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СПАСЕ КУНОСКИ - КОЛОСОТ НА СОВРЕМЕНАТА ЛИКОВНА
УМЕТНОСТ

Во Даутпашин амам е отворена ретроспективна изложба на големиот
македонски сликар

Катерина Богоева 

Колос на современата ликовна уметност, го нарече сликарот Спасе Куноски

(1929-1978), директорката на Националната галерија на Македонија, Дита

Старова- Ќерими, на завчерашното отворање на ретроспективната изложба на

негови дела во галеријата Даутпашин амам, пред многу публика и во

атмосфера на видлива почит кон неговото име и дело. Посочи дека во неа се

презентирани 75, од вкупно 250 дела кои уметникот „ги создал во својот, за
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СДСМ најавува битка за принципи, не за
ресори

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула
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ПОЛИЦИСКИОТ СИНДИКАТ БАРА КОМАНДНА
ОДГОВОРНОСТ

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

РЕВИЈАЛНА ТРКА "ВОЗИ ПРАВО, ВОЗИ ЗДРАВО"

ИТАЛИЈА ВОВЕДУВА ЗАДОЛЖИТЕЛНА
ВАКЦИНАЦИЈА НА ДЕЦАТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.mse.mk/mk/symbol/ZILU
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=3D6DCB9DA15B2E43BB067B73056FB898
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=57E9814C51C1114DB5168C601052FB86
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=DA714BC25950754682C25E2F7CE97555
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DA80F70E49340B4429AB370A44FD7C1AC&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%20%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DA80F70E49340B4429AB370A44FD7C1AC
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DA80F70E49340B4429AB370A44FD7C1AC&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1FDEE9E0FEB469408144DBD789F940BE&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=8F0FDBC88E893444A8CC87F7E5F5AF46&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=5E8201E517BBAA4293FFCD7401B1073F&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E566272240983243A7C877354BF4EADC&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=C65C56AA2AF6D74982DC0575D8128532&arc=1


жал, кус животен век“. „Спасе Куноски својата животна и сликарска одисеја ја

започнува во родниот Дебар, во западниот дел на Македонија, во поднебјето

на зографите како и на Личеноски и Пандилов, за да ја продолжи потоа во

Скопје со своите учители, сликарите Никола Мартиноски и Лазар Личеноски и

скулпторот Димо Тодоровски. Потоа патот го води во Загреб, на Академијата

за ликовна уметност во класата на славниот Крсто Хегедушиќ. Така нашиот

сликар всушност ќе се најде пред вратите на естетска Европа носејќи го својот

бит и ген, убавото и чудесното, легендата и митот на македонската и

балканската духовна традиција. Тој со постојано надградувана сликарска

култура ќе трага по делата на шпанските мајстори Веласкез, Салвадор Дали,

Пабло Пикасо и други, свесен за шпанската синтеза на народното и

модерното. Како ретко кој современ сликар Спасе Куноски го прифатил и

облагородил кодот на надреалното од европското сликарство, се разбира, без

да се залага да стане дел од изминатиот европски надреализам. Затоа тој

останува трајно модерен и актуелен“, рече меѓу другото Старова Ќерими,

заблагодарувајќи им се на кустосите Маја Неделкоска- Брзанова и Ана

Франговска кои две години работеа на изложбата и на семејството на Спасе

Куноски и на колекционерите кои ги отстапија делата. Посебна благодарност

упати до министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска и на

Министерството за култура. Министерката за култура говорејќи за местото на

овој сликар во историјата на современата македонска ликовна уметност, меѓу

другото укажа дека тој беше автор „чие исклучително творештво како дел од

многубројни групни претставувања на големи светски изложби, биеналиња и

триеналиња ги надмина границите на нашиот културен простор“. „Голем број

од неговите уметнички дела и денеска се наоѓаат во значајни институции во

Србија, Хрватска, Словенија, како и во приватни колекции во Италија и низ

поранешните југословенски простори. Делата на Куноски биле дел од

значајни манифестации и изложби во Сао Паоло, Брисел, Романија,

Александрија, Леверкузен, на VII Медитеранско биенале и на други

интернационални настани“, потенцираше меѓу другото Елизабета Канческа-

Милевска. 

Изложбата за отворена ја прогласи професорот Ивица Џепаровски по своето

впечатливо обраќање што го започна со фактот дека оваа ретроспективна

изложба се отвора по скоро 4 децении од последното интегрално

претставување на творештвото на Спасе Куноски каде што може да се види

безмалку една третина од севкупниот негов опус. Говорејќи за впечатливата,

богато илустрирана монографија Џепаровски укажа дека истата го

фасцинирала бидејќи двете авторки, Неделкоска- Брзанова и Франговска во

неа од една страна во целина го обработиле севкупното творештво на

Куноски, а од друга страна успеале во неа да доловат чувство на

непосредност и топлина. „Текстот на Ана Франговска е показ како

најнепосредно може да се пишува, а напишаното да не биде оптоварено од

техниката и од говорот или од т.н. жаргон на автентичност и на стручност во

пристапувањето. Ана е во дијалог со авторот, Ана се обраќа на Куновски како

тој да е жив, таа е на ’ти’ со него, затоа што таа во себе всушност го

инкорпорирала севкупното негово творештво што покажува дека емпатијата е

навистина битна кога пристапуваме во толкувањето на еден автор“, рече

Џепаровски, нагласувајќи и дека Куноски е автор којшто меѓу своите врсници

е сметан за еден од најзначајните, најинтригантните, највозбудливите на

своето време. Мислењата за Спасе Куноски, укажа тој, ги споделувале познати

историчарите на уметност, писатели и негови колеги Благодарност за

укажаното внимание во име на семејството изрази и уметницата Јана Куноска,

ќерка на Спасе Куноски, а на отворањето меѓу другите присуствуваше и

неговата сопруга Нада.

Делото на Куноски не е 

во постојаната 

поставка на МСУ 

„Дискутабилно е зошто Музејот на современата уметност (МСУ) при

обновувањето на својата постојана поставка во 2014 година, покрај големиот

број дела за кои конечно се создадоа услови за да го видат светлото на денот,

помеѓу кои се најдоа дури и автори со мошне дискутабилен квалитет, твоето

дело не се најде вклучено во оваа постановка“, стои меѓу другото во текстот на

Ана Франговска.
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Германија: Еден милион слободни работни места
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