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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ПУБЛИКА
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УМЕТНИЦИТЕ - ЖРТВА НА ПОЛИТИКАТА

Поради недостиг на аргументација, целата приказна се префрли на теренот на културата. Штетата е огромна затоа
што на крај целиот гнев на таа популистичка кампања ќе биде истоварен и истурен врз културните работници и
уметниците, вели ликовниот уметник Александар Станкоски

Жртви на политичките пресметки што деновиве се водат на полето на културата ќе бидат уметниците и уметноста.
Ова е ставот на членови на Советот на култура при Министерството за културата, кои вчера одржаа редовен
состанок. Иако актуелните политички дебати околу проектот „Скопје 2014“ и тужбите против службеници во
ресорното министерство не биле тема на седницата на Советот, ликовниот уметник Александар Станкоски ги
искоментира случувањата.

- Поради недостиг на аргументација, целата приказна се префрли на теренот на културата. Зборувам за оној
политикантски пинг-понг кој е лансиран од страна на одредени фрустрирани опозиционери. Штетата е огромна
затоа што на крај целиот гнев на таа популистичка кампања ќе биде истоварен и истурен врз културните
работници и уметниците - рече Станкоски.

Тој додаде дека последиците од оваа состојба (кога друга политичка опција би дошла на власт) ќе бидат огромни,
бидејќи ќе има такви кочења, што сите поголеми и поамбициозни проекти ќе наидуваат на тешкотии.

Според академикот Цветан Грозданов, претседател на Советот, во изминатата година Министерството
реализирало многу проекти. Тој искоментира дека објектите од областа на културата што деновиве се градат во
Скопје не може да ги прифати како „барокно-ренесансни“.

- Тоа е архитектура на сите метрополи во светот. Тоа е дел од македонската архитектура. С` на с`, ова што што е
направено е како никогаш досега. Импозантно е, фрапантно - рече Грозданов.

Според диригентот Борјан Цанев, Македонската филхармонија е институција со шестдецениска традиција, во
моментот сместена во Домот на АРМ. Сите членови едвај чекаат новата концертна сала да биде завршена. 

- Тоа ќе ни донесе големо спокојство. Кога некој ќе ме праша за кога треба да ни биде готова салата, одговарам:
„За вчера“. Работиме навистина во лоши услови. Многу членови на оркестарот се болни - вели Цанев.

И архитектот Митко Хаџи Пуља се согласува дека Стариот театар, Музејот на македонската борба и Концертната
сала на Македонската филхармонија ~ се апсолутно неопходни на македонската културна матрица. 

- За стилскиот израз на објектите не може да се зборува зашто се работи за три различни пристапи. Музејот има
еден воздржан архитектонски јазик, додека Филхармонијата има еден отворен, нов дискурс на изразување. Би
можел да го наречам модернизам. Мешањето различни стилови е нормална практика во архитектурата. Градот го
препознаваме како збир на различни фрагменти, сеќавања - рече Хаџи Пуља.

Филмологот Илинденка Петрушевска се заблагодари за поддршката на филмските аматери, „група од која се
создава идното јадро на филмот во Македонија, а со години била запоставена од државата“.

Весна И. Илиевска
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Астрофизичарот Стивен
Хокинг прв, тројца
Хрвати на листата на 30
најинтелигентни луѓе на
светот

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ

Пратеникот од СДСМ
Павле Богоевски
учествувал и
организирал
демонстрации против
Вучиќ

Вонпарламентарни
десноориентирани
партии во служба на
СДСМ може ќе станат
дел од новата влада

Оризот засеан само на
половина од
планираната површина
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НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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Фестивалот „Четири синхронизирани града“ во Скопје

Актерката Наташа Петровиќ на Берлинале
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КОМЕНТИРАЈ

goce, 15.12.2010 12:34:14

Izjavive se vo najmala raka tazni, ne vizionerski. Da kazeshe neshto drugo mladiot dirigent. dve godiini istata izjava ja
slushame. A i Arhitektov nekako ne pro� izjava.

Споменка Куцуловска, 15.12.2010 14:05:35

Станкоски фрустрацијата лесно ја избегнува, умешно провлекувајќи* се од една во друга позиција, поточно -
власт. Оние пак, кои живеат ЗА и ОД уметноста од самиот почеток знаат дека ова всушност и Е приказна од
теренот на уметноста и културата, а не дека целата приказна се префрли на теренот на културата. ..........
Аргументите на нефрустрираниве очигледно се: ПРЕД ПАРИТЕ И УМЕТНОСТА МОЛЧИ (*читај - вовлекувајќи)

Vladan, 16.12.2010 10:17:03

Хаџи Буљаш, уште еден орален архитект....

Архитект, 16.12.2010 10:23:21

Изјавата на Хаџи Пуља е извитоперена полу-вистина: употреба на елементи од различни стилови во еден
вообличен архитектонски израз е една работа, а мешањето стилови онака, од ракав, е простаклук
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