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СТОПАНСКА БАНКА ЈА ИЗЛОЖУВА СВОЈАТА БОГАТА КОЛЕКЦИЈА

Во Неготино неделава се презентирани 20 платна, дел од собраното
ликовно богатство

Катерина Богоева

Во Музејот на град Неготино неделава голем број граѓани присуствуваа на

несекојдневниот настан, отворање изложба на 20 дела од богатата

колекција на ликовни дела од македонски и автори од регионот, што ги

поседува Стопанска банка. Изложбата е една од седумте што својот пат во

претставувањето на дел од богатството што брои над двесте дела го започна

во Охрид , а досега имаа можност да ја видат граѓаните во Битола, Прилеп,

Куманово, Штип. Во почетокот на октомври, од Неготино ќе биде пренесена

и во Тетово. 

Во Скопје во декември 2008 година, во Даут-пашиниот амам беа

презентирани 27 дела од културното богатството кое во банката е собрано
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ИБРАХИМИ: ИДНАТА ВЛАДА ДА ГО ПРОДОЛЖИ
БАЊСКИОТ ОДМОР ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

ШЕСТА ПРЕМИЕРА НА " ГРЕТА ОД ФАУСТ" ВО
БИТОЛСКИОТ ТЕАТАР

НАЈГОЛЕМ ПАД НА ДОЛАРОТ ВО ПОСЛЕДНИТЕ
6 МЕСЕЦИ

ИЗГРАДБАТА НА ПЛОШТАДОТ "СКЕНДЕРБЕГ"
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од нејзините почетоци во 1944 година. Публиката и тогаш уживаше во

вредните примероци уметност, а вечерта на 24 септември во Неготино,

изложбениот простор беше исполнет и со класична музика, преку настап на

квартетот „Еквилибриум“. 

Ваквото приближување на уметноста до клиентите, партнерите на банката и,

воопшто, до граѓаните се' уште е ретка, но значајна појава во Македонија,

која говори за постепеното подигање на нивото на општествена одговорност

на компаниите, но и за потребната отвореност на државните институции за

соработка. 

Богатата колекција ја чинат делата на основоположниците на македонската

уметност, дела и од авторите од средната и помладата генерација, значајни

за нејзиниот континуиран развој. Централното место и во галеријата во

Неготино го зазедоа платната на Никола Мартиноски, Вангел Коџоман,

Рубенс Корубин, Трајче Јанчески, Ордан Петлевски, а публиката имаше

можност да ги види и делата на Коле Манев, Мирко Вујисиќ, Дијана Томиќ-

Радевска, Павле Кузмановски, Васко Ташковски, Константин Танчев-Динка,

Мустафа Асим, како и на странските уметници Оља Ивањицки, Мерсад

Бербер, Бета Вукановиќ, Јанис Каријакидис, Јашар Чал и други. 

За посебен белег на колекцијата се сметаат и мозаиците на Ана Темкова,

Петар Мазев и Душан Перчинков, кои се наоѓаат во управната зграда на

Стопанска банка во Скопје, на чиј влез се наоѓа и познатиот витраж на Борко

Лазевски. Малата поставка во внатрешноста на зградата ја чинат и

изложените стари фотографии и зачувани предмети од некогашната банка. 

Голем дел од колекцијата е создаван на ликовната колонија Борик, што во

нејзина организација се одржувала неколку години наназад во Охрид, а

најголемиот дел од делата ги исполнуваат работните простории и ходниците

на објектот. Со ликовните дела се среќаваат и граѓаните, чекајќи пред

шалтерите. 

За најстаро дело во колекцијата се смета сликата „На пазар“ на Бета

Вукановиќ од 1938 година. Националната галерија на Македонија досега

учествувала со своја помош во документирање на делата, во обновување на

постојниот каталог, а како што најавува Ратка Неделковска, советничка за

односи со јавноста, наскоро ќе се врши и нова нивна процена. 

„Постојано добиваме дела на подарок, а купуваме и нови. Сакаме да ја

прошириме колекцијата и да ги имаме најзначајните македонски автори,

меѓу другите и Лазар Личеновски и Димитар Кондовски“. 

Банката ги подржува ликовните уметници, а покровител е и на најавената

изложба на дела на Трајче Јанчески, која треба да биде отворена на 8

октомври. Во план е во филијалите да се организираат изложби на

фотографии, на графики од млади уметници со што авторите би добиле

можност на тој начин и да го привлечат вниманието и нешто да продадат. 

„Годинава го реставриравме витражот на Борко Лазевски. Неговата ќерка ја

направи заштитата и ставивме дополнително заштитно стакло.

Континуирано се грижиме за состојбата со делата и се преурамуваат по

потреба“. 

Претставниците на банката ја потенцираат нејзината традиционална

посветеност кон ликовната уметност, а првиот генерален директор Глигор

Бишев, на отворањето во Неготино, изјави дека изложбите се вистински

начин да се одбележи шеесет и петгодишниот јубилеј, дека постоењето на

колекцијата говори за грижата кон традицијата, создавана од голем број

генерации, како и за потребата вредноста што се поседува и да се сподели

со јавноста. 

Изложбата беше прилика да се дознае и за воспоставената циркулација на

уметнички дела, на деловните партнери им се подаруваат и од нив се

добиваат уметнички дела. 

Презентираното искуство е добар пример за помалите фирми, компании во

земјава, како да се поддржува уметноста, во функција на општиот културен

развој.
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