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СКОПСКА „СОЛИДАРНОСТ“ ВО БАЊА ЛУКА

Во Музејот на современата уметност на
Република Српска вечерва ќе гостува Музејот на
град Скопје 

Катерина Богоева

Во Музејот на современата уметност на

Република Српска во Бања Лука, вечерва во 19

часот ќе биде отворена изложбата „Солидарност“

на Музејот на град Скопје, а ќе биде прикажан и

наградуваниот филм „Скопје 63“ на Вељко Булаиќ,

во сопственост на Кинотека на Македонија.

Изложбата е организирана по повод

одбележувањето на 40 - годишнината од катастрофалниот земјотрес во

Бања Лука во 1969 година при што, пред тамошната публика ќе бидат

презентирани 106 платна, замислени како знамиња кои ги претставуваат 84-

те земји и дваесеттината организации кои во деновите по катастрофалниот,

Скопски земјотрес ја искажаа хуманоста и солидарноста, како во првите

денови на катастрофата, така и во обновата на Скопје. 

„Покрај македонската поставка „солидарно“ ќе стојат и нашите први 10

инвентарни броеви, односно првите 10 експонати пристигнати во вид на

подарок на солидарност на земјите и уметниците, кои по нашата катастрофа

и бањалучкиот земјотрес во октомври 1969 година, беа израз на еднаква

енергија. Овие два проекта, под еден покрив во нашиот Музеј, секако го

преминуваат културолошкото ниво и ги сместуваат двата града Скопје и

Бања Лука на завидно ниво на заедничкото минато поради заедничката

иднина“ - вели директорката на Музејот на современа уметност на

Република Српска, Лилјана Лабовиќ - Маринковиќ со која и разговаравме по

учеството на овој Музеј со впечатливата изложба „Меѓупростор“, на

годинешната „Бела ноќ“ во Музејот на град Скопје “. „Меѓупростор“

којпривлече заслужено големо внимание кај скопската публика, според

директорката е создадена на потребите на уметниците, но и на Музејот (кој

е и нејзин продуцент), за да ја концептуализира и професионализира

сопствената работа и да ја направи видлива во пошироките регионални и

меѓународни рамки. 

„’Меѓупростор’ веќе имаше можност пошироката српска културна јавност да

ја запознае и критички (позитивно) да ја отцени по изложбата во Музејот на

современата уметност на Војводина, во Нови Сад во 2007 година и во

Културниот центар на Белград и во Бања Лука, минатата година. Таа
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претставува еден од најзначајните и најсеопфатни проекти и свеоевидна

база за понатамошен напредок, за ширење на активностите на меѓународно

и регионално ниво и за позиционирање на работата на самиот Музеј. По

блескавата поставка и искуствата во Скопје, проектот ’Меѓупростор’, треба да

го продолжи својот успешен пат и во Хрватска и Словенија“.

Приказната на Музејот на современа уметност на Република Српска

започнала од 2004 година кога институцијата е преименувана од

дотогашната Уметничка галерија, основана во 1971 година. „За само пет

години делување како Музеј, реализирани се над 80 изложби,

мултимедијални проекти, предавања и промоции. Иако се гордееме со

низата презентации и во странство, сепак посебно ја истакнуваме изложбата

„Меѓупростор“ која е наш првенец на исполнување на основната цел -

афирмирање на уметничката сцена на Република Српска на еднакво ниво со

европските уметници денес. 

Освен на изложбените активности во Бања Лука, многу посветено работиме

и на ширење на нашите активности по останатите градови во Републиката,

така да веќе две години водиме кампања за приближување на работата на

оваа институција и „духовно образување“ на учениците низ презентација на

нејзиниот богат фундус. Целиот музејски проект се темели на идејата да

функционира како ’јавен сервис“ и низ патувачки изложби, како што се

актуелните: ’Акварели и цртежи од фундусот на музејот“, изложбата на слики

и скулптури на Слободан Драгаш и изложбата на слики на Душан Симиќ и

др., а под стручно водство на музејскиот педагог, Музејот на нов начин и го

приближуваме на школската популација“. 

Таа посочува дека од ноември по прв пат ќе биде реализиран проект за

подолг престој на странските уметници во градот и за работа во Музејот, а

предвидена е и изложба на делата што ќе ги создадат. Се очекува гостување

на европски и светски имиња од светот на современата уметност. Задоволна

од досегашната соработка со Музејот на град Скопје, најавува дека следната

година во Бања Лука самостојно ќе изложува македонскиот скулптор Гоце

Наневски. 

Лилјана Лабовиќ - Маринковиќ смета дека Музејот со кој раководи

придонел многу во развојот и видливоста на ликовната сцена во Република

Српска и воопшто во БиХ. 

„Во 2007 година ги посетивме Венециското и Истанбулското биенале,

Документа во Касел, со невладината уметничка асоцијација ’Аполонија’ од

Стразбур го реализиравме проектот ’Дијалог на Босна и Херцеговина’. Веќе

три години сме суорганизатори и партнери на Центарот за современа

уметност од Сараево, во организација на изложбата и наградата „Ѕвоно“, за

најдобар млад уметник на БиХ. Нашата соработка со младата независна

сцена собрана во различни асоцијации и невладини сектори, одлично

функционира и се шири. Центарот за визуелна комуникација ’Проток’, веќе

втора година ја организира големата меѓународна изложба на современата

уметност ’Спапорт’, а Музејот е прва институција што им даде потполна

подршка на неговите млади членови Нашите досегашни патувања и искуства

на смотрите на современа уметност, изложбите во регионот, меѓународните

проекти и контакти, беа некоја почетна фаза на развој на презентирање на

нашата ликовна сцена на регионално и меѓународно ниво“.
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