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ПРОФЕСОРИТЕ ОД ФЛУ ПРВ ПАТ ИЗЛОЖУВААТ ЗАЕДНО

По повод 30-годишниот јубилеј, на Факултетот за ликовна уметност е
отворена изложба во МСУ

Катерина Богоева

Нашата генерација, тука мислам на Мазев, Кондовски, Аврамовски и др.

имаше виталност и енергија да излезе од оваа средина во 50-тите, 60-тите

години на 20 век, да студира надвор од Македонија и враќајќи се да ја

установи современата уметничка сцена во неа. Знаејќи дека без ликовна

академија во овој простор е скоро невозможно уметноста да егзистира и да

се збогатува, ние работевме на организирање на Факултетот за ликовна

уметност. Успеавме да ги совладаме сите, доста негативни отпори дека на

младите не им треба академија, дека може да се школуваат во другите

југословенски центри. Во таа образовна институција отпочна создавањето на

бројни генерации уметници во Македонија. Ја направивме нејзината

програма, користејќи ги програмите од другите вакви, светски институции.

Почетокот беше тежок, но добивме убав простор во Сули-ан. Можам да ги

пофалам и сите студенти со кои почнавме. Сега ги имаме како значајни

творци во Македонија“, изјави по повод 30-годишниот јубилеј на Факултетот

за ликовна уметност, академик, скулптор и негов прв декан, Петар Хаџи

Бошков, кој завчера вечер, заедно со дел од основоположниците на

факултетот и помладите колеги, присуствуваше на отворањето на првата

изложба на професорите.
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА

ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ

УСТАВНИОТ СУД СЕ ПРЕМИСЛИ И ЈА СИМНА
ЗАБРАНАТА ЗА БАРОК НА ГТЦ И МОБ

ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ЧЕЛИЧНИ
ОДБОЈНИ ОГРАДИ НА ПАТОТ ОХРИД- СВ. НАУМ

БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА СО ПРЕДЛОГ ЗА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.mse.mk/mk/symbol/STIL
http://www.mse.mk/mk/symbol/TKVS
http://www.mse.mk/mk/symbol/TNB
http://www.mse.mk/mk/symbol/TPLF
http://www.mse.mk/mk/symbol/TTK
http://www.mse.mk/mk/symbol/USJE
http://www.mse.mk/mk/symbol/ZILU
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=DA714BC25950754682C25E2F7CE97555
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=03B309B2914181479487C726364AE861
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D4D88A14665A6154CAF280C09BB5E5FC9&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%A4%D0%9B%D0%A3%20%D0%BF%D1%80%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D4D88A14665A6154CAF280C09BB5E5FC9
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D4D88A14665A6154CAF280C09BB5E5FC9&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=377F45803A41DE49A8F5AFC3509C1832&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=843571C7C2721D46B5844C1661F05884&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=13EEF2F18D5129469BE3F82DEA4A4458&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=0EF6E74085E53649B7529D7D3B95464D&arc=1


На неа до средината на август ќе бидат изложени делата на најголем дел од

професорите на ФЛУ, значајни автори и педагози, чие творештво ја чини

современата македонска ликовна уметност. Изложбата и јубилејот

привлекоа внимание не само кај некогашните и сегашни студенти, туку и кај

ликовната скопска публика која доби можност( некој и за прв пат), да се

сретне со дел од творештвото на постарите уметници. 

Деканот Димитар Малиданов со особена чест потенцираше дека од 1980

година до денес, на Факултетот дипломирале 904 студенти, а 86 од нив ги

одбраниле и своите магистерски трудови. „Студентите на ФЛУ секаде каде

што настапувале за време на своите студии на изложби со колеги од

соседните земји и од други земји во светот, секогаш нашата институција ја

презентирале на достоинствено и високо ниво. Лично сум им благодарен,

како декан, за тоа, како што сум благодарен и на сите наставници што ги

воделе во овие три изминати, може слободно да речам, златни децении на

ФЛУ. А благодарен сум им и на оние студенти и наставници што ќе ја

продолжат стамената патека на ФЛУ и во иднина. Нека нивните дела

сведочат за континуитетот на ликовната уметност на Македонија“.

Изложбата ја отвори Министерката за култура Елизабета Канчевска

Милеска, а со свои дела на изложбата единствено не учествуваа

професорите Ана Темкова и Костадин Танчев - Динка. 

На сликарката Тања Таневска, некогашна студентка на ФЛУ изложбата и се

допадна бидејќи како што рече, „изгледа многу европски, модерно“. „Ми се

допаѓа што секој од професорите си има свој стил, никој не потпаднал под

туѓо влијание, си останале автори сами за себе“. 

„Огромна чест и задоволство ми е што сум дел од овој јубилеј и се надевам

дека ентузијазмот и желбата што ги чувствувам за да одат работите на

подобро, ќе успеам да ги задржам и понатаму, како и професорите кои

успеале да го основаат факултетот. Се надевам дека ние помладите

професори успешно ќе продолжиме понатаму“- изјави продеканот Славица

Јанешлиева, која посочи и дека на поставката се забележува сличен

сензибилитет на делата. „Делата се создавани во различно време, а тие со

слични сензибилитети се поставени во исти простори. Можеби времето

поминува и начините на кои се изразуваме се поинакви, меѓутоа

сензибилитетот се проткајува. Мислам дека влијанието од нашите доајени,

од основоположниците на македонското современо ликовно творештво ни е

некаде во потсвеста, а секогаш сите апсорбирани знаења излегуваат на

површина“. 

Првиот продекан на ФЛУ, сликарот Душан Перчинков запрашан за своето

чувство што изложува заедно со своите некогашни студенти, пак изјави: „Па

тие веќе не се студенти, станале професионалци и дури некој од нив не

замениле на факултет, а тоа значи големо творечко искуство. Тоа е основен

момент за искуството да се преточи во педагошки и методски акции во

воспитувањето на најновите генерации што ќе дојдат“.

Статијата е прочитана 2532 пати. 
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Вечер на Густав Малер со Македонската филхармонија

„Двојно кодирање“ изложба на Ели Аиноска
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Германија: Еден милион слободни работни места
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