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ЛИКОВНИТЕ АВТОРИ БАРААТ РЕД, КВАЛИТЕТ И ПОДДРШКА

Најмногу ни недостасува добра организација“, смета ликовниот уметник
Ване Костуранов

Катерина Богоева

Неделава Советот за култура преку објавена анализа ја опиша состојбата во

ликовната и во галериската дејност земјава како сложена, посочувајќи дека

битно заостанува во однос на другите гранки на културата и уметноста. Со

анализата се сложуваат дел од ликовните творци и историчари на уметност

од неколку града, кои секојдневно се соочуваат со реалноста која влијае на

креативниот процес и на условите за презентација. Штип, Битола, Струмица

и Охрид се четирите града каде е најавено отворање на уметнички галерии,

но недостигот на изложбените простори е само еден од проблемите на кои

се фокусира младиот ликовен автор Ване Костуранов од Струмица, кој има

свое видување за подобрувањето, на како што вели, општата лоша состојба

во културните институции во земјава. 

„Потребно е делување на повеќе нивоа, неколку клучни проекти, кои

целосно би ја промениле лошата слика.Една од најосновните работи би

било чистење и варосување на изложбените простори, поставување

соодветно осветлување, обучен персонал. Другото ниво би било

вработување стручен и пред се’ млад кадар, кој е во тек со новите текови во

уметноста и кој ќе донесе нови идеи и нова енергија во културните

институции. Нам не ни недостигаат изложби, ни недостигаат квалитетни

изложби, а можеби најмногу од се’, добра организација. И конечно, поголема

грижа од Министерството за култура за тоа како и каде се трошат

средствата. Ако согледувањето на пропустите од страна на Советот за

култура значи и прв чекор во решавање на истите, тогаш со нетрпение

очекувам да ги видам и првите резултати“. 

Ликовниот уметник Атанас Ботев смета дека за состојбата делумно се

виновни и културните институции. „Тие немаат развиено никаква стратегија,
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нити за галериска дејност (ако и ја имаат е инцидентна и во тој случај се

работи за непотизам, недостаток на критериум и сл.), ниту пак стратегија за

откуп на дела“. И самиот ангажиран во сликање на историски портрети и

сцени во Музејскиот комплекс на музејот на ВМРО и жртвите на комунизмот,

го подржува позитивниот став на Советот околу таквото ангажирање на

уметниците во стимулирање на нивната работа, со напомена дека

„селекцијата на избраните автори треба да биде внимателно направена“.

„Приоритет треба да имаат квалитетни и пред се, современи автори кои ќе

го рефлектираат духот на времето. Не е прашање дали на градот му требаат

скулптури, туку какви скулптури!“

„Современата уметност е во сенка на средновековната уметност“ е

констатација на членовите на Советот со која се согласува и сликарот Славко

Упевче од Охрид. Укажува на недостигот од современа национална галерија

во градот, каде преку постојана поставка и времени изложби би се

презентирал богатиот фонд од околу 400 -500 современи ликовни дела од

Заводот и музеј и Центарот за култура.„Сега посетителите добиваат впечаток

дека во градот има само квалитетни средновековни дела во црквите.

Потребно е да се вработат млади високо образовани кадри во институциите

, да се организира откуп на дела, државата финансиски да ги поддржува

уметниците, за да се одржи квалитетната продукција во време на голем

наплив на кич“. 

Ликовниот уметник и педагог Часлав Марковиќ од Куманово се согласува со

анализата на Советот, но смета дека реализацијата на актуелните капитални

проекти се од времен карактер, а наведените проблеми во ликовната и

галериската дејност сепак бараат целосно и трајно решение. „Современиот

ликовен творец е навистина запоставен, тргнувајќи од моментот на

закажување изложба во било која државна галерија, па се до повлекување

на делата, во сите фази. Средствата кои се обезбедуваат од страна на

галериите се толку минорни што творецот е препуштен скоро на самиот

себе, иако е поканет од државна институција.Исто така, немањето слух за

откуп на барем едно дело од изложбата, не само што е депримирачко за

уметникот, туку и ја истакнува несериозноста на целиот пристап кон

проектот од страна на државата.Така истата е и самата оштетена. Слична е

состојбата и на ликовните колонии, кои иако ја афирмираат Македонија во

светот се третираат на несоодветен начин. Состојбите во Куманово се

пресликуваат со веќе споменатото. Се одвиваат активности по инерција

стара со децении. Навистина е депримирачка состојбата на ликовните

уметници во државава, што оправдано ја фрла на маргините од глобалните

културни процеси во оваа област. Ликовната уметност кај нас е затворена по

ателјеата“.

И битолската реалност генерално е оптоварена со контактираните

проблеми. Историчарката на уметност Билјана Петровска Исијанин од

Центар за современи јавни уметности „Елементи“ наведува дека во земјава,

а особено во битолскиот регион недостигаат неколку културни потреби во

сферата на современа уметност: мотивацијата и чувство за визија, поставени

критериуми, независност на индивидуалната мисла во културниот

институционален сектор, искористеност на креативниот потенцијал, желба за

иновативни креации и за градење на капацитети. Таа смета дека може да се

постигне позитивна промена преку создавање бази на делување во неколку

центри во локалните градови., која треба да ги артикулира креативните

потенцијали и да ги промовира во регионот и надвор од земјата. „Треба да ја

структуира независната сцена, да ја консолидира и да ја обедини во идејата

за осовременување на мислата и критичко гледање на средината, за да

може истата да се движи во насока на промена. Главната причина поради

која не може да се развијат горенаведените работи е непостоење простор

во кој континуирано би се случувале настани од сфера на современата

уметност и кои би се надградувале од година во година. Наместо тоа,

постојат само простори кои се под надлежност на државните и општинските

институции, а кои поради својата исполитизираност не можат да одговорат

на барањата на новите тенденции во уметноста“. 

Наведените проблеми и можни решенија се лични видувања од теренот, а

членовите на Советот наскоро треба да понудат и конкретни предлози за

надминување на сложената состојба.
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