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И ПЕТАР ХАЏИ БОШКОВ НА „ХЕНРИ МУР СЕ ВРАЌА ДОМА“

Британскиот совет на изложба во Лондон презентира избор од својата

збирка на бакрописи и литографии која низ седум земји во Источна Европа

и Централна Азија од 2013 до 2015 година патуваше под насловот „Хенри

Мур- графичарот

Катерина Богоева 

Британскиот совет подготви изложба на дела од Хенри Мур во своето

седиште во Лондон каде што презентира избор од својата збирка на

бакрописи и литографии која патуваше низ седум земји во Источна Европа и

Централна Азија од 2013 до 2015 година под наслов „Хенри Мур-

графичарот“.

Изложбата „Хенри Мур-графичарот“ на своето патување низ седумте

држави, започнато од Музејот на современата уметност во Скопје, како што

потенцираат од Британскиот совет, привлече повеќе од 80.000 посетители.

На својата веб-страница, Британскиот совет во Македонија информира дека

завршната изложба во Лондон, насловена „Хенри Мур се враќа дома“, е

осмислена од Дејвид Мичинсон, помошник на Хенри Мур и поранешен

раководител на збирките и изложбите во Фондацијата „Хенри Мур“. 

„Со оваа изложба и се дава можност на публиката во Велика Британија да ги

погледне делата на Мур и да ги осознае приказните од регионот за

влијанието на еден од најсаканите британски уметници, кое се уште

опстојува и надвор од границите на Велика Британија. Ова влијание на

Хенри Мур врз уметничките сцени во Источна Европа и Централна Азија
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ПРЕДМЕТИ НА СЈО
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МАРКЕТИНГ

вклучува лични приказни и уметнички врски со Мур, вклучително и

приказната за македонскиот скулптор Петар Хаџи Бошков и неговите години

во Лондон, како и личното познанство со Хенри Мур“, стои на веб-

страницата која нуди можност да се погледнат и фотографии од отворањето

на изложбата во Лондон на 1 декември. Изложбата ќе биде отворена до 19

февруари 2016 година, по што ќе биде поставена на повеќе локации ширум

Велика Британија во текот на 2017 година.

Петар Хаџи Бошков, 1928 - 2015

На посебно пано на изложбата „Хенри Мур се враќа дома“, под наслов

„Петар Хаџи Бошков, 1928 – 2015“, поместени се фотографии, портрети и

дел од творештвото на Петар Хаџи Бошков, македонскиот бард на

современата скулптура, почесен член на Македонската академија на науките

и уметностите, познат и признат професор, еден од основачите, редовен

професор и прв декан на Факултетот за ликовна уметност при Универзитетот

„Свети Кирил и Методиј“ (ФЛУ). Тој почина во март годинава во родното

Скопје каде што е и погребан, а публиката во Лондон на оваа изложба има

можност да види каква била уметничката, професионалната, но и личната

поврзаност на Хаџи Бошков со Хенри Мур. 

„Во 1955 година беше прикажана првата изложба на Хенри Мур во

Националната галерија на Македонија. Тоа беше откритие за младиот

македонски скулптор Петар Хаџи Бошков, кој ја виде изложбата и беше

инспириран да се оддалечи од традиционалниот академизам кон

модернистички скулпторски форми. Во следните неколку години Хаџи

Бошков работеше на апстрактни органски форми инспирирани од Ханс Арп

и Хенри Мур, што резултираше со неговата прва соло- изложба во Скопје во

1959 година. 

Истата година, тој го посети Кралскиот колеџ за ликовни уметности и

Слејдовата школа за ликовни уметности во Лондон, во рамките на

постдипломската образовна програма на Британскиот совет. Неговиот

престој во Велика Британија беше толку плоден што една година подоцна,

во 1960 година, Хенри Мур лично ја отвори соло- изложбата на Петар во

галеријата ’Грабовски’ во Лондон. Тоа беше прво прикажување на

македонски скулптури во Велика Британија“, стои во текстот на паното за

Петар Хаџи Бошков. 

Статијата е прочитана 882 пати. 
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