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ЗАМИНА НЕУМОРНИОТ СКУЛПТОР ТОМЕ СЕРАФИМОВСКИ

Академик Томе Серафимовски е автор на над 550 скулптури, а реализираше и
40-ина споменици и спомен-обележја на повеќе теми, кои се наоѓаат во
Македонија, на просторот на поранешна Југославија и во други земји во
светот

Катерина Богоева

Замина познатиот македонски скулптор, академик Томе Серафимовски. Тој

почина вчера наутро во Скопје каде што и живееше, во градот во кој, како и

во многу други во земјава и надвор од неа, остави голем број свои дела,

сведоци за неговите творечки преокупации и погледи на минатото,

сегашноста и иднината. Академик Серафимовски кому Македонската

академија на науките и уметностите (МАНУ) во октомври минатата година со

пригодна свеченост му го одбележа 80-тиот роденден и 60 години богато

творештво, е автор на над 550 скулптури, од кои повеќе од половина одделни

портрети, на повеќе од 170 актови, 100-тина скици, минијатури, идејни

решенија од областа на ситната пластика, над 15 скулптури со анимални

сцени, над 10 торзоа и релјефи. Во неговата биографија останува забележано

дека реализирал и 40-ина споменици и спомен-обележја на повеќе теми

поставени на просторот на Република Македонија, на просторот на

поранешна Југославија и низ светот. Дела од академик Томе Серафимовски се

наоѓаат и во јавни и приватни колекции, во галерии и музеи и во други

институции во различни земји.

Роден во гостиварското село Зубовце на 14 јули 1935 година, академик
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов
„Талир“, „Траекторија“ и „Тревник“ нови
предмети на СЈО

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ВО ХРВАТСКА: БАНДИЌ СО
МАЛА ПРЕДНОСТ ЗА ЗАГРЕБ

IN MEMORIAM: ПОЧИНА Д-Р ЃОРЃИ СТАВРИЌ,
ОСНОВАЧ НА ДИЈАГНОСТИЧКАТА
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МАЛИГНИ БОЛЕСТИ

СДСМ: СИСТЕМСКИ РЕШЕНИЈА ЗА
СПЕЦИФИЧНИТЕ ПОТРЕБИ НА ДЕЦА СО
ПОПРЕЧЕНОСТ

СЗО ТРОШИ ПОВЕЌЕ НА СЛУЖБЕНИ
ПАТУВАЊА, ОТКОЛКУ НА БОРБА ПРОТИВ
БОЛЕСТИТЕ
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Серафимовски основното образование

го стекнува во Гостивар, а го

продолжува во Сплитското училиште

за применета уметност каде што

специјализира вајарство. Во периодот

од 1955 до 1957 работи како сликар-

сценограф во Народниот театар во

Сплит, а високото образование го

продолжува на Академијата за

ликовни уметности во Загреб каде што

и дипломира во класата на

професорот Антун Аугустинчиќ. 

Останува забележано и дека академик

Томе Серафимовски еден краток

период работи и како професор во

гимназијата во Гостивар, а во 1966

година, како стипендист на

француската влада заминува на студиски престој во Париз каде што поминува

три години како соработник во ателјето на познатата вајарка, Алиција

Пеналба. По враќањето во Македонија, одреден период работи како

сценограф во Радио- телевизија Скопје, а беше и директор на Домот на

културата во Гостивар. 

На 7 октомври 1988 година е избран за член на Македонската академија на

науките и уметностите, каде што во одреден период ја врши и функцијата

секретар на Одделението за уметност и член на нејзиното Претседателство.

Беше странски член на Српската академија на науките и уметностите и на

Црногорската академија на науките и уметностите, како и член на Светската

академија за уметност и наука, со седиште во Сан Франциско, САД. Во 2011

година ја добива титулата почесен член на Универзитетот „Свети Кирил и

Методиј“ – Скопје. Академик Серафимовски членуваше и во Друштвото на

ликовните уметници на Македонија, чиј претседател и беше, но и член на

Претседателството на Сојузот на здруженијата на ликовните уметници на

Југославија. Неговото творештво е презентирано на повеќе самостојни

изложби во Македонија и странство, на повеќе од 300 групни и колективни

изложби, а добитник е и на повеќе награди и признанија.

Покрај неговите скулптури, ќе останат забележани и многуте негови изјави и

интервјуа кои често ги даваше за медиумите, меѓу кои и изјавата во интервју

за „Утрински весник“ по повод поставувањето на споменикот на писателот

Славко Јаневски во паркот „Жена борец“ во центарот на Скопје во 2010

година, чиј автор е академик Серафимовски. 

„Имав голем проблем со што да го претставам Славко Јаневски. Го претставив

како оди бос низ трње и камења, како да бара нешто. Едновремено, во левата

рака под мишка држи книга и сликарска палета, а во десната, четки и под нив

едно дрво бонсаи, бидејќи беше голем пријател на природата и на цвеќињата.

Неколку бонсаи има и во неговите нозе каде се измешани камења, корења, а

таму е втисната и неговата песна ‘Мера‘“, забележа скулпторот, нагласувајќи

дека со Славко Јаневски беше пријател 31 година. Академик Серафимовски во

изјава за веќе завршениот процес на лустрација, од позиција на „лустриран“,

исто така за „Утрински“, во една пригода ќе изјави дека не ја признава

Комисијата за верификација на факти и дека за него лустрацијата не

претставува ништо. Томе Серафимовски е авторот и на скулптурата на Блаже

Конески пред МАНУ, на скулптурата на свети Климент Охридски на

истоимениот булевар, на бистата на починатиот претседател Борис Трајковски

поставена пред истоимената спортска сала, на скулптурата на Мајка Тереза,

пред нејзината Спомен-куќа во центарот на Скопје и др. 

Меѓу моментите што ќе останат за паметење поврзани со родното Зубовце на

академик Томе Серафимовски за многумина е осветувањето на црквата „Св.

апостол Тома“ чиј ктитор е тој. Од МАНУ вчера потсетија дека „иконостасот во

црквата е дело на академик Серафимовски и е изработен во единствена

техника, барелјеф во бронза, што се смета за прв пример во поновата

уметност“. А токму во дворот на истиот манастир, лани во октомври, академик

Серафимовски во присуство на повеќе гости и пријатели, го постави својот

споменик посветен на свети Наум Охридски-Чудотворец кој заедно со

постаментот е висок 2,1 метри и е излеан во бронза. 

 

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

ONLINE ИЗДАНИЕ

Вести

Магазин

Спорт

Култура

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ

Политика

Македонија

Економија

Хроника

Коментари

Свет

Култура

Спорт

Скопје

Забава

Хороскоп

ПРИЈАТЕЛИ

Дневник

Вест

Теа Модерна

Огласник 24

МАРКЕТИНГ

© 2006-2014 Утрински весник, сите права задржани

 

Погребот на академик Томе Серафимовски ќе се изврши на Градските

гробишта во Бутел на 6 март (недела) во 12 часот, а посмртните останки ќе

бидат изложени во капелата во Бутел од 11 до 12 часот. По тој повод, на 7

март ќе биде одржана и комеморативна седница во Македонската академија

на науките и уметностите со почеток во 12.00 часот

Статијата е прочитана 2630 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Промовиран „Едно лето на Крит“

Три проекти поддржани за развој на сценарио

Премиера на „Кралски игри“ во Битола

Роман на годината - „Задна пошта 97244“

Фотографии на браќата Манаки во Франција

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

период од-до 2006    2014
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