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ПОЗНАТИОТ КАНАЃАНЕЦ MICHA   

а 2 јануари 
2005 година 
во Еги пет-

скиот центар за ин-
тернационална кул-
турна соработка во 
главниот град на 

Египет, Каиро, беше промо-
вирана самостојната излож-
ба на познатиот уметник Mi-
chael Close. Оваа изложба се 
реализира на иницијатива 
на Министерството за кул-
тура, а проектот го поддржаа 
и амбасадите на Канада и на 
Република Македонија во 
Египет. Изложбата свечено ја 
отвори Cherif El Shoubashy, 
прв заменик на секретарот 
за надворешна културна со-
работка. На отворањето при-
суствувале бројни гости, 
прет      ставници од културниот 
и од дипломатскиот кор во 
Каиро.

Уметноста нема граници. 
Нејзината универзална ми-
сија - слобода на духот обеди-

Michael Close е познат канадски уметник чиешто авторско искуство, преку 
синтезираниот интелект и сензибилитет, се наметна како една и един-
ствена универзална вистина. Артистичката иновација во него вите дела 
е комбинација на различни елементи и искуства, кои й служат на 
конвенцијата на вистината и за неговите обожаватели таа е дух кој 
рефлектира слобода. Michael Close е роден и израснат во Торонто, 
Канада, каде што и се здобива со образование на Ontario Collage of Art. 
Својот талент го потврдува со многубројните награди кои ги ос во јува и 
пред да го заврши средното образование. Од неговата прва са мо стојна 
презентација во 1977 година, во "Галеријата 76" во Торонто, до неговата 
најистакната изложба во Biuro Wastaw Actystuysznych "Art Stilon" Muse-
um (Poland 1993), овој уметник ја  промовира својата уметност секаде 
во светот, како во соло презентации, така и во екипни изложби од 1973 
година до 1993 година. Белгија, Украина, Австралија, Романија, Полска, 
Турција, Германија, Македонија, Франција, Сло ве нија, се само дел од 
дестинациите каде што Close ја презентирал сво јата несекојдневна 
творечка имагинација. Денес тој живее и работи во Торонто, заедно со 
сопругата Менка и двете ќерки Александра и Ме лани. 

ни три далечни култури: еги-
петската, маке донската и 
канадската. Во кон текст на 
оваа културна мисија, во 
едно од интер вјуата посве-
тени на неговата работа, 
лично сликарот ќе истакне: 
"Сликарството е па тот до 
мирот". По повод из ложбите 
господинот Close даде две 

интервјуа, и тоа на На ци-
оналната телевизија на Еги-
пет и на сателитскиот канал. 

Неговата втора изложба 
беше одржана на 9 јануари 
годинава, во древната Ал е-
ксандрија, градот во кој сè 
уште се чувствува духот на 
македонскиот војсководец - 
Александар Македонски. Таа 

беше одржана во Алексан-
дрискиот центар за сликар-
ство, во соработка со Ам-
басадата на Република Ма-
кедонија. Изложбата за от-
ворена ја прогласи госпо ди-
нот Јошко Станковиќ, прет-
ставник од Амбасадата на 
Република Македонија во 
Каиро. Имено, до петна есет-
годишна возраст господинот 
Станковиќ живеел во Ал ек-
сандрија. 

Александрија е прекрасен 
град со слоеви на културни 
периоди, кои се одразуваат 
и во денешниот секојдневен 
живот, а како резултат на тоа 
изложбата претставуваше 
мож      ност за повторна средба 
на културите (овој пат вклу-
чувајќи ја и копската, старата 
египетска култура). Сликите 
работени во различни сли-
карски техники (на платно и 
на хартија), биле изложени 
во три прекрасни простории 
во Александрискиот центар 
за сликарство, кој претходно 
се користел како палата. 

Семејството Close го ис-
користи својот престој во 
Египет и за посета на бројни 
историски и културни зна-
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менитости на оваа древна 
земја. 

"Во Александрија имавме 
несекојдневна можност да ја 
посетиме џамијата "Nebi Da-
niel" ("Пророк Даниел"), која 
датира од времето пред 
Христа, и се претпоставува 
дека постојат стари темели 
на светилиште посветено на 
овој пророк. Имавме мож-
ност да влеземе во џамијата, 
а Мајкл влезе и во под-
земјето, каде што можеби 

позади ѕидовите денес се на-
оѓа гробот на Александар Ма-
кедонски, бидејќи сè уште не 
е пронајдено неговото по-
след  но живеалиште. Сите 
претпоставки се можни", рас-
кажува госпоѓата Менка, со-
пруга на Michael Close. 

Сликарот Michael Close, 
не    говата сопруга и двете 
ќерки Александра и Мелани, 
кои ги придружуваа на ова 
патување, бескрајно им се 
благодарни на сите кои ги 

поддржаа во нивниот про-
ект, особено на гос подинот 
Јошко Станковиќ од Амба-
садата на Македонија во 
Каиро, кој воедно му беше и 
домаќин на семејството Clo-
se, потоа на Мини стер ството 
за култура на Египет, на 
господинот Зоран Кочов со 
семејството од Bramton, Ka-
nada, господинот Chris Stefu 
со семејството од Toronto, 
Kanada, и Ana Wisconti од Os-
hawa, Canada. 

СОПРУГАТА МЕНКА НА ЕДНА ОД 
ИЗЛОЖБИТЕ ВО ЕГИПЕТ


