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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

Лицата со посебни
потреби кампуваат за да
бидат видени и слушнати

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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ШЕНГЕН E НЕПРИСТОЕН ПРЕДЛОГ ЗА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ

Сергеј Дамовски, Милош Коџоман, Тања Балаќ и Решат Ахмети со безвизни пасоши во рацете

Во автобуска чекалница, ДЛУМ го најави отворањето на Зимскиот салон

Катерина Богоева

Првите луѓе на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, вчера

точно напладне во чекалницата на Автобуската станица во Скопје со

отпечатени, свои безвизни пасоши, со куфери со симболите на европската

заедница, во присуство и на патници го најавија одржувањето на 12 -тиот по

ред Зимски салон на тема „Шенген...? - Непристоен предлог“. 

Претседателката на Друштвото Тања Балаќ посочи на парадоксалниот факт

дека иако уметноста не познава граници, уметниците секојдевно се

соочуваат со постоењето на границите и со неможноста поради проблемите

со визниот режим да излезат од нивната, голема Македонија. 

„ Се соочуваме со неможноста да посетиме други колеги, да се стекнеме со

други искуства, да доживеме нови доживувања и да бидеме дел од големото

европско семејство. Се соочуваме со национални, политички, економски,

емоционални и физички граници, а тоа по ред на нешата се поклопува и со

моменталната општествено - политичка ситуација во земјата “ - изјави Тања

Балаќ. 

На Зимскиот салон кој ќе биде отворен утревечер во 20 часот во

Мултимедијалниот центар „“Мала станица“ ќе бидат изложени 44 дела од 36

автори, селектирани од бугарскиот куратор, историчар на уметност од

Софија, Филип Зидаров.Селекторот доаѓа денес и ќе присуствува на

поставувањето на изложбата, а и на нејзиното отворање по традиција

Министерството за култура и ДЛУМ ќе ја доделат наградата Гран При, а за

прв пат, награда ќе додели и Националната галерија на Македонија. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието
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Александар Таневски, „Каде ли е тоа Шенген“

Претставниците на ДЛУМ очекуваат ангажираните дела што ќе бидат

презентирани на изложбата да извршат одредено влијание на публиката, да

влијаат на конечното паѓање на бариерите што ги дожиуваат како

дискриминаторски. Изјавија дека се соочуваат со тешкотии кога треба да

изложуваат во странство поради обезбедување на потребните визи, а

проблемите се особено големи кај слободните уметници што немаат

постојано вработување.

„Сум имал изложби скоро на сите континенти и знам дека е многу тешко и

напорно да се обезбедат потребните документи за добивање визи. Ние

надвор ја претставуваме уметноста и културата на Македонија, ја

претставуваме универзалната вредност на светот, а сме ограничени со

нецивилизациски и нечовечки потстапки при презентирањето. Нашите

колеги имаа и огромни проблеми, остануваат на граници, се враќаат назад

со делата. Тоа треба да се промени.Се надевам дека европската заедница

еднаш за секогаш ќе разбере дека Македонија е извор на културните и

етнички вредности и дека сите уметници треба да ја имаат потребната

слобода “ - рече сликарот Решат Амети.

Првите луѓе на ДЛУМ кои се задоволни од одзивот на уметниците посочија

дека сепак очекувале во делата да видат поголема жолчност, поголем крик

од авторите поврзан со темата „Шенген...? Непристоен предлог“. 

Александар Таневски, претставникот од Националната галерија во „Мала

станица“ кој пет години имал статус на невработен ликовен уметник,

потенцираше дека невработените уметници имаат проблем и во државата а

камо ли надвор. „Постојат големи проблеми со изнаоѓање средства за

опремување на делата, за обезбедување на боја, на потребните материјали

за работа. Од тие причини досега воопшто и не сум изложувал надвор од

Македонија. Но, со самото тоа сте надвор од кругот, не добивате покани,

немате контакти со странските куратори и едноставно сте затворени во

зачмаената средина како што е нашава“.

Статијата е прочитана 1429 пати. 
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ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Ја имаше музиката во прстите - и на рацете и на нозете

Изложба на современо бугарско сликарство

Постмодерна магија

Драмски театар ќе добие мултимедијално студио

Дела од колонијата „Папрадишки мајстори“

Маестро Чарлс Оливиери - Мунро ќе диригира со Македонската филхармонија

Премиера на „Јас сум од Титов Велес“ во Скопје и во Велес

Четиринаесет наслови во трката за „Роман на годината“

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
Сподели

javascript:void()
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=02A05DCBE229F44B984D1D4279264F63
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=67274C2F0C31714B8928F7AD07C0E9DD
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A695E23D47F3A24F87ECE59944F87096
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=2093AF8643F6254F8E656A1CD2F3C827
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=87B8AAD391B17849AEE655D538887D5A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=013CF94176B2D2439C8E13DD4639BF0E
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=C35A759D2FFDE748A3B9566E6074C495
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=77DC6B728324A54499E1A404E76AF886
http://www.dw-world.de/dw/0,,637,00.html
http://dw.com/p/2dI3u?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dHvX?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dHbK?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D67F69888B994604E9969F9B1332C8492&display=popup&ref=plugin&src=share_button


РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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КОМЕНТАРИ

Дијана Петкова, 21.02.2008 11:14:42
Ако “првите луѓе на ДЛУМ“ од “вторите луѓе на ДЛУМ“, т.е. нивните колеги ,очекувале поголем крик
и жолчност, требаше подобро да им објаснат на колегите што всушност треба да опфати делото и
како тие замислуваат нивните колеги да одговорат на оваа тема. Секој автор во своето дело
прикажува сопствен крик и револт. Објаснувањето што “првите луѓе на ДЛУМ“ го дадоа во писмото
до сликарите, сметам дека не се совпадна со визиите на гостинот од Бугарија, кој, во своето
интервју за “Утрински весник“, образложи дека пошироко гледа на Шенгенот како тема. По мое
мислење тој не очекувал автентичен одговор од нашите сликари, не очекувал примеси на
“македонштина“ и ограничен револт. Тој очекувал и барал во делата на сликарите “широчина“ која
нема да укажува на чувството на нашите сликари како на “жртви“, а јас од овој текст и од исказите
на “првите луѓе на ДЛУМ“ добивам впечаток дека и тие имаат чувство на “жртви“ кога ќе се спомне
шенген. Сметам дека треба да се овозможи и изложба на одбиенит
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