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АНТРОПОЛОШКО ПРЕЗЕНТИРА   

ванаесет рекон струи-
рани ликови на лу-
ѓето кои илјадници 
години наназад жи-

вееле на територијата на де-
нешна Македонија,  прв пат 
се изложени во Музејот на 
Македонија, под наслов "Ли-
кови од минатото: Чо векот 
во праисториските и ис то-

Вредноста на изложбата не е во естетскиот мо-
мент, туку во нејзиниот документарен ка рак-
тер, зашто паралелно со ликовите е на пра-
вена и реконструкција на облеката и на на-
китот од некрополите од кои потекнуваат и 
скелетите.

Претставувањето на реконструираните глави е до-
полнето со цртежи на кои луѓето се на цр тани 
во природна големина, со облека и на кит.

риските епохи во Маке до-
нија". Изложбата е резултат 
на 20-годишната работа на 
антропологот Фаница Ве л-
јановска, раководителка на 
проектот. Автори на ре кон-
струкциите се вајарот Среќ-
ко Јовановски и сликарите, 
апсолвенти на ФЛУ, Тино и 
Марија Сотировски. Таа прет-
ставува прва докумен тарна 
реконструкција на чо векот 
во праисториските и ис то-

риските епохи во Маке до-
нија, преку неговите ске-
летни остатоци. Добли жу-
вањето на нашите прет ход-
ници е резултат на ком плек-
сен проект, на соработката 
меѓу научните и ликовните 
дисциплини. Користени се 
ре     зултати на антрополошки, 
археолошки, етнолошки 
про    у   чувања и сознанија на 
историјата на уметноста во 
Македонија, како и на мо ж-
ностите на вајарството и сли-
карството.

"Ликови од минатото: Чо-
векот во праисториските и 
историските епохи во Ма-
кедонија" содржи четири ре-
конструкции - антропо лош-
ки карактеристики, портре-
тни скулптури, цртежи на ко м-
плетни фигури и изглед на 
облеката, накитот и воору-
жувањето во минатото. 

Антрополошката ре кон-
струкција дава податоци за 
човекот и за населението во 
вкупно пет археолошки пе-
риоди, три праисториски 
(не олит, бронзено и железно 
време) и два историски (рим-

ско време и среден век) во 
распон од околу 65 века. За 
реконструкција на физио но-
мијата и комплетниот фи-
зички изглед избрани се 
дванаесет скелети, сите на 
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возрасни индивидуи, на воз-
раст од дваесет до повеќе 
од шеесет години. Физионо-
ми ите се оживеани во скул п-

ту ри (тродимензионални ре-
конструкции), изведени со 
нанесување на глина ди-
ректно на черепите, според 
зачуваните елементи за ре-
конструкција на ликот. Ком-
плетните фигури (дво ди мен-
зионални рекон струк ции) 
се насликани во при родна 
големина, според ан тро по-
лошките податоци (те лесна 
височина, должина на екс-

тремитетите, телесна гр ад-
ба), во облека, со накит или 
оружје од соодветниот пе-
риод. Облеката е рекон ст-
руирана преку хронолош ки 
и територијално блиски ар-
хеолошки наоди, прет стави 
на надгробни споме ници, 
скулптури и фрески. Ките-
њето и вооружувањето во 
минатото документирано се 
претставени преку кон кре т-

ни предмети, откриени на 
некрополите од кои по тек-
нуваат скелетите.  

Од најстариот период се 
реконструирани ликовите 
на една жена од неолитот 
(5.000 г.пр.н.е.), на маж од 
бронзеното и на пар од же-
лезното време. Другите ли-
кови се од античкиот, рим-
скиот и од средновековниот 
период. 

Антропологот Фаница Ве-
љановска е член на го ле-
миот тим кој ја подготви 
првата изложба на рекон-

струирани ликови во Ма ке-
донија, а како резултат на 
нејзиното 20-годишно ра-
ботно искус тво, таа истражи 
4.000 ске лети и оживеа 13 
лика. Се вкупната постапка е 
еви ден тирана во доку мен-
тарен филм, а како при д ру ж-
ни елементи се прет ста вени 
и фотографии од гроб ни-
ците во кои се пронајдени 
ске летите и од архео лош-
киот локалитет, со сите не-
гови специфики.


