
нови 
ПОЈАВИ 
во 
МАКЕДОНСКАТА 
ЛИКОВНА 
УМЕТНОСТ 
ВО 
ПОСЛЕДНАТА 
ДЕЦЕНИЈА

Под наспоа „Нови иојови ао макв- 
донскага пиконна уметност” /во по- 
следна>а децеиија ао текот на јануарн 

февруари/ 1984 година аОјЦомот 
на младите во Скопје се одржа пи- 
ковна изложба, проследена co интер- 
венција во простор. чии учесници беа 
ликовни уметници и архигекти од 
Скопје. Освен co кронологијаза на до- 
сегашните еќтивности ааторите беа is 
сталвни и co најновитв остеарувања 
Некои од делата се создаваа во при- 
суство на публиката, која co голем 
интерес ги следеше сѕоеаидните ,.хе- 
пенинзи” при кои се правеа скуллту- 
ри од селотејп, или се создаваа ком- 
лозиции од предмети од секојдневна 
употреба, на кои намената одамна им 
е заборавена, или се отфрпени.

Во каталогоз кон оваа ликоена 
манифестација даден е приказ на но- 
BUIS облици во уметничката актив- 
ност во СР Македонија вон усталени- 
ге шаблони ао лоследното десетле- 
тме, како што се интервенции во лри- 

ооден н урбан просгор /колористич- 
ки и пластични интервенции и друти 
амбиенталн^ ингервонции/. Притоа 
се подалекувадека тие појави, колку 
и да св спораднчни и дури инцидент- 
ни, заслужуваат посебно анимание и 
сериоЈвн професионален приод. По- 
следнава амбициозна акција имаше за 
цел да лроеоцира. заинтригира. да 
даде импулс за создавање нови chop 
ми на «ејстауваде. нови средстаа и 
начини на изразување

Co свои дела учестауааа: Симоц 
Шемов, Петао Мазев. Кочо Фиданов 
ски. Милош Коиоман. Д^рагољуб Бр- 
жан. Уккра ЈГрабул^ Симон Узунов. 
Пжа Тадоацаѕцс. Мирко Станко- 
еиќ, Стефанод Глигдр. Филовски 
Слободан, Томо Шијак, Петкоаиќ 
ЖДраган.- Ристо Мијаковски, Јосифо^

Оргализатор на оваа изложба 
акцијата за ликоана уметност нв 

Домот на младите „25 мај". а аетор 
Владиммр Величковски.

арх. Симон Узунов

ДА ГИ 
ЗАШТИТИМЕ 
СПОМЕНИЦИТЕ 
НА
КУАТУРАТА

Скопје и околинага изобилуваат 
co змачаен споменичен фонд од разни 
еременски периоди и култури, а него- 
вата зашгита преставува лосабен оп- 
штествен интерес.

Земјотресот ги оштети скоро сите 
споменици на културата во Сколје, 
голем број од нив беа делумно урна- 
ти или целосно и иепоератно униш- 
гени.

Благодарејќи на целосното разби 
рање од страна на олштествено по- 
литичката медница на градот како и 
лројавената солидарност од страна на 
одредеии стручни организации и no- 
единци од Скопје. Републиката и це- 
лата наша земја, заводот го зголемуеа- 
ше сѕојот стручен потенцијал, перма- 
ненгно ја вршеше праената и превен- 
тмвната заштмта, ги истражуваше и 
проучуваше спомениците и врз осно- 
ва на тоа изработувашв делумна или 
целосна документација, а во завис 
ност од доделените инвестициони 
средства вршеше соодветна санација. 
конзервација. реконструкција и адап- 
тација на одделни сломемици на кул- 
турата.

Co цел уште повеќе да ја анимира- 
ме и актуелизираме работата на Заво 
до! во следниге неколку броја ќе из- 
дадеме серија налиси за проблемиге и 
успесите при конзервирање, ресто- 
арирање, санирање и рвконструкција 
на одделни споменици на култура од 
нашиот град.

арх. 14. Талевски

ИЗВЕСТУВАЊЕ:
РЕПУБЛИЧКАТА НАГРАДА HA ВЕС- 
НИКОТ „БОРБА" ЗА 1983 ГОД. HE Е 
ДОДЕЛЕНА.
КОМЕНТАР: „ХРАБРО Е ДА HE СЕ 
ДОДЕЛИ НАГРАДА”.
КОМЕНТАР: „ХРАБРО Е ДА СЕ ОДИ 
НА МЕЃУРЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР 
CO ОНА ШТО ГО ИМАМЕ".
НАШ КОМЕНТАР: КАДЕ ЗА 1-ви МАЈ?


