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ОСТВАРУВАЊА ОД ПОВЕЌЕ УМЕТНИЦИ ВО "МАЛА СТАНИЦА"

КУЛТУРА
КУЛТУРА

ОБЈЕКТИВНО ОГЛЕДАЛО НА  
Почетоците на создавањето на графичката 

збирка во Националната галерија на Маке до-
нија, датираат од основањето на институ ци-
јата (во 1948 година како Уметничка галерија 
"Скопје" и прва институција од овој вид кај 
нас), што значи дека временски коинцидира 
со почетоците на модерниот графички израз 
во Македонија.

На изложбата се вклучени и неколку поста-
ри графики од XVI и од XVIII век, кои хроно-
лошки не содејствуваат со периодот на кој 
му припаѓаат другите дела.

По изложбите "Пор тре-
тот како тематски пре-
дизвик" и "Македонски 

цртеж", неодамна во Мулти-
медијалниот центар "Мала 
станица" беше отворена тре-
та изложба во серијата пре-
зентации на збирките на На-
ционалната галерија насло-
вена како "Современа маке-
донска графика". Потоа таа ќе 
биде претставена и во по ве-
ќе градови низ Маке до ни ја. 

Преку презентирањето на 
избор од графичката збирка 
на Галеријата, низ седум де-
сеттина графички оства ру ва-

ња од македонски уметници 
од сите генерации, излож ба-
та практично го следи раз-
војот на графиката на Маке-
донија од педесеттите годи-
ни од минатиот век до денес. 
На изложбата се претставени 
дела од Симон Шемов, Дра-
гутин Аврамовски-Гуте, Пе-
тар Хаџи-Бошков, Славица Ја-
нашлиева и уште неколку 
поз нати уметнички имиња. 
Прв пат во рамките на из-
ложбата се изложени и пет 
графики, од кои едната е од 
XVI век, а останатите се од 
XVIII век. И тие, исто така, се 
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во сопственост на Нацио нал-
ната галерија на Македонија. 

Оваа изложба е конци пи-
рана како избор од графич-
ката збирка на Националната 
галерија на Македонија, со 
тенденција концизно да го 
прикаже развојот на маке-
донската графика, да потсети 
на одредени заборавени ис-
ториски и творечки вред нос-
ти, но и да акцентира од дел-
ни уметници чие графичко 
творештво има посебно зна-
чење за развојот на оваа умет -
ничка дисциплина. 

Македонската графика, за-
ради низа специфични и поз-
нати историско-општествени 
прилики, нема долга тради-
ција. Вистинските почетоци 
во графиката како модерна 
уметничка дисциплина/тех ни-
ка се откриваат дури на по-
четокот на педесеттите годи-
ни на минатиот век. Овој пе-
риод е значаен поради фак-
тот дека тогаш се враќаат 
број  ни македонски уметници 
- сликари, вајари, графичари, 
кои се школувале надвор од 
Македонија. Меѓутоа, дури 
во 1961 година се појавува 
пр вата графичка мапа во 
Македонија, во која во тоа 
време се застапени нај реп-
резентативните графички дос-
тигнувања на македонските 
уметници.    

Но, кога станува збор за 
почетоците на создавањето 
на графичката збирка во На-
ционалната галерија на Ма-
кедонија, тие датираат од са-
мото основање на институ-
цијата (основана во 1948 го-
дина како Уметничка гале ри-

ја "Скопје" и прва институција 
од овој вид кај нас), што зна-
чи дека временски коин ци-
дира со почетоците на модер-
ниот графички израз во Ма-
кедонија. Како што е познато, 
и во себе и околу себе, и 
графиката минувала низ по-
веќе трансформации и ме ну-
вања, имала свои воз неси, па-
дови и кризи. На оваа збир ка 
тој факт й дава специфична 
нота на автен тичен просле-
дувач на раз војот на гра фич-
ки израз во Македонија. 

"Графичката збир ка на На-
ционалната галерија на Маке-
донија е објективно огледало 
на развојните па тишта и тен-
денции во маке донската гра-
фика. Низ неа паралелно мо-
же да се следи кон тинуи ра-
ниот развој и рас теж на гра-
фичките техники во маке дон-
ската графика, но и 'зрее ње-
то' на творечкиот исказ на 
многумина еми нент ни маке-
донски графичари. Но, ток-
му во овој контекст треба да 
се потенцира придо несот на 
оваа институција и во шире-
њето на графичките хори-
зонти кај уметниците и пуб-
ликата преку пре зен та ци јата 
на бројни репре зен та тив ни 
ме ѓународни гра фич ки из-
ложби", ќе запише во ката-
логот директорот на Гале ри-
јата, Златко Теодо сиев ски.

Во изложбата се вклучени 
и неколку постари графики, 
кои хронолошки не содеј ству-
ваат со периодот на кој таа се 
однесува. Станува збор за гра-
фики настанати меѓу XVI и 
XVIII век. За првата, која е од 
XVI век, се знае дека е од 

клише режано во дрво, откри-
ено во црквата "Света Бого-
родица" во велешкото село 
Сокле и ги претставува Исус 
Христос, Богородица Одигит-
рија, Све ти Петар и Свети Пав-
ле. Оста натите 4 графики се 
од бак рорез и зборуваат за 
раз во јот на оваа ликовна дис-
ци плина, која особено се негу-
вала на Света Гора. На гра-
фиките се претставени Света 
Богородица Трорачица и ски-
тот со нејзиното име, Свети 
Ѓорѓи и манастирот "Зограф", 
Свети Сава и Свети Симон и 
манастирот "Хиландар". 


