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БАЛКАНОТ ВЕЌЕ НЕ Е СИНОНИМ ЗА ЛОШИ РАБОТИ

Првиот човек на "Јавна соба" Александар Велиновски, бара зближување на
државниот и граѓанскиот сектор

Катерина Богоева

Александар Велиновски е дипломиран маркетинг менаџер, кој се образувал

на Универзитетот во Утрехт - Холандија. Во оваа земја работел во одреден

период , а сега е во Македонија и е прв човек на здружението „Јавна соба“

сместено во Дебар маало, во Скопје. На крај од минатиот месец во

партнерство со Националната галерија на Македонија, Фондацијата Kultural

Aid од Холандија и БиД Фундинг од Ротердам, „Јавна соба“ во

Мултимедијалниот центар „Мала станица“ организираше семинар, обука за

подигање на фондови во културата за организации и индивидуалци активни

во полето на културата. Велиновски минатата година во изложбениот

простор Чифте амам ја донесе изложбата „Песни за невиноста и агресијата“

со дела на уметници чија точка на поврзување е Холандија, а неговото

досегашно искуство кое подразбира соработка со државните институции и

граѓанските организации, беше повод за разговор во кој менаџерот откри

дел од актуелностите поврзани со развојот на културата на Балканот и

Европа 

„Условите, трендовите и можностите за работа ми налагаат да работам сега

во Македонија. Денеска е можно настан да се организира и со еден мобилен

телефон и со интернет конекција, а тоа да биде повторно со големи буџети,

со голема организација, со силни луѓе. Целта на мојата работа, на која

најмногу и посветувам време е културната размена помеѓу Холандија и

Источна Европа, со фокус на Балканот. Македонија е сепак моја земја, а

Балканот е во мојот фокус поради интересот кој во моментов постои за него.

Балканот моментално е на топ листа како најинтересно подрачје во Европа,

веќе не е синоним за лоши работи. Повеќе се гледаат неговите креативни

страни, неговите убавини, на се повеќе западно и северноевропски народи

овој дел од светот им е драг, затоа што во моментов е поотворен и може
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тука да ги искусат и добрите работи на овие простори. Ние и не сме толку

лоши, како што мислиме, напротив“ - вели тој, задоволен од досегашната

работа на полето на поврзување на холaндската и македонската култура. 

Посочува дека иако Македонија и Холандија немаат некоја богата соработка

на полето на ликовната уметност, сепак години наназад , преку разни

поголеми и помали проекти, воспоставена е двонасочната соработка и на

ова поле. За него двете земји м нудат предизвик за менаџирање во

културата. Вели дека не е лесно да се работи ниту во едната, ниту во другата,

иако неговата професија за разлика од Македонија, во Холандија е

позастапена. 

„И во Македонија има поголеми културни капацитети кои успешно работат,

како што се Охридско лето, Театарот и Операта, неколку фестивали. Можеби

малку мојот начин на работа и нивниот е поинаков, бидејќи јас сум

независен соработник и секогаш побарувам средства на база на проект.

Многу побрзо Јавна соба се адаптира на можностите. Доколку сакаме да

соработуваме, мораме да се прилагодиме на локалните услови, иако

глобално настапуваме и глобално размислуваме. Обуката која ја

реализиравме покажа дека постои голем интерес за нови сознанија.

Министерството за култура покажа разбирање за бенефитот од неа и решија

да продолжат да извршуваат обуки, така да почнувајќи од мај, заедно ќе

извршуваме обуки во пет фази низ целата земја. Хрватска покажа интерес

дека ќе го превземе семинарот, а и Србија е заинтересирана, така да постои

можност знаењата да излезат и надвор“ - вели Велиновски кој во оваа

прилика најави дека во април, во Скопје ќе биде одржан форум со цел

приближување на државниот административен систем до граѓанскиот сектор

„Форумот ќе биде завршен со потписна декларација која ќе биде доставена

до сите учесници или релавантни институции кои директно или индиректно

ќе учествуваат на него. Станува збор за европска формула која пред се е

прифатена и поддржана од Европската Унија. Во неговата реализација за

прв пат ќе соработуваме со Берлин Конференс, а досега соработувавме и со

други организации, меѓу другите и со фондацијата Феликс Меритис од

Амстердам која е еден од креаторите на културата во Европа. Иако

организираме било какви случувања на полето на културата, сепак сме

повеќе сконцентрирани на полето на ликовната уметност, дизајн, па и

архитектура“ - посочува менаџерот кој во изминативе неколку години ја

организираше и презентацијата на дел од македонските млади и зрели

автори во Холандиија: Славица Јанешлиева, Андреј Митевски, Мери Аницин

- Пејовска. 

Неговото искуство вели дека македонските автори се заинтересирани за

презентација надвор од земјава, но сугерира дека е многу подобро кога тоа

оди преку некоја институција. Работејќи пак со граѓанските организации,

посочува на одредени актуелности врзани за трасираната патека кон ЕУ. 

„Без разлика дали станува збор за граѓанско здружение или некој вид

државна институција, важно е презентирањето на авторите да оди преку

нив. Тогаш авторите се многу подобро прифатени, поголеми им се

можностите за финансиски побарувања. Сменет е денес начинот на работа и

во Македонија. Претходно фондациите бараа иницијативи, граѓански

здруженија, имаа буџети и им даваа пари за да прават нешто. Сега е

обратно, сега тие ги бркаат фондациите и бараат од нив средства, а тоа

подразбира конкуретност. Успеаа одредени луѓе да формираат здрави

институции кои се високо реномирани, како што е на пример ЦИУ

Мултимедија, но има и уште многу други индивидуалци и организации кои

се високо рангирани надвор. Односите меѓу граѓанските организации и

Мнистерството за култура мора да се менуваат. Ние се стремиме кон

европскиот клуб, а самите закони значат и одредено прилагодување кон

нив. Тие претендираат лидери во одредени проекти да бидат граѓански

здруженија, а како партнери можат да се јават министерства, асоцијации,

фондации и тн. Тоа не значи дека државните културни капацитети ќе згаснат,

напротив ќе си имаат одредени буџети. 

Ние се обидуваме да ги отргнеме од единствениот извор на финансирање,

бидејќи постојат и многу други извори. Затоа и ги правиме обуките во

соработка со Министерството за култура, а мене тоа ми е доволен показател

дека се спремни за соработка со невладиниот сектор, дека имаат слух,

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

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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интерес. Но и пристапот на невладините организации кои веќе пробале да

соработуваат со Министерството, не треба секогаш да биде идентичен, затоа

што и таму луѓето се менуваат“ - изјави Александар Велиновски

Статијата е прочитана 2218 пати. 
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