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ФОНДАЦИЈАТА „ДРАГАН АВРАМОВСКИ-ГУТЕ“ МУ ПРКОСИ НА
ВРЕМЕТО

Наградата и стипендијата за графика доделени по 22. пат

Катерина Богоева

На Факултетот за ликовни уметности во Скопје минатата недела беше

отворена традиционалната изложба на графика на студенти од сите четири

години на Графичкиот оддел, кои ги презентираа своите дела создавани во

текот на минатата година. За најдобра графика беше прогласено дело на

студентката од трета година Маја Ковачевска, која доби еднократна парична

награда во износ од сто евра од Фондацијата што го носи името на

ликовниот уметник Драгутин Аврамовски-Гуте. 

Во исто толкава парична вредност и' е доделена и откупна награда, како и

месечна стипендија за едногодишно студирање во висина од педесет евра

од директорот на фирмата „Сетком трејд“, Драган Младеновски. 

Деканот на Факултетот, професорот Димитар Малиданов, ја отвори

изложбата во присуство на мал број фоторепортери и ТВ-камери. Но, овој

навидум непровокативен настан за пошироката јавност отвори една малку

подзаборавена димензија, укажа на задржаната верба во креативните

потенцијали на младите, на вербата во уметноста и иднината. Во времево

преполно со грч, политика, лични интереси, економска нестабилност, 22-

годишното постоење на наградата претставува несекојдневен пример за

наши услови. 

На Ковачевска наградата и' е првенствено важна за афирмација, за

понатамошен напредок како графичар, а годинава меѓу конкурентските дела

на изложбата, професорите ги издвоија и графиките на Ален Спасевски,

Александра Стојановска, Дарко Митревски, Наташа Љубиновска, Маријана

Димова и Горан Ристовски. 
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Во 1987 година првата награда на Фондацијата и' е доделена на Виолета

Чаповска, а меѓу наградените некогашни студенти се и Дејан Стојановиќ,

Александар Димовски, Гордана Даутовска, Андријана Анчевска, Валентина

Стефановска и Давид Ѓорѓиевски. 

Ќерката на Гуте, Елизабета Аврамовска, ликовен автор и професор на

Архитектонскиот факултет, ја формирала Фондацијата по смртта на татка си,

како што потенцира, поради неговата голема поврзаност со студентите.

„Несебично им даваше, им подаруваше материјали, длета, печатарски бои

кои тогаш ги немаше кај нас. Тие постојано работеа со негови материјали.

Бидејќи беше многу пожртвуван за своите студенти, а и јас се занимавам со

таа професија, знам што значи комуникацијата студент - професор.

Целокупната состојба и сите негови карактеристики како личност и

професор ме наведоа да ја основам Фондацијата. По две години, поради

големата инфлација, одвоениот фонд пари драстично се намали, а во тој

период како спонзор се јави бизнисменот Драган Младеновски, кој беше

пријател со татко ми и, воедно, љубител на уметноста. Тој многу помогна

Фондацијата да се одржи, давајќи ги наградата и стипендијата за студирање.

На стартот на формирањето имав идеја дел од главнината на парите да се

орочи и наградата да се дели од еден процент од каматата, со намера да

прерасне во годишна стипендија која многу ќе им значи на студентите по

графика. Сакав за неа да конкурираат самите студенти за да се стимулира

нивната работа, да имаат некоја цел, особено во денешните пазарни услови.

Се надевам, дека во перспектива ќе се појават и други спонзори кои што ќе

помогнат, Фондацијата да стане поголема. Секоја награда е афирмативна, и

драго ми е што кај студентите има одзив. Благодарна сум му на Факултетот

кој има разбирање и секоја година редовно го спроведува конкурсот“. 

Наградата се доделува во чест на раѓањето на Драгутин Аврамовски-Гуте (11

март 1931 година - 12 септември 1986 година). Тој ненадејно починал во

Скопје, оставајќи зад себе богат творечки опус во сликарството, графиката и

во применетата уметност. Во историјата на македонската современа

уметност е потенциран неговиот придонес во конституирањето и развојот на

графиката во земјава. Дипломирал на отсекот за сликарство, група графика,

на Академијата за применети уметности во Загреб, а работел како професор

во Училиштето за применета уметност во Скопје, каде што и го основал

Графичкиот оддел, воведувајќи ги сите графички техники. Бил и еден од

основачите на Факултетот за ликовна уметност, професор, а подоцна и

декан. 

На годинешното доделување на наградата присуствуваше и неговата

сопруга, академскиот графичар Менче Спировска. Сопружниците биле

иницијатори на првата вонинституционална изложба во земјава, отворена

во некогашниот Клуб на уметниците и културните работници во Скопје, пред

повеќе од половина век. 

Бизнисменот Драган Младеновски деновиве во својата канцеларија,

исполнета со вредни уметнички дела, слики, графики, скулптури, со

задоволство говореше за своето пријателство со Гуте, но и за мотивите да им

помага на ликовните уметници. 

И тој како и Драган Аврамовски потекнува од Куманово, град познат по

ликовната традиција. „Лично го знаев Гутета, одамна сме пријатели со

неговото семејство. Љубовта кон уметноста не е поврзана со познанството

со него, таа е многу поширока. Откако знам за себе, сум бил во кругот на

луѓето што се занимавале со уметност, особено со сликарство, но не значи

дека не сум се среќавал и со друг круг на уметници и дека не се среќавам и

сега. Куманово има дух на уметност, присутен преку луѓето кои се

занимавале аматерски и професионално со неа. Голем број луѓе кои

потекнуваат од таа средина, оставиле трага во македонското сликарство.

Меѓу нив се и Трајче Јанчевски, Киро Караџа, бројни современи школувани

автори, а тој дух се провлекува до денес. Кога бев присутен во градот, кога

студирав и во годините потоа, со моите пријатели дискутираме често за

уметноста. Пред дваесеттина години, преку фирмата во која работев, им

овозможував на уметниците да се снабдуваат по поволни цени со

материјалите кои им беа потребни за опрема на сликите.Тоа полека се

развиваше и дојде идејата да се поддржи наградата на Гуте“. 

Го опишува графичарот како многу интересен, позитивен човек, со широк
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круг пријатели, особено близок со Петар Мазев. „Се среќававме многу често,

тие двајца беа големи ентузијасти. Покрај тоа што беа сликари, беа

непосредни, отворени луѓе, со желба да ја унапредат уметноста, да ја

доближат до луѓето. Гуте секогаш имаше многу теми за разговор. Понекогаш

приказните и настаните што ги кажуваше лебдеа, но беа убави. Можеше да

преоѓа од стварност во фантазија и да се враќа, но никогаш со лоша намера.

Наградата која јас ја доделувам е без никаков услов. Не се мешам во

политиката на доделување. Жал ми е што условите се такви што се и што

фондот не може да биде проширен и поголем. Но, од друга страна, сум исто

среќен што може да ја одржуваме и да чекаме некакви подобри времиња за

да се зголеми“, посочи Младеновски. 

Се надева дека ваквите награди ќе бидат поддржувани од се' поголем број

заинтересирани луѓе, љубители на уметноста во земјава.

Статијата е прочитана 1948 пати. 

Испрати коментар
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Светот го губи својот идентитет

Големиот светски хит „Самрак“ наскоро и на македонски

Концерт на млади композитори

Слики на Павле Кузманоски во Берлин

Утре свечено ќе биде врачена наградата „Роман на годината“

КОМЕНТАРИ

student, 23.03.2009 14:46:18
sekoja chest za ideata i motivot ...no ne e chesno da se valka imeto na Gite so namesten konkurs...niz
godinite imav prilika da go sledam izborot na pobednikot i okolnostite poradi koi se izbiraa. Se
sluchuvalo da bide izbran student poradi teshka finansiska situacija ili blizok na nekoj od profesorite,
toa e sekogash na shteta na umetnosta i sram za umetnicite da ne spomnuvam i nepravda kon vistinski
najuspeshnoto delo ! Treba posovesno i objektivno da se izbira pobednikot umetnosta ne trpi
kompromisi...chestitki do studentkata ne mi e mislata da i go valkam imeto, samo sakam da ukazam
deka i vo ovaa bransha ne retko ima matni vodi...
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