
22 мај 2017

18:25

АКТУЕЛНО

АРХИВА КОНТАКТ РЕДАКЦИЈА МАРКЕТИНГ ПРЕТПЛАТА
период
од-до

2006    2017

Почетна | ВЕСТИ | КУЛТУРА | СПОРТ | МАГАЗИН

www.utrinski.com.mk

Трамп: Пред нас е ретка
можност за мир меѓу
Израел и Палестинците

„Талир“, „Траекторија“ и
„Тревник“ нови предмети
на СЈО

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

22.12.2016, 16:50

ФОТО: СВЕТОТ НА ВАНГЕЛ НАУМОВСКИ ВО ДАУТПАШИН АМАМ

Катерина Богоева 

ФОТО: Киро Попов

Ретроспективна изложба на сликарот Вангел Наумовски (1924 -2006 ) каде

што ќе бидат презентирани речиси 90 дела од сите негови творечки фази ќе

биде отворена вечерва во Националната галерија на Македонија, објект

Даутпашин амам со почеток во 19 часот. Најголем дел од нив се сопственост

на семејството Наумовски од Охрид, а 5-6 дела за првпат и ќе се

презентираат во изложбен простор. Автор на изложбата е Маја Чанкуловска-

Михајловска. Ова е последната една од годинешните ретроспективи која

доаѓа по неодамна завршената изложба на Спасе Куновски, а галеријата

направи и ретроспективи и на Решат Амети, Спасе Куновски и Омер Калеши.

Кулминација ваквото годинешно претставување , според директорката Дита

Старова-Ќерими достигна со изложбата на Куновски. Кураторката Ана

Франговска сумирајќи ги резултатите од изложбата на Спасе Куновски на

која работеше заедно со колешката Маја Брзанова-Неделковска, меѓу

другото рече дека „впечатоците од неа се одлични“. „Публиката, медиумите,

љубителите на уметноста реагираа на делата на овој великан.

Ретроспективните изложби се давање на одличен одѕив и белег за

значењето на уметниците меѓутоа исто така тоа значи дека ние се уште

имаме долг да го негуваме нивното творештво“, рече меѓу другото

Франговска.
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Маја Чанкуловска-Михајловска посочи дека за Вангел Наумовски многу е

тешко да се каже нешто ново затоа што досега е многу пишувано. „Имено,

критиката го вреднувала многу иако тој не спаѓа во редот на академските

сликари, всушност најкарактеристично за него е дека тој е самоук сликар. На

почетокот од својот развој е дефиниран во рамките на наивната уметност,

меѓутоа многу брзо тие карактеристики добиваат сосема друга димензија

затоа што и самите критичари од тоа време заклучуваат дека Вангел

Наумовски воопшто не спаѓа во рамките на наивата. За многу краток период

го надминува стилот кој може да се дефинира како наивен, со

претставување на фигурација и т.н. и многу брзо се ослободува и навлегува

во светот на фантастичното и надреалното по коешто веќе станува и

карактеристичен. Многу ми е драго што оваа изложба се случува во

Даутпашин амам и ги опфаќа сите творечки фази на Наумовски од

почетоците до крајот. Ваква ретроспектива со сите творечки фази се

одржала во Музејот на современа уметност во Скопје во 1969 година. Тој

имал повеќе самостојни претставувања, едно од најголемите е во 1981

година во тогашната Уметничката галерија - Скопје со циклусот „Галаксии“, а

имал и помали претставувања во различни други галерии во Македонија.

Уште една од неговите особености е што е многу популарен во рамките на

поранешна Југославија и во Македонија, а уште попопуларен е во странство.

Претставен е на сите најзначајни изложби кои ја претставувале тогашната

југословенска уметност во странство. Многу е наградуван“, рече авторката на

изложбата.

Таа потсети дека домот на Вангел Наумовски во Охрид, кој сега им припаѓа

на неговите наследници е отворен за посета низ целата година. „Во него има

и галерија наречена ‘Охридска порта‘, рече Чанкуловска-Михајловска која на

оваа изложба работела две години. Од семејството на Вангел Наумовски во
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Скопје се донесени 80 дела а другите се позајмени од Центарот за култура

од „Антон Панов“ од Струмица, од Град Скопје и од други приватни лица.

Материјал за оваа изложба, фотографии за монографското издание и увид

во творештвото на Наумовски овозможиле и Специјалната болница за

ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“- Охрид, Заводот и музеј - Охрид;

Хрватски музеј наивне умјетности - Загреб (Хрватска); Музеј наивне и

маргиналне уметности - Јагодина (Србија) и други број институции и

приватни лица. На изложбата ќе биде презентирана и музиката која ја

создаваше Вангел Наумовски , негова поезија и проза, а ќе бидат и

прикажани за него снимени филмови од авторите Александар Ѓурчинов,

Кирил Темков и Гордана Бошњаковска. 

Не може се да се изложи 

„Не може се да се изложи. Вангел има оставено огромно творештво зад себе

не само во Македонија и во странство“, вели Маја Чанкуловска-Михајловска.

Статијата е прочитана 899 пати. 
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