


Лазар Личеноски бил роден на 26 март 1901 година во Галичник. Потекнувал од угледно градителско
семејство, од татко Филип и мајка Магда. Основно образование стекнал во родното место, Призрен и
Тетово (1911), а гимназиско во Скопје и Тетово (1915). Во периодот 1915-1921 година го изучувал
столарскиот занает, а бил и фирмописец, живеејќи во Тетово. Во периодот 1921-1927 година студирал
во Белград, каде завршил Уметничко училиште - Наставнички оддел (1925), а потоа и Академски курс
(1927). Во периодот 1927-1929 година бил на студиски престој во Париз, а по враќањето живеел во
Белград до крајот на 1944 година. Во периодот 1945-1964 година живеел во Скопје, каде умрел на
10.04.1964 година.
Тој се вбројува меѓу основоположниците на македонското современо сликарство кој одиграл
исклучително значајна улога во афирмацијата и пробивот на современите ликовни тендециии во
македонското поднебје. Завршил Уметничка школа со академски курс во Белград, 1927 г. Во
парискиот период (1927-1929) како стипендист, за време на студискиот престој во траење од две
неполни години, Личеноски специјализирал ѕидни техники, односно фреско-сликарство кај Марсел
Леноар (Магсеl Lenoir) и кај професорот Пол Бодуен (Paul Boudouin) на Високата школа за уметности
и занаети (École nationale supérieure d'arts et métiers). Воедно ги посетувал Уметничката академија
„Гранд Шомиер“ (Grande Chaumiére) и ателјето на Андре Лот (André Lhote, 1885-1962). Во тој период
биле создадени повеќе дела на Личеноски, во кои се препознаваат влијанијата од неколку познати
сликари (Пикасо, Утрило, Сутин, Модилјани, Лот), но и настојувањето на авторот да создаде свој
препознатлив ликовен ракопис. По враќањето од Париз еден период живеел во Белгград, а потоа во
Скопје. Бил член на предвоената белградска група „Облик“. Бил професор и директор на училиштето
за применета уметност во Скопје, дописен член на САНУ итн.
Работел во манирот на експресионизмот. Се смета за еден од најавтентичните сликари на
македонскиот предел, во кој внесувал и фолклорни елементи. Во неговото творештво се застапени и
мотиви на мртва природа, портрети и мозаици. Неговата куќа денес се наоѓа во рамките на
Националната галерија на Македонија како Спомен-куќа „Музеј Лазар Личеноски“.



Спомен куќата Музеј Лазар Личеноски претставува предметно добро кое било создадено
(проектирано и изведено) со изворна намена: куќа-ателје. Со тоа била задоволена потребата
на семејството Личеноски да има сопствен дом, од една страна, а наедно била исполнета и
дамнешната желба на сликарот Личеноски да има свое големо ателје, каде ќе може непречено
да создава нови уметнички дела, од друга страна. Меѓутоа, таквата изворна функција објектот
ја имал во еден сосем кус период: од вселувањето (18 април 1962 год.) до земјотресот во Скопје
(26 јули 1963 год.). Поради оштетувањата од земјотресот, објектот не бил во употреба до
неговото санирање пролетта 1964 година, а по смртта на Личеноски (10 април 1964 година),
објектот имал само ефективна станбена функција. Сликарското ателје останало во функција
само како наменски простор за сместување и чување на затекнатите, готови и недовршени
уметнички дела на Личеноски, вклучувајќи ги сликарскиот материјал и прибор, како и
затекнатите подарени дела од други автори, книги, списанија и сличен библиотечен материјал,
мебелот, покуќнината и другите предмети што биле дел од содржината на самото ателје. Во
периодот по 1964 година до денес, предметното добро немало друга функција, поточно, не
добило нова функција ниту имало каква било промена во тој поглед. До промената на обликот
на сопственоста, од приватна во државна, објектот бил во фактичко владение на поранешните
сопственици, со затекнатата функција од времето на смртта на Личеноски, со тоа што, во
времето на отпочнувањето на постапката за валоризација не бил во ефективна употреба како
станбен објект, но не и целосно напуштен.

Денес, во новонастанатите околности, предметното добро е планирано да добие нова функција, компатибилна со неговата природа. Имено,
постапката за негова ревитализација како музејско-меморијален простор веќе е отпочната, па во таа смисла се во тек повеќе координирани
активности на надлежните органи и национални установи, за оспособување на објектот и негово функционирање како Спомен-куќа, во рамките на
Националната галерија на Македонија - Скопје, и тоа со статус на посебна организациона единица-подружница, со назив - „Музеј Лазар Личеноски“. За
таа цел, Статутот на Националната установа „Национална галерија на Македонија“ веќе е изменет и дополнет со донесената Статутарна одлука
(бр. 02-182/8 од 09) Новата функција на предметното добро треба да стане ефективна во блиска иднина, непосредно по завршувањето на
неопходните работи предвидени за ревитализација на објектот.



Спомен-куќата на Лазар Личеноски се наоѓа во подножјето на Скопската
тврдина, на југозападната страна од тврдината, на просторот меѓу
улицата „Лазар Личеноски“ и реката Вардар, на левиот речен брег, на
локација покрај самиот кеј, на растојание од околу 50 м северно од
мостот „Гоце Делчев“ (КП 13736/4), делумно опкружена со индивидуални
станбени објекти од страната на улицата и новоградба (јавен
административен објект) со голем габарит и висина од северозападната
страна. Пристапот до парцелата на која се наоѓа објектот е овозможен од
северозападната страна, преку мала пристапна улица која се надоврзува
на улицата „Лазар Личеноски“ како нејзин крак и води до кејот.
Објектот има правоаголна основа (15,1m x 10,37m), во правец
северозапад-југоисток со влез од северозападната страна преку посебно
оформен трем и со главна фасада од страната на кејот, со југозападна
ориентација. Објектот се состои од подрум, приземје, кат и поткровје,
граден од цврст материјал и во традиционален стил, целосно фасадиран,
со кров на четири води и кровен покривач од керамиди. Катот на објектот
е со еркерно изведена основа, со голема лоѓија на главната фасада и
тераса на северозападната страна на делот кај тремот.
Предметното добро е планска градба, изведена според одобрениот
проект, со двојна изворна намена: семеен станбен објект и сликарско
ателје. На приземјето е просторот за живеење, со неговиот станбен и
комуникациски дел, а на катот - просторот за работа: големото
сликарско ателје.



Основа на приземје

Автентичен изглед на  
влезниот дел во куќата

Автентичен изглед на  
влезниот дел во куќата



Основа на кат

Автентичен изглед на  
горниот кат 

со приказ на дел од 
атељето на Лазар 

Личеноски 

Автентичен изглед на  
горниот кат 

со приказ на дел од 
атељето на Лазар 

Личеноски 



Проектот за изградба на предметниот објект, по нарачка од инвеститорот - сликарот Лазар Личеноски,
бил изработен во текот на јули 1960 година, во тогашната проектантска организација - Проектантско
претпријатие за Македонија „Проектант“ - Скопје, од инж. архитект Славко Брезоски, заверен од
Комисијата за ревизија на градежни проекти на Народниот одбор на Скопската околија. Објектот бил
проектиран како куќа-ателје. Проектот за изградба на објектот бил реализиран во текот на 1961 година, за
што сведочи и мозаикот „Сликарска палета“ аплициран на подестот на внатрешните скали што го
поврзуваат приземјето и катот, кој ги содржи иницијалите на Личеноски и годината на градењето на
објектот.
Вселувањето во новоизградената куќа-ателје крај Вардар, според објавените записи на Зое Личеноска,

било направено на 18 април 1962 година, кога завршните работи на објектот се уште не биле готови.

Славко Брезоски е роден на 10 јуни 1922 год. во Галичник, а починал на 7 март 2017 год. во Скопје.
Припаѓа на првата генерација македонски архитекти школувани во Белград и Загреб (заедно со
Пота, Жупан, Пецовски, Ќосевски, Маленкова, Галиќ и Шеќерински).
Славко Брезоски дипломирал на Архитектонскиот факултет при Техничката висока школа во Белград
во 1950 година, под менторство на професорот Милан Злоковиќ. Работел како професор на
Архитектонскиот факултет во периодот помеѓу 1969 и 1987, на Катедрата за проектирање
општествени згради. Славко Брезовски бил член на Групата Денес во педесеттите години на XX век
која обединува повеќе млади уметници (Белогаски, Лазески, Протуѓер, Кондовски, Грабулоски,
Лозановски, Бафети) и тројца архитекти (Брезоски, Константинов и Шеќерински). Групата се залага за
интeграција на ликовната уметност, архитектурата и скулптурата, и за потврдување на националниот
идентитет во сите сфери на творештвото.



Спомен-куќата на Лазар Личеноски во Скопје, на ул. „Лазар Личеноски“, бр. 25,

како недвижен имот е во државна сопственост, односно сопственост на

Република Македонија, стекната во согласност со позитивните прописи,

евидентно од Имотниот лист бр. 2498. Притоа, правото на сопственост на

Република Македонија, во Катастарот на недвижности, било запишано на ден

20.05.2015 година, како ден кога се смета дека Републиката станала сопственик

на тој имот.

Предметниот недвижен имот, заедно со заштитената приватна збирка на дела

од Лазар Личеноски и повеќе други уметнички и етнолошки предмети,

библиотечен материјал и други подвижни ствари како движен имот, Република

Македонија ги стекнала по основ на наследство, како еден од тестаменталните

наследници на дел од оставината на Зое Личеноска, распределена од нејзина

страна со своерачни писмени тестаменти.

За време на животот, неколку години пред да умре, Зое Личеноска направила 2

(два) своерачни писмени тестаменти, и тоа:

1.- Тестамент од 25 мај 2005 године, прогласен на ден 29 март 2011 година,

заверен во Основниот суд Скопје

2.- Тестамент од 14 јануари 2006 година, прогласен на ден 29 март 2011 година,

заверен во Основниот суд Скопје



1. Клучни елементи во Тестаментот од 14 јануари 2006 година се дека куќата се остава на државата Република Македонија под

два услова:

• куќата да биде Музеј Лазар Личеноски

• државата да даде два комфорни двособни станови во централното градско подрачје на Скопје по еден на нејзините внуци,

поименично наведени во самиот тестамент;

2. од содржината на куќата, на Музејот Лазар Личеноски му се оставаат: 100 уметнички слики, мозаици, цртежи, таписерии,

скулптури, икони, гравиран бакар, народни килими, библиотеката и збирката на слики од други автори, под услов: „се ова

заедно со куќата да остане како единствена и неразделна целина како Музеј Лазар Личеноски“

3. собите во приземјето да се користат како изложбени простории, со закачени слики назидовите, а никако да не се користат како

станбен простор ни за кого;а

4. забрана за делење на уметничките слики, секое нивно поместување на други места вон Музејот или нивно носење и давање на

другиустанови и правни лица, освен за повремени изложби, врз основа на реверс и со обврска веднаш да се вратат;

5. авторското право за делата на Лазар Личеноски му се остава на неговиот музеј како и документарен материјал (фотографии,

слајдови, писма, ракописи);

6. од ракописите да се направат фотокопии што ќе се дадат на чување на Архивот на МАНУ;

7. на Музејот Лазар Личеноски му се остава и накитот, вклучувајќи го и накитот од мајката на Личеноски, а целиот накит, ордените

на Лазар Личеноски и личните работи да бидат изложени во витрина;

8. Музејот Лазар Личеноски да биде под грижа на Националната галерија во Скопје, а под управа на одбор составен од културни

работници, со тоа што во неговиот состав да има задолжително и секогаш по еден член сд семејството на Лазар и на Зое;

9. уметничките слики на Лазар Личеноски кои не се оставени на неговиот музеј да се поделат меѓу внуците на Зое Личеноска

(поименично наведени);

10. за уредувањето на музејската поставка е определен архитект Драган Бошкоски, внук на Лазар Личеноски.



Носител на правото на користење на Спомен-куќата на Лазар

Личеноски во Скопје е Националната установа Национална галерија на

Македонија - Скопје, сметано од 29 јуни 2015 година. Оваа установа е

определена како носител на тоа право со Одлуката на Владата на

Република Македонија, бр. 42-5687/1 од 23 јуни 2015 година („Службен

весник на РМ“ бр. 107/15). Правото на користење на движните

предмети наследени од оставината на Зое Личеноска, досега не е

определено со посебна одлука. Во тој поглед постои само Заклучок на

Владата на Република Македонија, бр. 42-6949/1 од 09.09.2014 година,

според кој, се предвидува донесување на две одлуки, и тоа:

• Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на

Министерството за култура, а по нејзиното влегување во сила

и

• Одлука за престанок и за давање на трајно користење на

движни ствари на Националната установа Национална галерија

на Македонија – Скопје (точка 6 од Заклучокот).



Проектот кој опфаќа конзервација, адаптација и ревитализација на куќата на сликарот
Лазар Личеноски има крајна цел пренамена на куќата на основолположникот на
македонската современа ликовна уметност во спомен куќа „Музеј Лазар Личеноски“.
На овој начин новите генерации и туристите ќе имаат можност автентично да го
доживеат амбиентот во која живеел и творел нашиот доајен Лазар Личеноски, а водено
извршувал и едукативна работа. Процесот за валоризација на куќата како
потенцијално културно добро кое треба да биде заштитено како културно наследство
започнал уште во 2008. Тоа се случило по упатувањето на писмо со намера до
Канцеларијата на пемиерот во 2007 година од страна на наследничката на куќата, Зое
Личеноска, во кое таа ја навела својата спремност да и ја отстапи куќата на Република
Македонија, но со услов да се формира „Музеј Лазар Личеноски“, кој ќе функционира
како депанданс или организациона единица на НУ Национална галерија на
Македонија. Во 2009 година по предлогот на Управата за заштита куќата да биде
прогласена за значајно културно наследство, куќата добива статус на привремено
заштитено добро ex lege. Во 2010 година на барање на НУ Конзерваторски центар -
Скопје и со решение на Управата за заштита куќата е прогласена за културно
наследство во опасност, статус кој куќата ќе го имаше се до завршување на
Елаборатот за валоризација во 2016 год. По изготвувањето на Елаборатот, а на
предлог на Управата за заштита добиено е позитивно мислење од страна на
Националниот совет со што беше одобрено прогласување на Спомен куќата на Лазар
Личеноски за споменик на култура. Конечно во текот на 2017 год. со одлука на Влада
куќата на Лазар Личеноски и официјално е прогласена како културно наследство од
особено значење, поткатегорија големо значење со бр. 445363 од 10.10.2017 год.,
Управа за заштита уп.бр. 18-599/2015 од 20.10.2017, наш бр. 01-126/38 од 27.10.2017год.



Каде во овој историјат е местото на НУ Национална галерија и од кога
почнуваат реално нејзините обврски и директна грижа за куќата. Во 2010 год. за
прв пат тим од стручни лица на Националната галерија, заедно со тимови и
стручни лица од другите области, беа вклучени во евидентирање на
културното добро, сликите, мозаиците, етнолошкиот материјал,
документацијата и сл. Во таа прилика, за да се избегне опасност од кражба и
уништување, Галеријата во своите депоа ги згрижи сликите и движните
мозаици од колекцијата на Лазар Личеноски, како и негови лични подароци
(слики, икони, цртежи и скулптури) од други автори. Но за жал спорот меѓу
наследниците го успори процесот на преминување на куќата во владение на
државата. Во тој меѓупериод иако паралелно се водеа сите потребни
процедури за менување на статусот на куќата во културно добро, се случија
неколку опожарувања и кражби на истата. Конечно, после сите превирања и
спорови, со Одлука на Влада нашата установа и официјално е задолжена да
управува со куќата на ликовниот уметник Лазар Личеноски, со обврска да
изврши евиденција на целокупниот имот и превземање на сите активности за
заштита и згрижување на недвижното и движно културно наследство – имот
на ликовниот уметник Лазар Личеноски.
Од тој момент Националната галерија ги презема сите потребни чекори за
решавање на проблемите со обезбедувањето на куќата, како и евиденцијата и
заштитата на културниот материјал. Куќата во моментот е обезбедена со
алармен ситем, а целокупниот движен културен материјал, не само
сликарскиот, туку и етнолошкиот, библиотечниот и архивскиот се згрижени во
депоата на Националната галерија.



Веднаш откако куќата беше добиена во владение, во соработка со
Националниот конзерваторски центар – Скопје беа преземени чекори
за изработка на Основен проект за конзервација, реставрација и
санација на објектот, како и негово партерно уредување.
Оснивниот проект за конзервација, реставрација и санација на куќата
беше завршен 2018 година од страна на НУ Национален
конзерваторски ценатар – Скопје, а 2019 година ја помина и
ревизијата од страна на Националниот конзерваторски центар со што
конечно се отвори патот за почеток на активностите за конзервација
и санација на куќата.

Градскиот завод за заштита веќе е во фаза на реализација на проектот за санација на куќата. Првата фаза од проектот започна во 2021
година и опфати санација на водовод и канализација, односно приклучување на водоводната мрежа, поставување на водоводна
инсталација и канализациска мрежа во објектот итн. Втората фаза од проектот започна кон крајот на 2021 година и заврши во 2022
година опфаќајќи ја фазата електрика при што се изведени работи согласно одобрените финансиски средства, односно поставување
на струјна инсталација, инсталација за ПП систем, систем за видео надзор, светлосна расвета во објектот и дворот и сл. Третата фаза за
која во тек е изработка на Анекс на проектот, предвидува поставување на дренажен систем околу објектот заради појава на влага од
атмосферски/подземни води како и санација на влезниот степенишен дел на објектот. По изработка на дополнителниот проект и
поминати стручни контроли од надлежните институции истиот ќе се придодаде кон Основниот проект со што ќе се овозможи објава на
јавна набавка за фазата архитектура



Реализација на прва фаза од проектот започнат во 2021 година
Фаза водовод и канализација

- Поставување на приклучок со градската водоводна мрежа со изработка на
шахта за приклучок
- Поставување на водоводна инсталација во објектот
- Поставување на канализациона мрежа во објектот и изработка на
канализациони шахти
- Поставени хидранти со приклучна водоводна инсталација
- Поставена водна пумпа во машинскиот дел од објектот
- Извршенао е хлорирање на водата

Напомена ;
Во првата фаза, фаза - водовод и канализација не се набавени санитарните
материјали и нивно поставување ( следи по фаза архитектура ) како и од
безбедносни причини ( провала и кражба )

Реализација на втора фаза од проектот започнат кон крајот на 
2021 година завршен во 2022 година
Фаза електрика

- Поставена јакострујна инсталација во објектот
- Поставен структуран кабел во објектот
- Поставена инсталација за ПП дојава
- Поставена е инсталација на систем за видео надзор
- Поставена е инсталација за дојава и сигнализација на провала и 
кражби
- Поставена е светлосна расвета ,тавански плафонери во објектот 
и расвета во дворот околу објектот
Напомена :
Во втората фаза , фаза - електрика изведени се работи согласно 
одобрените финансиски средства ( останува мал дел за целосна 
реализација на проектот )

Трета фаза - Фаза архитектура

Во тек се изработува Анекс на проектот , со претходно направени Геотехнички истражувања за
поставување на дренажен систем околу објектот заради појава на влага од атмосферски/подземни води
како и санација на влезниот степенишен дел на објектот кој е деградиран. По изработка
на дополнителниот проект и поминати стручни контроли од надлежните институции истиот ќе се
придодаде кон Основниот проект со што ќе се овозможи објава јавна набавка - фаза архитектура.



Фаза архитектура. Предмер пресметката е изработена од Љубомир Каранфилов, дипл. град. инг во 2016 година и

изнесувала 15.640.355,53 денари според тогашни параметри и цени. Напоменуваме дека денес, 2022 година

пресметката, цените и услугите се значително зголемени диктирани од пазарот за набавка на градежни материјали и

услуги. Оттука ќе биде изработена дополнително нова пресметка согласно денешните пазарни цени која ќе покаже

колку ќе чини Фазата архитектура според денешните цени на пазарот на материјали и услуги од градежната дејност.

Фазата водовод и канализација во целост не е завршена од претходно наведените причини. Потребно е да се набави

и вгради целокупната санитарија (водовод ) во објектот која апроксимативно би чинела околу 500.000,00 денари (тука

спаѓаат фасонски и арматурните делови ( чешми, бојлери, умивалници, писоари итн. )) .

Фаза електрика. Иако најголемиот дел од обврските е завршен и овде постојат одредени делови кои дополнително

ќе треба да се завршат како набавка на камери за видео надзор и останати пропратни набавки согласно проектот во

износ од околу 600.000,00 ден .

За фазата Ахитектура во тек е и изработка на Анекс проект за дренажата околу објектот , внатрешната просторија во

објектот каде што е деградиран од атмосферските води како и консолидација на влезното степениште на објектот

(извршени се геотехничките истражувања и очекуваме Предмер пресметка од страна на проектантите ангажирани од

Градежниот факултет).





Проектите кои опфаќаат конзервација на движниот културен материјал (слики, мозаици, етнолошкиот и библиотечен
материјал), а се во надлежност на Националната галерија, веќе се завршени и редовно се аплицира во рамките на Националната
програма за да се обезбедат финансии за релизација на активностите. Движниот културен материјал, како што претходно
кажавме, е евидентиран и згрижен во нашите депоа со што сме обезбедиле максимална заштита на истиот како впрочем и за
сите останати дела од колекцијата. Конзервацијата на мозаичното културно наследство од Спомен куќата на Лазар Личеноски
започна 2021 година и целосоно е завршено во текот на 2022 година. Во тек е конзервацијата на сликите која ќе оди во неколку
фази, заради обемноста на обврските и во зависност од средствата кои ќе ни бидат одобрени од страна на Министерството за
култура. Во очекување сме да ни бидат одобрени финансии и за проектот кој предвидува конзервација на етнолошкиот
материјал како би можеле да отпочнеме со непосредна заштита на истиот. Тука е и библиотечното културно наследство за кое
во тек е изработка на проектот за негова конзервација и заштита.

Проекти за конзервација и реставрација на Спомен куќата МУЗЕЈ ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ денари

1. Проект за конзервација и реставрација на 37 мозаици и 5 зграфита од Спомен-куќата на
Лазар Личеноски. (завршен) 500.000, 00 ден.

2. Проект за конзерваторско-реставраторски зафати врз 122 ликовни дела (слики, цртежи и
акварели) од Спомен-куќата на Лазар Личеноски. (во фази) 12.936.000,00 ден.

3. Проектот за конзервација и реставрација на етнолошко движно културно наследство од
Спомен-куќата на Лазар Личеноски

1.883.000,00 ден

4. Проектот за конзервација и реставрација на библиотечното движно културно наследство
од Спомен-куќата на Лазар Личеноски

во фаза на изработка 

5. Оснoвниот проект за конзервација, реставрација и санација на Спомен-куќата на Лазар 
Личеноски (ќе претрпи корекции во финансискиот план во согласност со актуелните цени на 
пазарот на материјали и услуги од градежната дејност)

16.740,355, 53 ден.
(сумата не е дефинитивна)

ВКУПНО 32.059.355,53 
(сумата не е дефинитивна)



Недвижности по намена се движни добра кои по своите физички својства се движни, а од оправдани причини се во состав на некое
недвижно добро, што трајно се поврзани со него или трајно служат за негово користење (член 3 став 2 од Законот за заштита на
културното наследство).
Во наведената смисла, како составен дел на Спомен-куќата на Лазар Личеноски се сметаат неколку недвижности по намени,
првенствено мозаици кои се распоредени на фасадата до главниот влез во куќата, на ѕидот од лоѓијата, како и на подот, во
фонтаната во дворот и на жардинерите распоредени во куќата.

„Берачка на лотос“, 1960 (300х160). Мозаикот бил изложен на изложбата
на ДЛУМ во Уметничкиот павиљон во Скопје (1967), а потоа поставен на
зид (во тремот, на влезот во објектот), поврзан со камениот ѕид по цела
висина (од левата страна на мозаикот) со вертикална лента во мозаик со
птици, гранки и лисја (широка 30 см), така што по ширина целата
композиција изнесува 190 см. Мозаикот е од природен камен, со
префинети тонови, а на него е претставена девојка во акт кака бере
лотос, газејќи во плитката вода на езерско крајбрежје, под гранките на
жалосна врба, а во заднина се профилирани планински врвови.



„Апотеоза на трудот“, 1963 (200х700 см), ѕиден мозаик (поставен во лоѓијата на југозападната фасада, на катот), изведен главно од
природен кршен камен и тула, а заради нагласување на декоративната нота содржи и коцки од стакло или пластика со поживи бои.
Основна идеја на овој мозаик е мотото - „Трудот го изгради и облагороди човекот“, изразена во фигурален непрекинат фриз, со седум
полиња, на чиј почеток, како посебно поле, е даден текстот: „Честит труд низ векови создаде култури и цивилизации и достоинство на
вистински човек“. На првото поле е претставен стоечки акт на риболовец, кој ја означува епохата на праисторијата, кога човекот со својот
труд се оттригнал најпрвин од дивјаштвото.
На второто поле е претставен каменорезец - градител на монументалните египетски пирамиди. На третото поле е Орфеј со лирата, како
симбол на грчко римската класична епоха. На четвртото поле се претставени средновековни задужбини со ѕидно сликарство и иконопис.
На петото поле, ренесансата е застапена со мотив на класичната митологија- „Леда и лебедот“. На шестото поле е работник пред
фабрички оџаци, претставувајќи го деветнаесетиот век како почеток на идустријализацијата и раѓањето на свеста на пролетеријатот, со
неговиот амблем - срп и чекан. На седмото поле, преку жена научник во лабераторија, е претставен дваесеттиот век, како век на науката и
техниката и извојувањето на рамноправноста на жената во сите полиња на трудот.



Според предвидената програма за работа на Национална

галерија на Македонија за 2021 и 2022 година за изведување на

конзервација и реставрација на 37 мозаици и 5 зграфита од

Спомен-куќата на Лазар Личеноски, проектот беше комплетно

реализиран во две фази: Прва фаза - втора половина на 2021

година (септември – декември) и Втора фаза во првата половина

на 2022 год. (февруари-мај)

Конзерваторско реставраторските работи се одвиваа согласно

предходно изготвениот проект и проектната програма,

одобрени од Управата за заштита на културно наследство.

Според конзерваторскиот надзор е утврдено дека При увид на
изведувањето на работите на непосредна заштита и при
проверка на претходно изработената проектна документација
(истражувачки работи, основен проект, конзерваторско
одобрение) е констатирано дека планираните конзерваторски
активности се успешно реализирани во согласност со проектот за
конзерваторско-реставраторски работи на 37 мозаици и 5
зграфита од спомен куќата на Лазар Личеноски во Скопје за 2021-
2022 год.

Процес на конзервација на

композицијата „Апотеоза на

трудот”, 1963

(ѕиден мозаик поставен во

лоѓијата на југозападната

фасада, на катот)



Со конзерваторските активности се опфатени сите точки од проектната програма :
Мозаици
1. Изведување техничка документација и соодветна фотодокументација,
2.Отстранување на вегетацијата
3. Отстранување на наталожените нечистотии на аверс и на реверс
4.Консолидирање на разнишаните тесери
5. Спојување на оштетените фрагменти
6. Инјектирање
7. Китирање
8. Ретуш
9. Поставување на движните мозаици на нов месинган рам
10. Подготовка на подлогата за враќање на мозаикот во дворот (поплочена патека во дворот покрај базенот составена од 16 плочи)
11. Враќање на мозаикот во ин ситу положба (поплочена патека во дворот покрај базенот составена од 16 плочи)
Зграфита
1. Изведување техничка документација и соодветна фотодокументација
2. Отстранување на наталожените нечистотии на аверс и на реверс
3. Инјектирање на подклобучени места
4. Китирање со варов малтер
5. Ретуш на китирани места
6. Фиксирање со варова вода
7. Поставување на зграфитата во нов месинган рам



Процес на конзервација на мозаикот Риби, 1962/3

(фриз од 18 плочи во базенот, во дворот), 1962/3



Конзервација на Фасаден мозаик во двор (надворешни скали), 1961



Во рамки на овие активности е изготвувањето на проект за изведување на конзерваторско-реставраторските зафати врз
122 ликовни дела (слики, цртежи и акварели) од Спомен-куќата на Лазар Личеноски.
Ликовните дела од легатот на сликарот Лазар Личеноски до 2010 година беа чувани во неговата куќа. После смртта на
неговата сопруга куќата беше неколку пати провалувана и опожарувана што беше причина за оштетување на дел од
ликовните дела. Некои од нив беа механички оштетени, додека врз сите имаше дебели наслаги од нечистотија и гареж. Во
куќата исто така имаше влага од која најмногу настрадаа цртежите, но делумно и маслата. Во Националната галерија беа
донесени во мошне лоша состојба. Само на мал број дела се забележуваат механички оштетувања на носачот но затоа има
големи оштетувања на сликарската подлога и боениот слој. Делата биле изложени и на зголемена влажност што резултира
и со појава на мувла од опачината на платното и дамки на заштитниот слој (лакот). Делата кои се на хартија се во
понезавидна состојба како резултат на оваа појава. Голем дел од рељефните (украсни) рамки се механички оштетени
поради сите горенаведени лоши услови (пожар, влага, механички оштетувања). Поедини платна се оштетени со видливи
механички пробивања, резови. Помал дел од вкупниот број на делата се со видно поголеми оштетувања каде
недостасуваат цели парчиња на боен слој, грунд, лак.



Досегашни резултати од проектот:
1.Целосно заврешни истражувања на 122 ликовни 
дела (слики, цртежи и акварели) од Спомен-куќата 
на Лазар Личеноски
2. Завршени Проектна програма и Проект за 
конзервација на 122 ликовни дела (слики, цртежи и 
акварели) од Спомен-куќата на Лазар Личеноски
3. Конзервација на дел од сликите опфатени со 
проектот за конзервација на 122 ликовни дела 
(слики, цртежи и акварели) од Спомен-куќата на 
Лазар Личеноски.

СТРУКТУРА НА РАСХОДИ денари
1. Конзервација на рамки:

Материјали, алат и опрема
Хонорар за две стручни лица (конзерватори)

3.000.000, 00 ден.

2. Конзервација на уметнички дела:
- материјали, алат и опрема
- хонорар за три стручни лица (конзерватори)

9.610.000, 00 ден.

3. Tанспорт на дела 60.000,00 ден.
4. Компјутерска и фото опрема 56.000,00 ден.
5. Изработка на фото и техничка документација 60.000, 00 ден.
6. Комисии и конзерваторски надзор 150.000,00 ден.

ВКУПНО 12.936.000,00 ден.



Според вештачењето направено за потребите на

оставинската постапка, оваа семејна збирка

содржи 210 предмети од различен вид, од кои 20

бакарни предмети недостасуваат. Оваа првична

бројка е подоцна надополнета со други предмети

кои беа пронајдени во куќата при нивното

згрижување во депоата на Националната галерија.

Според тоа оваа збирка можеме слободно да

забележиме дека брои некаде околу 400

етнолошки предмети. Предметната збирка содржи

претежно стандардни предмети за домаќинство од

различен материјал (стакло, порцелан, керамика,

метал), како и мебел, килими, постелнина и детали

од народна носија.



Досега целосно се завршени евиденцијата и воведувањето на материјалот од музејската збирка под единствен влезен и
инвентарен број. Целосно се завршени и конзерваторски истражувања на 400 предмети од етнолошката збирака кои ги изведе
НУ Музеј на РС Македонија – Скопје. Според стручниот тим потребни се средства за реализација на непосредна заштита односно
вклучување на итни мерки за конзерваторско реставраторските предвидени активности. Со постапките за непосредна т.е
директна заштита како и предлог мерките за примарна заштита на оваа група особено чувствителни музејски етнолошки
предмети се очекува редок и вреден материјал од животот и делото на Личеновски да биде сочуван.
Забелешка: Стручниот тим во проектот нагласува за итноста од заштита на овие предмети кои претежно се од органски
материјали, текстил, дрво, кожа кои биле подолго време изложени на неповолни климатски услови во средината како и човечка
негрижа и вандализам, кражби и други фактори од кои самиот е на крај на опстојување. Во групата на предмети се бројни
керамички, предмети, стакло, порцелан и метални предмети запоставени низа години под влијание на надворешната средина и
неприродни услови за нив. Од тие причени настанати се бројни корозии на материјалот, дотраеност и пукнатини на завршните
заштитни премази. Од тие причини сметаме дека на овој материјал му е потребна итна постапка за непосредна заштита. Самиот
по себе е дел од животот на македонскиот сликар без кои неговото дело и презентацијата на секојдневниот живот во куќата и
работилница низ која поминале бројни генерации студенти и ученици по уметност, нема да биде целосно и јасно доловен. Од тие
причини како стручен тим сметаме дека овој проект треба да добие материјални средства за дореализација на крајната фаза
непосредна заштита и презентација на етнолошкиот материјал.



Досегашни резултати од проектот:

1. Целосно заврешни истражувања на етнолошкиот
материја, при што се направени анализи на
етнолошки предмети од дрво, стакло, метал
2. Направена проектна програма за конзервација на
етнолошкиот материјал
3. Предмер и пресметка на изведување на
конзерваторско- реставраторските работи на
етнолошките предмети од спомен куќата на Лазар
Личеновски

СТРУКТУРА НА РАСХОДИТЕ денари
1. Конзерваторски истражувања

(матерјали и опрема за истражување)
Конзервација на етнолошки материјали:
- конзерваторски материјали, алат и опрема
- хонорар за стручни лица (конзерватори за
метал. порцелан, стакло, дрво, текстил)

400.000,00 ден.
1.027.000,00 ден.

2.. Tранспорт на дела 180.000,00 ден.
3. Компјутерска и фото опрема 160.000,00 ден.
4. Изработка на фото и техничка документација 60.000,00 ден.
5. Стручен конзерваторски надзор 6.000,00 ден.
6. Комисија за прием на непосредна заштита х 3

члена
30.000,00 ден.

7. Непредвидени трошоци 20.000,00 ден.

ВКУПНО 1.883.000,00 ден



Личната библиотека на Лазар Личеноски е составена од: монографски публикации,

претежно објавени во првата половина на ХХ век, при што како изданија со посебна

вредност се издвојуваат уметничките монографии со постар датум на печатење: сериски

публикации - македонски, поранешно југословенски и други странски (од кои поголем

дел се на француски јазик), со посебен акцент од областа на уметноста и културата и

дробен печат (каталози). Притоа, според вештачењето направено за потребите на

оставинската постапка, вкупниот број на публикации за кои била направена проценка

изнесува 1.042 (илјада четириесет и две), додека за 170 (сто и седумдесет) примероци од

странска периодика била направена само збирна проценка, а за околу 200 (двесте)

публикации во лоша состојба не била направена проценка. Во таа смисла, предметната

лична библиотека е со обем од над 1400 (илјада и четири стотини) библиографски

единици. Оваа првична бројка е подоцна надополнета со уште околу 2.500 публикации

кои беа пронајдени во куќата при згрижувањето на предметните добра во депоата на

Националната галерија. Целокупниот библиотечен материјал беше времено предаден на

НУБ „Св. Климент Охридски“ каде беше направена стручна идентификација, валоризација

и евиденција на истиот.



Проектот се реализира во повеќе фази. Досега е реализирана првата фаза, а во тек е реализацијата на втората
фаза.

1 фаза Изработка на проектна програма за спроведување на конзерваторски истражувања и добивање на
Одобрение за нивно спроведување (во тек)
2 фаза Реализација на конзерваторски истражувања и изработка на Проект за конзервација и реставрација на
библиотечната збирка
3 фаза Непосредна заштита - конзервација и реставрација на библиотечниот материјал

По основ на заштита и конзервација на збирките во тек се истражувачки работи и подготвка за изработка на
Проект за конзервација и реставрација на библиотечната збирка. Со завршувањето на проектот ќе се пристапи
кон реализација на истиот и непосредна заштита на движниот библиотечен културен материјал.
Во моментот Националната галерија има финансиско побарување од Министерството за култура во висина од
50.000,00 ден., кое побарување се однесува на средствата потребни за да се реализираат конзерваторските
истражувања, а целосната и точна сума за реализација на проектот за конзервација кој ја вклучува и непосредна
заштита ќе се знае по завршувањето на истражувањата и изработката на проектите за конзервација и
реставрација на движниот библиотечен културен материјал.



Семејна збирка на подарени дела од други автори

Оваа семејна збирка содржи 77 дела од различни автори (познати и непознати) меѓу кои: Димо Тодоровски, Јордан
Грабулоски, Петар Хаџи Бошков, Col Bardole, Мило Милутиновиќ , М. Почуча, P. Burbridg, Антон Хутер, Божидар Јакац,
Ѓорѓе Андрејевиќ - Кун, Љуба Ивановиќ, Василие Поповиќ – Цицо, Драгутин Аврамовски - Гуте: , Томо Шијак, Максим Сегеј,
Отон Глиха, Никола Мартиноски , Вилим Свечњак, Димитар Андонов Папрадишки, Димитар Пандилов, Бранко Шотра и др.

Семејна збирка на икони

Оваа семејна збирка содржи 21 икона меѓу кои:
,,Св. Богородица со Христос, архангел и други светители“, втора 
половина на XIX век;
„Св. Богородица со Христос,Св. Ѓерѓија, Св. Димитрија и други 
светители“, краj на XIX век ;
,,CB. Богородица со Христос, Св. Никола, Св. Ѓорѓија“, крај на XIX век;
,,Воскресение Христово“, 1853; „Св. Мина“, Никола Зограф, втора 
половина на XIX век;
„Распетие Христово и други светители“, руска икона, крај на XIX век;
,,Св.Филип“, XIX век;
„Св. Богородица со Христос и други светители“, триптих, почеток на 
XVIII век; 
,,Рождество на Св. Богородица“, руска икона, крај на XIX век;
„Исус Христос цветоносец, Св. Ѓерѓија и Воскресение Лазарово“, XIX век;
„Благовештение“, руска икона, крај на XIX век;

Во Спомен-куќата на Лазар Личеноски биле сместени и

чувани уште неколку целини од предмети од различен

вид, дел од лична, а дел од семејна природа меѓу кои:

1. сликарски прибор и материјал, ордени, облека и
лични предмети;
2. фотографии, слајдови, ракописи, писма, акти и друг
документарен и архивски материјал, што допрва
треба да се прибере и да се идентификува;
3. Накит (личен/семеен), нагласен во тестаментот, а
не вклучен во наследното решение.



Делата од Лазар Личеноски се претставени и во големиот број каталози од самостојните и групните

изложби во земјата и странство, печатени на различни јазици (македонски, српско-хрватски, словенечки,

француски, англиски, италијански, германски, руски, арапски, турски и др.), во соодветен тираж, формат,

обем, техника и дизајн, од стандардни до репрезентативни, луксузни изданија, со црно-бели и колор

репродукции. Покрај тоа, дела од Лазар Личеноски се претставени и на поштенски марки, како и на пригодни

календари.

За творештвото на Лазар Личеноски постојат и бројни написи во дневниот и периодочниот печат, во стручни

списанија од областа на културата, науката и уметноста, домашни и странски, во општи и тематски

енциклопедии на различни јазици, во зборници и други посебни публикации, а досега се издадени и неколку

монографии. Според нецелосните податоци, за творештвото на Лазар Личеноски постојат над 850

библиографски единици.

Творештвото на Лазар Личеноски, како еден од основоположниците на македонската современа уметност,

на соодветен начин е застапено и во образовниот процес, особено во повисоките степени на образованието.

Пригодни информации за животот и делото на Лазар Личеноски и репродукции на некои негови дела се

застапени и на интернет.

Гледано во целост, се смета дека постои солидно ниво на презентираност и популаризираност на

творештвото на Лазар Личеноски во досегашниот период. Во тој поглед, значителен придонес се очекува да

има и постојаната поставка во предметниот објект, односно неговото функционирање како Спомен куќа

Музеј Лазар Личеноски.



Земајќи ги во предвид горе наведените согледувања,
категоризацијата на куќата на Лазар Личеноски како културно
наследство од особено значење, под категорија големо значење
е направена првенствено заради поврзаноста на недвижното
добро со личноста на Лазар Личеноски, која е вградена во
историјата на националната култура и уметност поради неговите
потврдени заслуги за развојот и афирмацијата на македонската
современа ликовна уметност од една страна. Но, од друга страна
тој имаше и исклучителна улога како ликовен педагог,
организатор на културниот живот и учесник во основањето на
првите ликовни, музејски и конзерваторски институции во
специфичните повоени години од создавањето на современата
македонска држава. Куќата истовремено е единствене зачувано
изворно сведоштво за последните години од животот на Лазар
Личеноски, создадена според неговата визија и желба, а делумно
и негов личен авторски придонес преку облагородувањето со
ликовните содржини. Во оваа смисла Спомен куќата на Лазар
Личеноски претставува сведоштво за едно време, со оглед на
тоа дека во себе го носи, содржи и чува споменот за Лазар
Личеноски. Поради тоа, нејзиното зачувување, опстојување и
понатамошно пренесување на идните генерации како дел од
националното културно богатство, денес претставува
повеќестран јавен интерес.



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 
& images by Freepik

Please keep this slide for attribution

Националната галерија вложува максимални напори да ги обезбеди сите предуслови куќата конечно да ја оствари
својата намена и оттука посебна благодарност му изразуваме на г-динот Стево Пендаровски, Претседател на
Република С. Македонија кој ни даде несебична поддршка и ја прифати улогата на Покровител на Спомен куќата,
на тој начин придружувајќи ни се и помагајќи ги нашите напори во остварувањето на желбата на семејството
Личеноски, но и на целокупната културна јавност, конечно да го видиме отворен за посетителите „Музејот Лазар
Личеноски“.

Благодарност му изразуваме и на Министерството за култура на Република С. Македонија кое редовно не
поддржува преку финансирање на тековните работи во изложбената програма, националното претставување на
Венециското биенале, редовните потреби за трите објекти, капиталната инвестиција - Проектна програма за објектот
Мала станица, како и во овој случај фундаменталниот сегмент на нашата работа, односно чувањето и заштитата на
културното наследство, преку финасиската поддршка во реализацијата на Проектите поврзани со Спомен-куќата
Музеј на Лазар Личеноски.

БЛАГОДАРНОСТ

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Посебно голема благодарност му изразуваме и на Н. Е. Амбасадорот на Европската Унија Дејвид Гир кој својата

почит кон македонската култура и уметност воопшто, ја потврди уште еднаш пројавувајќи посебен интерес за

Спомен-куќата Музеј Лазар Личеноски. Како што знаете, во светот постојат многу куќи на уметници кои се

национални куќи легати, а Лазар Личеноски се смета за еден од најавтохтоните македонски автори. На мое големо

задоволство, заеднички се одлучивме одбележувањето на третиот роденден на Европската куќа да се случи таму и

некои работи да се придвижат, односно да се забрза динамиката околу недвижиот дел и работите околу самата

куќа.

Лазар Личеноски се смета за еден од основоположниците на македонската ликовна дејност и затоа секоја

иницијатива за зачувување во комплетна форма на неговото наследство се од особено значење.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr



