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САРАЈ-ТВОРЕЧКА ОАЗА ЗА УМЕТНИЦИТЕ

„Ателјеата се своевидни мали простори за промоција на ликовната уметност
во земјава“ - Рубенс Корубин

Катерина Богоева 

Уметничката населба Сарај сместена во истоимената скопска општина

деновиве го привлекува вниманието со актуелизирање на отворениот

имотно - правен спор меѓу купувачот на поранешното ателје на ликовниот

уметник Ѓорѓи Чулаковски - Ѓото и скулпторот Драган Поповски - Дада.

Скулпторот поднесе жалба по обвинувањето за узурпација на имотот што

сега му припаѓа на новиот сопственик кој не е уметник и ќе треба да почека

судот да го донесе конечното решение. Новиот сосед е Албанец, но Дада

вели дека за него тоа не проблем, проблем е токму настанатиот имотен

спор. 

Оваа населба, мал артистички сегмент од градот, што започнала да се

оформува пред скопскиот земјотрес во 1963 година, до денес е населена со

значајни имиња од ликовната сцена. Како ќе изгледа во иднина, дали ќе

продолжи продажбата на имотите што уметниците ги добиле од државата, ги

откупиле и на нив подигнале ателјеа но и домови, никој од оние што ги

запрашавме а таму работат и живеат не сака да прогнозира. Но сите

потенцираат дека тој простор им нуди убава атмосфера за работа, дека

немале никакви проблеми со соседите кои не се уметници, напротив дека

дел од нив понекогаш покажувале и интерес и да ѕирнат во творечките

ателјеа. Ѓорѓи Чулаковски - Ѓото не е единствениот уметник кој го продал

имотот од Уметничката колонија, тоа досега го сториле и Жарко Јакимовски,

Александар Ристевски, Теофил Шулајковски. 

„Го продадов ателјето бидејќи ми претставуваше финансиски проблем да

одам секојдневно до Сарај и назад, да го одржувам просторот. Сакав да

купам ателје во центарот на градот, во близина каде што живеам. Порано

Сарај изгледаше поблиску, затоа што бевме во подобра економска состојба,
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сега не е така. Не сум имал никакви проблеми со соседите кои не се

уметници, напротив тие имаа одреден респект кон нас. Во ателјето правев и

изложба во 1989 година, се дружевме ние уметниците, често соседите

доаѓаа да видат што работам “- изјави вчера Ѓото и напомена дека имал

потполно право кому да му го продаде ателјето бидејќи го подигнал со свои

пари, а земјиштето го откупил. Смета дека би било подобро традицијата да

продолжи и државата да изнајде начин имотите да ги купуваат млади

уметници, за да може населбата да го задржи својот дух. „Но, државата не

субвенционира, не откупува ни дела од изложби а камо ли да им помага на

младите уметници да доаѓаат до простор за работа“ - вели тој.

И сликарот Рубенс Корубин има свое ателје во Сарај, на местото каде уште

пред земјотресот неговиот татко Миле Корубин заедно со Петар Мазев, ги

подигнале првите ателјеа. Тој е задоволен од условите кои ги има за работа,

од атмосферата во населбата. 

„Тука поминав половина од својот живот, го сакам ова место и никогаш не би

го продавал. Досега во моето ателје влегле голем број посетители, доаѓале и

странци, дипломати. Ателјеата се своевидни мали простори за промоција на

ликовната уметност во земјава. Би било добро државата и сега да им помага

на уметниците со одредени бенефиции и кредити за да добијат простор

каде ќе ги градат своите ателјеа Во светот има примери каде на млади

уметници, за минимални кирии им се издаваат простори за работа. Така е и

во Сите Д Арт во Париз, но и во други градови кои имаат политика на

помагање на уметниците“ - вели Корубин. 

Анета Светиева и Вељо Ташовски се дел од жителите на Уметничката

населба кои таму и живеат повеќе од десет години. “Тука е многу чисто,

пејсажот е убав, од мојата куќа се гледа дел од кањонот на Матка. Убав е

просторот и за работа, има мир“, вели Светиева, која напоменува дека

атмосферата и изгледот на населбата зависи и од залагањето на самите

уметници, кои овој простор за работа и живеење не го добиле лесно од

страна на државата како што вообичаено се мисли. 

И Ташовски кој во населбата живее и работи од 1994 година, не помислува

на продажба. Вели дека со уметниците соседи меѓу кои се и Трајче

Блажевски, Жарко Башевски, Боро Митриќевски, Свето Манев и други, си

има има „иди ми - дојди ми“. 

Доделувањето на имотите каде уметниците ги подигале своите ателјеа

одело преку Друштвото на ликовните уметници на Македонија, но во

изминативе 15 тина години нема најави дека такво нешто повторно може да

се случи.

Статијата е прочитана 1612 пати. 
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