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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб
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ВИТРАЖ

МЕМОРИРАЊЕ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ

Катерина Богоева

Кон изложбата „Донации и аквизиции 2000-2011“, МСУ

Можеби насловот „Донации, аквизиции 2000-2011“ на изложбата која е

поставена во Музејот на современата уметност некому нема да му изгледа

привлечен за да одвои време и да се искачи (особено во овој, снежен

период на годината) на Кале, но истата треба да се посети, бидејќи содржи

добар избор на дела од значајни македонски и странски автори. 

Велиме добар, но не и многуброен избор, бидејќи во наведениот временски

период овој музеј откупил само 127 дела, бројка која и неговите стручни

лица сметаат дека говори за релативно задоволителен однос во сегментот

на аквизиции на уметнички дела. Сто и педесетте автори кои, пак, од

почетокот на векот што го живееме, до крајот на минатата година донирале

292 дела, дела кои претходно и ги изложиле во музејските сали. На нив во

оваа пригода може и да се потсетат посетителите на изложбите што тука беа

отворани во изминатите 11 години. 

За донирањето и откупувањето на уметнички дела во јавноста ретко се

говори, обично тоа го прават музеалците на одредени тематски форуми кога

укажуваат, но се' почесто и алармираат за потребата за таквиот начин на

збогатување на музејските депоа во земјава. Особено е голема потребата од

збогатување со дела од современата ликовна уметност кои во налетот на се'

уште актуелното трагање по минатото, во земјава се ставаат на маргините од

меморирањето на она што ни се случува сега и овде. 

А меморирањето на современата ликовна уметност во музејските депоа е

важна не само за нас, граѓаните на овој век кои по пат на ваквиот тип

изложби може да „прочитаме“ што се случуваше, но и се' уште се случува на

уметнички индивидуален, локален но и на глобален цивилизациски план,

туку и за оние што допрва ќе се родат.
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

РЕВИЈАЛНА ТРКА "ВОЗИ ПРАВО, ВОЗИ ЗДРАВО"

ИТАЛИЈА ВОВЕДУВА ЗАДОЛЖИТЕЛНА
ВАКЦИНАЦИЈА НА ДЕЦАТА

ИВАНОВ НА СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ ВО
ЈОРДАН

СУСПЕНДИРАНИ 15 ВРАБОТЕНИ ВО МВР ЗА
ИНЦИДЕНТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО

ФЕНЕРБАХЧЕ И ОЛИМПИЈАКОС ЌЕ СЕ БОРАТ ЗА
ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА
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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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Дека уметничките дела во себе содржат многуслојни пораки, синтетизирана

творечка мисла, имагинација, непредвидливи естетски и имагинативни

решенија, говори и оваа изложба. Богатството што таа го содржи и на кое

треба да се фокусира мислата додека таа се разгледува, е далеку од

секојдневните и во компарација со него, сувопарни оправдувања за немање

средства за откуп од страна на државата, или пак за немање доволно

интерес или, пак, волја за донирање. 

Како поттик за искачување деновиве на Кале и за влегување во МСУ и

покрај недоволно затоплените сали, ќе ги наведеме, меѓу другите и имињата

на уметниците: Жења Шеф, Иља Чичкан, Лучезар Бојаџиев, Ден Пержовски,

групата ИРВИН, Адем Русиновци, Милчо Манчевски, Славица Јанешлиева,

Елизабета Аврамовска, Оливер Мусовиќ, Ладислав Цветковски, Венко

Цветков и др. Тука се и двете големи аквизиции на македонските фотографи

Живко Јаневски и Иво Вељанов, а потребно е да се напомене и дека голем

број од презентираните дела, се создавани децении наназад пред да бидат

донирани и откупени. Тој факт исто така придонесува за потребата од

зголемување на љубопитноста за тоа што се' всушност крие музејското депо,

особено кога јавноста, да потсетиме, се' уште е лишена од постојаната

музејска поставка која години наназад само се најавува. 

Тематски поврзани како донации и аквизиции, презентираните дела се

светови сами за себе за себе, но дозволуваат да се набљудуваат и како

почетни точки за откривање или заокружување на творештвото на секој од

авторите. 

На посетителот му останува да избере на која страна ќе сака да тргне по

напуштањето на изложбата.

Статијата е прочитана 1750 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Вечер посветена на Ферид Мухиќ

Башевски

Роман на годината

Промоција на книгата „Скаменети клепки“ од Дане Зајц

ДПМ ги награди и Ристо Г. Јачев и Петре Димовски

 

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“

        

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