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ЕДИТОРИЈАЛ

(НЕ)КУЛТУРНИ РАМКИ ЗА УМЕТНОСТА

Весна И. Илиевска

„Откажана е големата изложба на уметнички дела на 64 Македонци, 25 Албанци, четворица Турци, тројца Роми,
двајца Срби и еден Бошњак од Република Македонија што деновиве требаше да биде отворена во Музејот на
модерната уметност во Њујорк. Македонија во последен миг ја откажа изложбата бидејќи не можела да најде
соодветен ликовен уметник, по татко Влав, по мајка мешавина од останатите националности што живеат во
земјата. Бидејќи е невозможно целосно да се реализира охридскиот Рамковен договор, претставувањето на
македонските уметници во САД воопшто нема да се одржи“.

Оваа измислена приказна ќе стане реалност ако по секоја цена продолжи поделбата на мое и твое, македонско и
албанско, наша и ваша уметност, култура, тука дома. И тоа во земјата која светот ја препознава како крстопат на
цивилизациите низ милениуми.

Суштината на проблемот не е во бројот на уметници-Албанци застапени во националната ликовна поставка, кој
секако треба да се зголеми ако авторите го заслужуваат тоа. Ниту треба да се бара во јазот од изминатите 20
години кога поставката воопшто не се подновуваше. Тоа се пропусти што треба постапно и поединечно да се
решаваат. Зар ќе отидеме дотаму - во галериите да правиме изложби со три дела на Македонци, едно на Албанец,
во штипски театар една третина да бидат актери-Албанци, во охридскиот Дом на културата исто така. Зар ќе се
стигне дотаму институциите наместо да се занимаваат со естетски вредности, да се занимаваат со прости
математики. 

Но сега с` почесто се заканува опасна, вулгарна поделба на културата во Македонија. Џамиите се наши, црквите се
ваши (а сите се споменици на културата). Зошто не признаете дека на скопското Kале има остатоци од Илирите,
велат едните, а другите одговараат... И така до бесконечност.

Има нешта што едноставно не може да се делат. Kралот Соломон го докажа тоа пред илјадници години кога
вистинската мајка се откажа од своето дете само за да му го спаси животот. За мудриот владетел тоа беше
доволно за да пресуди правилно.

А ние никако да научиме нешто умно од старите приказни. 

Деновиве францускиот сликар од македонско потекло Омер Kалеши најави дека ќе ~ донира свои дела на
Националната галерија на Македонија. Роден е во кичевското село Србица во 1932 година. Неговите зборови се
помудри од која било мултиетничка дебата за културата во Македонија: 

„Стара мајка, ми беше Македонка и од мајка ми ја с` македонски су учел. Татко ми беше Албанец. Ја су со пасапорт
турски, 35 години живеам во Франција. Не знам што су, само мене ме интересира човекот и уметноста. Така се
осеќа“.
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Ми се допаѓа 0

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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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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*Внесете го кодот во празното поле

КОМЕНТИРАЈ

George, 25.04.2012 08:50:25

Работата тргнала по долнина. Да се разбереме вака: на Македонија и е наметната рамка, кој што е против
сите човечки вредности, бидејќи секаква ДИСКРИМИНАЦИЈА, па дури и позитивната дискриминација, е тоа
што е, дискриминација. Ова мора да се прекине! (За конкретниов предмет: зошто на некоја изложба не би
можело да се случи половината дела да се на автори со турско етничко потекло? Значи, секогаш, секаде,
само квалитет и ништо друго.)
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