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ДОНАЦИЈАТА НА ЛИЧЕНОСКИ ГО ИСПОЛНИ ДАУТ-ПАШИН
АМАМ

Со јубилејната изложба на Лазар Личеноски почна одбележувањето и на

јубилејот на Љубомир Белогаски

Катерина Богоева

„Мојот учител Лазар Личеноски ме учеше дека секој ученик, па, според тоа,

и секој човек, има пиле вгнездено на левата страна од неговите гради и тоа

мора постојано да пее. И само низ таа песна, учеше тој, се создава сликата

за ослободувањето на духот од прангите на земното вистинито. Од другата

негова страна на ова земно вистинито, е убавината во долината на солзите.

Ете зошто вистинскиот пат на творецот води кон космосот, а не кон

површината на светот, лево или десно. Откривајќи ја својата духовна

вертикала, со сите нејзини етнички и естетски функции, Лазар Личеноски ќе

го вгради своето сликарско дело во македонската култура како белег на

нејзината самобитност и неповторливост“, рече, меѓу другото, на отворањето

на јубилејната изложба на големиот сликар Лазар Личеноски, неговиот

ученик, сликар и професор, Владимир Георгиевски, завчеравечер во

преполните изложбени сали на раскошниот Даут-пашин амам. Според него,

сликарските елементи во изложените, над сто дела, во кои, како што посочи,

особено значење има бојата, не се внатрешна декорација на делото, туку

негова вистина.„ А тоа е победа врз минливоста, така се создава стилот“,

потенцираше „ученикот“, кој укажа дека на творечкиот пат на неговиот

учител, традицијата ќе биде постојано осознавање. 

Со оваа изложба почна одбележувањето на 110-годишнината од раѓањето

на Лазар Личеноски и презентирањето на дела од најновата донација од

над 160 негови слики, која директорката на Националната галерија, Маја

Крстевска, според импозантниот број и издржан квалитет, ја нарече реткост

во национални рамки и пошироко. Донацијата во трајно владеење на

Република Македонија и во трајно наследство на Националната галерија по

лична желба на авторот, ја подари авторовото семејство на кое му припаѓа и
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Крстевска. Таа, и самата историчар на уметност, потсети дека „за личноста и

импозантното дело на Личеноски, е говорено во многу пригоди, неговото

четиридецениско творештво многупати е валоризирано со највисоките

оцени, неговото место во македонската ликовна уметност, историја на

уметност и севкупната македонска култура, безброј пати е потенцирано како

исклучително значајно. 

Она што публиката ќе има можност да го види во Даут-пашин амам, ќе биде

префрлено и во некогашната куќа на сликарот, на кејот на Вардар, која по

завршувањето на тековните имотно правни процедури до крајот на

годинава, се очекува да биде претворена со спомен-дом, по неопходната

претходна конзервација.

Министерката за култура, Елизабета Канческа-Милевска, во своето

обраќање ја запозна публиката и со фактот дека годинава Министерството

ќе одбележува уште еден значаен јубилеј, 100 години од раѓањето на

големиот мајстор на акварелот, Љубомир Белогаски. Според предвидената

програма, двата јубилеја ќе се одбележуваат во институционални и

образовни изложбени простори, но и на отворено во неколку места во

земјава. 

Утревечер, средното училиште за примената уметност „Лазар Личеноски“ од

Скопје, во Младинскиот културен центар, со почеток во 19 часот, со изложба,

рок-хепенинг и модна ревија ќе го одбележи својот патронен празник, а на

15 април, во галеријата „Белогаски“ во Музејот на Град Скопје ќе биде

отворена изложба на дела на Љубомир Белогаски, каде ќе можат да се видат

30 акварели од донацијата на Музејот и 70 акварели од приватни колекции

и институции. 

Во овој изложбен простор, во периодот од 15 април и до 15 мај, ќе бидат

презентирани и акварели од сликарот Владимир Георгиевски, а во истиот

период, во Даут-пашин амам и Чифте-амамот треба да биде одржана и

ликовна работилница и изложба посветени на Личеноски, под наслов

„Уметникот и јас“. 

На 10 мај, Факултетот за ликовна уметност во Чифте-амам ќе ја отвори

својата годишна изложба на која ќе презентира сто дела од своите студенти,

а на Денот на музеите, 18 мај, ќе биде одржан и омаж посветен на

Белогаски. Во негова чест ќе биде отворена и изложба на акварели на Илија

Кавкалески. 

До крајот на годината, меѓу другото, се планирани и низа настани надвор од

Скопје. Во јули, во организација на ДЛУМ во Галичник, родното село на

Лазар Личеноски се планира да се одржи ликовна работилница на тема

„Родокрајниот пејсаж на Личеноски“, а на денот на познатата Галичка свадба,

десетина ликовни уметници ќе сликаат на заедничко платно. И

традиционалната манифестација Галичка ликовна колонија во текот на

август ќе му посвети внимание на јубилејот на Личеноски. 

Во Делчево, родниот град на Љубомир Белогаски, во јули ќе биде одржана

школа по акварел, додека, пак, за 6 септември Националната галерија на

Македонија најавува изложба на неизложени слики, мозаици и дела од

донацијата на Лазар Личеноски. 

Во октомври треба да биде промовирана и новата галерија во

новоизградената училишна зграда на ДСУПУ „Лазар Личеноски“, која ќе го

носи името на училиштето, пред чиј влез треба да биде поставена и статуа

во природна големина на сликарот донација од скулпторот, проф. Димитар

Филиповски.

До крајот на годината е најавено одржување на уште неколку ликовни

изложби, меѓу кои и на наградените дела на уметниците, добитници на

наградата „Лазар Личеноски“, во организација на Друштвото на ликовни

уметници на Македонија.

Статијата е прочитана 2249 пати. 
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