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РЕСЕНСКАТА КЕРАМИЧКА КОЛОНИЈА СО АВТОРИ ОД
ХОЛАНДИЈА

Колонијата одбележува 10 години од приемот во Меѓународната академија
за керамика при УНЕСКО

Катерина Богоева 

На годинешното, 38. издание на Ресенската керамичка колонија што ќе се

одржува од 1 до 20 август во ателјето во Отешево, ќе учествуваат седуммина

керамичари од Холандија и еден од Македонија: Рижан Купенс, Џо Сиен,

Марија Дефуст, Тео Филипс, Труди Ман, Дове Хоекстра и Даниела Илиевска,

која е и нејзин уметнички раководител. 

Според најавите на Мите Ноневски, раководител на значајната

манифестација, јавноста и преку изложба ќе има можност во наредниот

период да се запознае со делата на холандските керамичари создавани на

колонијата, почнувајќи од 1992 година. Планирано е изложбата да биде

поставена во Музејот на Град Скопје, а иницијативата за нејзината

реализација произлегла од неодамнешната посета на Ресенската колонија,

на амбасадорката на Холандија во земјава, Симоне Филипини. 

Колонијата годинава одбележува десетгодишен јубилеј од приемот во

членството на Меѓународната академија за керамика при УНЕСКО. 

„Ресенската керамичка колонија го слави скромниот по старост 10 годишен

јубилеј, но не и скромните постигања во овој изминат временски период.

Претходно, таа ги помина сите високо поставени критериуми за

зачленување, ги доби највисоките оцени од врвни светски керамичари и

лично, од долгогодишниот Генерален секретар на Академијата за керамика,

г-ѓа Кулери. Во Билтенот на Академијата за 2000 година стои дека под

уставното име на нашава држава, Република Македонија, Ресенската

керамичка колонија станува рамноправен член со Асоцијацијата за

керамичка индустрија на Кина, со Асоцијацијата за современа керамика на
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НАЈНОВИ ВЕСТИ
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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Кореја, со Националната асоцијација за едукација во областа на

керамичката уметност на САД, со Асоцијацијата на дизајнери на Финска, со

Комората на керамичари на Франција, со Асоцијацијата на керамичари на

Португалија и со Асоцијацијата на керамичари на Швајцарија! Се' џин до

џин! Се' на се' - девет професионални асоцијации од целиот свет! Меѓу нив

и македонската. Тоа значи дека од сите други културни манифестации и

институции во Републикава, Ресенската керамичка колонија е највисоко

котирана во глобални рамки“, потсетува Ноневски, посочувајќи дека во

изминатите 38 години постоење, Колонијата бележела само нагорна патека.

„Од манифестација со југословенски карактер, прерасна во манифестација

со меѓународен карактер, а пред десет години стана и член на светското

семејство на керамичари, куратори, музејски работници, ликовни критичари,

високи школи, институти, факултетски центри, сите поврзани преку

творештвото во керамика, во Меѓународната академија за керамика“.

Колонијата е формирана во 1973 година, со цел да го сочува специфичното

традиционално творештво на грнчарите од градот Ресен и да овозможи

креирање современи остварувања во керамика, кои, според карактерот на

техниката во која се изработени денес, смета Ноневски, претставуваат

реткост во нашава средина и пошироко.

Во ателјето на Колонијата кое се наоѓа во Отешево, досега работеле 239

уметници од 28 држави од целиот свет и оставиле фонд од над 1.000

експонати. 

Меѓу најбележитите учесници, нејзиниот раководител ги вбројува: доајенот

на македонската уметничка керамика, професорот Михо Лазаров, Берил

Аниланмерт, професор на Катедрата за керамика на Универзитетот „Мимар

Синан“ од Истанбул, Република Турција, Суку Парк, универзитетски професор

на Катедрата за керамика на националниот универзитет од Сеул, Јужна

Кореја, Ројс Мекглашен, керамичар од Нов Зеланд, Рене Решенбах,

керамичар од Република Германија, сите тројца членови на Меѓународната

академија за керамика, Гунхилд Обер, керамичар од Данска, Хенк Дренон,

професор на колеџ од Остин, Тексас, САД, и др. 

Галеријата на современа керамика, сместена во зградата „Сарај“ во Ресен, е

формирана во 1991 година, каде на површина од 300 м2 , се изложени

повеќе од 400 дела од учесниците во Колонијата. Се смета за една од

најбогатите збирки со автори, стилови од различни периоди, изразни

средства и сл. на поширокиот простор на Европа. 

„Токму оваа збирка е таа што ја издвојува Колонијата како единствена

ликовна манифестација во нашава земја која има сопствена постојана

галериска поставка“, вели Мите Ноневски, кој смета дека врз основа на

досегашните достигања реализирани во редовните активности на

Колонијата, оваа институција ја има целосната зрелост да прерасне од

Галерија на современа керамика во Музеј на современа керамика кој би бил

единствен од таков вид во нашава земја а и пошироко - на Балканот. 

„Предусловите се созреани за една таква афирмација - преоѓање во повисок

ранг на претставување на уметничкото богатство во керамика, а тоа

Ресенската керамичка колонија и го заслужува“, вели тој, и укажува дека во

рамките на својата изложбена дејност, Колонијата досега има организирано

50 - тина изложби кај нас и во странство. „Создаваните дела се

презентирани во сите поголеми градови низ земјава( на Меѓународното

биенале на керамика - Белград и Суботица, Р. Србија, во Уметничката

галерија - Пловдив, Р. Бугарија, во Културниот центар „Јунуз Емре“ -

Истанбул, Р. Турција, во Културниот парк - Измир, Р. Турција, во Културниот

центар на градот Атин (на манифестации во рамките на Културната

олимпијада 2002), г. на Корчула, Р. Хрватска и др.). Издадени се 12 каталози

и 2 монографии, а снимен е и краткометражен документарен филм ’Копнеж

по глина’, претставен на повеќе манифестации во земјава и во странство, а

од печатените медиуми постојат 254 библиографски единици. 

Ресенската керамичка колонија соработува со меѓународни институции од

високо академско ниво, пр. со универзитетот „Мимар Синан“ од Истанбул,

Турција, со Меѓународната академија за керамика при УНЕСКО во Женева,

Швајцарија, со Институтот за керамика „Гаетано Балардини“ од Фаенца,
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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Италија, со Институтот за современа керамика од Остин, САД и многу други“. 

Статијата е прочитана 1537 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Видеофестивал од Варна во Куманово

„Скопско лето“ со филмови од „Астерфест“

Концерт на Македонската филхармонија и премиера на „Галеб“ на „Охридско лето“

Мотовун ќе ги донесе Тери Џонс и Џулиен Темпл

КОМЕНТАРИ

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