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ВИТРАЖ

„АРТ-ВИЗИОН“ - ЗА УМЕТНОСТ БЕЗ ОГРАДИ

Катерина Богоева

Во Културно-информативниот центар, со едновечерна изложба,

завчеравечер пет години од своето постоење одбележа Здружението на

ликовни уметници „Арт-визион“ од Скопје, презентирајќи дела од

дваесетина автори, членови и гости: слики, скулптури, графики и

фотографии. Едновечерната изложба доби и каталог со лош превод на

македонски јазик од текст кој во оригинал беше напишан на албански јазик

и со превод на англиски. До крајот на годинава пред скопската публика

треба да бидат реализирани уште две групни изложби, од кои едната во

Националната галерија, во галеријата Чифте-амам. 

Во „Арт-визион“, освен уметници-Албанци, членуваат и Турци, Македонци,

Бошњаци, а на изложбите се презентираат и дела од автори од други земји.

Досега се реализирале четири групни презентации финансирани од

државните и од локалните институции, но и самостојни изложби на

неколкумина членови. Минатата година на изложбата „Уметноста може“, која,

исто така, е одржана во КИЦ, беа изложени и дела на автори од Босна и

Херцеговина, а годинава и од автори од Косово. Но, пред се', во ова

здружение засега членуваат, главно, автори од Скопје, кои се состануваат во

чајџилница во Старата скопска чаршија, чекајќи Министерството за култура

да им додели нов, поширок простор во тој дел на градот, бидејќи

доделениот минатата година во Безистен, со површина од 21 квадрат, го

сметаат се' уште за многу мал. „Во него“, посочува претседателот Имер

Бајрами, „може да се стави само еден штафелај, но не и да се состануваат

уметниците за работа и за муабет“. 

„Идејата за ’Арт-визион“ е стара 10 години, зад неа уште во почетокот стоеја

повеќе уметници, но до пред пет години не можевме да се регистрираме. Во

нашиот круг имаме добри автори што дипломирале во Загреб, Скопје,

Приштина, луѓе кои со текот на годините и при нашите неформални

собирања и презентации во чаршијата, најмногу во Театарот на

народностите, стекнуваа меѓусебна доверба за здружување и за уметнички
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просперитет. Од лани соработуваме и со ДЛУМ. Важно ни е да им

обезбедуваме на уметниците можности за презентација, каталози за

изложбите, што ним многу им значи, со што и придонесуваме за развој на

културата, уметноста, за меѓусебно зближување и соработка, особено сега

кога најголем дел од граѓаните на Скопје, за жал, се преокупирани со

дневната политика“, вели Бајрами, кој во чаршијата слика од 1987 година и,

како што вели, „го знаат уметниците и од албанска и од македонска страна“.

Тој дипломирал на Ликовната академија во Тетово, магистрирал во

Приштина, а во изминатиот период работел во Виена, каде што сликал и

конзервирал стари дела. 

Негова визија е „Арт-визион“ да успее да им обезбеди поголема финансиска

поддршка на уметниците, а во скоро време да организира и изложба во

Битола, каде што Бајрами неодамна бил прв пат и бил воодушевен поради

„еснафскиот дух што го поседува градот“. 

На изложбата во КИЦ беа изложени дела на Сами Аметај, Нијази Џемаили,

Феми Браими, Евгениј Пантев, Рифат Чељику, Дита Старова, Беди Ибрахим,

Мисрете Дервиши, Енвер Селими, Имер Бајрами, Зеќир Џокли, Билгаиб

Кочишта - Биге, Стефан Хаџи Николов, Размиз Шкријељ, Ромир Имами, Ариф

Муљаку,Тони Шулајковски, Теута Хоџа, Ќамил Сејфула, Себедин Ејупи Сајгон

и Агрон Абдули. 

Скулпторот Беди Ибрахим, кој како што потенцираше го поддржува ова

здружение, како и, впрочем, сите иницијативи што се насочени кон развој на

културата и уметноста, смета дека во иднина „Арт-визион“ треба да се

презентира на изложби и надвор од Скопје, во другите градови, особено во

источна Македонија, која ја нарече „заборавена“. „Само уметноста може да

ги помести работите, да ги оживее заборавените места, да посочи на

заборавените луѓе“, нагласи тој.

Графичарот Евгениј Пандев, пак, изрази верба во моќта на мултикултурното

здружување и презентација на творештвото како начин за надминување на

се' уште присутните стереотипи во доживување на уметниците и уметноста

во земјава.

„Арт-визион“ ќе продолжи да прима нови членови без разлика дали имаат

или немаат академско образование, но кои имаат што да покажат и да

поседуваат чувство за меѓусебна соработка. Да не почитуваат огради меѓу

уметниците, кои иако невидливи, се' уште се чувствуваат во Скопје.

Статијата е прочитана 3142 пати. 
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