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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување
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постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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И ЛИЧЕНОВСКИ ДОБИ БРОНЗЕНА СКУЛПТУРА

Скулптурата висока 2 метра е донација на Димитар Филиповски

Катерина Богоева

„Скулптурата на Лазар Личеновски е моја донација, мој подарок, чин на почит

кон овој наш македонски великан. Сакав на овој начин да му се оддолжам

нему директно како на основач на ова училиште каде што учев, каде што

стекнав професија и одкаде што си го вадам лебот“, изјави вчера Димитар

Филиповски, авторот на бронзената скулптура на Лазар Личеновски, која

вчера беше откриена во дворот на истоименото Државно средно училиште за

применета уметност. Негов основоположник е токму Личеновски, еден од

основоположниците на македонската ликовна уметност. 

Димитар Филиповски кој е автор на мермерните скулптури на Цар Самоил и

Методија Андонов-Ченто поставени на плоштадот „Македонија“, но и на

бронзените скулптури „Шмизла“, „Заљубени“ и „Еееј!“, потенцираше дека во

иднина „треба да се собере ум и сила“ и во дворот на училиштето, до

скулптурата на Лазар Личеновски да се постават скулптури и на други

истакнати уметници што биле наставници и директори во училиштето, на

Никола Мартиновски, Димо Тодоровски, Миле Корубин и др.„ Затоа што така

се гради традиција во културата“, рече Филиповски. 

Бронзената скулптура беше откриена во присуство на премиерот Никола

Груевски и министерот за образование и за наука Панче Кралев, во рамки на

јубилејното одбележување на 110-годишнината од раѓањето на Личеновски.

Тие го посетија училиштето што беше реновирано со околу 40 милиони

денари, средства од Министерството за образование и за наука. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СТУДЕНТИТЕ "ФИСКУЛТУРЦИ" НАЈУСПЕШНИ
НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ НА УКИМ

ПОЛИЦИСКИОТ СИНДИКАТ БАРА КОМАНДНА
ОДГОВОРНОСТ

СЈО ИНСИСТИРА НА ПРИТВОР ЗА КОЧАН -
МОЖЕ ДА ГО ПОВТОРИ ДЕЛОТО

МАКЕДОНСКАТА ПОЕЗИЈА И ПРОЗА НА САЕМОТ
ВО ВАРШАВА

РЕВИЈАЛНА ТРКА "ВОЗИ ПРАВО, ВОЗИ ЗДРАВО"
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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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МАРКЕТИНГ

Постојниот дел од училиштето е реконструиран и надграден, со што се

подобрени условите за одржување на наставата, но се' уште не е подобрено

снабдувањето со потребните материјали со кои работат учениците. 

„Конечно некој се сети нас нас, бидејќи ова училиште, формирано во 1944

година, се наоѓаше во многу лоша состојба. Просторните услови ни беа

надвор од стандардите, а неговото обновување за нас претставува една

сатисфакција, мотив да работиме уште повеќе“, изјави меѓудругото скулпторот

Димитар Филиповски, кој во училиштето предава акт и пластична анатомија.

Тој дипломирал на вајарскиот оддел на Факултетот за ликовни уметности, а

десет години работел во ателјето на академик Томе Серафимовски. 

Годинава, во рамките на јубилејот на Лазар Личеновски, во „Даутпашин-амам“

беа отворени изложби на повеќе од 100 негови дела, како дел од донацијата

што неговото семејство ја подари на Национачната галерија на Македонија.

Богатата оставнина на авторот треба да биде изложена во неговата куќа крај

Вардар, што се планира да биде претворена во музеј. 

Лазар Личеновски беше роден во Галичник во 1901 година, а студиите по

ликовна уметност ги заврши во Белград. Живееше во Скопје, каде што почина

во 1964 година и каде и работеше како професор и директор во Училиште за

применета уметност, кое подоцна по него ќе биде и именувано. 

Во Париз специјализирал ѕидни техники, а во Скопје ја имал својата прва

изложба во 1927 година. Во годините што следеле изложувал и во Белград,

Загреб, Париз Лондон, Ливерпул, Прага, Сараево, Софија... Повеќепати бил

наградуван, меѓу другите и со некогашната „Октомвриска награда за

сликарство на Македонија“.

Статијата е прочитана 2412 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

„Нудизам“ изложба на Ацо Станковски

Акварели на Ванчо Георгиевски во Велес

Балетска вечер посветена на сликарката Кераца Висулчева

Коле Ангеловски 50 години на филмското платно

Новиот албум на Кејт Буш носи инспирација

Македонските музичари во филмот со Пенелопе Круз

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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