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КОРИФЕЈ НА МАК  

12 ГОДИНИ ОД СМРТТА НА ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ

ИЗЛОЖБА
ИЗЛОЖБА

По повод одбе лежу ва-
ње то на 12-годишни-
на  та од смртта на ака-

демскиот сликар Љубомир 
Белогаски (1911-1994), во Му-
зејот на град Скопје беше  
пос тавена изложбата "Дона-
ција на Љубомир Белогаски 
(1911-1994)". На неа беа из-
ложени дела од донацијата 
која уметникот Белогаски му 
ја подари на Музејот на град 
Скопје. На одбележувањето 

Во знак на пиетет кон личноста и делото на Белогаски, Музејот на 
град Скопје секоја година ја одбележува не говата смрт. Пред 12 
години тој му подари 159 акварели на овој Музеј.

на годишнината беше доде-
лена и наградата која го носи 
неговото име, а традицио нал-
но ја добива млад автор (до 
35 години), за успешно ос тва-
рување на самостојна излож-

ба, реализирана претходната 
година. Годинава ова по чес-
но признание й припадна на 
младата авторка Марија Вет-
рова, за проектот "Лавиринт 
и спротивности". Досегашни 

добитници на наградата се: 
Моника Десоска, групата 
"Круг", Јован Шунковски, Ван-
чо Јаков, Радмила Ончевска, 
Јасмина Новковска и многу 
други. 
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ЕДОНСКИОТ АКВАРЕЛ

Љубомир Белогаски е еден 
од најимпозантните претстав-
ници на првата генерација 
македонски современи сли-
кари, основоположник на ма-
кедонската уметност и мај-
стор на акварелот. Роден е 

1911 година во Делчево. За-
едно со Вангел Коџоман, Ди-
митар Кондовски, Миле Ко-
рубин й припаѓаат на гене-
рацијата која својата над град-
ба ја стекнуваше во Париз, 
како наследници и совре ме-
ници на големите Марти нос-
ки, Личеноски, Пандилов итн. 

Беше долгогодишен профе-
сор во Училиштето за при ме-
нета уметност во Скопје. Не-
говите дела се своевиден па-
токаз за развојот и зна че ње-
то на македонскиот акварел. 
Потврда за големината на 

Белогаски е и неговото најви-
соко место во современото 
македонско и европско сли-
карство. Неговото дело е пот-
тик за многу денешни сли-
кари од македонското умет-
ничко небо, како: Тодор Ѓор-
ѓиевски-Теди, Петар Геор ги-
ев-Пљум, Никола Јанковиќ и 

многу други. 
Во знак на пиетет кон лич-

носта и делото на Белогаски, 
Музејот на град Скопје секоја 
година ја одбележува него-
вата смрт. Пред 12 години тој 
му подари 159 акварели на 
овој Музеј. Од оваа збирка е 
формирана Галеријата при 

Музејот на град Скопје, која 
го носи името на донаторот, 
каде постојано се изложени 
дела, според хронолошки ре-
дослед, на сите негови тво-
речки фази. Збирката има ис-
клучителна вредност и е пр-
ва и единствена таква дона-
ција во земјава.  


