ИЗЛОЖБА НА ВОСОЧНИ ФИГУРИ

РАМО ДО РА
ПЛАТОН, ЛЕН
Во изработката на една фигура учествуваат повеќе од 20 луѓе од различни профили: сликари,
скулптори, педикири, маникири, шминкери,
костимографи и изработувачи на перики.
Пишува:
Ружица ГОЧЕВСКА

еновиве,
во Музејот
на
град
Скопје
гостува Музејот
на восочни фигури од Санкт Петер-

бург, Русија. Изложбата на
восочни фигури веќе беше
претставена во повеќе европски градови, и своето
патешествие го продолжи
во Скопје, каде што ќе престојува до 6 октомври, а од
8 ќе биде преместена во
Битола. Своја презентација
таа ќе има и во други македонски градови.

Музејската
колекција
има околу 1.500 експонати,
сместени во 47 тематски
поставки. Моментно кај нас
се наоѓа поставката од 23
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експонати. Интересно е да
се нагласи дека ова е прва
поставка на восочни фигури во Македонија и во нашиот град. Сите фигури кои

ОД САНКТ ПЕТЕРБУРГ

МО НАПОЛЕОН И
ИН И АЈНШТАЈН
се во поставката се изработени во природна големина. Несомнено при изработката на овие фигури
се вложени голем труд, време и знаење, за што све-

дочи и нивната автентичност. Тие изгледаат како
верна копија на познатите
личности од светот на историјата, политиката, културата, науката итн.
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Во изработката на една
фигура учествуваат повеќе
од 20 луѓе од различни профили: сликари, скулптори,
педикири, маникири, шминкери, костимографи и из-

работувачи на перики. Времето на нивната изработка
варира, но најчесто се потребни од 2 од 6 месеци.
Особено треба да се нагласи и еден интересен факт -

ИЗЛОЖБА НА ВОСОЧНИ ФИГУРИ ОД САНКТ ПЕТЕРБУРГ

косата, трепките и веѓите кај
сите фигури се од природни
влакна. Влакно по влакно се
всадува во восокот, така што
една просечна глава има
околку 45.000 бодежи, додека глава со брада и мустаци има околу 60.000 бодежи. Фигурите се изработуваат
од чист восок од пчели и издржуваат температура од -30

до +45 Целзиусови степени.
Исклучително фасцинантно
изгледаат очите, кои личат
на вистински. Тоа е поради
следниов факт. Имено, очите
се изработуваат во познатата
руска клиника "Фјодоров" и
тие всушност се очна протеза
која се користи и кај луѓето.
На ист начин се вградуваат и
забните протези.

На оваа изложба посетителите можат и да се фотографираат со фигурите на 23
интересни личности, меѓу
кои се: Платон, Аристотел,
Петар Велики, Ана Ивановна,
Пушкин, Наполеон, Сталин,
Хитлер, Ајнштајн, Ленин, Владимир Путин и др.
Исто така, посетителите
имаат директна можност
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да разговараат со менаџерот на изложбата, при што
можат да ги изнесат своите
импресии, сугестии, критики. Нашата јавност ќе има
можност да предложи некоја личност од македонската историја, чија восочна фигура сакаме да ја направат уметниците од
Санкт Петербург.

