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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

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

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 09.10.2013, 16:03

ОТKУПОТ НА ЛИKОВНИ ДЕЛА ГИ ЗБУНИ И УМЕТНИЦИТЕ И КУСТОСИТЕ

ЗА НАЦИОНАЛНАТА ЗБИРКА ПОТРЕБНИ СЕ САМО ВРВНИ ДЕЛА

Kонкурсот за откуп на ликовни дела, што по најмалку две децении првпат го објави Министерството за култура,
предизвика недоразбирања во уметничките кругови. Со своите пропозиции ги збуни и авторите и историчарите на
уметност. Уметниците сфатија дека може да понудат кои било три дела што си ги оцениле како најдобри, па
кустосите се доведени во незгодна ситуација - треба да избираат од тоа што ќе понудат уметниците, наместо
обратно, односно да го побараат тоа што им недостига во збирките.

Пред три и пол месеци министерката за култура Елизабета Kанческа-Милевска најави дека од в година ќе се
извојуваат по 4 милиони денари за откуп на ликовни дела што ќе станат дел од постојаните поставки во
Националната галерија на Македонија и во Музејот на современата уметност. Целта е да се пополни
тридецениската дупка кога овие институции воопшто или малку откупуваа дела на нашите уметници. 

Во објавениот конкурс, кој трае до 31 јануари 2014 години, пишува дека се објавува заради стимулирање на
ликовното творештво на авторите, но нагласено е дека целта е за збогатување на музејските збирки во
националните установи од областа на културата во земјава.

Големо недоразбирање

„Приоритет при откупот ќе имаат квалитетни ликовни дела од автори од Република Македонија што дале
исклучителен придонес во создавањето, профилирањето и афирмирањето на македонската современа ликовна
уметност. Право на учество имаат правни и физички лица, кои се сопственици или автори на уметничките дела
што се нудат за откуп“, пишува, меѓу другото, во огласот.

Според пропозициите, за откуп, едно лице може да понуди најмногу три уметнички дела.

Захаринка Алексоска-Бачева, кустос-советник во Музејот на современата уметност, вели дека со огласот за откуп
на ликовни дела се направи големо недоразбирање.

- Додека ја подготвуваме постојаната поставка, телефоните не престануваат да ѕвонат. Се јавуваат уметници и ги
нудат своите дела на продажба. А како на некој автор да му кажете дека делото што тој го нуди не е за во поставка,
ниту за во нашите збирки?! - прашува таа.

Поранешната претседателка на Македонскиот национален комитет при Советот на музеи (ИKОМ) смета дека
огласот не е добро конципиран. Според неа, ако првичната идеја била да се откупуваат дела за да се пополнат
дупките во збирките на националните институции, пред с`, во МСУ и во Националната галерија на Македонија, во
селекцијата на дела што би биле откупени главниот збор треба да го имаат кустосите.

- Ние знаеме кои дела, од кои периоди и кои автори ни недостигаат во нашите колекции. Секоја година
поднесуваме извештаи кои дела треба да се откупат и очекуваме тие дела да бидат откупени. Но, во случајот
авторите се јавуваат и ни нудат сосема други дела, а не тие што ликовната критика ги оценува како највредни -
вели Алексоска-Бачева.

Потребни се квалитетни дела

Мирјана Талеска е кустос-советник во Националната галерија на Македонија, во галеријата Даут-пашин амам, каде
што е изложена националната поставка. Таа долго време работи во оваа институција, па направи споредба
објаснувајќи како се откупуваа ликовни дела.

- Отсекогаш постоела грижа да се полнат галериите со вредни дела, а не со што било. Не е целта што било да
изложиш. Се водевме според квалитетот на делата - вели Талеска.

Таа еден мандат членувала во републичката комисија за откуп на ликовни дела, која броела десетина членови.
Имале задача да ги посетуваат тековните изложби во градот и да изберат потенцијални дела за откуп. 

- Избраните дела се разгледуваа, па се решаваше кои од нив ќе се откупат. Па се прашуваше авторот дали се
сложува со понудената сума за неговото дело. Kупувавме од значајни уметници, но и од млади автори. Потоа се
одредуваше кои дела ќе одат во Националната галерија (тогашна Уметничка галерија „Скопје“), кои во МСУ. Ние
меѓу себе ги делевме, во зависност од тоа каде која фаза од некој уметник недостига - објаснува таа.
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Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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Германски филмови во девет града

Театарот „Фабрика“ среќата ќе ја бара дома

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле

КОМЕНТИРАЈ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Од годишниот список се одредувало кои дела каде одат. Се полнеле галериите и музеите во Охрид, Битола, во
другите градови во внатрешноста.

НАЈВАЖНА Е КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА

И, денес, секоја година кустосите во Министерството за култура аплицираат предлози за откупи на приоритетните
дела во националните поставки, вели Мирјана Талеска. 

- Ги знаеме делата на прсти, особено неколкумина од нас што долго се тука. Знаеме и кои дела се позајмени од
авторите или од нивните семејства и се изложени во националната поставка, но чекаат момент да ги откупиме. С`
уште се приватна сопственост. Први за откуп секогаш ги ставам делата од Танас Луловски. Имаме и од Родољуб
Анастасов и од многу други автори. Добро е што и овие дела ќе бидат земени предвид за откуп. Но, во јавниот
оглас најважно е да се направи категоризација. И да не се пополнува само националната колекција, туку според
збирки - скулптура, цртежи, графики итн. - вели Талеска.

Весна И. Илиевска
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