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ГАЛЕРИЈА СО СВЕТСКИ СТАНДАРДИ НА „МАКЕДОНИЈА“

Изложбениот продажен простор официјално ќе биде отворен идната недела

Катерина Богоева

„Замислете, најпосле и во Скопје се отвори приватна галерија што поседува

изложбен простор достоен за споредба со некој од значајните, реномирани

европски галерии! Ќе потсетам, во светот ликовните галерии секогаш имале

важна, а понекогаш дури и пресудна улога во ликовното живеење на

средината, но мора да се разбере - една приватна галерија не значи само

репрезентативен простор. Таа не смее да биде „дуќанче за слики за сите

вкусови“, туку галерија што поседува свој концепт, што спроведува своја

ликовна политика, промовира ликовни вредности во кои верува. Галеријата

„Око“ ги прави првите храбри обиди. Засега ја доби подршката од авторите,

а се надевам дека ќе ја добие и од медиумите, државните институции, од

градот...“ 

На овој начин сликарот Илија Пенушлиски, вчера го искажа своето

задоволство од отворањето на првата галерија со современи технички и

естетки стандарди во центарот на градот, на познатата скопска улица

„Македонија“. 

Едно негово дело е изложено и на штафелај на самиот влез, а деновиве

можат да се погледнат и делата на актуелните автори: Коле Манев, Владо

Георгиевски, Глигор Чемерски, Ѓорѓи Чулаковски, Стефан Хаџи - Манев, Васко

Ташковски, Рубен Корубин, Сергеј Андреевски како и на доајените на

македонската ликовна уметност: Мазев, Кондовски, Владимирски. Има дела

и од помладите автори, од Јана Манева Чуповска и Срѓан Микиќ. Дел од

минувачите кои на улицата ги има многу, деновиве често застануваат пред

излогот, влегуваат внатре, разгледуваат, прашуваат. Отворањето на „Око“

токму на оваа улица преполна со кафулиња, ресторани, банки, продавници

за облека, чевли, храна, веднаш до книжарницата „Египетска сложувалка“, е

навистина изненадувачки, храбар и значаен потег за културата на градот и
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воопшто за државата. Нејзиното официјално отворање е закажано за идната

недела, со продажна изложба на Коле Манев со кого посетителите ќе имаат

можност и да комуницираат за време на нејзиното траење. 

Сопственичката на галеријата Маја Трпчановска - Маркова, дипломиран

музичар и поранешен музичка уредник во МТВ, се сложува со

констатацијата дека таа и сопругот направиле храбар потег, но дека тоа за

нив е и провокација. Идејата за галеријата била сокриена во семејството и

едноставно, дошло вистинското време за реализација. „Мислевме дека

недостига ваков простор во градот особено во центарот, бидејќи во доста

метрополи во светот има вакви галерии. На улица „Македонија“, на Скопје и

воопшто на Македонија како земја во транзиција и треба ваква галерија што

и ќе функционира по светски стандарди. На сите им треба ваков простор,

особено на младите генерации кои треба да знаат дека ако инвестираат во

ликовната уметност, тоа подоцна може да им се врати многу повеќе и во

материјална и во духовна смисла“.

А просторот е навистина професионално среден, што се вели „дише“. Секое

од изложените дела е поентирано, адекватно осветлено. Сместена е во

реновиран, долен дел од старата зграда изградена во 1933 година, од која

се откриени и нагласени парчиња од ѕидиштата, ефектно вклопени во

целината. 

„Уметниците се позитивно изненадени што тука секој од нив ќе може да

покаже повеќе отколку во своето ателје. Скоро секој ден, откако ги

отворивме вратите некој од нив е тука и ни даваат и совети. Но и без делата

на доајените на ликовната уметност неможе ниту една галерија од ваков тип

да постои, а ние планираме подоцна да имаме и дела од помлади автори“.

Сопственичката смета дека во земјава постои доволен број од потребната

клиентела која знае што се добри дела, која ги познава домашните сликари.

Поради тоа и смета дека ризикот ќе се исплати и дека галеријата која нуди

повеќе од другите, ќе го има посакуваниот успех. 

Во задниот дел, од со белина исполнетиот простор, има посебен дел и за

скулптури, а публиката може да очекува пред галеријата, откако ќе мине

зимата да се одржуваат и одредени перформанси. „Животот е убавина од

ризици“, овој цитат е некој вид сегашно мото кое ја води сопственичката

која верува дека галеријата ќе придонесе за враќање на одредени стари

вредности. „Мислам дека не треба цело време да очекуваме некој друг

нешто да направи за нас. Сега за сега немаме никаква поддршка од

државата, од Министерството за култура, па ќе видиме како ќе биде

понатаму“.

Во горниот дел на галерискиот простор е изложена слика на Васко

Ташковски кој во оваа прилика изјави: „Да се отвори ликовна галерија на

главна градска улица, е како да се префрли културната рубрика на еден

весник на неговата прва страница. Во време на изгубени вредности во сите

области на живеење, да се отвори галерија со претензии да ги истакне

вредностите на ликовната уметност, да има селективен пристап кон авторите

и делата, е голем исчекор во културата. Тоа е секогаш за поздравување од

страна на уметниците, но не треба да се оглушат ни медиумите, ни

надлежните лица од културата во власта, бидејќи станува збор за позитивен

и храбар потег на галеријата. Нејзиниот простор и поставеност е на високо

ниво каде секој автор би сакал да излага. За љубителите на ликовната

уметност сигурно претставува оаза во пустината од шаренило и невкус на

многуте постоечки продажни галерии и ликовни дуќанчиња со роба со

незначителна ликовна вредност“. Сликарот им пожела на сопствениците да

не ги напушти љубовта и ентузијазмот за сметка на професионализмот и

опстанокот.

Статијата е прочитана 2157 пати. 
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