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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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МАKЕДОНСKИ УМЕТНИЦИ И СВЕТСKАТА ЛИKОВНА СЦЕНА

САМО СО АВТЕНТИЧНИ ДЕЛА МОЖЕ ДА СЕ ОСВОИ ЊУЈОРК

Големите светски ликовни сцени може да се освојат само со оригинални, автентични дела, сметаат ликовните
уметници од земјава. Секое копирање значи губење дел од себе и не може на авторот да му обезбеди подобар
пласман на неговото творештво и успех на меѓународна сцена. 

Годинава повеќе домашни ликовни уметници ќе го претстават своето творештво во Галеријата МЦ, односно
Македонскиот културен центар во Њујорк. Некои од нив веќе ја почувствувале енергијата на Големото јаболко,
град кој подолго време важи за врвна ликовна сцена во светот. Своето творештво поединечно или во помали
групи ќе го претстават ликовните уметници: Моника Мотеска, Антони Мазневски, Анѓел Димовски-Чаушот, Бурим
Укиќ, Нухи Зејнулах, Kонстантин Kачев, Борис Шемов, Игор Сековски, Радмила Ончевска

Нафи Јашари, Решат Амети, Гордана Вренцоска и други. Нивните претставувања ги финансира Министерството за
култура преку Годишната програма за остварување на националниот интерес во културата.

Не постојат „приспособувања“

Скулпторот Гоце Наневски преклани изложуваше во тој простор. Вели дека авторот мора да им биде лојален на
сопствениот пат и продукцијата.

- Никакви инциденти од хазардерски тип не можат да му обезбедат „подобра“ позиција во која било сцена или
настан. Не постојат „приспособувања“ или редефинирања кои би му обезбедиле подобра позиција на авторот. Таа
(позицијата) зависи исклучиво само од квалитетот и моќта на авторовата продукција - категоричен е тој.

Според него, стратегиски Галеријата МЦ е убедливо најдобрата инвестиција на Министерството за култура на
Македонија во последните неколку години. 

- Резултатите од работењето на галеријата допрва ќе се видат и ќе се почувствуваат. Градењето галерија во Њујорк
како светски центар број еден е тешка и макотрпна работа во секој поглед. Позиционирањето нова галерија во
град во кој има повеќе од 300 галерии е исто така проект за себе. Моите сознанија се дека публиката е с`
поприсутна и евидентно е мапирањето на Галеријата МЦ на ликовната сцена во Њујорк. Бонитетот на самостојно
претставување во галеријата е двонасочен. Едниот аспект е што македонската современа сцена се претставува во
Њујорк, а другиот аспект е што авторите ги понесуваат искуствата од најсвежата њујоршка современа сцена,
изразностите што таму можат да се забележат како и начинот на кој ликовната уметноста е третирана. Овој аспект
е со иста важност колку и претставувањето на сопствената продукција на њујоршката сцена - вели Наневски. 

Најмодерно е ако си тоа што си

Сликарот Решат Амети вели дека во Њујорк ликовните уметници обично излагаат на покана од сопствените
центри. 

- Треба да го претставуваме тоа што го имаме како оригинален продукт. Секој автор треба да се претставува со
своите особености и квалитети. Со оригинални дела, а не да личат на некој друг светски центар. Мексиканската
уметност е интересна во Њујорк ако е мексиканска. Во овој свет на глобализација мора да се издвои личниот
печат. Нашата уметност да биде оригинална, со универзална нишка, но авторот мора да го претстави своето
гледање на уметноста. Тоа е секогаш поуспешно отколку копирањето. Најмодерно е ако си тоа што си. Kога се
претставуваме во Њујорк, треба да ја претставиме Македонија, с` што е од ова поднебје. Само така може да се
види дека има оригинална и посебна култура. Kога познатиот уметник ги претставил усните на Мерилин Монро, тој
го претставил своето матично опкружување и времето во кое живеел. Затоа делото има толкав ефект. Замислете
си јапонската уметност да личи на француската?! Затоа уметниците мора да го чуваат личниот дух, иако тој пат е
малку потежок - вели Амети.

Тој додава дека овие претставувања во Њујорк треба да бидат малку подобро организирани. 

- Да се направи подобра промоција на уметниците, да има поголеми активности и изложбите да не ги гледаат само
нашите што живеат во Њујорк, туку и њујорчаните - вели Амети.
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Прв пат финале во ЛШ
ќе се игра на „покриен“
стадион, се стравува од
дронови

Беса не сака
компромиси, СДСМ вели
дека до понеделник ќе
преговара

Астрофизичарот Стивен
Хокинг прв, тројца
Хрвати на листата на 30
најинтелигентни луѓе на
светот

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ

Пратеникот од СДСМ
Павле Богоевски
учествувал и
организирал
демонстрации против
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НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

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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„Танц-фест“ го прогласи лауреатот

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле
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ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

За секоја уметност има публика

Уметницата Гордана Вренцоска вели дека токму постојаноста во сопствените уметнички ставови, верувања и
автентичен израз може да донесе успешност на која било сцена. 

- Не треба да се менува уметникот, туку начинот на менаџирање и промовирање на нечие творештво. Ако имате
екипа и доволно финансиски средства за остварување контакти, реклама, промотивни активности, ако имате
поддржувачи и пријатели во таа средина, секако дека ќе има и предуслови за поголем ефект и успешност на
настапот. Секако, мора прво да се направи и истражување за спецификите на сцената и публиката. За секаква
уметност има публика, само треба да се стигне до неа - смета Вренцоска 

Весна И. Илиевска

#

Препорачај 6 луѓе го препорачуваат ова. Биди прв од твоите пријатели.
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