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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ЗА ШЕСТ МЕСЕЦИ МУЗЕЈОТ ГО ПОСЕТИЛЕ 5.000 ЉУБИТЕЛИ НА УМЕТНОСТА

МАКЕДОНЦИТЕ ГИ НОСАТ ГОСТИТЕ ОД СТРАНСТВО ДА ЈА ВИДАТ ИЗЛОЖБАТА
ВО МСУ

Весна И. Илиевска

На еден простор да се најдат толку значајни автори, кои оставиле белег во уметноста во втората половина на 20
век, тоа е вистинско богатство. Ова е еден од коментарите на историчарка на уметност од странство, која го
посетила Музејот на современата уметност во Скопје. Помина половина година откако музејот ја отвори својата
постојана поставка, која 25 години беше чувана во депото на зградата на скопското Kале. Според директорката на
музејот, Елиза Шулевска, изложбата досега ја виделе повеќе од 5.000 посетители. 
- Постојаната поставка беше отворена на 22 февруари годинава и на наше задоволство во континуитет го
привлекува вниманието на публиката и во летниот период. Интересот е постојан, што зборува за оправданоста на
сите напори и ангажмани на вработените за концептот и за начинот на презентирањето на делата - вели Шулевска.

Вакво нешто ни беше потребно

Изложбата е поставена на површина од 3.500 квадратни метри. Изложени се вкупно 330 ликовни дела од врвни
странски и домашни уметници. Тие не се одвоени, туку концепциски се поставени заедно. Така, од една страна, е
изложена сликата „Глава на жена“ од славниот Пабло Пикасо, насликана во 1963 година, а наспроти неа се наоѓаат
дела од нашиот врвен сликар Ордан Петлески.

- Задоволна сум од посетеноста. Имам впечаток дека домашната публика е помногубројна. Доаѓаат групно,
поединечно, имаме публика од сите возрасти. Имајќи ја предвид големината на просторот, посетителите се
задржуваат подолго време. За нас секој посетител е важен. Ме радуваат многубројната домашна публика и тоа
дека си заминуваат задоволни од богатството што го има нашата земја. Пријатно е да се чуе: „Оваа е како
изложбите во светот, вакво нешто ни беше потребно“ - раскажува Шулевска.

Тие често доаѓаат со свои гости. Шулевска вели дека во таквите посети се забележува дека домашните посетители
се задоволни и се гордеат, а посетителите од странство се изненадени од објектот, од просторот и од многуте дела
од светски познати автори. Тие оставаат записи во книгата за впечатоци, полни со внимание и одушевување. 

- Знаете, интересот е индивидуален, а за вкусовите не се дискутира. Една гостинка од странство, историчарка на
уметноста, со мене ги сподели своите импресии. Таа рече дека е вистинско богатство на еден простор да се видат
толку значајни автори, кои оставиле белег во уметноста во втората половина на 20 век. Странците, на пример, се
задоволни што можат да видат дела на автори од својата земја - објаснува Шулевска.

Една од ретките колекции во регионот

Според историчарите на уметност, Музејот на современата уметност во Скопје поседува една од најзначајните
ликовни колекции во регионот. Најголемиот дел од збирката ја одбележува уметноста на 50-тите, 60-тите и на 70-
тите години, иако во неа се содржани околу сто дела на раната модерна. 

„Од најстарите експонати се издвојуваат оние на Емил Фила, Фернан Леже, Андре Масон, а особено значајни се
делата на познатите светски имиња, како: Пабло Пикасо, Ханс Хартунг, Виктор Вазарели, Александер Kалдер, Пјер
Сулаж, Хенрик Стажевски, Алберто Бури, Kристо, Енрико Бај, Роберт Јакобсен и други. Националната збирка на МСУ
го следи развојот на ликовна уметност во Македонија со сите нејзини специфичности - од средината на 20 век со
појавата на првата генерација современи ликовни уметници-родоначалници на македонската модерна: Димитар
Пандилов, Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Димо Тодоровски, с` до генерациите што се јавуваат по Втората
светска војна: Димитар Kондовски, Ристо Лозаноски, Петар Мазев, Душан Перчинков, Родољуб Анастасов,Танас
Луловски и други“, пишува во историјатот на МСУ.

Идниот месец музејот ќе ја организира изложбата „Мејд ин Маседониа - Бриколаж“, која ќе биде отворена во
македонската амбасада во Виена. Таа ќе биде дел од одбележувањето две децении дипломатски односи помеѓу
Македонија и Австрија.
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Прв пат финале во ЛШ
ќе се игра на „покриен“
стадион, се стравува од
дронови

Беса не сака
компромиси, СДСМ вели
дека до понеделник ќе
преговара

Астрофизичарот Стивен
Хокинг прв, тројца
Хрвати на листата на 30
најинтелигентни луѓе на
светот

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ

Пратеникот од СДСМ
Павле Богоевски
учествувал и
организирал
демонстрации против
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НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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