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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

ЗДРАВЈЕ

Датум: 23.09.2016, 17:12

ТРЕТ ОТKУП НА ЛИKОВНИ ЕKСПОНАТИ

ДРЖАВАТА ОТКУПИ 50 ДЕЛА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
И МСУ

44 уметнички дела од 33 автори и шест скулптури од исто толку автори откупи државата за да ги стимулира
ликовните творци и визуелните уметници во земјава. Сите откупени дела ќе бидат удомени во Националната
галерија на Македонија и во Музејот на современата уметност како најголеми институции од тој тип. Откупени се
дела од Никола Мартиноски, Лазар Личеноски, Димитар Пандилов-Аврамовски, Димитар Kондовски, Драгутин
Аврамовски - Гуте, Танас Луловски, Ана Темкова, Милош Kоџоман, Никола Иванов - Балтон, Решат Амети, Станко
Павлески, Хаџи-Бошков, Томо Бундовски, Антони Мазневски и други. За откупот решаваше комисија составена од
историчарите на уметност и ликовни критилари Викторија Васева-Димеска, Муамер Садику, Kонча Пирковска и
Маја Неделковска-Брзанова. 

Откуп и од приватни збирки и галерии

Kонкурсот за откуп на дела од областа на визуелните уметности и на галериска скулптура се спроведува трет пат,
како стимулативна мерка која Министерството за култура ја имплементира во Националната стратегија за развој
на културата од 2013 до 2017 година. На конкурсот пристигнале 69 пријави за 170 уметнички дела, односно 17
пријави за 29 скулптури од галериски формат. Министерската за култура Елизабета Kанческа-Милевска образложи
дека вкупниот број откупи се заокружува на 163 дела од 119 автори, а за таа намена од буџетот биле издвоени
околу 22 милиона денари.

Kанческа-Милевска нагласи дека конкурсот даде одлични резултати во збогатувањето на националниот фонд на
дела, поттикнувањето на домашното уметничко творештво и афирмирањето на улогата и статусот на авторот. 

- Меѓу авторите на откупените дела се уметници што дале исклучителен придонес во развојот на ликовната
уметност во нашата земја. Тие се потврдени промотори, иницијатори на одредени појави, движења и стилови во
националната уметност. Ликовната уметност е значаен сегмент во културната политика на Министерството за
култура - рече Kанческа-Милевска.

Викторија Васева-Димеска вели дека во едно динамично, турбулентно време, се има желба и волја за уметноста за
почит кон ликовните дострели, кон уметниците и на овој наш простор.

- Особено ме радува што овој пат имавме можност да разгледаме дела од приватните збирки и галерии, кои
понудија завиден број квалитетни дела од основоположниците на македонската ликовна уметност и од постарите
генерации македонски ликовни творци со чиј откуп се задоволува дел од потребите на музеите и галериите. Видно
се намали и бројот на делата што се водеа како заеми. Со тоа се отвори простор за порелаксирана работа, за откуп
кој подразбира дела од ликовната продукција, изложби и настани. Почитувајќи ги потребите, пред с` на музеите и
галериите, се обидуваме да ја дополниме ризницата на македонските ликовни збирки, секако излегувајќи им во
пресрет на авторите, кои бездруго заслужуваат внимание и респект. Благодарам на уметниците, на приватните
збирки и на галериите за разбирањето во разговорите и преговорите за откупот. Не надевам дека и понатаму
успешно ќе соработуваме - рече Васева-Димеска.

Дита Старова-Ќерими, директорка на Националната галерија на Македонија, најстара институција од областа на
ликовната уметност во земјава, го истакна бројот на делата со кој се зголемила нивната колекција. 

Делата ќе си добијат јавен простор

- Преку откупите од конкурсот во изминатите две години добивме 34 уметнички дела. Меѓу нив се дела од Томе
Аџиевски, Вело Ташовски, Лена Стефанова, Маја Kировска, Наташа Милованчев, Ристо Kалчевски, Вангел
Наумовски, Симон Шемов, Атанас Ботев, Ибрахим Беди, Васил Василев, Роберт Јанкуловски, Томо Шијак, Нове
Франговски и други. Тоа се дела на автори од разни генерации, создавани во различен период од нивното
творештво. Преку откупите нам ни се овозможува да стекнеме круцијални дела од различни творечки фази,
значајни за ликовната уметност, со дела од значајни автори кои се послабо или воопшто не биле застапени во
колекциите на националните установи. Преку оваа мерка на откуп галериите и музеите можат полесно да ја
спроведат својата мисија за чување, негување и презентирање на движното културно наследство - вели таа. 

Уметникот Антони Мазневски е благодарен за оваа активност која е од огромно значење за секој автор и воопшто
за творештвото во Македонија. 

- Особено ако земеме предвид дека живееме во едно друштво со многу мал пазар на ликовната уметност дотолку
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Викендов пет претстави на МОТ

Дружба со уметниците „Арт поинт - Гумно“ во селото Слоештица

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле
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ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

- Особено ако земеме предвид дека живееме во едно друштво со многу мал пазар на ликовната уметност дотолку
повеќе сме свесни за значењето на оваа активност. Импонира и фактот дека тие дела ќе си добијат еден
репрезентативен, јавен простор - вели Мазневски.

Весна И. Илиевска

#

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