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ОСТАНУВАМЕ ЗАКЛУЧЕНИ ВО СОПСТВЕНИТЕ ЅИДИШТА

Карикатуристот Делчо Михајлов посочува на предизвикот во создавање на
изложбата „Анте портас“

Катерина Богоева

Меѓународната изложба на карикатури „Ante portas“ поставена во Музејот

на град Скопје, чиј автор е карикатуристот Делчо Михајлов, преку делата на

авторите од Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Македонија, нуди

опсервации на стварноста во чиј фокус е ЕУ, но и останатите порти

исправени пред граѓаните во сеуште турбулентниов регион од светот. 

„Кога го почнав проектот ’Ante portas’ пролетта 2007 година, бев голем

оптимист во поглед на интегрирањето на Македонија, а и на другите држави

произлезени со распадот на поранешната југословенска заедница во ЕУ и

НАТО. Како што минуваше времето, не дека станав песимист, но

размислувањата и дилемите се намножија до тој степен, што оптимизмот го

потиснаа во втор план. Очигледно бев во голема заблуда, кога помислив

дека внатрешните проблеми на земјите претенденти за рамноправно

учество во ЕУ и НАТО се единствената причина за тоа. Напротив,

внатрешните проблеми на ЕУ и НАТО избија во преден план. Но, кога

подобро размислив, ни на крај памет не ми паѓаше да се откажам од

проектот, напротив, сметав дека и моите колеги слично размислуваат и дека

ги мачат истите дилеми и проблеми. Дефинитивно, ова беше вистинскиот

предизвик за карикатуристите. Иако проектот го имав замислено како ’Пред

портите на ЕУ и НАТО’, неминовно ми се наметна прашањето, пред кои тоа

порти ние се наоѓаме? Се уплашија ли тоа членките на ЕУ и НАТО од

големата опасност што им се заканува, па сите во еден глас повикаа Balkan

ante portas! 

Премногу едноставно би било да треба само да ја отвориме портата и веќе
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather
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Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
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Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието
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со следниот чекор сме во Европа, поточно во ЕУ и НАТО. Но, ако се обидеме

да ја отвориме, ќе сфатиме дека е заклучена. Така, остануваме заклучени во

сопствените ѕидини, а клучот останува под бришалката, нормално „Ante

portas“, однадвор“. Ова се уводните реченици со кои Михајлов им се обрати

во каталогот на посетителите на изложбата, но и нам, на почетокот на

разговорот воден деновиве спроти Музејската зграда. 

Карикатуристот чие име беше поврзано и со, пред четири години згаснатата

Светска галерија на карикатури (манифестација зад чии што 36 реализирани

изданија стоеше списанието „Остен“), успеа да анимира најголем број од

своите поканети колеги да испратат над 100 карикатури. Планирано е

изложбата да биде пренесена во Информативниот центар на ЕУ, а подоцна и

во Брисел и Стразбур. 

„Интересот за учество беше голем. Се согласувам со вас, дека за успешен

одзив е пресуден авторитетот меѓу колегите, бидејќи на изложбата нема

награди, нема можност за доаѓање на учесниците. Актуелната тема брзо се

наметна. Немаше потреба од убедување на колегите, а не учествуваа токму

убедуваните, како на пример, Јетон Микуловци од приштинскиот весник

’Коха Диторе’. Штета што од Косово нема учесници, бидејќи луѓето во

земјава, не ни знаат дека таму има околу 15-тина многу добри

карикатуристи. Испратив покани и во Албанија, но не добив одговор, а за

жал, нема учесници ни од Црна Гора“, вели Делчо Михајлов, задоволен од

реакциите на македонските колеги, од реакциите на публиката и на

претставниците на Мисијата на ЕУ во земјава. Многу му значи можноста

преку карикатурата да ја изрази слободната мисла, да ја коментира

стварноста. „Јас сум автор кој од една страна, секојдневно објавува

карикатури, а од друга, годишно учествува на 10 до 15 меѓународни групни

изложби во светот. На три до пет години, правам по некоја самостојна

изложба со 10 до 12 презентации во земјава и надвор. Последната ја имав

минатата година во Париз“. 

„Македонија“, една од карикатурите на Михајлов

Запрашан како ја доживува ситуацијата во која се наоѓа земјава, но и луѓето,

главните ликови во неговите карикатури, посочи: „Имам чувство дека

нашава ситуација станува безнадежна. Лично со оглед на годините, со прв

чекор во седмата деценија, немам илузии, големи надежи. Од друга страна

пак, нашиве луѓе во однос на луѓето што живеат во земјите членки на ЕУ,

воопшто не ги потценувам. Напротив, мислам дека се чекор напред, во духот

пред се. Но за жал, сите граѓани не ни знаат што ни се случува, особено во

врска со проблемот со Грција, чие решавање зависи од останатите членки на

НАТО и на ЕУ, каде очигледно таа има голема поддршка. Ние едноставно сме

приморани да играме онака како што тие свират, а тој оркестар е прилично

голем и силен“. 

Делчо Михајлов, донкихотската борба со јужниот сосед ја внесе и во своите

дела објавени во дневниот печат, но потенцира дека изгубил желба да

соработува со грчките колеги, поради доживеаното, лошо искуство при

учество меѓународна изложба на карикатури на Родос, кога Македонија во

каталог била именувана со ФИРОМ, име кое се нашло и на испратената,

претходно пречкртана адреса. Не ја исклучува можноста повторно во Скопје

да организира меѓународна изложба на карикатури, поаѓајќи од интересот
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат
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Факс. 3236 901
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за „Ante portas“ каде најбројни се карикатуристите од Србија, па следуваат

Хрватите. 

„Не бев изненаден, бидејќи во Србија и Хрватска има неколку значајни

манифестации, салони на карикатурата и меѓународни конкурси. Во тие

земји излегуваат многу весници, карикатуристите имаат повеќе простор за

објавување. Факт е дека во моментов Србите се апсолутно најсилни, а

Хрватите кои се исто така добри, имаат и многу силна асоцијација на

карикатуристи. Македонските карикатуристи се малубројни, згаснаа

претходните здруженија, а најголем проблем имаат младите кои немаат

простор каде да почнат. За да учествувате на една изложба, треба да имате

барем илјада објавени карикатури, изграден однос кон карикатурата,

ликовноста.. Просторот за објавување кај нас практично згасна со Остен, а

местото на карикатурата и е во печатените медиуми. 

Годинава по прв пат учествував на фестивал за карикатури во Кјото, каде

постои категорија за учесници до 18 години и можат да се видат интересни

работи нацртани со рака. Некому ќе му звучи чудно или смешно, но и моите

први почетоци беа во некогашното списание „Пионер“. 

Статијата е прочитана 1400 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Виртуозен Чајковски во рацете на Ана Кондратенко

Ќе се открива вистината за Антигонеја

МНТ стартува со проектот „Француски гробишта“

Нацоски стана амбасадор на културата на Македонија во Италија

„Волшебната флејта“ со млади афирмирани пејачи

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

период од-до 2006    2014

mailto:contact@utrinski.com.mk
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=F49D4AD42B3E734F94A8167691EF121C
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=6D9932A752F6C640AA6464B104BAC2E4
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E0905164B413E14DB158E524EAE12399
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7A15903BFB9BFD4A9444BA59409BBAED
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D8F93FFD857A9044A986481D344C3700
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=C43B9036E01EE746A946BA78AA9B22E5
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D9F297DD5367CA41AC09D6449A6C4565
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=F1D643CA94029540987DF102827FF0FD
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=8EC11BD07FB8F747817D4191AA626330
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=05FE920F24AF6A4B9C133D70F5C8519B
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=34C010B54742504A8FBB3F752CF4889F
http://www.dnevnik.com.mk/
http://www.vest.mk/
http://www.teamoderna.com.mk/
http://www.oglasnik24.mk/
http://www.nextsense.com/
javascript:void();
javascript:void()
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=5A95AB6BE29BD8429FDDCB3C7164993C
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=8A1F6EB1C1D15B42B5601A9ABEBCE384
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E6AEF6477716F440AF7E65927C71CB6D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=696525F6A9A6D546815E74C7971D0EB6
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E1262876418B0945962C45F4B463C4E6
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DCE6253E18601B14699988F590771DDEC&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik

