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ЕДИТОРИЈАЛ

МУРАЛОТ ИЗГОРЕ, ОДГОВОРНОСТА ОСТАНА

Катерина Богоева

„На валоризацијата на културното наследство не и' се гледа крајот“. Вака

гласеше насловот на текстот кој беше испланиран на страниците на

„Утрински весник“ и пуштен во печат во попладневните часови на 15

јануари, кога јавноста дозна за големиот пожар во „Македонска пошта“ кој

за жал неповратно ги уништи фреските на Борко Лазески, муралот „Еп за

слободата“ кој ја красеше шалтерската зграда. 

Кога бил создаден во 1981 година, авторот основоположник на современата

македонска ликовна уметност сигурно не ни можел да претпостави дека

неговото дело со мотиви од НОБ до оваа 2013 година ќе остане законски

незаштитено од страна на градот и државата, иако е дел од исто така

вредниот архитектонски објект, дело од значајниот периодот на модерната.

Лазески претпоставуваме дека не ни можел да замисли дека, иако како

автор беше вбројан во најзначајните ликовни уметници од земјава чии

мурали се наоѓаат и надвор од неа, дури во центарот на Мексико Сити, ова

негово дело нема да биде заштитено ниту во времето на поранешна

Југославија, ниту пак ќе биде влезено во системот на заштита како културно

наследство, во оваа самостојна Македонија. А ние и со споменатиот текст, на

денот на пожарот посочивме, се чини, на бескрајните проблеми со

заштитата. 

Којзнае пак дали Борко Лазески кој ја задолжи Македонија со бројните дела

поставени во Народната банка, во Градскиот трговски центар во Скопје, во

Кичево, во Прилеп и на други места, можел да предвиди дека и сегашните

генерации, меѓу кои има и многу млади луѓе, ќе изреагираат на фрапантните

изјави на одговорните од „Македонска пошта“ дека во зградата не е

уништено ништо вредно. Одговорните заборавија дека таму пред пожарот

воопшто и имало уметничко дело, и тоа ни повеќе ни помалку, мурал со

површина од 125 метри квадратни. Јавноста реагираше истата вечер по

избувнувањето на пожарот преку социјалните мрежи изразувајќи жалење и

разочараност од работата на надлежните институции, а тоа го направија и
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НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

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

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести
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дел од невладините организации. 

Процесот на валоризација на културното наследство започнат во 2006

година не тече според предвидените рокови, а причините надлежните ги

лоцираат и во недоволната посветеност на установите во негово

спроведување. Многу вредни уметнички дела се' уште стојат

невалоризирани како и овој мурал во земјава, кој откако избувна пожарот

отвори низа прашања за неверојатно лежерниот однос на државата кон

уметничкото творештво. И тоа датирано од период кој не се брои со векови,

туку со децении и тоа не било чие, туку творештво на потврден домашен

автор. И тоа дело кое не се наоѓа во некое пусто село, туку во центарот на

Скопје, буквално пред очите на јавноста. 

Неверојатно изгледа фактот дека на стручните лица од Конзерваторскиот

центар ни после неколку дена, никој не им се обрати да ги повика да

направат увид во состојбата со муралот, да видат дали има можност за

одредена превентивна заштита на постоечките остатоци од делото, иако на

крајот на декември оваа институција со новиот урбанистички план ја

предложи истата зграда за заштитен споменик на културата. Никој не ги ни

повика на заедничка прес -конференција со останатите државни служби кои

вршат увид во причините за настанатиот пожар да соопштат за какво дело

стануваше збор. А не јавноста да чека за степенот на уништеното дело да

биде информирана само од медиумите кои снимаа фотографии преку

стакло, зад затворените врати. 

Јавноста има право да знае што се случува со уметничките дела, без разлика

дали тие се со мотиви од НОБ или не, бидејќи во спротивно, се отвораат

можности за правење на различни конструкции, од типот, дека поради

насликаното, на делото не му се придава поголемо значење. 

Текот на настаните не дава голем оптимизам дека од „Македонска пошта“

засега размислуваат за реставрација на муралот. Тие зафатени со

санирањето на штетата, ни по неколку дена не се обратија со жалење за

делото на Борко Лазески. А таков гест во ваквата ситуација навистина може

многу да значи.

Статијата е прочитана 1832 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Зошто македонските политичари остануваат дома

Таткото на Џон Џејмс

Опозицијата нема што да моли

КОМЕНТАРИ

mitko, 19.01.2013 13:35:10
Муралот изгоре, ама пожарникарите добија награда од 30% на платата...... . . .да не му сметаа
некому мотивите од НОБ???? А Феликс, на твоиве миленици некако многу им е драга Антиката, ама
алергични се на НОБ....... има ли место за сомнеж феликс, ти си во тренд со актуелностиве...... . .

Кликнете за оценка:    20  |    24

GO SAKAM SKOPJE, 19.01.2013 18:56:57
Nikogas nikade ne se gledaat tolku mnogu fotografii na ministri za kultura;menuvanje obleka ,secenje
lenti, zemanje-davanje nagrado, priznanija kako na nashata ministerka,sto stanuva nevkusno!
Ministerkata rastrgnata pomegju site gradbi na koi sekako e gorda i vljubena, nemala vreme da ja
poseti postata vo plamen, a mozebi i nikogas nemala potrebe da vleze vo nea i pred plamenot.Poradi
toa, ne mozela da znae za deloto na Borko lazeski oti ona ne bila rodena koga Borko stvorel i nadvor od
Makedonija. A bidejki nikoj ne i kazal za postoenje na ovoa delo koe ne ni bilo pod nejzina zastita,
nemalo nuzda da odi da ja vidi postata koga sega e povazen teatarot,a e i poskap . Dodusha i teatarot
ne go znae vo negoviot vistinski nekogashen sjaj, ama ke sedi na pocasnoto mesto na negovo svecano,
otvaranje,bez prisastvo na STAR SJOPJANEC koj ne samo sto nema da bide pokanet, tuku i ke place pred
onaa grdotija i skapotija,na pogresno i loso postaveniot teatar.A na postata,BAROK ne i gine,

Кликнете за оценка:    22  |    30

Eli, 20.01.2013 07:31:33
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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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Zalno e sto izgubivme unikatna umetnicka vrednost, zalno e sto odgovornite vaka se odnesuvaat.
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