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СКУЛПТОРИТЕ БАРААТ ТРАНСПАРЕНТНИ КОНКУРСИ

Денес треба да биде објавен конкурсот за разубавување на Скопје

Катерина Богоева 

Денес владиниот портпарол Ивица Боцевски заедно со државниот секретар

на Министерството за култура Елизабета Канческа - Милевска, треба да ја

презентираат содржината на најавениот конкурс за идејни - решенија за

поставување на скулптури во центарот на градот, со кои се предвидува

истиот да се облагороди и да ја добие, од многумина посакуваната естетска

привлечност. Објавувањето на конкурсот беше најавено за вчера, кога дел

од скулпторите информирани од медиумите, со доза на претпазливост

посочуваа на низа сегменти што ги прават внимателни секогаш кога станува

збор за третманот на нивната творечка работа од страна на институциите, со

оглед на долгогодишното непланско делување од страна на државата во

оваа област. 

Претпазливи се во врска со зададените временски рокови, со исходот од

самите конкурси, го коментираа и терминот во кој Министерството за

култура го распишува конкурсот, со оглед дека до крајот на март трае и

конкурсот што пред три месеци го распиша општината Центар за изработка

на скулптура на македонските револуционери Никола Карев, Даме Груев и

Гоце Делчев. Но, задоволни се што можат да конкурираат со решенија по

свој избор, што овој пат нема тематски да бидат ограничени. 

„Ми смета неорганизираноста, некоординираноста меѓу општината Центар и

Министерството за култура околу времето на распишување на конкурсот.

Најважно е тој да се усогласи за да можеме да си го планираме времето за

работа, бидејќи обично сме исфорсирани со временски рокови. За мене е

нелогично, скулпторите да конкурираат а претходно да не се дефинирани

местата каде делата ќе бидат поставувани“ - вели скулпторот, академик Боро

Митриќески, кому му се допаѓа идејата на поставување на слободни форми

во центарот на градот „Треба да се поставуваат скулптури на многу места,
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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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меѓу другото и на кејот на Вардар. Скопје е празен, гол град, му недостига

естетеика. Скулптури нема доволно ниту во парковите, а скулптори има, има

и дела“. 

И на дел од младите скулптори им се допаѓа идејата со своите дела да го

облагородат градот, но тие бараат поголема организираност при

спроведување на конкурсите, транспарентност при одлучувањето. 

„Вакви конкурси би требало да има најмалку еден годишно, за да можат

авторите да го понудат она што го работат и што сакаат да го работат. Треба

да станат практика и да влезат конкурсите во годишната програма на

Министерството за култура. На тој начин скулпторите ќе можат да се

фокусираат на изработка на делата и нема да мора да работат и други

работи. Би требало да се распишуваат повеќе конкурси и за изработка на

скулптури кои ќе се поставуваат низ Македонија, а не само во Скопје “ -

посочува скулпторот Љубиша Камењаров. 

И неговиот колега Дарко Дуковски ја поздравува одлуката за распишување

конкурс на која уметниците ќе конкурираат со дела по сопствен избор, но

врз база на сопственото искуство, има и одредени задршки во очекувањата.

„ Идејата е супер, но само ако навистина и излезе онака како што се

најавува. Ми пречи досегашната практика при распишување на конкурсите

одлуките да не се соопштуваат на транспарентен начин, да не може ние

авторите да ги видиме образложенијата зашто некое дело е одбрано, зошто

било повредно од другите што се одбиени. Се случува често и макетите кои

ги испраќаме на конкурсите да бидат скршени. Јас работам како слободен

уметник и конкурирам на сите конкурси во земјава. Минатата година

учествував и на распишаниот конкурс во Битола за скулптура на Филип II на

коњ, но тој без никакво образложение беше поништен еднаш, се отвори

друг, но и тој пропадна. Не добив повратни информации зошто“ - вели

Дарко Дуковски. 

И скулпторката Мери Аницин Пејоска, директор на Музејот на Македонија,

го поздрави новиот конкурс за оплеменување на главниот град со скулптури,

гледајќи го како можност за ширење на ликовната уметност надвор од

затворените простори. Смета дека е важно да се прошири историската

рамка и да бидат визуелизирани што повеќе личности и моменти од

минатото, не само револуционери. Во тој контекст посочи и дека Музејот на

Македонија работи на обвезбедување средства за изработка на скулптура

во поголеми димензии на познатата „Свештеничка од Марвинци“, од Среќко

Јовановски, која би можело да биде поставена исто така во центарот на

Скопје.

Статијата е прочитана 1556 пати. 
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ОСТАНАТИ ВЕСТИ

„Театар 007“ гостува на „Сараевска зима“

Потребни ни се квалитетни музички творци

МНТ со „Кралот Иби“ гостува на фестивалот „Славија“ во Белград

Нишки ликовни уметници во Домот на АРМ

Претстави од Бугарија и од Романија на „Панфиз 2008“

КОМЕНТАРИ

Blaze skulptor sidnej, 11.03.2008 10:09:04
zainteresiranite da otvorat na "sculpture by the sea bondi 2008 / application" jas sum skulptor od
sidnej avstralija i ucestvuvam cesto pati na ovaja mejgunarodna izlozba kako makedonec i MAKEDONIA
e stavam pod ustavnoto ime na katalogot posetena e od preku 700 000iljadi za vreme tri nedeli sakam
da vi pomognam vo ovaj moment bas sega se izlezeni prijavite i ako imate prilika otvorete i procitjte
ima informaci i ubavo e nesto za pouka so pozdrav od blaze krstanoski blazeski email :
lihnida@optusnet.com.au
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Германија: Еден милион слободни работни места
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