
Зарем смееме да  

ги заборавиме?

„Основоположниците на модерната во Македонија“ беше една од последните изложби во Музејот на
современата уметност, кој од лани повторно ги отвори галериите за ликовни изложби откако беше реновирано и
реорганизирано депото на музејот. Оваа голема изложба на дела на основоположниците на македонската
современа уметност сѐ уште е отворена за јавноста, а на неа може да се погледне голем дел од богатото
творештво на уметничките доајени што ги поставуваа темелите на современото сликарство во земјава како:
Љубомир Белогаски, Лазар Личеноски, Димитар Аврамовски-Пандилов, Никола Мартиноски, Димо Тодоровски,
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Изложбите „Основоположниците на модерната во Македонија“ во МСУ и ретроспективата на
Спасе Куновски во „Даутпашиниот амам“ имаат за цел да ја слават работата на македонските
уметници, да потсетат и да го промовираат нивното творештво. За исполнување на оваа цел е
неопходно нивно поинтензивно присуство, што како краен резултат ќе донесе поголема
почит за македонската современа уметност, особено кај новите генерации
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Томо Владимирски и Вангел Коџоман. Намерата на оваа изложба, како што велат од МСУ, е да се навратиме кон
творештвото на основоположниците на македонската современа уметност. Делата се составен дел од
Националната збирка на музејот, која овозможува следење на развојот на ликовната уметност во Македонија со
сите нејзини специфичности, почнувајќи од средината на 20 век, со појавата на првата генерација современи
ликовни уметници.  

Оваа исклучителна поставка е значајна од повеќе аспекти, освен што изборот на дела е неверојатен. Важна е
пред сѐ затоа што на едно место одново ги разоткрива „старите мајстори“ од домашната ризница, нешто што е
практика насекаде во светот. Синтагмата „стари мајстори“ е сосема соодветна затоа што станува збор за
вистински стари мајстори на палетата, сликари со кои започнува современото македонско сликарство, сликари
мајстори на својот занает. 

Минатата недела пак беше отворена уште една исклучителна изложба. Станува збор за ретроспективата на
Спасе Куновски, еден од ретките ликовни фигуративци со надреалистички интерес. Поставката може да се види
во „Даутпашиниот амам“, при Националната галерија на Македонија. Македонската модерна уметност може да
се гордее со името и делото на Спасе Куновски, кое сѐ повеќе, потврдено, го држи своето место под сводот на
македонската култура и историја на уметноста.  

Стравичните-надреални глетки што застрашуваат, но и опоменуваат од делата на Куновски, изложени во
„Даутпашиниот амам“, го освежуваат споменот на извонредниот опус на овој одличен сликар.  
И двете изложби имаат за цел да ја слават работата на македонските уметници, да потсетат и да го
промовираат творештвото на македонските современи уметници. За исполнување на оваа цел е неопходно
поинтензивно присуство на творештвото и на делата на македонските современи уметници, што како краен
резултат ќе донесе поголема почит за македонската култура и современата уметност, особено кај новите
генерации. Токму како што кажаа од МСУ во пресрет на отворањето, „нивната присутност, односно присуството
на нивните дела во нашето културно опкружување, треба да биде константно за да можеме како културна
средина, а особено помладите генерации, да имамe појасна претстава за достигнатите вредносни модели што
биле создадени и што, како однос кон светот и уметноста, мораат да бидат продолжени“...  

Делата на основоположниците на современото македонско сликарство и на втората генерација македонски
ликовни уметници: Димитар Андонов-Папрадишки, Лазар Личеноски, Димитар Аврамоски-Пандилов, Никола
Мартиноски, Вангел Коџоман, Димче Коцо, Томо Владимирски, Ангеле Иваноски, Ванчо Ѓорѓиески, Јоне
Симонче, Спасе Куноски, Миле Корубин, Петар Мазев, Димитар Кондовски... се врвни дострели во македонската
ликовна уметност. Наместо поранешните настојувања на првата генерација да се донесе светот/светската
уметност во Македонија, овие уметници го направија она творечко достигање на светот - македонските уметници
на светот да му го даваат својот автентичен придонес.  

Оттука наша голема одговорност е да се исполнат ветувањето и долгот кон историјата на уметноста, кон нашето
културно наследство и, на крајот, кон домашната публика, затоа што е неприфатлива секоја, дури и
неколкугодишна пауза, во која сме осиромашени за едно богато визуелно задоволство какво што е доживување
на делата на македонските автори што со својот индивидуален пристап оставиле длабоки траги во современата
ликовна историја.  

Само на овој начин, репрезентативните дела што ги поседуваме ќе станат подостапни не само за домашната
туку и за странската јавност. А тоа во крајна линија е знак на грижа за нашето културно наследство. Во
спротивно, овие ретки примероци ќе останат во музејските депоа недостапни за јавноста и истовремено
изложени на опасноста од пропаѓање поради несоодветната заштита. 

Со разоткривање на делата на овие уметници повторно ја осознаваме нивната уметничка големина, нивните
индивидуални стилови што ја збогатуваат македонската културна ризница. Тие со своите дела ја внесоа
Македонија на културната и ликовната мапа на Европа, а нивните достигнувања прераснаа во идентификација
за вистинските вредности во македонското културно живеење. Само ако трајно ги одвоиме и ги изложиме, ќе
можеме да ја спасиме нашата кревка култура од налетот на колективниот заборав. А зарем смееме да ги
заборавиме?
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