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Трамп пристигна во посета
на Израел и палестинските
територии

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

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

2,714.12 0.24 % OHB 4,733.78 1.13 % RZUS 112.00 1.35 % STIL 88.00 2.22 % TPLF 1,415.00 9.86 % UNI 1,359.00 2.95 % USJE 23,000.00 0.80 %
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КУЛТУРАТА Е ДУША НА НАРОДОТ

„Во Чешка има околу 480 основни уметнички училишта кои се застапени и во
малите градови“: посочува ликовната уметница Петра Јовановска

Катерина Богоева

Родена сте во Чешка, дипломиравте на Факултетот за ликовна уметност во

Скопје, во класата на проф. Димче Николов, во Македонија ги имавте и

првите изложби, а неодамна добивте и Гран-при на Зимскиот салон на ДЛУМ.

Како би го опишале својот досегашен животен и творечки пат? 

Мојот живот и творечкиот пат досега се одвиваше на релација Чешка -

Македонија. Првите уметнички чекори и едукација во ликовната уметност ги

започнав во Чешка, а високото образовање го стекнав на ФЛУ.

На Салонот на тема „Секспресија“ бевте наградена за делото „Анонимни

вагини“, а на македонската ликовна сцена повторно се појавивте по долга

пауза и со самостојни изложби. На каков прием наидовте? 

На македонската ликовна сцена, всушност, активно се појавив пред четири

години со учество на групни ликовни настани организирани од Друштвото на

ликовни уметници на Македонија. Од моите колеги од ДЛУМ бев добро

примена и тоа се рефлектираше во моето учество на групните изложби. Тука

морам искрено да истакнам дека ова еснафско здружение на професионални

18° СКОПЈЕ ВРЕМЕ

Претежно
облачно

ПОН

22

ВТО

23

СРЕ

20

ЧЕТ

20

ПЕТ

20

САБ

20

НЕД

22

ПОН

22

ВТО

25

СРЕ

26

ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

 

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
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ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ

УСТАВНИОТ СУД СЕ ПРЕМИСЛИ И ЈА СИМНА
ЗАБРАНАТА ЗА БАРОК НА ГТЦ И МОБ

ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ЧЕЛИЧНИ
ОДБОЈНИ ОГРАДИ НА ПАТОТ ОХРИД- СВ. НАУМ

БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА СО ПРЕДЛОГ ЗА
ВИЦЕПРЕМИЕР ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

СДСМ ГИ ПОДГОТВИ ИЗМЕНИТЕ ЗА
УКИНУВАЊЕ НА БОЛНИЧКАТА
ПАРТИЦИПАЦИЈА
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ликовни уметници многу ми помогна успешно да се вклучам и да бидам дел

од македонската ликовна сцена.

Убава соработка имав и со институциите, каде што беа реализирани моите

последни изложби, во КИЦ и во Кафе „Галерија 8“ во Скопје и во Домот на

културата во Кавадарци. Но, за жал, бев и одбиена од некој институции во

врска со барање за ликовен проект. 

Кое искуството како автор го носите од Чешка каде што од 1999 година

имавте повеќе изложби, а од таму изложувавте и во Полска, Србија и во

Хрватска?

Од моите до сега реализирани 15 самостојни изложби, 6 изложби ми беа

реализирани во Чешка, каде што се стекнав со нови искуства, форми и начини

на подготовка и реализација на ликовни проекти. Самиот систем таму е малку

различен, а можам да истакнам и поедноставен и потранспарентен.

На кој начин се организирани чешките ликовни уметници и дали Вие сте член

на некое здружение и што ви овозможува(ше)?

Чешките ликовни уметници се организирани во голем број разни здруженија

и унии. Не постои универзален модел како што е кај нас ДЛУМ. Некои

здруженија се поактивни и организираат ликовни настани значајни за

чешката ликовна сцена, некои преферираат стручни и афирмирани кадри и

уписот се врши еднаш во неколку години. Други пак, своето делување го

сведуваат на давање на основни информации за авторските права, на

контакти на меѓународни институции. Јас сум член на унија на ликовни

уметници.

Каде сте работеле како професор по ликовно образование во Чешка и можете

ли да ги посочите најважните моменти од едукацијата која влијае на

познатата ликовна, визуелна култура на таа земја?

Во Чешка стекнав искуство како наставник во основно училиште во Прага и

во Јесеник и, исто така, работев во архиепископска гимназија во Прага како

професор по ликовна култура. Морам прво да напоменам дека образовната

едукација во основните и во средните училишта таму се одвива исклучително

само во една смена. Тоа овозможува паралелно да постојат основни

уметнички училишта, каде наставата се одвива попладне. Во тие училишта

можат да се запишат деца од прво одделение и да продолжат се до четврта

година. Класично добиваат сведителства. Постојат различни насоки: ликовна,

музичка, драмска, танц и балет. Најважно е што овие основни уметнички

училишта се застапени и во малите градови, а ги има околу 480. Тоа е многу

битен фактор за развојот и едукацијата од рана возраст и за развој на

културата воопшто. Така и децата од малите места имаат можност да се

стекнат со знаење и да добијат добра основа за понатамошно образование.

Јас посетував такво училиште 10 години. 

Од друг аспект, наставниците по ликовна култура имаат голема

беневолентност во однос на темата, во однос на техниката и на начинот на

како го водат часот. Атмосферата е поопуштена, пуштаат на пример и музика

и сл. Јас преферирав квалитет пред квантитет, ми беше битно да се направат

помал број на трудови, исклучиво на час, со можност за корекција од страна

на наставникот за да можат да бидат добро изработени, како тематски така и

од технички аспект. И понатаму да се презентираат на ликовни натпревари,

школски аукции и сл.

Во Македонија минатата година дел од професорите по ликовно образование,

но и уметниците реагираа на намалување на фондот на часови по ликовно

образование. Во споредба со чешкиот систем на едукација, што би

препорачале? 

Информирана сум дека од тековнава учебна година ликовното образование е
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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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застапено само со еден час во траење од 40 минути, а во Чешка има

застапеност од минимум два часа неделно, во траење од 45 минути. Голем

број училишта имаат различни насоки и можности учениците да бираат

дополнителни задолжителни предмети. меѓу кои е и ликовно, така што можат

овие часови да варираат и до 4-5 часа неделно. 

Попладне во училиштата има вонучилиши активности каде што ликовната

култура, исто така, е застапена, на пример, многу е популарна керамиката.

Културата е душа на народот. Децата мора да имаат допир со визуелната

уметност и со естетското видување.

Статијата е прочитана 930 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Естрада

Промоција на стихозбирката „Преместен камен“ во Софија

Проза од Томислав Османли на ладино

Балетски аплаузи за јубилејот на Љубомир Бранѓолица

Охриѓани го чествуваа големиот успех на Прличев во Атина

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