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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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ЛИKОВНА СЦЕНА ВО МАKЕДОНИЈА

KВАНТИТЕТОТ ГО ГОЛТНА КВАЛИТЕТОТ НА КОЛОНИИТЕ

Многубројноста на колониите, пред с`, помодарството, наметна убедување дека колониите се форми за брзо и
евтино доаѓање до ликовно дело, а тоа придонесе да девалвира нивниот углед, вели уметникот Гоце Божурски

Ликовните колонии во земјава мора да се поддржуваат, но неопходна е реорганизација на нивното работење,
сметаат уметниците и раководителите на овие манифестации. Со години и со децении овие собири станаа темел на
ликовните случувања во земјава во летниот период. Kај некои традицијата е голема и по половина век. Но,
последните години бројот на колониите значително се зголеми, па упатените прашуваат дали квантитетот за
кратко време го проголта квалитетот.

Состојбата со ликовните колонии е застапена и во Националната стратегија во културата од 2013 до 2017 година,
документ што го верифицира и Собранието на Република Македонија. Уште додека траеше јавната расправа,
раководителите на колониите апелираа добро да се дефинира што ќе финансира државата и како ќе ја спроведе
поддршката.

Ликовните колонии и годинава се финансирани генерално од Министерството за култура, но има и собири што се
одржуваа со пари од спонзори или фондации. Ресорното министерство годинава даде поддршка на повеќе од
десет колонии, а буџетите се движат околу 130.000 денари. 

Неопходна е иновативност

Уметникот Гоце Божурски, кој одвреме-навреме помага во организацијата на Kумановската ликовна колонија,
смета дека уметничките собири немаат карактеристични специфики според кои би се распознавале. 

- Освен амбиентот и условите во кои се одржуваат, не постои препознатлив концепт што ќе им дава посебен белег.
Без оглед на изграденото реноме што произлегува од традицијата во дејствувањето, секоја од нив за краток
период, со добра поддршка и со маркетиншка активност може да се воздигне и во врвна и респектирана форма на
дејствување - вели тој.

Божурски смета дека многубројноста на колониите, пред с`, помодарството и отсуството на сфаќањата за
вистинската вредност наметнале убедување дека колониите се форми за брзо и евтино доаѓање до ликовно дело.

- Таквото однесување придонесе да девалвира нивниот углед. Суштината за кревање на нивото не треба да се бара
во понудените услови за учесниците, туку во иновативните пристапи и контексти, современи концепти, кои се во
духот на времето и кои бараат нови патишта во уметничкото дејствување. Добар пример во оваа насока е
Галичката ликовна колонија, која своето дејствување с` повеќе го насочува кон актуелните форми на ликовно
изразување - вели тој.

Секое село со колонија

Токму поради тоа, Божурски предложил Kумановската колонија, која е меѓу најстарите во земјава (таа е
продолжение на колонијата што од 1973 година се одржуваше во манастирот „Св. Прохор Пчињски“), да прерасне
во Меѓународен уметнички центар - Пелинце, каде што во текот на целата година ќе творат домашни и странски
уметници.

Ана Франговска, историчарка на уметност и раководителка на Меѓународната ликовна колонија „Галичник“, вели
дека Министерството за култура треба да има поголема селективност во поддршката на колониите. Така ќе се
зголемат и буџетите и професионалноста на финансираните колонии.

- Во последните пет години поддршката значително се намалува. За да не го загубиме квалитетот, секоја година го
намалуваме бројот на учесници за да можеме професионално и на високо ниво да ја организираме колонијата.
Избираме поевтини решенија, па ако сместувањето во хотел во Галичник е прескапо, работиме во Леуново. Ние го
сменивме курсот на дејствување и се ориентиравме кон новите медиуми, но, верувајте, тоа е многу поскапо
отколку да обезбедите платна, четки и бои за уметниците - вели таа.

Сликарот Решат Амети тукушто се врати од ликовната колонија „Вевчански видувања“, која до 10 јули се одржува
во овој живописен крај во Струшко. Тој смета дека во Македонија има премногу вакви ликовни симпозиуми, што
не значи дека воопшто не треба да ги има.
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Прв пат финале во ЛШ
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дронови

Беса не сака
компромиси, СДСМ вели
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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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Не многу тажна „Оливер Твист“ премиерно во Театарот за деца

Њамаа: Струга е во моето срце за навек

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле

КОМЕНТИРАЈ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

- Добро е што доаѓаат ликовни уметници од цел свет и директно се запознаваат со нашата култура. Но, ни
принципот - секое село со ликовна колонија, не функционира. На тој начин се консумира премногу, се губат
вредностите - вели Амети.

Тој смета дека треба подобро да се организира работата на ликовните колонии. Според него, толку многу ликовни
колонии во земја со 2 милиона жители се премногу.

- Ако се исфилтрираат, ќе биде поинаку. Во секој случај овие ликовни симпозиуми се позитивни и се
воспоставуваат одлични контакти меѓу уметниците од целиот свет - вели Амети.

С` ПОЧНА ВО ФРАНЦИЈА

Почетоците на денешните ликовни колонии се од 1830 година кога група француски уметници се собрале во селото
Барбизон во шумата во Фонтенбло поттикнати од отпорот што го чувствувале кон владејачкиот граѓански вкус. Тие
сакале да го напуштат класицизмот што владеел во сликарството. Настојувале природата да се прикаже
реалистички според примерот на Џон Kонстабл и англиските пејзажисти. 

Меѓу најстарите ликовни колонии на Балканот е „Сиќевачката“ (во близина на Ниш, 

Србија), која почнала да работи во 1905 година по иницијатива на Надежда Петровиќ.

С` до 1991 година таа дејствува како југословенска колонија, а потоа станала меѓународна.

Почетоците во Македонија се во Центарот за современа ликовна уметност во Прилеп, кој со работа почнува во
1957 година. Меѓу поважните колонии во земјава се сметаат: Струмичката, Прилепската, Галичката, Ресенската,
Осоговската и Kумановската, која се одржува во Пелинце.

Весна И. Илиевска

#

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