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Почитувани читатели,
Почитувани колеги,

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови” кое како и години наназад
така и овој пат ќе понуди автентични материјали и нови сознанија од областа на
историјата, заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно наследство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја
на уметноста, епиграфика....
Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги од редот на вработени во
оваа институција, но и трудови на колеги кои работат во различни сфери во културните и научнитеинституции ширум републиката.
Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме за тоа
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место
во некој иден ваков број.
Како и секое претходно, и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги и
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни трудови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста.
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и за секаква асистенција во
врска со аплицирањето за учество во Зборникот.

Претседател на Редакцискиот одбор

в.д.Директор

Енгин Насух

д – р Мери Стојанова
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Владо ЃОРЕСКИ
ИСТОРИЈА НА БИТОЛСКОТО СЛИКАРСТВО,
ПОЧЕТОЦИТЕ НА СОВРЕМЕНИОТ ЦРТЕЖ И ГРАФИКАВТОР ДЕЛ
Апстракт: Кон крајот на деветнаесеттиот и почетокот на
дваесеттиот век, во Битола, работа и свои дела оставаат значајни
уметници кои директно доаѓаат од акдемиите во Виена, Минхен, Фиренца.
Нивната творечка активност особено е значајна во доменот на цртежот и
графиката, поголем број од овие дела своја валоризација, популаризација и
афирмација ја имаат добиено во европските ликовни центри, особено во
Париз.
Овие активности кои биле во континуитет, кои биле логичен и
творечки прослед далеку од случајни историски инциденти, се основните и
ликовно- естетски најцврстите темели за развојот на современото ликовно
творештво во Македонија, кое за идна престоечка ревизија, докажуваат
најексплицитно дека современата ликовна уметност во Македонија не само
што почнува во Битола туку е и најдиректно поттикната од светските
ликовни центри: Париз, Минхен, Виена, Фиренца.
Клучни зборови: современа ликовна уметност, современа ликовна
уметност во Македонија, историја на современата уметност во Битола,
современ цртеж, современа графика

Историјата на современата уметност во Битола започнува од крајот на
19 век. Современата уметност во Македонија, и покрај досегашните
општоприфатени стереотипи, сепак, започнува во Битола и време е да се
направи посериозна ревизија на неколку факти кои ќе бидат тема на овој дел
од студијата. Нејзиното појавување и создавање во Битола ни најмалку не е
случајно или стихијно, тоа си има своја логична и цврста генеологија.
Суштински, нејзиното создавање и реализација во почетокот е
изразено во цртежот и графиката. Зошто е тоа така има повеќе причини.
Веќе е спомнат основоположникот Александар Ѓаконов чија цртачка
мапа со потписи на создавањето, сè од 1898 – 1900 година е во целосна
корелација со европскиот современ цртеж од тој период. Творештвото на овој
автор е во еднаква естетска, мисловна и креативна корелација со европските
ликовни случувања од тој период, без никаква дилема или непотребни
градации. (Мапата од над двесеттина цртежи на овој автор, битолскиот завод
и музеј ги имаше откупено пред околу две децении од сопственикот Антула
Лазарева, од Битола, со стан на улица „ Маркс и Енгелс“ бр 1. Со Антула и
нејзиниот сопруг Лазар, во време на откупот, покоен, бев директен сосед. За
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мапата знаев пред откупот од страна на битолскиот завод и музеј. Уште
додека студирав на Филозофскиот факултет – група историја на уметноста,
разговарав и со Антула и со Лазар. Од усните податоци пренесени од
сопругот на Антула-Лазар, бидејќи за самата мапа која беше необјавена
додека беше во нивна сопственост а подоцна остана исто така необјавена од
страна на институцијата, што значи немаше никакви пишувани траги, дознав
дека Александар бил од семејството Ѓаконови, кои пак биле во некој
подалечен род со Лазар Патчев. Таткото на Александар, Петар, бил трговец,
кој што патувал, престојувал и одржувал трговски врски во Битола, Солун,
Белград, Будипешта и Виена. Неговиот син заминал на студии во Виена, каде
што меѓудругото, посетувал уметничко училиште. Додека студирал во Виена,
се враќал за време на распустите во Битола. Лазар не знаеше и не се сеќаваше
дали мапата е од неговиот студентски период или од подоцна. Тој тврдеше
дека по завршувањето на студиите, извесно време престојувал во Битола,
потоа во Солун. После тоа не се знае како и каде продолжува неговиот
животен пат. Во исказите, Лазар сметаше дека заминал во Соединетите
Американски Држави. Контактите биле прекинати, особено по
избувнувањето на Првата светска војна. Според тврдењето на Лазар,
Александар бил посветен на ликовната уметност)

Александар Ѓаконов- Два портрети, 1898, 1899 година, молив, 30 Х 25 см
Покрај историските, културолошките и творечки причини, во Битола, во
тој период како во никој град во Македонија, се создаваат беспрекорни услови за
нејзиното постоење и опстојување. Своевидна преродба во градот од крајот на
деветнаесеттиот век, меѓу другото, е обележана и со создавањето центар на
печатарството и тоа со раширена мрежа не само на печатници туку и печатен
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материјал, што значи и центар на писменоста кој уште повеќе ќе ја
мултиплицира идејата и егзистенцијата на мултинационалноста. Ова е одлично
обработено и прикажано во тротомното издание: „Печатарството и издаваштвото
во Битола“, тротомно издание, група автори, издавач-Друштво за наука и
уметност, Битола.
Треба да се потенцита дека создавањето на ликовните дела од крајот
на деветнаесеттиот век до денес се одвива во своевиден логичен и непрекинат
континуитет кој е специфичен, оригинален и цврст патоказ на битолската
дијалектичка творечка мисла без прекин.
Покрај Ѓаконов, во овој период работел и Коста Шкодреану, кој предавајќи
во Романската гимназија, всушност, и едукативно и стручно ги поставува
основите на современата технологија и изразност на цртежот и графиката. За
жал, од неговиот опус, денес имаме малку дела, затоа што скоро севкупниот
негов ликовен трезор денес е во Констанца, Романија, во сопственост на
неговата внука.1

Коста Шкодреану - Портрет на дете, 1900 година
Уште еден исклучителен важен факт за целата оваа состојба на создавањето
на еден творечки ракурс од сите аспекти е и доаѓањето и неколку годишниот
престој на Владимир Бециќ во Битола.
Бециќ е еден од најзначајните современи ликовни уметници во
тогашна Југославија, чиј опус е со важна европска поврзаност и кој е дел од
врвната европска уметност од тој период.
1

Википедија — слободната енциклопедија-Коста Шкодреануhttps://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A8%D0%
BA%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%83;https://mk.googleinfo.org/1219281/1/kosta-shkodreanu.html;
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Владимир Бециќ (хрватски: Vladimir Becić), (роден во Славонски
Брод , на 1 јуни 1886 - починат во Загреб , на 24 мај 1954) — бил хрватски
хрватски сликар, познат по неговате дела работени во духот на Минхенската
сликарска сликарска школа, извршил значајно влијание врз развојот на
модерната уметност во поранешна Југославија и Хрватска .
Бециќ студирал сликарство во Минхен на престижната Академија на
уметностите, заедно со Оскар Херман Мирослав Краљевиќ и Јосип Рачиќ.
Оваа група хрватски уметници се познати како хрватски уметници од 20
век или - Нинхенски круг , нивното уметничко дејствување е суштинско во
развојот на хрватската уметност на 20 век . По Минхен, Бециќ студирал и
работел во Париз , а потоа, во 1910 година, се вратил во Загреб . Бециќ бил
професор на Академијата за ликовни уметности во Загреб и член на
Хрватската академија на науките и уметностите.
За време на Првата светска војна, Владимир Бециќ работел како воен
дописник и илустратор од Македонскиот фронт, создавајќи серија слики со
мотиви од војната. Живеел во Битола, каде што имал свое сликарско ателје и
покрај воените сликарски и цртачки дописи, изработил серија на уметнички
дела, особено на пејзажи со мотивска определба од околината на Битола.
Во Битола, тој имал свое ателје. Тука живеел со неговата свршеница
Љуба Јокановиќ, која завршила магистратура по фармација во Виена.
Неговите дела како документ се зачувани низ фотографии, а покрај
сликите на Бечиќ што ги гледаме на нив, важен е и другиот инвентар, особено
репродукциите на делата на Веласкез. Покрај тоа, тој создал и дела во кои ги
насликал пејзажите на Битолскиот крај, портрети, меѓу кои се истакнуваат
оние од голем формат, во кои е и неговата свршеница во облекло за јавање на
коњ.
Во април 1915 година, Бечиќ ја организирал својата самостојна
изложба на неговите дела во Битола. Тоа беше првата изложба одржана во
денешна Македонија. Изложени биле 31 дело, а преглед, информација и
осврт за оваа изложба бил објавен во еден локален весник од кој детално е
опишано за севкупниот изложен сликарски опус („Битољске новине’,
декември, 1915).
Кога после неколку години престој, Бечиќ ја напуштил Битола и
преку Рим заминал за Париз, ги понесол сите свои дела од битолскиот
период. Овие слики ги оставил во ателјето на аргентински сликар во Париз, а
меѓу нив биле и „Портрет на невеста на коњ“, „Портрет на А. Павловиќ“,
„Портрет на С. Миличиќ“ и ред други кои се и видливи на фотографиите од
ателјето.
Највпечатлива е, сепак, сликата „Еден погреб“- на која е насликана
селска запрежна кола која е влечена од два слаби вола, во неа тело на мртов
војник. На друга слика „Во болница“, медицинска сестра седи покрај
болнички кревет, претставена преку ликот на неговата свршеница.
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После Битола, изложбата била организирана во Солун, каде за неа
било објавено во француски весник издаван во тој град- L’Indépendant, во кој
имало и критичен осврт и есеј од Адолф Боун. По затворањето на изложбата,
весникот L’Opinion (18 април 1915 година) објавил дека интересот за
изложбата на Владимир Бечиќ е голем и дека има ред за влез во изложбениот
салон.
На 19 април 1915 година, Владимир Бечиќ и Љуба Јокановиќ се
венчале во Битола. Само еден ден подоцна, Бечиќ му се обратил на
министерот за армија со барање да го назначи на позицијата воен сликар во
Главниот штаб.
Кога Бечиќ отишол во војна, неговата сопруга останала сама,
работејќи во аптеката „Код орла“, сопственост на Ѓуро Лакиќ.
Подоцна, по неколкугодишниот престој во Битола, во Париз, Бециќ ќе
приреди неколку самостојни изложби во кои ќе бидат централно изложени
неговите слики од битолскиот период. Кон ова е особено важно да се
потенцира дека покрај платната, биле изложени цртежи и литографии.
За неговото дело „Еден погреб“, францускиот писател Едмонд Ростан
ќе напише поема. .
Голем број историчари на уметноста од Хрватска и Франција
истакнуваат, пишуваат и потенцираат дека Владимир Бечиќ е заслужен, не
само за организирање на првата самостојна изложба на современа уметност
во Битола и Македонија туку и за развојот на модерното сликарство во
Македонија, што е од историско значење.2
Всушност, неговата самостојна изложба во Битола е меѓу првите
самостојни изложби од современата ликовна уметност во тогашна
Југославија и на Балканот.
Суштествен е и еден друг мошне важен факт - организирање на
изложба со дела на современа уметност е директна потврда дека во Битола
имало публика, интерес и образовани љубители на уметноста кои знаеле да ја
почувствуваат, вреднуваат и сфатат современата ликовна уметност и
актуелните естетски и творечки движења, карактеристични за најважните
европски ликовни центри.

2

ZVONKO MAKOVIĆ- “Ratni reporter Vladimir Becic”, ŽIVOT UMJETNOSTI, 2018, Zagreb,
UDK: 77.044::355.4](497.11)"1914/1918"75Becić, V.
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Владимир Бециќ со својата сопруга во ателјето во Битола, 1915 година, во
позадина се гледаат негови дела создавани во Битола, подоцна изложени во
Солун и Париз каде што ќе предизвика голем интерес кај париската ликовна
публика

Сопругата на Бециќ, Љубица, магистер по фармација, заврешена во Виена,
фотографирана во ателјето на Бециќ, во позадина репродукции од Веласкез,
Битола 1915 година
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Владимир Бециќ-Цртеж од Битолскиот фронт, Битола 1915 година

Владимир Бециќ-Цртеж од Битолскиот фронт, Битола 1915 година
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Владимир Бециќ- Битолскиот фронт, комбинирана техника од Битолскиот
фронт, Битола 1915 година (во позадина Пелистер)

Владимир Бециќ- Скица за антологиското дело „ Еден погреб“, колаж,
комбинирана техника од Битола 1916 година
Другиот уште посуштински факт е што изложбата, со таков ликовен
квалитет, современост и актуелност, неколку години после тоа била
презентирана во Париз и високо оценета од ликовната јавност која
потенцирала дека премиерното издание и инспирација за изложените дела
авторот ги имал во Битола, а тоа зборува дека во Битола се случуваат
европски ликовни настани, неколку децении пред воопшто да се појават
првите дела од современата уметност во Македонија.
Ако кон ова го додадеме и фактот што Коста Шкодреану, создава и
работи во истиот период, како и генерацијата на млади кои ги едуцирал не
само за сликарството туку и за применетата уметност, тогаш слободно
можеме да зборуваме не за инцидент, туку за ликовна средина и ликовен круг
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кои активно создаваат и работат во духот на актуелните светски ликовни
движења.
Меѓу другото, затоа е спомната и книгата за печатарството во Битола,
затоа што низ бројните изданија од тој период, на книги, весници и друг
материјал, видливо е присуството на одлична ликовна култура и естетика која
е во корелација со актуелните движења во доменот на илустрациите (цртежи
во книги, илустрации во весници, изработка на стилизирани вињети во духот
на арт нуво, како и стручна и професионална типографија која е и во
латиничен и кириличен формат со одлично испланиран простор и согледби
на високи професионалци, пред неколку години беше организирана изложба
за збирката на плакати од Историскиот архив во Битола, на плакатите од тој
период забележлив е чист, професионален и беспрекорен ликовен јазик,
карактеристичен за визуелниот идентитет на метрполи).
Овој период е клучен, значаен и многу битен во откривањето на
генезата на современото македонско сликарство. Игнорирањето и
недоволното проучување на ликовните движења во Битола од почетокот на
дваесеттиот век , всушност, не само што оставаат одредена празнина и
историска нејасност, туку севкупниот битолски, единствен ликовен феномен
како и македонски ги оставаат, за жал, како една фрагментарна недореченост
и локална претенциозност, која не само што ја оддалечува од суштината туку
создава лажна слика за длабочините и неповторливоста на едно автентично
сликарство кое сè уште ја нема вистинската валоризација ниту, пак,
вистинско вреднување кое е автентично и без никакви дилеми создавано со
творечка длабочина и значење во европски рамки. Или поуките за светското
ликовно творештво, не доаѓаат од Белград или некој балкански центар, туку
директно од европските ликовни центри - Ѓаконов од Виена, Бециќ од
Минхен, Шкодреану од Фиренца. Во натамошната ревизија на историјата на
македонската уметност мора да се имаат во предвид овие факти.
За постоењето на континуитет и жива творечка активност зборуваат и
низа понатамошни факти кои преку одредени ликовни „арте факти“ и ремек
дела, само ќе ја потврдат генеологијата, дијалектиката на ликовната мисла во
Битола, која на некој начин во својот развој ќе има дефинитивно единствена
улога во развојот на севкупното ликовно, подоцнежно творештво во
Македонија.
Кон овој прилог за создавањето на современиот цртеж и графика
секако дека треба да се потенцира и работата на Томислав Кризман еден од
најзначајните предвоени југословенски графичари.
Кризман, Томислав, хрватски сликар и графичар (Орловац во близина
на Карловац, 21 јули 1882 година - Загреб, 24 октомври 1955 година).
Студирал сликарство и графика кај Б. Шикош-Сесија и М. Кл. Црнчиќ во
Загреб, како и на Факултетот за уметност и занаетчиство 1903–07 (Ф.
Мирбах) и Академијата во Виена, каде стапил во контакт со уметничката и
литературна авангарда, која со движењето Арт Нуво претставувала
најдиректен
отпор кон академизмот. Од 1912 година предавал на
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Занаетчиското училиште, а од 1922 година до неговата смрт на Ликовната
академија во Загреб. Тој бил редовен член на ЈАЗУ (денес ХАЗУ); тој е еден
од основачите на Друштвото за ликовни уметници „Медулиќ“, основач на
пролетниот салон (1916) .Основоположник на модерната хрватска графика.
Најзначаен е неговиот графички опус, препознатлив по широките површини
на обоените делови, цврстиот цртеж, ритмичките алтернации на темни и
светли површини и понекогаш нагласените детали.
Меѓу позначајните негови графички ликовни дела се дела со мотиви
од Битола.3
Работени педантно, прецизно, со перфектна графичка изострена технолошка
реализација, овие дела претставуваат темел на современиот графички израз
во Југославија, не само по својата извонредна графичка сеопфатност туку и
по неверојатната поетика која со длабок и неповторлив инстинкт ја откриваат
севкупната литературна, поетска атмосфера на Битола, како на град со
специфична атмосфера и архитектура која е како некакво чудно, носталгично
огледало во кое треперат и се одразуваат сликите и соништата и улиците на
Париз.
Овие негови дела ќе извршат влијание кај Божидар Јакац, а преку него
и во создавањето на љубљанската графичка школа.

Томислав Кризман - Улица во Битола, бакропис, 1923

3

Tomislav Krizman (1882 - 1955), Croatian.Lexicon of Foreign,
https://www.artlexicon.mk/foreign-painters-in-macedonia/krizman-tomislav/; Macedonia in the
works of the Croatian artist Tomislav Križman - Македонска Ризница, бр. 10, TOMISLAV
KRIZMAN (1882-1955) BITOLJ –Madl Art
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Томислав Кризман - Улица во Битола, бакропис, 1923
Следниот автор кој оставува суштински дела со мотиви од Битола е
Љубомир Ивановиќ.
Неговото влијание, особено во развојот на македонскиот цртеж е од
непроценливо значење.
Спонтаноста, темпераментот, пронаоѓањето на поетскиот урбан
екстракт, ќе бидат главната интонација во идните опуси на низа македонски
уметници од кој во целата таа генеологија на уметничко опстојување, на
одреден начин започнува најдиректно со делата на Ѓорги Ачески.
Роден и починат во Белград. Ивановиќ е значаен српски сликар од
таканаречената „Прва генерација на српски импресионисти“. Студирал на
Минхенската ликовна академија, помеѓу 1905-1909, кај професорите Лудвиг
Левц и Александер фон Вагнер. Во исто време земал приватни часови кај
проф. Антон Ажбе. Реализирал студиски патувања во Париз, помеѓу 192030. Приредува изложба во Париз во 1921г. каде што прикажува 7 дела од
Јужна Србија и Македонија.
Ивановиќ бил професор на Балградската ликовна академија. Во
подоцнежните години, целосно се посветува на цртање и графика. Значењето
на Љубомир Ивановиќ за македонската ликовна уметност не е само неговата
уметност туку и неговата образовна работа. Имено, тој бил професор на
некои од најзначајните македонски сликари, како на пример Љ.Белогаски и Л.
Личеноски.
Голем број од македонските цртежи на Љ.Ивановиќ се публицирани во
книгата „Цртежи од Југословенските предели и места“ издадена во 1937, која
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што содржи цртежи од Скопје, Струга, Охрид, Битола и други македонски
места.4
За разлика од Кризман, неговото истражување на визурата и
ликовното зрачење на битолската архитектоника е слободно, спонтано,
директно, ритмички немирно, медитативно и изразито импресионистички.

Љубомир Ивановиќ - Џамија во Битола, 1926, молив

Љубомир Ивановиќ - Турбе во Битола, 1926, молив

4

Википедија -Љубомир Ивановиќ,
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8
0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9C; Цртежи и
графики од Љубомир Ивановиќ во Мала станица - https://nationalgallery.mk/tsrtezhi-i-grafikiod-lubomir-ivanovik-v/ ; Likovna enciklopedija Jugoslavije. 1, A-J, Zagreb : Jugoslavenski
leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1984
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Љубомир Ивановиќ - Мотиви од Битола, 1926, молив
Битола кон крајот на шеесеттите години на минатиот век ќе стане
графички центар во Југославија.
Нејзиното значење, после 1993 како центар, ќе добие меѓународно
значење со кое ќе ја сместат во поважните графички центри во светот.
Темелите, основите за оваа состојба и развој се од крајот на
деветнаесеттиот век, вградени и создадени од врвните автори, создавани
истовремено во дослух со современите светски движења и творечки значења
кои оставиле траги низ генерациите, траги на вистинско, чисто и искрено
доживување, толкување и живеење со уметноста.
Почетоците на прераснувањето на Битола во графички центар од
крајот на шеесеттите години е недоволно и непрецизно проучено и
интерпретирано, поради што до денес има најразновидни шпекулации,
претенциозни припишувања и неисправни, неточни фактографии.
Во наредното поглавје, документирано ќе ги разгледаме настаните,
причините, мотивите и актерите од тој период, со што ќе се обидеме да
исправиме некои импровизации, а и конечно да им дадеме вистинско и
дефинитивно признание на низа луѓе кои застанаа целосно и најангажирано
во создавањето на оваа значајна културна пројава која стогодишната европска
творечка традиција на овој град ја имаат воздигнато до суштината на
постоењето на креативното постоење, кое е битот на еден народ, на
поединецот, на љубовта кон духовното, кон вечното. Игнорирањето,
замолкнувањето и незаинтересираното разминување за овие случувања и
постоења, всушност, е игнорирање и на сопственото вистинско постоење како
и фатаморганистичките колективни претпоставки за една нација која повеќе
се докажувала кон сите европски центри отколку во своите сè порамнодушни
средини.
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Како вовед во следното поглавје, сметам дека е потребно да се
спомене Ѓорѓи, кој ја синтетизирал, ја апсорбирал и творечки ја почувствувал
севкупната
ликовна историја, особено на цртежот, донесувајќи до
оригинален трепет , до химна на сензибилниот потез, непосреден, директен,
следејќи ги импулсите на животот, своевидна апсолутна хармонија помеѓу
животот и творештвото или живот потполно посветен на творештвото.
Цртежот како елементарно и конечно искажување, без разубавување или
покривање со колорит, со естетика на стилови или мисла за допадливост или
прифатливост.
Ѓорѓи Ачески – Аче е роден во Прилеп во 1914 година.
Уште како млад започнал со сликање без соодветно ликовно
образование. Сè што постигнал во сликарството, го постигнал како самоук и
без соодветно ликовно образование.
За неговата заинтересираност кон цртежот, најмногу му должи на
Љуба Ивановиќ, кого го нарекувале и „кралот на моливот“ и важел за еден од
најпознатите мајстори на графиката во Југославија.5
Неговите цртежи најмногу придонеле да се определи тематски за
старата архитектура. Мотивите ги наоѓал во градските периферии и селските
населби низ цела тогашна Југославија. Тие за него претставувале непресушен
извор на инспирација и притоа, откривајќи ги нивните тајни, се ставал во
улога на истражувач.
Денес, повеќето стари градби ги има само во неговите цртежи. Има
насликано околу 3000 и повеќе цртежи. Не водел евиденција бидејќи сликал
скоро секој ден. Неговата прва изложба во јавноста била во 1938 година.
Имал отворено повеќе од 15 самостојни изложби, а имал учествувано и на
повеќе заеднички изложби.
Добитник е на повеќе награди, меѓу која и наградата за животно дело.

5

Ѓорѓи Ачески – Аче.Википедијаhttps://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%83%D0%BE%D1%80%D1%93%D0%B8_%D0%90%D1%8
7%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8; ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 20 - 2017 г - НУ Завод
и музеј Битола; Ѓорги Ачески: Цртежи Самостојна изложба организирана по повод 40 години
од првото заседание на АСНОМ, Уметничка галерија, Скопје, 1984, Ѓорги Ачески,
Ретроспективна изложба, Уметничка галерија, Скопје, 1972

178

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24

Ѓорѓи Ачески – Аче - Градски часовник во Битола, почеток на
години, туш

шеесетите

Ѓорѓи Ачески – Аче - Битола, почеток на шеесетите години, туш

Ако во руската литература, како една од суштинските метафори било
тврдењето дека севкупниот литературен руски универзум потекнува од
Гогољевиот „Шинел“, тогаш слободно можеме да констатираме дека
современиот македонски ликовен јазик потекнува од битолскиот ликовен
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круг, кој како мало островче, оддалечено од Балканот, се појавува со
севкупниот европски ликовен тестамент, како залог за идното ликовно
творештво, чиј обем, значење, длабочина и сеопфатност сè уште не е докрај
вистински вреднувано и претставено во директна и повратна релација со
ликовното милје на европското и светското ликовно постоење, без никаква
задршка или дилема.
Резиме
Современата ликовна уметност во Битола, е своевиден фномен во
македонската ликовна уметност. Во Битола не само што создавале голем број
уметници, туку сите на некој начин биле во сериозен контекст со актуелните
ликовни движења на меѓународен план. Битола била центар на значајни
ликовни случувања и ризница на големи ликовни опуси. За жал досега не е
доволно и систематски, хронолошки и во една целина, обработен, истражен и
публикуван овој период со што ќе се осветлат, ревидираат и потврдат и
дредени ликовни, естетски и стилски вредности кои најчесто ги надминуваат
по своето значење границите не само на оваа средина. Визуелната генеза на
современиот ликовен израз во Битола има своја компактност, хомогеност и
истакнат историцизам кој што е од исклучителна важност за севкупните
ликовни елементи на современиот творечки израз во македонската ликовна
средина.
Resume
Contemporary art in Bitola is a kind of a peculiar phenomenon in the Macedonian
art. In Bitola, not only did they promote a large number of artists, but all of them
were in some way in serious context with the current art movements at the
international level. Bitola was the center of important artistic events and a treasury
of great works of art. Unfortunately, so far this period is not enough systematically
and, chronologically processed, researched and published. It’s research will
illuminate, revise and confirm the fine artistic, aesthetic and stylistic values that
often exceed in their significance the limits not only of this area. The visual genesis
of the contemporary artistic expression in Bitola has its compactness, homogeneity
and prominent historicism which is of exceptional importance for the overall
artistic elements of the contemporary creative expression in the Macedonian art
environment.
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