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ПОЛСКАТА КОЛЕКЦИЈА НА МСУ ДОБИ И КАЛЕНДАР 

Дела на дванаесет полски сликари се наоѓаат на тријазичниот календар за

2015 година кој изработен во 500 примероци е поделен во Полска и

Македонија

Катерина Богоева 

Делото „Композиција“ од 1962 година на познатиот полски сликар, Збигњев

Маковски, донирано за Музејот на современата уметност (МСУ) во Скопје по

земјотрес од 1963 година, се наоѓа на првата страница од календарот за

2015 година на кој, за секој месец посебно се презентирани и донираните

дела на сликарите:Тадеуш Лапински, Андреј Канџора, Кејстут Бережнички,

Маријан Богуш, Тадеуш Доминик, Јержи Новосиелски, Јан Бердижак,Анджеј

Струмило, Станислав Фијалковски, Кристин Жиелински и Роман Старак. Тоа

се дванаесет од вкупно 135 -те автори кои во полската колекција на

уметнички дела на МСУ се застапени со 212 дела. Во времето кога донирале

дела за новиот музеј во разрушениот град , овие автори имале по

триесетина - четириесеттина години, а денес , оние кои сеуште се живи,

имаат по осумдесетина и повеќе години.„Станислав Фијалковски има 92

години, и сеуште работи“, потенцираше деновиве, Кинга Неттманн

Мултановска , сопругата на полскиот амбасадор во Македонија , Јацек

Мултановски со кого минатата година таа, заедно со преставниците на

Музејот на современата уметност во Скопје, директорката Елиза Шулевска и

кустос - советничката Захаринка Алексоска – Бачева, започнаа заеднички

проект за презентација на полската колекција кој се планира да трае

неколку години. Впечатливо дизајнираниот каталог изработен од дизајн
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студиото КОМА, го финансираше Амбасадата на Полска. Отпечатени се 500

примероци кои во Полска им се поделени на сликарите што во него се

презентирани и на нивните семејства кои ги застапуваат, на галериите со

кои работат, на сите најголеми институции од областа на културата и

културното наследство , но и на други сликари и уметници. Доставени се и

до уметници и луѓе од културата во Македонија, до дел од македонските и

полски музеи, до универзитетите и архитектонските училишта во двете

земји, до различни влијателни личности и партнери поврзани со

Амбасадата. „Има голем интерес за календарот. Луѓето во Полска сега и на

овој начин се запознаваат со постоењето на таа полска колекција на

уметнички дела , а тоа е многу важен момент и за туристичките водичи во

Македонија за да знаат и да ги однесат во МСУ полските туристи што

доаѓаат во Скопје“, вели Кинга Неттманн Мултановска која со задоволство

потенцира дека сликарите застапени во календарот и денеска се значајни

полски уметнички имиња. Вели дека сите сликари и нивните наследници

многу брзо и без никакви проблеми дале согласност за користење на

репродукциите на делата. „Најважно е дека сите реагираа ентизуијастички

кога им ја споменавме колекцијата и Музејот на современата уметност во

Скопје“, рече таа.

„Ars longa vita brevis, на овој начин го започнал своето рачно напишано

писмо за согласност сликарот Збигњев Маковски, присетувајќи се, како што

пишува, на настаните од пред педесет години.„Се вратија спомените .По

трагедијата предизвикана од земјотресот , Сојузот на полските уметници и

дизајнери ги замоли уметниците да донираат трудови. Избрав слика на

штичка од 1962 година – темна, летристичка. По неколку години, добив

писмо од Сојузот, благодарница и каталог на новите збирки на Музејот во

Скопје. Во сите јазици има неколку големи зборови - слобода, љубов кон

татковината, братство, солидарност . Солидарноста е свет збор, крилест“,

напишал меѓудругото Маковски, кој е еден од личностите во документарниот

филм сниман во Полска и Македонија, под наслов „Скопје. Уметност на

солидарноста“, што се планира премиерно да биде прикажан во февруари.

Филмот е сниман на полски, македонски и англиски јазик и е дел од

презентацијата на полската уметничка музејска колекција и на „Гугл Калчр

Институт“. 

Кинга Неттманн Мултановска била пријатно изненадена што сликарот

Станислав Фијалковски ги знаел имињата на сите подарени дела во Скопје, а

Тадеуш Лапински пак кој живее во Америка, изразил и желба и да дојде во

Скопје доколку биде отворена планираната изложба на делата од полската

колекција. Сопругата на Тадеуш Доминик која е Американка, вели

Мултановска, не ни знаела дека во Скопје има слика од нејзиниот сопруг, за

неа тоа преставувало откритие. Сликарите се задоволни од изгледот на

календарот, а споменатата изложба е еден од следните планирани чекори за

презентација на колекцијата во која има и дела на големите полски ликовни

имиња, на авангардистите Хенрих Стажевски (1894-1988) и Марија

Лункјевич – Рогоиска(1895 -1967). Сега во постојаната музејска поставка е

изложено само едно дело, на Стажевски. „Можеби на планираната изложба

во Скопје нема да бидат презентирани сите автори од полската колекција,

но најважните да. Очекуваме МСУ да добие соодветен простор за времени

изложби каде таа изложба би била отворена “, вели Неттманн Мултановска и

посочува дека историчарката на уметност, Магдалена Зјулковска од Музејот

во Лоѓ која минатата година во јуни беше во Скопје и ја виде полската

колекција во Музејот на современата уметност , веќе работи на текст за

каталогот за планираната изложба. 

„Најголем успех за нас е што луѓето во Полска преку овој проект дознаваат

за полската колекција во МСУ за која малкумина и се сеќаваат. Се сеќаваат

сликарите кои се директно инволвирани , но во полското Министерство за

култура беа зачудени, не знаеја. Ние се обидувавме, но не успеавме во

Полска да дојдеме до податоци како и кога биле испраќани донираните

дела од колекцијата , кој го организирал транспортот, но успеавме да

пронајдеме податоци од цариските ослободувања тука, во Архивот на град

Скопје. Видовме дека уметничките дела пристигале во текот на неколку

години и сега имаме и цел список“ вели Мултановска. Таа минатата година

во Познањ се сретнала и со сликарот, професор Јан Бердишак кој во

колекцијата во Музејот на современата уметност е застапен со пет дела.

„Седевме во неговиот дом, во неговата работилница , на местото каде тој

секојдневно творел . За време на средбите таа маса стана место каде што
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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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пиевме кафе и јадевме слатки подготвени од неговата сопруга, Мариа

Бердишак . Беше одлично да се биде нивен гостин. Срдечни, топли,

отворени. Професорот се чувствуваше слабо, долго боледуваше, болест која

доаѓа на стари години. Меѓутоа како уметник беше полн со жар, со идеи и

понатаму твореше. Раскажуваше за процесот на настанување на неговите

најнови дела – колоритни и во невообичаени облици кои ги нарекуваше

„трошки од остатоците“, се потсети Неттманн Мултановска, напоменувајќи

дека Јан Бердишак со задоволство се согласил негово дело да се најде на

календарот и дека починал неколку месеци подоцна. 

На календарот на македонски, полски и англиски јазик стои дека делата се

од музејските збирки на Музејот на современата уметност и дека автори на

проектот за Музејската зграда се тројцата полски архитекти познати под

името „Тигри“: Вацлав Клишевски, Јежи Мокшињски и Еугењуш Вјежбицки.

Скопската публика имаше можност да го види нивното творештво на

изложбата која под наслов „Во тимот е силата – Тигрите“ беше отворена во

Музејот на крајот на 2014 година, а на фејсбук - страницата на Полската

амабасада веќе е достапен и каталогот од таа несекојдневна и вредна

изложба. 

Статијата е прочитана 1289 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Награда за хуманизам за Џон Ралстон Сол

„Келтскиот самрак“ на нобеловецот Јејтс објавен на македонски

Со „Ноќ спроти Водици“ почна манифестацијата „Велес - Град на културата за 2015“

Објавена книгата „Само сонот е стварност“ на Илинденка Петрушева

Деведесет години од раѓањето на композиторот Кирил Македонски

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