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И АКВАРЕЛОТ СЕ СПАСУВА ОД ИЗУМИРАЊЕ

Во рамките на „Културно лето на Карпош“ од 16 до 26 август ќе се одржува

симпозиум посветен на акварелот

Катерина Богоева

„Акварелен симпозиум“ е насловот на најавениот настан што ќе се одржува

во Скопје во рамките на манифестација „Културно лето на Карпош“, од 16 до

26 август. Симпозиумот ќе го поддржи Општина Карпош, а планирано е во

текот на седум дена уметниците, учесници од Македонија и странство да

сликаат на отворено, на различни локации низ главниот град (цркви, џамии,

археолошски локации), а три дена да работат и во Охрид.

Ликовната уметница Пандора Апостолоска-Саздовска, која и го организира

симпозиумот, како единствена претставник од Македонија, од 2 до 14 август

учествува на интернационалното акварелно случување во градот Калдас да

Раинха, во Португалија. Таа посочува дека станува збор за проект од областа

на културата што го промовира акварелот како техника, но вели дека има и

поголемо значење за промовирање на културата, традицијата и историјата

на тој град.

Токму ова нејзино учество го наведува како прва причина за организирање

на претстојниот симпозиум за акварел во општината Карпош, потенцирајќи

ја како втора важна причина, можноста на него да учествуваат покрај

македонските, и неколку акварелисти од Европа: Џоел Тензин - Франција,

Еуген Чисничеан - Молдова,

Немесио Рубио Педрајас -Шпанија, Абделазиз Зероу - Мароко. Од

Македонија е најавено учество и на уметниците Симонида Филипова

Китановска, Денис Тенев, Илија Кавкалески

„Акварелот во Македонија отсекогаш бил редок медиум на ликовно

изразување. Повремени обиди во акварел среќаваме кај неколкумина
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ОД НЕДЕЛА НОВ ВЛАЖЕН БРАН

ПРОМОЦИЈА НА НОВИОТ ОБЈЕКТ НА
МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА В НЕДЕЛА
СО ЕКСКЛУЗИВЕН КОНЦЕРТ

ТРАНСМЕТ" НА СЕАД КОЧАН ДОБИ УШТЕ
ТЕНДЕР ОД ЕЛЕМ

СМЕТКОВОДИТЕЛИТЕ СО ТАРИФНИК ЗА
МИНИМАЛЕН НАДОМЕСТ ЗА УСЛУГИТЕ

РИСТОВСКИ: УНИКУВАЊЕТО НА ЕКСТЕРНОТО
НЕ Е РЕФОРМА, ТУКУ АНТИРЕФОРМА

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/REPL
http://www.mse.mk/mk/symbol/RZLE
http://www.mse.mk/mk/symbol/RZUS
http://www.mse.mk/mk/symbol/STB
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
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=03B309B2914181479487C726364AE861
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=843571C7C2721D46B5844C1661F05884
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DFA78814ADFFD8540AC7053E1EEBB699F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%98%20%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DFA78814ADFFD8540AC7053E1EEBB699F
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DFA78814ADFFD8540AC7053E1EEBB699F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=57E9814C51C1114DB5168C601052FB86&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9BC599722E729C4181BD223ADE33A3C2&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=209C2D594A9F3E4EAD1EE84BE3151E36&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E3807356E6639142B405F979823F1091&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=0959DC4FB882E74DAF29A9B267445DF2&arc=1


автори од постарата генерација како Димитар Пандилов, Вангел Коџоман,

Томо Владимирски, Василие Поповиќ – Цицо, Лазар Личеновски, Никола

Мартиновски и Теофил Шулајковски. Но, кога станува збор за акварелот како

сликарска техника, сите горенаведени автори ја практикувале многу ретко,

претежно за забележување на моменти во вид на скица, или поради

брзината на изразување. Единствено Љубомир Белогаски зазема

најзначајно место во македонската акварелна уметност. Како еден од

нејзините основоположници, тој најдоследно го одгледува повеќе децении и

дава особен придонес во афирмација на акварелот во Македонија, како

дисциплина самостојна и рамноправна на другите“, вели ликовната

уметница, која смета дека на Скопје му е потребно едно вакво културно

случување, но и дека на овој начин ќе успее да ја оживее техниката што

смета дека, за жал, полека но, сигурно изумира во Македонија.

Вели дека, добриот акварелист мора да има нагласено чувство за

доживување на природата и предметите. „Акварелот е и најпогоден за

интимистички теми како што се пејсажот, мртвата природа, архитектурата,

портретот, а во поново време и апстракцијата“. 

Дора Фотева, кустос советникот во Музејот на град Скопје која раководи со

галеријата на Љубомир Белогаски, единствената галерија на акварели во

земјава, вчера на штафелај во празниот простор постави едно негово дело.

Го извади од депото за да го фотографираме и повторно го врати кај

останатите, кои во овие летни денови се наоѓаат во дрвени сандаци,

заштитени од високите температури. 

Галеријата во декември ќе наврши 19 години постоење, а акварелите тврди

таа, се добро сочувани. Задоволна е што Музејот и таа, и покрај

минималните норми на чување успеале да ги сочуваат делата. 

„Можеби тоа е резултат што на секој три -четири месеци, ја менуваме

поставката и што одвреме - навреме и технички ги опремуваме делата. Ние

сме задолжени да го чуваме, негуваме и презентираме ова богатство, а за

нивната иднина, за тоа дали галеријата ги има потребните услови, треба да

се замислат Министерството за култура, Градот Скопје.Во галеријата сеуште

нема поставено апарати за мерење на температурата и влажност на

воздухот, за што неколку пати конкуриравме во Министерството за култура“. 

Галеријата е изолирана од дневна светлина, со венецијанери на прозорците,

а просторијата е со неонско осветлување. „Ние не даваме трунка дневна

светлина да падне на нив. Јас работам под вештачко светло, се во функција

на зачувување на акварелот“, вели таа. 

Дора Фотева имала можност и да види како Љубомир Белогаски ги работел

и ги третирал своите акварели. „Ќе ја потопеше хартијата во вода и потоа

нанесуваше на неа бои. Не ги раствораше боите во вода на палета. Многу

почесто работеше на тој начин, , таканаречен „сув акварел“. И затоа неговите

акварели, кога ќе ги погледнеме како се градени од доле нагоре, ја имаат

таа лазурност, транспарентност, импресионистичката нота на градење.

Некаде со кратки, некаде со подолги потези, некаде со разлеани плохи,

некаде со, во момент нанесени акценти, со врз нив третирано цртевче или

акцентирање со моливче. Тој ретко кога нанесуваше на хартијата цртеж,

директно работеше со боја. 

Имав можност да видам и како ги чуваше делата во своето ателје по

музеолошки правила, во дрвени сандаци, во темно. Ако не се работи со

добра боја, со вистинска акварелна хартија, сликата е краткотрајна и

избледува, особено од сончевите зраци. Акварелите треба да се чуваат на

сува површина, без влага, да не бидат директно изложени на сонце.

Белогаски работеше со многу квалитетни бои и со исклучително квалитетна

хартија и затоа, и најстариот негов акварел од 1938 - 39 година, изгледа

како вчера да е работен“.

Статијата е прочитана 3044 пати. 
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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Во Торонто изложба на Дубравко Наумов

Премиера на „Готвејќи го Шекспир“ на „Бит фест“

„Арт поинт - Гумно“ годинава со Елизабет Рос и со Пауло Гајад

Томи Џуровски освои прва награда за стрип-илустрација во Канада

Дуото Трусови и „Св. Злата Мегленска“ на „Охридско лето“

КОМЕНТАРИ

intelekt, 07.08.2010 10:38:03
ljubomir belogaski-majstor na svojot zanaet!edinstven sam po sebe!i navistina,negovite cudesni
akvareli,kako vcera da se sozdadeni...se poretki se takvite majstori!

Кликнете за оценка:    66  |    58

eden, 07.08.2010 11:53:15
"Umetnichkata" koja ljubi da se prestavuva kako takva ne e kadarna nitu sopstvenite sliki da gi naslika
barem do edno prosechno akademsko nivo a ne pa da organizira nekakov sobir na akvarelisti..... . . Bi i
sovetuval da go dooformi sopstvenoto obrazovanie kako bi imala kredibilitet da se pojavi vo javnosta i
arbitrira za neshta koi malku ili voopshto gi razbira...... . . Opshtinata Karposh svoite idei i proekti treba
da gi doveri na seriozni profesionalci sledniot pat a ne na pas...... . . . .
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