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ДЕНЕСКА МЛАДИТЕ МИСЛАТ СО СВОЈА ГЛАВА

Историчарката на уметноста Викторија Васева - Димеска смета дека ни

недостига вистинска презентација на ликовната уметност во странство

Катерина Богоева

Изложбата „Синестезија“, која во организација на Музејот на современата

уметност минатата година во октомври го започна својот пат во Виена во

палатата „Порчија“ при Парламентот на Австрија, годинава ја виде и

публиката во Рим, каде што беше презентирана во рамките на

манифестацијата „Македонија во чест на св. Кирил“. Во МСУ македонската

публика имаше можност да ја види во ноември 2009 година, а оттогаш

делата на Томе Аџиевски, Антони Мазневски, Жанета Вангели, Искра

Димитрова, Благоја Маневски, Јован Шумковски, Станко Павлески, Јован

Балов, Велимир Жерновски, Ѓорѓе Јовановиќ, Вана Урошевиќ, Јане Чаловски,

Исмет Рамиќевиќ, Отец Методиј Златанов и групата ОПА и кураторката на

изложбата, Викторија Васева –Димеска, чекаат нова можност за

презентација.

Според Васева - Димеска, можности има, изложбата е поканета од Музејот

на современа уметност во Белград за да биде презентирана на 18 октомври,

на денот кога оваа институција ќе го одбележи денот на своето основање.

„Имаме покана, но не можеме се' уште да бидеме сигурни дека таа и ќе се

одржи. Зависи дали ќе се обезбедат средства, бидејќи тоа гостување не

беше планирано и се смета за вонпрограмска активност. Не можеме да

знаеме дали Министерството за култура има средства за да ја финансира. За

гостување на ’Синестезија‘ постои интерес и во Хрватска, во Пула, а таа

изложба и во Виена доби отворена покана за презентација во ударен

галериски простор во Лондон, од страна на Славица Вејт, пријателката на

македонската култура. Простори за презентација има, но проблем е што тие

не се така евтини. Неопходно е денеска да се стави на кантар што е

поважно за Македонија, дали презентацијата во галериски простор кој

треба да се плати поскапо, а се наоѓа на ударно место, со обезбедена
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НАЈНОВИ ВЕСТИ
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НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието
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забраната за барок на ГТЦ и МОБ
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информација во печат, со гарантирана публика (која понатаму ќе може да ја

рашири информацијата) или, пак, да се даваат пари за повеќе мали проекти,

што нема да имаат таков одглас во јавноста во странство“, вели Димеска,

која смета дека Македонија има отворени можности за презентација на

својата ликовна сцена, дека центрите особено во нејзината околина се

отворени за соработка.

„Потребни се добри проекти, иницијатива и многу контакти, многу

комуникации. Сигурно дека ’Синестезија‘, доколку ја правеше некој друг, ќе

имаше друг избор на автори и дела, но јас сметав дека можеби кај овие

автори има и најмногу допирни точки меѓу разни сетила. Задоволна сум со

изборот во кој влегоа двајцата млади автори Велимир Жерновски и Ѓорѓе

Јовановиќ, но и групата ОПА, за која веќе постои интерес за презентација и

во Ровињ, во авангарден простор наречен ’Голо бродо‘. 

Во Виена изложбата имаше добар одглас во едно многу популарно

списание, а во Рим беше отворена во еден од најголемите центри за

конзервација и реставрација во Италија. Не беше галериски простор на

каков што сме навикнале за изложби, но, сепак, беше добар, бидејќи

стануваше збор за одбележување. Сметам дека мораме да се вратиме на

планско презентирање на македонската ликовна уметност надвор, со

помалку проекти, но во вистински простори. Искуствата и со оваа изложба

говорат дека ни треба стратегија за презентација на македонската ликовна

уметност надвор. Колку излитено да звучи тој збор, на државата и' треба

стратегија во оваа област. Да презентирате 10 проекти во странство, ако не

се во соодветни простори, резултатот ќе се сведе на нула. Мислам дека е

потребно наместо да правиме 20 -30 проекти во текот на годината, да

одвоиме пет и да се сконцентираме на добри простори. Треба да се свртиме

малку на опкружувањето. Изложбата на Вана Урошевиќ во Љубљана на

пример, одржана во јануари, пред една-две години во месец што го сметаме

за непопуларен за изложби, исто така, позитивно ме изненади со приемот

кај публиката, со тоа што се' може да се направи“.

Историчарката на уметноста смета дека ни е потребно еден вид враќање

назад во времето кога во Македонија доаѓаа патувачки изложби од другите

центри. „Тоа во западните земји е многу присутно, а ние особено имаме

искуство со Институтот Гете, кој прави такви изложби, што се најголема

популаризација на ликовната сцена. Така е направена и „Синестезија“, а

Министерството за култура треба да им обрне внимание на патувачките

изложби, бидејќи тоа е најевтин начин на презентација надвор. Но, и да се

размислува како да се донесат патувачките светски изложби од другите

земји кај нас. Тоа е и начин нашите колеги, историчарите на уметноста од

другите земји кои не можеме да очекуваме секогаш на повик да дојдат и да

ја видат нашата сцена, така „на тацна“ да видат и да одберат нешто од сето

тоа. Често пати како пример ја спомнувам Бугарија, каде што историчарката

на уметност Јара Бублова направи тројца од бугарските, светски реномирани

автори. 

Не можеме сите автори што ги имаме во Македонија да ги презентираме

надвор, но мораме да исфорсираме неколку од нив. Генерацијата на пример,

на Шумковски, Станко Павлески, Жанета Вангели, Томе Аџиевски не е

максимално искористена. Не е воопшто важно дали уметниците ќе ги

афирмираат во странство институциите, слободните стрелци, историчарите

на уметност. Треба тоа да го понудиме, а верувам дека ниедно Министерство

за култура, од која било влада не би го одбило“. 

Причините за недоволната концентрација на внимание на презентација на

ликовната уметност во странство, Викторија Васева - Димеска вели дека

можеби лежат во концентрацијата на актуелните работи: изградба на

објекти, споменици. „Сигурно е дека е добро да се изгради градот, да

промени лик, но не е добро во странство да излагаме во какви било

простори, каде што публиката е сведена на двајца- тројца, обично

Македонци што живеат таму и толку“ 

Запрашана дали може да се повтори историското искуство со доајените на

македонската ликовна уметност, кои не влегоа на водечките листи на

најзначајни автори, Димеска одговори: „Ако ги споменуваме Мартиноски,

Личеноски, Коџоман и други тие учеле од Запад и беа „негова копија“. „Сега

е друго, денеска младите навистина мислат со своја глава. Тие се веќе ин,
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Германија: Еден милион слободни работни места
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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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имаат информации, меѓутоа тие што ќе се изборат, ќе создадат свој ракопис

нема да можат да не бидат забележани надвор. Но, прво треба од нас да

бидат забележани. Сега е време да кажеме дека имаме, зрели, добри млади

автори. А тоа што не можеме да влеземе на некои листи, појдете во Бугарија,

во Србија било каде ќе видите импресионизам, експресионизам, сето тоа е

Париз, запад, некој друг запад“. 

Викторија Васева - Димеска се осврна и на изложбата на професорите на

Факултетот за ликовна уметност - Скопје, која се' уште може да се погледне

во МСУ. „Идејата не беше лоша, тоа се професори на оваа генерација која

сега создава дела, така што не е лошо да се види на едно место кои се

учителите на генерацијата што е полоша или подобра од нив. Имаше

интерес за неа, но сега во лето вообичаено и нема многу публика. На крајот

на краиштата, доаѓаат нивни ученици, нивни студенти и за нив е добро.

Професорите се и дарители на дела на Музејот на современа уметност, ги

имаме во нашата колекција. Тоа е една фина слика на македонската ликовна

сцена од првите професори до денес“.

Статијата е прочитана 1911 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Концерт на ФМУ

На „Бит фест“ гостува чешкиот виолинист Вацлав Худачек

Наградата на АКТО за македонските уметници О.П.А.

Симон Трпчески првпат на турнеја во Јужна Америка

Бранко Цветкоски објавен во Украина

Дел од поетите на „Струшки вечери“ веќе пристигнаа

КОМЕНТАРИ

citatelka 2, 17.08.2010 09:23:20
Не знам или со мене нешто не е во ред на 40 степени или ова е дефинитивно најконфузното
интервју што сум го прочитала. Мали простори, големи простори, професори, ученици лоши или
подобри од своите професори, Париз запад....старите наши реномирани автори биле само копија
на западот??а денешниве млади мислеле со своја глава...демек Коџоман и Личеноски не мислеле
со своја глава??значи ако завршиш школи на запад е негативно??? Дај преработете го ова интервју
за да ни стане јасно што сакала да каже госпоѓава...

Кликнете за оценка:    40  |    42

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