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И НА КОЛОНИИТЕ ИМ ПРЕТСТОЈАТ ПРОМЕНИ

„Далеку сме од работилниците што функционираат во западните земји“ вели

Ангел Коруновски

Катерина Богоева

„Има секакви ликовни колонии низ Македонија, некои вакви, некои онакви,

некои се регистрирани, а некои постојат на диво. Како и да е, тие и'

потпомагаат на ликовната сцена во Македонија, но не би рекол дека сите

потпомагаат. Некои, и тоа прилично многу, им одмагаат на уметниците.

Дружбата е најбитна, ќе речат, но по колкава цена? Не се сите колонии така

добро организирани, како што е, на пример, ’Софија‘ од Богданци, која е

единствена графичка колонија во Македонија и една од неколкуте водечки

графички колонии на Балканот“, го сумира деновиве своето досегашно

искуство стекнато на две-три ликовни колонии Душан Вељковиќ, млад

сликар од Скопје. Тој бил задоволен од условите, од пречекот и од почитта

што ја добил на споменатата колонија. „Те третираат како што треба, не

добиваш секаде такви услови. Вистина е дека дружбата и блискоста што ја

стекнуваш со старите и со новите колеги-уметници е многу важна работа“.

Но, за него, како и за многумина уметници од земјава, најчувствителното

прашање за кое најчесто се избегнува јавно да се говори е односот спрема

делата што се создаваат на колониите. 

„Нормално е да се оставаат дела, но е битно колку и дали колонијата има

или нема свој спонзор. Ако има спонзор од кој прима пари, неблагодарно би

било да бара плус по неколку дела од уметникот. А има колонии што бараат

по три-четири слики, што мислам дека е премногу. Колку што може

колонијата да помогне, толку може и да одмогне во респектирањето на

уметникот ако не му обезбеди посебни услови. Уметникот дури некогаш

мора и да се потцени себеси, да остави неколку дела за да може да

престојува сликајќи, со платено спиење, јадење и пиење“, посочи Вељковиќ,

нагласувајќи дека секогаш ќе ги поддржува колониите со добри услови.

12° СКОПЈЕ ВРЕМЕ

Ведро

ПОН

22

ВТО

22

СРЕ

21

ЧЕТ

21

ПЕТ

19

САБ

21

НЕД

22

ПОН

24

ВТО

26

СРЕ

25

Електронско издание

ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

 

НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СО ЕСКЛУЗИВЕН КОНЦЕРТ ВЕЧЕРВА ЌЕ БИДЕ
ОТВОРЕНА НОВАТА МАКЕДОНСКАТА
ФИЛХАРМОНИЈА

ВОЗЕТЕ ВНИМАТЕЛНО- НАМЕСТА ПАТИШТАТА
ВЛАЖНИ И СО ОДРОНИ

ДРАМА НА ФИЛМСКИOТ ФЕСТИВАЛ ВО КАН:
ОПАСНОСТ ОД БОМБА!

ГОРЧЕСКА СЕ ПОДГОТОВУВА ЗА РОЛАН ГАРОС

СЕАТ КОЧАН ОСТАНУВА ДА СЕ БРАНИ ОД
СЛОБОДА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.mse.mk/mk/symbol/ZILU
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=03B309B2914181479487C726364AE861
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=843571C7C2721D46B5844C1661F05884
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DB958A6879007394F9945050EDD406255&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DB958A6879007394F9945050EDD406255
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DB958A6879007394F9945050EDD406255&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=2E38BB0981E50B4CA68359E28AF06DD3&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=ED1DA300D2E61145B0630BAF471AB2BF&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=81D2F9498F283F40A2262DE3F7AC36F0&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=EF2AF7B423F2BE46818C61A652DB53E5&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=3CB8E9AEB180A048BDCA7B93B024AB95&arc=1


Прашањето за третманот на уметниците и делата на ликовните колонии во

земјава е старо колку и колониите, а не е ни новина дека организаторите

најчесто се судираат со финансиски проблеми за да ги обезбедат

потребните услови. Во изминатите две-три години, парите што ги добиваат

од Министерството за култура и од локалните власти најчесто се видливо, но

неколкуте добри примери на функционирање поинаку од вообичаеното,

јавно искажаниот критички став и размисла за трансформација на третманот

на авторите и делата по примерот на други земји навестуваат можност за

одредени промени 

Во Велес, на пример, во куќата на Касапови и на Јордан Хаџи Константинов-

Џинот, на седмата ликовната колонија „Папрадишки мајстори“, освен услови

за работа, на уметниците им е понудена и забавна и културна програма, која

вклучува и организирани забави и посети на културно-историски споменици

и во Скопје. Координаторот на колонијата, младиот скулптор Ангел

Коруновски, кој е задоволен од поддршката добиена од Градот Велес за

подигање на нивото на условите за престој и работа на уметниците, смета

дека овој вид дружење и работа на уметниците треба полека да го напушти

досегашниот начин на организација и колониите да прераснат во

работилници.

„Далеку сме од работилниците што функционираат во западните земји, каде

што уметниците за создадените дела добиваат и пари. Одат на неколку

колонии годишно и си обезбедуваат средства и за егзистенција. Сега немаме

можност да им обезбедиме ниту 100 или 200 евра за делата што ги оставаат,

а тоа би било добро, бидејќи на тој начин се зголемува мотивацијата на

уметниците. И сега на колониите се создаваат добри дела, но нашата

интенција ќе биде полека колонијата да прерасне во таков вид работилници

за што постојат проверени примери. На уметниците, и мене лично, ми пречи

практиката на приватните колонии да се продаваат делата што ги оставаат

уметниците“, изјави тој, посочувајќи дека на годинешната колонија, освен

македонските уметници, учествуваат и уметници од Хрватска, САД, Романија

и од Бугарија.

Искуството, пак, на првиот човек на Асоцијацијата за култура ИКОН, Климе

Коробар, со одржувањето на ликовните колонии во земјава претставува и

соодветна илустрација и за општествените промени и интенции во

изминатите десетина години. Во текот на јуни заврши петтото и последно

издание на колонијата „Балкан спирит“, која ја обединуваше творечката

енергија на балканските уметници, презентирајќи и' ја на Европа и на

светот. „Се надевам дека ќе влеземе во ЕУ и треба да се свртиме кон

европското обединување“, рече Коробар. 

Оваа колонија беше поддржана од Министерството за култура во

последните три изданија, годинава со 60 илјади денари, а минатата со 80

илјади денари, сума која Коробар ја нарече симболична со оглед на бројот

на учесниците. На неа твореа шеесетина уметници, а за идната година е

планирано подготовка на каталог од сите изданија на „Балкан спирит“, со по

едно дело од секој уметник. 

Но, Климе Коробар, кој во 1999 година во Маврово заедно со Љупчо

Маленко, историчар на уметноста, ја стартуваше ликовната колонија

„Заедно“, заради обединување на уметниците од земјава без разлика на

нивната етничка припадност и која подоцна се одвиваше и под наслов

„Уметноста може“, деновиве најави ново ликовно обединување. 

Имено, во манастирот „Св. Наум“ во Охрид, од 26 август до 5 септември ќе

се одржува ликовна колонија посветена на сесловенските просветители -

светите Климент и Наум, каде што е предвидено да учествуваат уметници од

Словачка, Бугарија и Србија. 

Идната година, според Коробар, предвидено е на ова ликовно случување да

учествуваат и уметници од Украина, Молдавија и од Русија, а ќе се одржува

и интернационала изложба, која ќе ги обединува словенските земји и

нивната духовност. „Двајцата светители треба да бидат алка на поврзување,

а не на разделување“, рече Коробар.

Ликовната уметница Шќипе Мехмети од Кичево, која преферира урбани

колонии и на која многу и' се допаднала ликовната колонија во Пловдив,
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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каде што учествувала, компарирајќи ги тамошните услови со условите на

колониите во земјава, посочи: „Бевме сместени во стариот дел на Пловид,

што беше многу инспиративно за мене. Последната вечер имаше изложба.

Организаторите беа многу љубезни. Таква е колонијата ’Скопје‘, што се

одржува во хотелот ’Арка‘ во Старата скопска чаршија. Прекрасна локација,

добра организација, убав амбиент за работа“, вели Мехмети.

Статијата е прочитана 1657 пати. 

Испрати коментар
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Изложба на Урош Вељковиќ во „Галерија 8“

Мултимедијален проект на улиците и на плоштадот во Охрид

Павловски и Маџиров во „Светски поетски алманах“

Владимир Темков изложува во Прилеп

Арт-фестивал во Струга

Милош Форман ќе режира опера во Белград

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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