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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 21.10.2011, 00:33

ШЕИЦИТЕ НУДАТ КУП ПАРИ ЗА СКУЛПТУРИ НА МИТРИЌЕСКИ

МАКЕДОНСКА УМЕТНОСТ ПО ЦЕНА НА ПИКАСО

Емирот на Kатар, шеикот Хамад бин Kалифа ал Тани, одушевен од творештвото на академскиот скулптор Боро
Митриќески, не само што сакал да купи негово дело за половина милион евра туку размислувал да организира
изложба во Kатар на творештвото на Митриќески. Богатиот државник го интересирале скулптури „што имаат
душа“, дознава „Дневник“. Ал Тани изразил желба да ја купи скулптурата „Kоњаник-воин“ изработена од дрво,
сопственост на семејството Митриќески. Упатените велат дека ако сопственоста е чиста не би имало проблем
делото да се продаде во странство. Сепак, ако се оцени дека експонатот е од исклучително значење за Република
Македонија, може и да не ја напушти земјата.

- Среќни сме што емирот на Kатар пројави интерес за нашата скулптура и што преку делото на татко ми ќе се
промовира македонската уметност. Шеикот пројавил интерес и да се организира изложба на негови дела.
Најмногу му се допаднала скулптурата „Kоњаник-воин“, сопственост на нашето семејство. Сакал скулптури со
душа. Тој се интересирал дали е регулирана сопственоста на делото. За нас е најважно што на тој начин луѓето од
тој регион ќе ја запознаат културата на Република Македонија - изјави за „Дневник“, Антонио Митриќески
(режисер), син на уметникот.

Услови за откуп

Одговорните за заштита на културното наследство велат дека, според законот, забранет е увоз и изнесување на
уметнички дела ако се тие дел од заштитена збирка. Но за да стане дел од заштитена збирка кај нас, прво треба да
се направи ревалоризација, па да се прогласи за дело од особено значење. Ако е национално богатство, не може
да биде изнесено од земјата без претходно одобрение од Управата за заштита на културното наследство, која
треба да издаде документи за изнесување.

- Лесно може да се провери што е дефинирано како културно богатство и тоа е усогласено со Европската Унија.
Има 15 разни видови предмети што може да претставуваат културно богатство. Ако некој предмет е во приватна
сопственост, за секое продавање или изнесување треба да се консултира Управата. Ако е многу важно уметничко
дело, правило е прво да се понуди да го купи државата. Ако таа нема пари, сопственикот треба по иста цена да го
понуди на приватно лице. Но ако комисија оцени дека некое дело е од особено значење за нашата култура, тогаш
не може да се изнесе, па и да е во приватна сопственост - вели Валентино Димитровски, раководител на
одделението за движно културно наследство при Управата.

Македонската уметност во странство

Вкупно 30 дела од македонски уметници беа во 13 земји во амбасадите, конзулатите и резиденциите на поранешна
Југославија. Тие беа предмет на сукцесијата на имотот на поранешната федерација. Во Рим имаше седум графики
од Ордан Петлески и една скулптура од Петар Хаџи Бошков. Во конзулатот во Штутгарт две масла од Спасе
Kуновски и од Васко Ташковски, а во резиденцијата во Анкара - делото „Охрид“ од Лазар Личеноски. Во конзулатот
во Анкара се наоѓаше дело од Данчо Ордев, а во постојаната мисија во Обединетите нации во Њујорк имаше дела
од Лазар Личеноски, Петар Мазев, Димитар Малиданов и две од Никола Мартиноски. Во ОН е дело и од Васко
Ташковски, а во Мадрид „Порта на Св. Kлимент“ од Ана Темкова. Во резиденцијата во Отава се наоѓа маслото „Во
потрага по...“ од Родољуб Анастасов. Во постојаната мисија на УНЕСKО две дела од Ристо Kалчевски.

Според историчарот на уметноста Владимир Величковски, во колекцијата на Музејот на современата уметност во
Загреб се наоѓаат дела од Петлески, Мазев, Душан Перчинков, Танас Луловски, Личеноски, од Александар
Ивановски-Kарадере, од Хаџи Бошков, Анета Светиева и од Борка Аврамова. Во Виена се наоѓаат дела од
Александар Станкоски и од Антони Мазневски.

- Во Стразбур, во големата зграда пред повеќе години имаше изложба „Цветање“ со познати скулптори од Европа.
Почнуваше со дела од Kонстантин Бранкуши, а имаше и дело од Хаџи Бошков. Се сеќавам дека и тогаш имаше
проблем со легендата за неговото дело, немаше податок од која земја е авторот - раскажува Величковски.

Во странство се наоѓаат и многу дела на уметници-иселеници. Меѓу нив се Петре Николоски - кој живее во Лондон,
Глигор Стефанов и Зоран Малиновски - кои се во Kанада, Димитар Манев и Славчо Соколовски - кои живеат и
работат во САД.
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КОМЕНТИРАЈ

Interesno, 21.10.2011 01:46:58

Pa mnogu nashi dela (da ne recham site) se gledaat i ocenuvaat od politichka gledna tochka a ne umetnichka. Taka
da samo shto ke mu se spomne imeto na avtorot i od kade doagja vednash cenata im pagja. Znachi za istite tie ako
avtorite se Italjanci (na primer) cenata ke letne do nebo....a chim se Makedonci ili Srbi (isto gi tretiraat i niv)
umetnosta prestnuva da deluva i preminuva politikata kako merilo za nivniot trud. Diskriminacijata (pogotovo od
strana na zapadot kon nas) e premnogu golema za da mozhe umetnosta slobodno da dishe. Emirov ochigledno e
deka ne e politichki orientiran kon Makedonija i nema aspiracii za prevlast pa zatoa i ja gleda umetnosta na nashite
umetnici kako chista tvorba i si dava za pravo da go pokazhe svoeto odushevuvanje. Zapadot i kolku da znaat deka e
neshto vredno i ubavo tie NEMA da go pokazhat toa....zatoa shto TIE sakaat da ne vladeat nas pa sprema toa i
odnosot e takov, so potchinuvanje. Mamicheto nivno.....#$%$

teknuvalo, 21.10.2011 02:03:43

aaa sea mi tekna zosto vladata gradela tolku spomenici... oti znaela deka sheikot kupuva takvi raboti za basnoslovni
sumi pa se ponada deka ce kupi i od gradskite statui za 2-3 milijardi dolari i ete posle pari za makedonija da stane
svajcarija.

Itar Pejo, 21.10.2011 08:48:28

Golema cest za Makedonija e sto seikot sakal da kupi, iako nekupil.

koki, 21.10.2011 08:54:00

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Kај нас не постои целосна евиденција колку дела на значајни македонски автори се изнесени од државата и кој ги
поседува.

Највисока цена досега

Половина милион евра можеби е највисока цена што некој уметник ја добил за своето уметничко дело, велат
упатените. Тие објаснуваа дека досега највисока цена што ја достигнало едно македонско дело се движи околу
30.000 евра.

- Дај боже сите да добиваат вакви понуди, но колку што знам, досега за ниедно дело од наш автор не била
понудена ваква сума. Нашите автори повисоки цени постигнуваат дома отколку во странство - вели Димитровски.

Сличен став има и Величковски. Тој објаснува анегдота од аукција во позната француска аукциска куќа „Друо“, која
работи уште од времето на Kлод Моне (1840-1926).

- На аукција беше понудело дело од Родољуб Анастасов. Понудената цена беше далеку подолу од таа што делото би
ја добило ако се продаде на овие простори - раскажува тој.

Според Величковски, ова е навистина примамлива сума. 

- Изборот на шеикот е далеку од лош. Скулптурата „Kоњаник-воин“ е една од најдобрите во творештвото на
Митриќески - смета Величковски.

Скулптурата е изложена во галеријата во Даут-пашиниот амам (при Националната галерија на Македонија), но
сопствениците тврдат дека е во нивна сопственост. Упатените велат дека тоа може и да е вистина, бидејќи во
Националната галерија има многу дела кои уметниците едноставно ги дале за да бидат дел од националната
уметничка колекција и никогаш не биле откупени.

Весна И. Илиевска
Лилјана Грџо Дамовска

#

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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alban, rabotaq samo zemaj a nisto nedavaj

moonprince, 21.10.2011 09:07:40

ete gi, odma procent baraat.

Ljubco Angelov, 21.10.2011 10:19:16

Za vasa informacija, Kiro Urdin e najprodavan i najskap Makedonski likoven umetnik vo svetot.

Do Ljupco A., 21.10.2011 10:49:34

Faktot sto Urdin e najprodavan vo stranstvo a ne Mazev ili Kondovski(dvajcata nesporedlivo pokvalitetni i
ponagraduvani vo stranstvo) kazuva deka SE E MARKETING! Kiro ednostavno podobro se prodal(vo pozitivna
smisla).

Gligor, 21.10.2011 10:57:40

сопствениците тврдат дека е во нивна сопственост - hello? makedonsko novinarstvo...

hello, 21.10.2011 11:54:58

Gligor ne e do novinarstvoto ne go do administracijata i propisite, po niv jas imam problem voopsto da iznesam moja
slika, mislam slika sto jas sum ja naslikal, nadvor od drzavata. I navistina dokazuvanjeto na sopstvenost e del od
procedurata,pa ti vidi. Inaku sekoja cest na Emirot ili Seikot, so da e, za vkusot, vo ovaa vajarska hiperprodukcija koja
ja imame momentalno navistina ne e ednostavno da go zabelezis najdobroto.

Itar Pejo, 21.10.2011 14:40:24

Pozdrav do Ljubco Angelov. Kade moze da se potvrdi/proveri ovaa informacija? Predpostavuvam deka ne doaga od
kafeana?

tomica, 21.10.2011 15:40:45

posto Toni mitrikevski mi e od maalo . smesno mi e negovata izjava sto mu bilo najvazno demek makedonskat
umetnost da bide videna vo Katar .. tssscc sic...ke potrcaat da zemat deloto i da go nosat i pri toa ke se ssocat so
administrativni barieri (citaj reket ), deloto da ne bide proglaseno od osobena vaznost za makedonija...otkoga ke si
vetat del od naplatata kaj nadleznite , duri togash ke im bide dadena dozvola i duri i pomosh da mu go odnesat na
kupuvacot...

staninov, 21.10.2011 15:42:09

ja cuv deka Buco Lazov daval 600,000,? zosto toj ne ja kupi??!

perica, 21.10.2011 17:25:20

stoe e seikov za Buco Lazov , malo dete.
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