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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: 31.10.2012, 16:19

ЛИKОВНИОТ ПАЗАР КАЈ НАС ЧЕКА РЕГУЛИРАЊЕ

УМЕТНИЧКИТЕ ДЕЛА СЕ ПРОЦЕНУВААТ ОД РАКАВ

Се најавува дека наскоро ќе биде изменета регулативата, ќе се издаваат сертификати и лиценци за процена на
оригиналноста, естетската и на културната вредност на уметничките дела

Процената на уметнички дела во земјава не е регулирана, нема овластени проценители кои можат да одредат цена
на уметничко дело. Вредноста на делата најчесто ја одредуваат авторите. Историчарите на уметност велат дека
тоа предизвикува проблеми не само при набавка на некоја слика, скулптура, графика или друга уметнина, туку
компликации се јавуваат и во судски процеси при поделба на имот. Се претпоставува дека најголема цена на
пазарот би достигнале делата на Никола Мартиновски и Лазар Личеноски - за слика не помалку од 100.000 евра.

Постои одредба во Законот за заштитата на културното наследство, според која јавните специјализирани установи
имаат право да вршат стручна експертиза и процени на заштитени движни наследства. Но, уметничките дела што
не се заштитени не спаѓаат во таа категорија. 

Во предложената Национална стратегија за развој на културата има најава дека ќе биде изменета законската
регулатива, а со тоа ќе се издаваат сертификати и лиценци за процена на оригиналноста, естетската и културната
вредност на уметничките дела.

Искуство како фактор

Според историчарот на уметноста Валентино Димитровски, раководител на одделението за движно културно
наследство при Управата за заштита на културното наследство, оваа проблематика треба да биде уредена со
Законот за заштита на културното наследство, бидејќи во моментот не постои подзаконски акт кој би ги
дефинирал деталите. 

- Kога ќе се утврдуваат нештата, неколку работи мора да се имаат предвид. Проценителот мора да биде историчар
на уметноста, некој што добро ја познава проблематиката. Неопходно е да има искуство, објавени трудови за
одредената област, што би било потврди дека ги познава нештата. Сите овие услови мора да бидат пропишани -
вели Димитровски.

Според него, не е важно кој ќе ги издава лиценците или сертификатите за овластени проценители на уметнички
дела, Министерството за култура или Управата за заштита на културното наследство. Во секој случај лиценците би
ги издавала соодветна комисија.

- Но, високите критериуми мора да се почитуваат. Во светот, проценителите генерално може да се поделат на две
групи. Едните го утврдуваат и го проценуваат значењето на авторот и неговото творештво, ја оценуваат
оригиналноста на делото. Другите ја утврдуваат паричната вредност на делото, неговата галериска цена, иако тоа
е мошне дифузна работа - вели тој.

Потребни ни се лиценци

На прашањето дали на Македонија ~ се потребни официјални проценители, Димитровски вели:

- Секако дека е потребно и треба некако да биде регулирано. Не само за домашните, туку и за странските купувачи,
кои би имале документ за одредено уметничко дело.

Засега, во Законот за вештачењето донесен пред две години се наведени областите за ваштачење и лиценците
што ги издава Министерството за правда. Во членот 8, каде што се напишани областите за вештачење, застапени
се и заштита на културното наследство, на авторското право, други сродни и права од интелектуална сопственост.
Има и категорија „други области“. 

Упатените велат дека експерт во областа на уметноста може да даде свое мислење за цената на некое дело, но
неговото мислење нема правосилно дејство. Според нив, потреба од официјални проценувачи на уметнички дела
особено се јавува во судските процеси, на пример, при поделба на имот во кој има и уметнички дела. Тогаш нема
кој да каже колкава е нивната вредност. Според историчарите на уметноста, засега експерти од специјализираните
институции може да дадат свое мислење, но тоа нема значење на правен документ, туку е само личен став.

Правник за „Дневник“ вели дека оваа материја не е регулирана, како што не е регулирана ниту процената на
уметнички дела кои не се под заштита.
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Беса не сака
компромиси, СДСМ вели
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преговара

Астрофизичарот Стивен
Хокинг прв, тројца
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Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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Наши филмови на холандски фестивал

Слики и монографија за Kоле Манев во „Матица ексклузив“

„Арапска ноќ“ во Филхармонија

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле

КОМЕНТИРАЈ

Kosta, 01.11.2012 11:19:51

Malku preterale so 100.000 evra i toa kazuva deka sogovornicite se nekompetentni. Za edna slika od niv dovolno e
od 10-30.000 evra. Ako ne e taka neka napisat drugi mislenja na ova mesto.
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ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Весна И. Илиевска

#

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