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ЗАПЛЕНЕТОТО ДЕЛО НА МАРТИНОСКИ НЕ Е ВО МСУ

Се' уште нема стручно мислење дали сликата „Мајка со дете“ е копија или
не

Катерина Богоева

Случајот со неодамнешното запленување на непријавеното уметничко дело,

една од сликите од познатиот циклус „Мајка со дете“ на Никола Мартиноски,

на граничниот премин Табановце (при влез од Србија во Македонија), кое до

пред два дена не беше доставено за соодветно стручно мислење до Музејот

на современата уметност, го сврте вниманието на јавноста и отвори низа

шпекулации за тоа дали станува збор за копија или оригинал и која е

неговата вредност. 

Елиза Шулеска, директорката на Музејот на современа уметност во средата,

на крајот од работното време, тврдеше дека оваа институција не добила

ниту официјална најава од Управата за заштита на културното наследство

дека делото ќе биде донесено, а за случајот не била информирана ниту од

службите на Царинската управа каде сеуште се наоѓа делото. 

Валентино Димитриовски раководител на одделението за движно културно

наследство од Управата за заштита на културното наследство, ги негира

информациите дека делото ќе подлежи на експертиза и посочува дека

Музејот е овластен само да дава стручно мислење, кое нема правна тежина

во случај на судски спор. Според познавачите на делото на Мартиноски,

еден од основоположниците на македонската модерна уметност, познатиот

циклус „Мајка со дете“ брои дури двеста дела, но постојат сомневања кои

усно се пренесуваат, дека се прават и доста успешни копии во одредена

работилница во Белград, од каде се носат за продажба и во Скопје. Но, она

што е важно во овој случај е кој ќе ја утврдува вредноста на запленетото

дело, бидејќи постоечкиот Закон за заштита на културното наследство не
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предвидува постоење на овластен поединец или институција надлежни за

правење стручна експертиза и за издавање валиден сертификат за неговата

вредност. Познато е дека во голем број земји тоа се практикува, но во

земјава тоа е прашање на процес што доста долго трае и овозможува

создавање на низа шпекулации, паушални лични проценки кои влијаат на

формирање на цената, диктирана од пазарните услови. 

„Надлежите установи можат да дадат само стручно мислење, бидејќи сеуште

во земјава нема овластени проценители чии експертизи би биле важечки и

пред судовите, во случај на судски спор. Не е исклучено ова запленето на

граница, непријавено дело да е и фалсификат како што деновиве се

шпекулира“ - вели Димитриовски и напоменува дека доколку станува збор

за оригинал, за земјава ќе биде од голема важност неговото враќање (како и

на авторите што твореле помеѓу двете светски војни и по Втора светска

војна). 

Тој смета дека во земјите на поранешна Југославија, делата на Мартиноски и

Личеноски не можат да достигнат голема пазарна вредност, бидејќи не и се

познати на пошироката, помлада публика, но дека во Македонија нивната

цена е повисока, „Во 90 - тите години од минатиот век, од Србија поради

тамошната економска ситуација, овде се носеа и се продаваа повеќе дела

од македонски автори, но сега се поретко. Сметам дека Музејот на

современа уметност би можел, според постоечкиот кадровски капацитет да

ги добие потребните надлежности за проценување на вредноста на делата,

за правење на потребните експертизи и давање на сертификати, што се

разбира дека и чини“.

Говорејќи од правен аспект, Јован Ристов од Националниот конзерваторски

центар, еден од авторите на постоечкиот Закон за заштита на културното

наследство, во врска со овој случај, потврди дека според сегашната правна

основа, поради не постоење на надлежни проценители нема можност,

ваквите дела кои не се под заштита на државата да добиваат и сертификат

за нивната вредност, но дека процесот на менување на работите може да

отпочне со изготвување на правилник за проценка на делата од страна на

Министерството за култура. 

„Правилникот би можел, по барање на ресорниот министер да се донесе за

неколку месеци. Сега имаме празнина во овој сегмент, проценките се

сведуваат на лично мислење. Кога се донесуваше Законот за заштита на

културното наследство, постоеа размислувања и за регулирање на оваа

област, но не се постигна согласност бидејќи сметавме дека сеуште не е

време. Но еден дел од проблемот е правната регулатива, а друг, уште

посложен се потребните техничко - технолошки услови за правење на

експертизи, стручноста на кадарот “ - смета Ристов, според кого проценката

на вредноста на запленетото дело „Мајка со дете“ е карактеристичен пример

и може да се искористи како повод за издејствување на потребниот

правилник за вршење на експертиза, за утврдување на критериумите по кои

ќе се отценува вредноста на уметничките дела надвор од музејските,

галериските колекции, колекциите на државните институции што се под

заштита на државата.

Статијата е прочитана 1732 пати. 
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