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„Талир“, „Траекторија“ и
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ЛЕКОМБР: „ИМАВТЕ СРЕЌА СО ДОНИРАЊЕТО УМЕТНИЧКИ
ДЕЛА“

Во Музејот на современата уметност се презентирани уште триесетина досега
необјавени дела кои се дел од донираната француска колекција од 152
уметници

Катерина Богоева 

„Париз - Скопје, приказна за меѓународна донација“ е насловот на

завчеравечер отворената изложба на француски дела во рамките на

постојаната музејска колекција на Музејот на современата уметност каде што

покрај презентираните 47. дела од француската колекција, која брои вкупно

279 дела, се презентирани уште трисетина што досега не се објавени. Истата

вечер беше промовиран и илустриран каталог од колекцијата, кој го издаде

„Магор“, а каде што е поместен и поголем текст на Силвен Лекомбр, автор на

историскиот осврт кон француската донација на делата. 

За значењето на изложбата и за самата француска колекција, која е дел од

вредната музејска колекција, донирана од различни страни на светот по

скопскиот земјотрес во 1963 година, говореа директорката на Музејот, Елиза

Шулевска, амбасадорката на Франција, Лоранс Оер и Силвен Лекомбр, доктор

по историја на уметност на 20 век, кој од 1980 година работи како кустос во

музеите на градот Париз. Како израз на долгогодишната добра соработка на

Македонија и Франција, на промоцијата беше спомената и можноста за

доделување на македонско-француска награда за современа уметност, која
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ
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министерот Диме Спасов
Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

„Талир“, „Траекторија“ и „Тревник“ нови
предмети на СЈО
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„ТАЛИР“, „ТРАЕКТОРИЈА“ И „ТРЕВНИК“ НОВИ
ПРЕДМЕТИ НА СЈО
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се' уште не е конкретизирана, а беа презентирани и француските компании

„Egis“, „Veolia“ i „Thalеs“, кои го поддржаа издавањето на каталогот. 

„Француската колекција на Музејот на современата уметност во Скопје ја

сочинуваат подарените дела од 152 уметници. Таа е многу верен одраз на

периодот во кој тие донации главно биле направени: втората половина на 60-

тите години. Во неа постои многу изедначена присутност на постарите и на

поновите генерации. Застапени се уметници родени пред 1900 година, што

уште тогаш се сметаат за дел од историјата, и уметници што во периодот меѓу

1963 и 1967 година се афирмираат преку Мајскиот салон и Париското

биенале за уметници помлади од 35 години. 

Четириесетмина уметници родени пред 1900 година, што се дел од

колекцијата, имаат различни уметнички патишта. Ив Аликс, Франсоа Деноаје,

Марсел Громер и Леон Зак, пред овој да стане апстрактен сликар по војната,

беа претставници на извесен експресионизам во француски стил. Серж

Шаршун, кој исто така станува апстрактен сликар по војната, учествува во

дадаистичкото, а Леополд Сирваж во кубистичкото движење. Присутни се и

четири славни имиња од уште поголема важност: Фернан Леже (починал 1955

година) со цртеж од 1933 година, Андре Масон, еден од главните

надреалистички сликари; Жан Лирса, и тој исто така близок на надреализмот,

пред да стане голем мајстор на таписеријата и Пабло Пикасо, тогаш редовен

учесник на Мајскиот салон, кој подарува убав и сосема скоро изработен

портрет на жена....“, пишува меѓу другото во текстот Лекомбр, наведувајќи и

дека највпечатливата и најповрзана целина на француската донација ја

сочинуваат делата на уметниците што се наметнаа по Втората светска војна.

„Париз тогаш повторно ја презема на неколку години својата триумфална

улога на главен уметнички град на светот....“, ќе напише тој. Во текстот е

потенцирано дека голем број од „француските уметници што подарија дела за

Музејот на современата уметност во Скопје, всушност се родени во

триесетина различни земји, како САД, Романија, Германија, Куба, Уругвај,

Полска, Кина, Јапонија, Унгарија, Португалија или Египет. 

„Може да се каже дека во тоа време во Париз живееше светот во мало и

одредени уметници, што во колекцијата на музејот се класирани како

претставници на други земји, би можеле да бидат вклучени во француската

секција, бидејќи тогаш главно работеа во Франција. Таков е на пример,

случајот со Мата (Чиле), Сото (Венецуела), Калдер (САД), кој на изложбата на

подарените дела во 1965 година беше претставен како француски уметник,

бидејќи живееше во Саше, близу градот Тур“, пишува Силвен Лекомбр, кој во

текстот нуди стручен приказ на историскиот контекст во кој е создадена

колекцијата на Музејот во Скопје, што го смета за особено верен приказ на

20-годишниот период од францускиот ликовен живот, почнувајќи од

уметниците што се наметнаа со своето присуство во втората половина на 40-

тите години, па до новопојавените во 60-тите години на минатиот век. Тој

изразува восхит до сите оние што од пристигнувањето на првите донации се

грижат за многубројните збирки дела што во Скопје пристигнале од целиот

свет и кои продолжуваат да ги прават достапни за јавноста. 

„Начинот на кој е создадена неговата меѓународна колекција го прави

Музејот на современата уметност единствена таква институција во Европа“,

вели Силвен Лекомбр. Тој бил кустос на Музејот на модерната уметност во

Париз, во Музејот „Задкин“ со кој и раководел од 1988 до 1996 година, во

Дирекцијата за култура во Париз и во музејот „Пети Пале“. 

 

Има ли опозиција во Србија?

СЈО: Груевски осомничен за перење пари и
местење тендер за патишта

Прославени титулите во Минхен и Мадрид
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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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По промоцијата на каталогот запрашан за вредноста на француската

колекција едноставно ја нарече „Прекрасна“, но рече и дека многу малку од

Французите, кои престојуваат или минуваат низ Македонија знаат за неа.

Смета дека промовираниот каталог е доволен за промоција на француската

колекција, но и дека таа треба да се промовира заедно со промоцијата на

Музејот. 

„Вие имавте среќа“, одговори едноставно на прашањето дали освен во

Музејот на современата уметност во Скопје, француските уметници досега

донирале на таков начин дела и во други земји на светот. „Не се донираше

така на други места, особено не сега. Во тоа време имаше повеќе

дарежливост, денеска неа ја нема“, рече Лекомбр.

Статијата е прочитана 647 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Ликовна изложба на Ана Багријана

Ристиќ

Сузана Мицева ја доби наградата „Антологија на болката“

„ТЕХО“ денеска и утре во Тетово и Лешок

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