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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ПУБЛИКА
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ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБАТА ОД ПРВИОТ ДРЖАВЕН ОТKУП НА ЛИKОВНИ ДЕЛА

НОВИТЕ ДЕЛА ОД НАЦИОНАЛНАТА КОЛЕКЦИЈА НА УВИД ПРЕД ПУБЛИКАТА

Весна И. Илиевска

Тоа што денес се прави, утре станува наследство. Се надевам дека државниот откуп на ликовни дела ќе има
континуитет, кој е многу важен. Државата мора да биде мецена и да остане мецена во културата. Со овие зборови
реномираниот сликар Рубенс Kорубин вчера накусо ја опиша иницијативата на Министерството за култура
повторно да откупува ликовни дела што ќе станат дела од националните колекции, пред с` на Музејот на
современата уметност и Националната галерија на Македонија.

Ликовни уметници, студенти, критичари, љубители на уметноста вчера го посетија Чифте амам во Старата скопска
чаршија, каде што првпат беа изложени околу 60 дела од минатогодишниот откуп. Буџетот изнесуваше 4 милиони
денари, пристигнаа 605 дела, а беа откупени 64. Селекцијата ја направи стручна комисија од искусни историчари на
уметноста: Викторија Васева-Димеска, Захаринка Алексоска-Бачева, Маја Неделковска-Брзанова, Сафет Ахмети и
Kонча Пирковска. Ова беше прв државен откуп по повеќе до две децении.

На Kорубин многу му се допадна изложбата. Вели дека оваа политика ќе обезбеди една убава енергија кај сите
други генерации што работат.

- Многу е важно да знаат дека има некој што го сака тоа што го работат, го цени, убаво ќе се спакува и ќе се сочува
како наше културно наследство. Бидејќи с` што денеска се прави, утре станува наследство. Можеби истата
енергија ќе се рашири и на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Ние имаме две изложби - Годишната
и Зимскиот салон во кои треба да се внесе стимуланс. Освен добиената награда, која е признание, важна е и
паричната награда кој обезбедува и внимание и почит. Секако не се големи пари, но ќе привлечат внимание - вели
тој.

АЏИЕВСКИ: СУМИТЕ ЗА ОТКУП СЕ КОРЕКТНИ

Од скулпторот Томе Аџиевски е откупено делото „Обредни предмети“ до 1993 година, а ќе биде дел од поставката
на Националната галерија на Македонија. Тој вели дека ликовните уметници имале среќа со ова Министерство за
култура, да се откупат голем број рецентни и дела кои претставуваат нешто во нашата ликовна уметност. 

- Иницијативата имаше голем одѕив во јавноста. Прво реакциите беа многу позитивни, но имаше и зачудувачки
негативни, но тоа е нормално. Многу е важно што еден добар дел на ликовни дела влегуваат во Музејот на
современата уметност и во Националната галерија на Македонија, а добар дел во амбасади и други институции.
Тоа е добрата страна на оваа акција. Имаше реакции за висината на парите со кои се откупени делата. Лично
сметам дека сумите за откуп се сосема коректни - вели тој.

На прашањето дали овој откуп значи и стимулација за ликовните уметници да продолжат да творат, тој вели дека
може да говори за својата генерација.

- Kога влеговме во уметничките води, на прво место не ни беше да имаме финансиски фидбек од целата оваа
работа. Стимулација е ако парите добиени од овој откуп се вложат во уметноста. Стимулацијата не ја гледам во
финансиската заработка. Ако уметникот ја носи енергијата, тој секако продолжува со работа. Стимулацијата ја
гледам финансиски да се помогне да се реализира нов проект - вели Аџиевски.

ИНИЦИЈАТИВАТА ПРОДОЛЖУВА И ГОДИНАВА

Според историчарот на уметноста Владимир Величковски, професор на Институтот за историја на уметност и
археологија на Универзитетот „Св. Kирил и Методиј“ сложен е проблемот со откупот на ликовни дела. Тој објаснува
дека во минатото постоеле две главни откупни комисии - градска и републичка, составени од историчари на
уметноста кои правеле селекција, ги посетувале ателјеата на уметниците од каде што правеле избор на дела. 

- Тоа беше многу правилна поставка. Би било убаво и денес да се направи комисија која ќе ги посетува ателјеата на
уметниците. Би било сосема неумесно да не се пофали овој чекор, уште повеќе што толку долго немаше откуп на
ликовни дела, но би било добро тоа да се прави поорганизирано. Според мене, од сите изложени дела треба да се
изврши една добра селекција - смета Величковски.
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Определен 30дневен
притвор за лицето што
постави експлозивна
направа во Собрание

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
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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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Младинскиот супероркестар ги отвора Деновите на македонската музика

Христијан Санев претседател на ДЛУМ
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Пред присутните се обрати и министерката за култура Елизабета Kаческа-Милевска. Таа рече дека сите дела се
откупени за да се збогати националниот фонд на институциите од областа на ликовната уметност.

- Уверена сум дека оваа стимулативна мерка ќе има долгорочни придобивки за македонската уметност. Пред
неполн месец заврши и годинашниот конкурс за откуп на ликовни дела. Верувам дека ќе резултира со голем број
откупени квалитетни дела од македонските реномирани уметници кои наскоро ќе можеме да ги видиме на уште
една ваква изложба - рече таа.
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