
Ќе го видиме извонредниот  

Мазев, а можеби и оригинален Дали

Годинава нема да биде особено возбудлива во областа на визуелните уметности, архитектурата и дизајнот. За
разлика од лани, кога националните институции подготвија неколку исклучителни ликовни настани, ликовната
2017-та нема да ја исчекуваме со нетрпение, судејќи според поддржаните проекти во Годишната програма за
култура, барем што се однесува до претставување на имиња од светската уметничка сцена. Она што со жалење
го констатиравме лани, дека немавме можност да видиме повеќе гостувачки изложби на етаблирани и познати
имиња од светската ликовна сцена, годинава ќе се повтори. Епски поставки, како што имаше изминативе
годиниве на Хенри Мур, Тони Крег, Виктор Вазарели, Салвадор Дали, Хана Хех... не се предвидени со
програмата на националните ликовни институции и со буџетот за 2017-та.  

Во програмата е вклучена изложба со дела на Салвадор Дали што ќе ја реализира Младинскиот културен
центар, но имајќи предвид дека во Скопје често сме гледале непроверени, а сепак гласно најавувани странски
ликовни колекции и дела со сомнителен квалитет на познати автори (таква беше ланската изложба на дела на
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Во програмата на МКЦ е вклучена изложба со дела на Салвадор Дали, но имајќи предвид
дека во Скопје често сме гледале непроверени, а сепак гласно најавувани странски колекции
- не треба многу да се надеваме. Во програмата на Националната галерија на Македонија, пак,
годинава најатрактивна ќе биде изложбата по повод 90 години од раѓањето на великанот
Петар Мазев
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Пабло Пикасо, исто така во МКЦ) - не треба многу да се надеваме.  

Во програмата на Националната галерија на Македонија годинава најатрактивна ќе биде изложбата по повод
јубилејот 90 години од раѓањето на великанот Петар Мазев, особено што неговите дела сме немале можност да
ги видиме од последната поставка во 2010 година кога во Музејот на градот Скопје беше отворена изложбата
„Белата фаза на Петар Мазев“. Поставката има вредност затоа што често ги забораваме нашите автентични
богатства, а такво е сликарството на Мазев. Претходно во 2006 година во Музејот на современа уметност
видовме неизложувани дела на Петар Мазев, создадени во последните десет години пред смртта на сликарот.
Квантумот и квалитетот на сликарскиот опус на еден од најзначајните македонски сликари сигурно ќе го
предизвикаат љубопитството на публиката и ќе донесат бројност на посетителите.  

Национална галерија на Македонија ќе подготви уште една важна ретроспектива - на доајенот на македонската
современа уметност Борко Лазески.  
Во буџетот се предвидени пари уште за две ретроспективни поставки, што би требало да се отворат наредната
2018 година. Станува збор за претставување на делата на Танас Луловски и на Драган Попоски-Дада. 
Деновиве и Музејот на современа уметност ја претстави својата програма, која почна на 17 јануари со изложбата
на „Стоун дизајн“, учесникот на Венециското биенале за архитектура.  

Директорот на МСУ, Лазе Трипков, најави дека на почетокот на март ќе биде отворена ретроспективната
изложба на графиката на Петар Хаџи Бошков на кустосот Зоран Петровски. Меѓународното биенале на млади
уметници, пак, година првпат ќе биде работено со конкретна тема и со надворешен селектор, Јара Бубнова од
Бугарија. Најавен е и циклусот „Заборавените“ во чии рамки годинава првпат ќе се одржи претставување на
Михајло Арсовски, основач на хрватската дизајнерска сцена. Проектот е во соработка со МСУ од Загреб и ќе се
реализира во април. МСУ планира да издаде и соодветна публикација за него.  

Во Младинскиот културен центар ќе биде отворена самостојна изложба на Ацо Станковски со наслов „Театар“,
како и изложби на Стеван Шашков, Сашо Поповски... Во Велес ќе патуваат ретроспективните изложби на
Вангел Наумовски и Спасе Куновски, а од Национална галерија на Македонија ќе биде преземена и изложбата
по повод 90 години од раѓањето на Петар Мазев.  
Во Музејот на градот Скопје Јован Миронски ќе има ретроспективна изложба, ќе биде отворена „Енформелска
лабораторија 5/Сеќавања 2“, а делата ќе ги претстави и добитникот на наградата „Борко Лазески“ - Владан
Петрушевиќ.  
Во делот - самостојни проекти се поддржани претставувања на Јана Луловска, повторно на Ацо Станковски,
како и на Тања Балаќ, Весна Дунимаглоска, Атанас Ботев, Дејан Буѓевац и други.





КЛУЧНИ ЗБОРОВИ

МКЦ изложба Салвадор Дали Петар Мазев Музејот на градот Скопје

КОМЕНТАРИ

Име: 

Е-пошта: 

Наслов на коментарот: 

 Објави анонимно 
(Кога ќе биде објавен коментарот, нема да биде прикажано името)



http://www.nm.com.mk/NajpopularniTagoviDetails?tittle=%D0%9C%D0%9A%D0%A6
http://www.nm.com.mk/NajpopularniTagoviDetails?tittle=%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://www.nm.com.mk/NajpopularniTagoviDetails?tittle=%20%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://www.nm.com.mk/NajpopularniTagoviDetails?tittle=%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B2
http://www.nm.com.mk/NajpopularniTagoviDetails?tittle=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5

