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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: 30.10.2012, 17:58

ЛИKОВНИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ И НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА KУЛТУРА

KОЛОНИИТЕ ДА СЕ РАНГИРААТ, ПА ДА СЕ ФИНАНСИРААТ

Традицијата не е единствениот репер за поддршка. Пресудни треба да бидат квалитетот и влијанието што ги има
една ликовна колонија, велат раководителите на колониите

Ликовните колонии во земјава, на кои творат многу домашни и странски автори, не се само собири туку и места
каде што се промовира државата. Иако се одржуваат со децении, традицијата не е единствениот репер за
поддршка од државата. Пресудни треба да бидат квалитетот и влијанието што ги има една ликовна колонија, велат
експертите. 

Ликовните колонии во земјава треба да бидат застапени во националната стратегија во културата, но треба добро
да се дефинира што ќе финансира државата и како ќе го спроведе тоа, велат раководителите на ликовните
манифестации. Во стратегија за развој на културата до 2017 година пишува дека треба да се селектираат
колониите што ќе ги финансира Министерството за култура, да се решат авторските права и сопственоста на
делата за да се избегне нивното неовластено користење.

Според Ана Франговска, историчарка на уметноста и раководителка на Меѓународната ликовна колонија
„Галичник“, во Статутот на колонијата пишува дека секој автор е обврзан да остави по две дела. Во изминатите 23
години на колонијата учествувале околу 200 уметници, кои создале околу 370 дела во различни медиуми: слики,
цртежи, графики, скулптури, објекти, дигитални принтови, видеа и слично. Вели дека колонијата се соочува со
многу проблеми.

- Немаме сопствен простор за чување и постојано презентирање на создадените дела. Долги години имавме
разбирање и поддршка од Музејот на современата уметност, каде што беа чувани и згрижени делата. Веќе 7-8
години оваа соработка е прекината. Околу 25 дотогаш создадени дела с` уште се во МСУ, но секоја година
добиваме опомени и закани дека треба да си ги земеме или ќе бидат отстранети од депото на музејот. Од пред две
години тие се сместени во подрумот на Музејот, каде што има прав и влага. Реагиравме во Министерството за
култура, па иселувањето на делата беше пролонгирано - објаснува Франговска.

Обиди да се воведе ред

Според неа, Министерството за култура денес финансира секакви ликовни колонии, нема издржан и
стандардизиран критериум, ниту културна политика со критериуми и стандарди. Франговска вели дека пред 6-7
години имало обид да се направи исфилтрирана селекција на ликовни колонии кои заслужуваат да имаат статус
на национални и да бидат финансирани од државата. Биле избрани „Јоаким Осоговски“, Ресенската колонија,
Прилепската и Галичката. 

- Но, тој стандард важеше само две години и потоа одново с` пропадна во вода. С` се разводени - вели таа.

Сопственоста на делата во Галичката колонија е решена на тој начин што делата ги сметаат за национално
богатство, бидејќи колонијата е национална, сопственик е Ликовната колонија „Галичник“ и во нејзини раце се
авторските права на делата.

- На секое евентуално реиздание или презентација на делото создадено на колонија секогаш се нотира
сопственоста - објаснува Франговска.

Меѓународната ликовна колонија „Св. Јоаким Осоговски“, во истоимениот манастир кај Kрива Паланка, годинава
се одржа по 26. пат. Според Јордан Михајловски, раководител на колонијата, неопходно е да се прави евиденција
на ликовните дела што се создаваат на овие собири. 

- Создадените дела остануваат во збирката на манастирот, каде што има и уметничка поставка. До 1999 година
колонијата беше под надлежност на Центарот на културата. Таму се чуваа 220 слики, но гледам дека дел од нив
има и во приватни куќи. Не знам дали се продадени. Ова е црковна колонија и сопственоста на делата денес е
поделена меѓу Македонската православна црква и колонијата - вели тој.

Вредни дела

Во собите на манастирот има над 150 слики. Уметнички дела има и во други манастири, има донации во
Министерството за одбрана, а десетина дела од странски автор се подарени на МСУ. Од колонијата водат записник
и имаат фотографија од секое уметничко дело. Секој учесник на колонијата треба да остави по две дела. 
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Италија отвори врати за нашата литература

„Жизел“ во МОБ

Трпчески на страниците на „Би-би-си мјузик“

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле

КОМЕНТИРАЈ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

- Некогаш уметниците оставаат и по три, па тоа се користи за да се раздолжат некои сметки, за спонзори и слично.
Другите дела се чуваат во депо. Ги позајмуваме за изложби во други градови, оти уметничките дела треба да бидат
видени, а не да бидат постојано затворени во депо - вели Михајловски. 

Тој ја поддржува стратегијата оти мора да се знае што се прави со ликовните дела. Според него, најдобро решение
е да се води двојна евиденција - во секоја ликовна колонија и во Министерството за култура. Тој додава дека не е
во прашање само традицијата, но при финансирањето мора да има рангирање и да се почитува квалитетот.

- А според мене, рангирањето на колониите во Македонија е: Струмичката, Прилепската, Галичката, Ресенската,
Осоговската и Kумановската што се одржува во Пелинце. Рангирање мора да има. Чест на сите што се обидуваат
да остават траги, но мора да се прави селекција - вели тој.

СВЕТСКИ УМЕТНИЦИ ДА ДОЈДАТ ВО МАКЕДОНИЈА

Јордан Михајловски, раководител на колонијата „Св. Јоаким Осоговски“ предлага како да се зголеми влијанието
на колониите.

- Секоја година да носиме по еден авангарден, актуелен ликовен уметник кој е на врвот на светската слава - вели
тој.

Михајловски смета дека колониите треба да имаат право да продаваат понекое дело за да можат да се
самофинансираат.

Весна И. Илиевска
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