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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 24.01.2013, 15:25

ИНСТИТУЦИИТЕ ГО ИГНОРИРААТ ОСНОВОПОЛОЖНИКОТ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ

ЗАБОРАВЕН ЈУБИЛЕЈОТ НА ГОЛЕМИОТ ПАНДИЛОВ

Од Националната галерија на Македонија, институција под чија надлежност е овој дел од ликовната дејност, велат
дека пропустот е на кустосите

Ниту една институција од областа на ликовната и галериска дејност не пријавила проект до Министерството за
култура за одбележување на големиот јубилеј - 50 години од смртта на Димитар Пандилов-Аврамовски,
основополжникот на македонската современа уметност. Од Националната галерија на Македонија, институција
под чија надлежност е овој дел од ликовната дејност, велат дека пропустот е на кустосите.

- Проектите ги подготвуваме според работата на кустосите што контактираат со уметниците или со нивните
семејства и се договараат. Немам друго образложение. Од кустосите немало таква иницијатива - вели Халиде
Палоши, директорка на Националната галерија.

Таа додава дека примарна цел во работата им е квалитет, а не квантитет. Генерално е задоволна од проектите што
им ги одобрило Министерството во годишната програма. Има и проекти што не им се одобрени, како на пример
две реципроцитетни изложби со галерија од Австрија. Деновиве ќе поднесат проговори и се надеваат дека и
одбиените проекти ќе им бидат прифатени. 

Автор во сенка

Според сликарот Сергеј Андреевски, кога се работи за Димитар Пандилов, тој некако по правило е во сенка на
уметниците како Никола Мартиноски и Лазар Личеноски.

- Овој пат тој дури е заборавен, а се работи за моќен автор, рамен на претходните двајца. Најодговорни за таквите
пропусти се нашите национални институции кои во последниве години се во најголемата криза од кога паметам
јас, а прилично паметам. Секако, таквата состојба се одразува на уметничката сцена во нашата земја. Групните
тематски изложби ги нема, а тие ги стимулираа авторите, ги држеа креативно будни - вели Андреевски.

Сликарот Kоле Манев вели дека ова не се случува само со Пандилов - и други ликовни творци кои дале прилог за
македонската современа уметност се запоставени.

- Тоа кај нас станува практика. Тоа е работа на институциите, тие треба да си ја завршат. За вакви јубилеи на
личности како Пандилов, треба сериозни подготовки, обемна монографија која ќе остане во историјата. Тоа порано
го правеше Уметничката галерија „Скопје“, која денес се нарекува Национална галерија на Македонија. Но, само
така се нарекува. Порано национална поставка имаше во Даут-пашиниот амам. Но, ние веќе 15 години немаме
таква поставка. Имаме само изложба - вели Манев.

Димитар Аврамовски-Пандилов е роден во 1899 година, во селото Тресонче. Загинал во 1963 година, во скопскиот
катастрофален земјотрес. Роден е и се развива во исклучително тешко општествено-политичко време - Илинден,
Балканските војни, Првата и Втората светска војна, раѓањето на првата социјалистичка земја. 

Правнук на Дичо Зограф

Неговиот живот и творештво се одвиваат низ постојани преселби, печалбарења и прогонувања, с` до
ослободувањето на Македонија и добивањето статус на Република, во контекстот на југословенската федерација.

Пандилов во историјата на македонската уметност е познат и како последниот зограф и првиот сликар. Тој е
директен потомок на најзначајната фамилија зографи - Дичовци. Најпознатиот Дичо (Kрстев) Зограф му бил
прадедо. 

Димитар Пандилов бил прв во семејството што раскинува со повеќевековната традиција на живописување и се
определил за ликовниот јазик на новото време.

По завршувањето на војната, во 1918/19 година, се запишал на Художествената академија во Софија. Една година
по дипломирањето (1924 г.) со семејството се вратил во Скопје не знаејќи дека го очекуваат уште потешки денови
од печалбарството: насекаде му се затвораат вратите и нема можности за вработување. 

Во Македонија повторно се вратил во 1943 година. По војната дошол во Скопје каде што бил назначен за
наставник по цртање и историја на уметноста во гимназијата „Јосип Броз Тито“. Потоа, с` до смртта, работел во
Училиштето за применети уметности. Пандилов е еден од основачите и првите членови на Друштвото на
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Концерт на Трпчески во Оксфорд

Ивановски - најдобар есеист, Манојлов - најдобар за детска литература

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле

КОМЕНТИРАЈ

Martin, 25.01.2013 10:50:22

Se ova e del od zivot na eden od nasite velikani, svedostvo za sudbinata na makedonskiot narod od pocetokot na 20
vek do formiranjeto na Makedonija kako del od Jugoslovenmskata federacija, ama koj da i go objasni toa na Halide
Palosi??!! Taa ne rakovodi so institucija vo Republika makedonija!! Ona nije odavde, ona celo vreme na podrum!!

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

ликовните уметници на Македонија, формирано во 1946 година. Со неговата јубилејна изложба во 1956 година,
свечено бил отворен новиот Уметнички павилјон под скопското Kале. Трагично загинал на 26 јули 1963 година, со
целото семејство, во скопскиот земјотрес. Постхумно, во 1966 година, во Уметничката галерија во Скопје е
отворена негова комеморативна изложба.

Весна И. Илиевска 
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