
Пишува: 
Милева ЛАЗОВА

42  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 755 / 19.12.2008

Во далечната 1948 
година на иницијатива на 
големите Лазар Личеноски, 
Борко Лазески, Никола 
Мартиноски и Димче Коцо 
е создадена тогашната 
Уметничка галерија на 
Македонија во првичниот 
објект "Даут-пашин амам".

"Се гордееме со 
подарените две скулптури 
од еминентниот академик 
Боро Митриќески, кој 
порано беше и директор на 
оваа институција. Едната е 
на основоположникот на 
современото македонско 
сликарство Лазар 
Личеноски, а другата е од 
нашиот најголем 
претставник на 
апстрактната уметност 
Петар Мазев", истакна 

директорката 
Крстевска.

ШЕСТ ДЕЦЕНИИ   БИТИСУВАЊЕ ШЕСТ ДЕЦЕНИИ 
НА МАКЕДОНСК   АТА УМЕТНОСТНА МАКЕДОНСК 

О Д Б Е Л Е Ж А Н  Ј У Б И Л Е Ј О Т  Н А  Н А Ц      И О Н А Л Н АТА  ГА Л Е Р И Ј А  Н А  М А К Е Д О Н И Ј АО Д Б Е Л Е Ж А Н  Ј У Б И Л Е Ј О Т  Н А  Н А Ц   
"Ова е и нов почеток од работењето 

на оваа институција, во која умет ни-
ците со децении ги реализираат свои-
те идеи и го оставаат својот творечки 
опус. Присутните гости имаа можност 
да ја погледнат националната постав-
ка која се наоѓа во "Даут-пашиниот 
амам", чиј дел беше освежен со двае-
сеттина старо-нови, односно дела из-
вадени од депото на галеријата. Во 
рамките на самата свеченост беше 
про  мовирана и монографија '60-го-
дини Национална галерија на Маке-
донија', и воедно беше одржана при-
годна музичка свеченост. Годинава 
збирката се збогати со дела кои на 
галеријата й ги подарија уметниците 
Боро Митриќески, Илија Аџиевски, 
Вања Урошевиќ, Новица Трајковски... 

Основоположничката ге нера-
ција на современата македонска 
уметност се школувала надвор 
од нашите центри, бидејќи тогаш 
не постоел факултет за ликовна 
уметност во тогашна Македонија. 
Во далечната 1948 година, на ини-
цијатива на големите Лазар Личе-
носки, Борко Лазески, Никола 
Мар  тиноски и Димче Коцо, е соз-
дадена тогашната Уметничка га-
лерија на Македонија во првич-
ниот објект "Даут-пашин амам". 

Оттогаш почнала да дејствува ма-
кедонската ликовна сцена, од нос-
но нивните први претставувања 
и изложби се случувани токму во 
амамот. Колекцијата е создавана 
по пат на купување на делата од 
поранешните југословенски ре-
публики и на тој начин се збо-
гатувала збирката. 

"Денес располагаме со големи 
платна, дела кои се од непро цен-
ливо богатство. Првите изложби 
биле во раните 50-ти години. Во 
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аут-пашиниот амам" по многу 
години во себе собра стотици 
луѓе од најразлична фела, со 
цел да се одбележи 60. ро ден-

ден на Националната галерија на Ма-
кедонија. Сите простории на амамот 
беа преполни со министри, поли ти ча-
ри, верски великодостоинственици, 
дипломати, многу уметници и љуби-
тели на уметноста.

Свечената прослава почна со про-
екција на документарниот филм за га-
леријата "Светот на уметноста" на мла-
диот уметник и режисер Александар 
Спасоски. На присутните им се об ра-
тија првите луѓе на институциите кои 
го организираа јубилејот. Во рамките 
на свеченоста настапи оперскиот пе-
јач Борис Трајанов, квартетот "Екви-
либ риум" и музичкиот состав "Бак ла-
ва". Директорката на Националната га-
лерија, Маја Крстевска, им врачи трие-
сеттина плакети на своите сора бот ни-
ци, меѓу кои беа Министерството за 
култура, на уметниците Родољуб Анас-
тасов, Боро Митриќески, Томе Сера фи-
мовски, Трајче Јанчевски...

Директорката Крстевска потен ци-
раше дека ова е само завршување на 
еден циклус од нивната работа.
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ШЕСТ ДЕЦЕНИИ   БИТИСУВАЊЕ  БИТИСУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНСК   АТА УМЕТНОСТАТА УМЕТНОСТ

Се гордееме со подарените две скулп-
тури од еминентниот академик Боро 
Митриќески, кој порано беше и ди-
ректор на оваа институција. Едната е 
на основоположникот на совре ме но-
то македонско сликарство Лазар Ли че-
носки, а другата е од нашиот нај го лем 
претставник на апстрактната умет-
ност Петар Мазев. Следуваат уште три 
из ложби во нашите објекти - 'Чифте-
амам' и во Мултинационалниот центар 
'Мала станица', на кои ќе бидат пре зен-
тирани дела од творештвото на мла-
дите автори на македонската ликовна 
сцена и една изложба од средната ге-
нерација, која ќе се случи во 'Чифте- 

амам' каде ќе се претстават оствару-
вањата од фигуративното сликарство 
од шестата, седмата и осмата деценија 
на минатиот век. Тоа се имињата на таа 
средна генерација кои го одбележале 
тогашното битисување на маке дон ската 
ликовна сцена во сите ликовни дис-
циплини. Во таа група спаѓаат де неш-
ните професори кои први биле на 
Факултетот за ликовна уметност во 
Скопје, а сега веќе се во пензија", ис-
такна таа. 

На денот на одбележувањето на ју-
билејот беше промовирана моногра-
фијата отпечатена специјално за тој ден, 
која беше најавувана како луксузно 
издание. Во обемната книга од 160 
стра  ници најголем простор им е от ста-
пен на репродукциите во боја. Прет-
ставени се дела од колекцијата - икони 
од XIV и од XVI век, уметнички дела од 
Ѓорѓи Зографски, Димитар Андонов-
Папрадишки, Коста Шкодренау, Ди-
митар Пандилов-Аврамовски, Никола 
Мартиноски, Лазар Личеноски, Димо 
Тодоровски, Борко Лазески, Петар Ха-
џи-Бошков, Стефан Маневски, Драгу-

О Д Б Е Л Е Ж А Н  Ј У Б И Л Е Ј О Т  Н А  Н А Ц      И О Н А Л Н АТА  ГА Л Е Р И Ј А  Н А  М А К Е Д О Н И Ј А И О Н А Л Н АТА  ГА Л Е Р И Ј А  Н А  М А К Е Д О Н И Ј А

Министерката за култура рече дека 
"Даут-пашиниот амам" е простор во кој 
се направени првите вистински чекори 
во евидентирањето на македонското ли-
ковно творештво.

"Ова место е културен и духовен из-
вор, во кој уметноста опстојува веќе 60 
години, претворајќи го во центар на 
современата културна активност. Овој 
простор, во секое свое катче, крие една 
недовршена приказна, која секој посе-
тител сака непосредно да ја доживее. А 
вредноста на делата е непроценлива 
затоа што тие се дел од богатото кул-
турно наследство, кое ги бележи исто-
риските етапи на развојот на уметноста 
во нашава земја", истакна Канческа-Ми-
левска.

тин Аврамовски-Гуте и многу други. 
По местени се текстови од Мирјана Та-
леска, кустос-советник, и од Ана Фран-
говска-Стојановска, кустос во На цио-
налната галерија.

Националната галерија има при ло-
жено повеќе од 30 проекти за следната 
2009 година до Министерството за 
култура, но за тоа кога ќе бидат реа-
лизирани директорката Крстевска по-
сочи дека сè уште е рано да се каже, 
меѓутоа смета дека ресорното Минис-
терство ќе има сенс за сè тоа, за да 
може галеријата што е можно подобро 
да се претстави, како во земјава, така 
и надвор од неа.

текот на своето опстојување На-
ционалната галерија е збра ти ме-
на и со два града, Дрезден и Нир н-
берг. Меѓу најзначајните мо мен ти 
е претставувањето на На цио нал-
ната галерија на Македонија на 
Венециското биенале во 1997 
година, со професорката на Фа-
кул тетот за ликовна уметност, 
Анета Светиева, која како прет-
ставник на галеријата, преку Ми-
нистерството за култура ја прет-
ставила во најубаво светло", до-
даде директорката Крстевска.  

СОСЕМА ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ МУ БЕШЕ ДОДЕЛЕНО СОСЕМА ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ МУ БЕШЕ ДОДЕЛЕНО 
И НА АКАДЕМИК БОРО МИТРИЌЕСКИИ НА АКАДЕМИК БОРО МИТРИЌЕСКИ


