колеџ за

уметност и се вработува на Факултетот за уметност во Челзи, каде што бил и

прв декан на катедрата за вајарство. Работел за Англискиот комитет за

Меѓународната надреалистичка изложба, работел и цртежи во лондонското

метро каде што и се криеле лондончаните за време на воздушните

бомбардирања, а во 1941 година ја отвора и ретроспективната изложба

Темпл Њусем, Лидс. Својата прва самостојна изложба во странство ја има во

1943 година, во Њујорк, каде три години подоцна ќе му биде отворена и

ретроспективна изложба во тамошниот Музеј на современата уметност. 

Меѓународната награда за скулптура на 24. Венциско биенале ја добива во

1948 година, а во 1951 година, во галеријата „Тејт“ се одржува неговата прва

ретроспектива „Легната фигура: Фестивал“, која е поставена на јужниот брег

на Темза, т.н. Саунт Бенк за познатата национална изложба „Фестивал на

Британија“. Во тој период се поставени и неговите скулптури „Прекриена

легната фигура“ и скулптурниот дел од фасадата на зградата „Време/Живот“

на Бонд Стрит во Лондон. 

Скулптурата „Легната фигура“ во тој период е поставена и во Париз, пред

канцелариите на УНЕСКО. До крајот на својот живот, а и денеска името Хенри

Мур како магнет ги привлекува посетителите на музеите, посетителите на

галериите, а публиката ја фасцинираат и неговите скулптури во голема

димензија поставени на отворено. 

Хенри Мур во 1984 година му подарил повеќе од 200 графики на Британскиот

совет, а скопската публика вечерва ќе има можност да види дела групирани

во осум различни теми, што тој ги создавал помеѓу 1949 и 1983 година. Меѓу

нив се и неговите најпопуларни дела „Мајка и дете“ и „Легната фигура“. 

Поранешниот раководител на збирките и изложбите на Фондацијата „Хенри

Мур“, Дејвид Мичинсон, кој го направил изборот на 80-те графики, утревечер

во музејската киносала ќе одржи и пригодно предавање под наслов

„Работејќи со Хенри Мур“. 

Секоја среда, почнувајќи од 24 април до 23 мај, 19 до 20 часот во МСУ ќе

биде прикажуван и документарниот филм „Уметноста на Хенри Мур“, а

музејскиот едукативен центар предвидува и одржување на едукативни

работилници за учениците од основните и средните училишта.

Хенри Мур дојде на мојата прва изложба во Лондон

Македонскиот бард на современата скулптура, Петар Хаџи Бошков, по

враќањето од студиите во Љубљана, во 1955 година ја отворил првата

изложба на Хенри Мур во Скопје, во градот во кој и денеска многумина знаат

дека тој и Мур беа пријатели, но и дека Хенри Мур изврши големо влијание

на творештвото на Хаџи Бошков. 

Петар Хаџи Бошков во 1960-61 година во Лондон, за време на своите

постдипломски студии на Кралскиот колеџ за ликовни уметности, среќавајќи

се со многу тамошни уметници, ќе се сретне и со Хенри Мур, кого го сметал,

како што вели самиот, за најзначаен меѓу англиските уметници. „Најмногу

средби имав со него, со него ги водев и најдолгите разговори, а најинтересно

беше што го посетував во неговото ателје каде што тој редовно си работеше

на скулптурите. Во тој период пак јас ги работев своите скулптури за мојата

 

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“

        

http://www.dw-world.de/dw/0,,637,00.html
http://dw.com/p/2dM1Q?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dLai?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dI3u?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss


РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901

ONLINE ИЗДАНИЕ

Вести

Магазин

Спорт

Култура

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ

Политика

Македонија

Економија

Хроника

Коментари

ПРИЈАТЕЛИ

Дневник

Вест

Теа Модерна

Огласник 24

МАРКЕТИНГ

прва изложба во Лондон на која и тој присуствуваше. Со Хенри Мур бевме

многу блиски, со него, но и со неговото семејство. Неговата скулптура и

работата со него многу влијаеше во градењето на мојата скулпторска форма.

Во 1960 година јас ја отворив својата прва изложба во галеријата „Грабовски“

во Лондон, а на отворањето дојде и Хенри Мур. Половина од делата од таа

изложба подоцна, таа галерија ги подари на Лондон, а половината на Полска.

Со Мур имавме многу добра релација, многу често и постојано разговаравме

што треба да направиме, какви скулптури, кои ќе го носат времето во кое се

создадени, да создаваме“, вели Хаџи Бошков. 

Тој го опишува Хери Мур како многу тивок човек, кој со него имал прекрасен

однос, затоа и соработката, вели, и им била успешна. „Но тоа пријателство и

контакт не можеше да трае вечно, по моето заминување во Америка на

одреден период, повеќе не се видовме“, вели македонскиот скулптор. Тој

потенцираше дека првата изложба на Хенри Мур во Скопје ги донела со себе

европските и светски случувања.

„Таа негова изложба изврши големо влијание на младите творци и на

уметниците во Македонија, но и оваа негова изложба е многу значајна за нас.

Да беше жив Хенри Мур, да видеше што се случува сега во Скопје, мислам

дека ќе се насмееше“, рече Петар Хаџи Бошков.

Статијата е прочитана 3163 пати. 
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Umetnik, 18.04.2013 16:44:33
Mozebi Henri Moore doaga vo pravo vreme koga umetnicite kaj nas gi imaat izgubeno site standardi.
Fakticki vo Makedonija poveke od koga vladee Socrealizmot vo svoeto najsjajno izdanie. Petar
Hadjiboskov e edinstven Makedonski likoven umetnik koj se ima postaveno na internacionalna scena,
no poradi toa sto ne se stavi na usluga na vladata i se izjasni protiv Skopje 2014 - on e staven vo
kompletna izolacija. On bi trebalo da sluzi kako primer na pomladite, da ostanat verni na svoite ideali
ako sakaat da bidat umetnici.

Кликнете за оценка:    148  |    106

Ајван Доктор®, 18.04.2013 16:51:01
Мераклиска изложба! =:0))

Кликнете за оценка:    124  |    103
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