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Трамп пристигна во посета
на Израел и палестинските
територии

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

18,510.00 0.00 % BESK 10,815.00 0.35 % GRNT 749.52 3.32 % KMB 2,710.81 0.11 % OHB 4,737.23 1.20 % OKTA 2,600.00 0.04 % RZUS 112.00 1.35 % STB 953.20 0.57 %
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ПОГЛЕД

ИЗГОРЕА И МУРАЛОТ НА ЛАЗЕСКИ И ОДГОВОРНОСТА

Катерина Богоева

И по повеќе од една година, се' уште нема процена на вредноста на муралот

„Еп на слободата“ на Борко Лазески, што изгорениот во пожарот во

„Македонска пошта“, а што е уште поалармантно, не се ни знае кој би ја

платил штетата доколку и биде проценета. Директорот на „Пошта“, Рафиз

Алити, вчера изјави дека не се знае кој би ја платил штетата за муралот на

Лазески, а тоа не предизвика никаква реакција кај државните институции од

областа на културата, па тие не се ни огласија со свои мислења, сугестии,

предлози што да се прави понатаму за да се процени вредноста на делото,

но и понатаму да се зачува споменот на муралот кој претставуваше значаен

дел од современото македонско ликовно творештво.

Се знае дека муралот е целосно изгорен, направениот конзерваторски увид

минатата година потврди дека од големото уметничко дело со претстави од

НОБ со површина од 125 квадрати има само остатоци што не може да се

реставрираат и не може да се искористат за реконструкција, туку евентуално

да се зачуваат на одредена подлога. Но, сепак, постои можност муралот да

добие реплика, да го наслика друг уметник, картоните од делото ги има

ќерката на Лазески, ликовната уметница Росица Лазеска, но и нејзе никој од

институциите се' уште официјално не и' се ни јавил за да ги побара. „Ми се

јавуваа само новинари во изминатата една година и многу луѓе познати и

непознати, кои ми велеа дека делото треба на некој начин да се зачува, но

од надлежните не се јави никој“, изјави вчера Лазеска.

Ситуацијата е статус кво, ниту процена на штетата, ниту најава кој би ја

платил, ниту најава за евентуално „оживување“ на делото во друг јавен

простор, а тоа се факти што предизвикуваат сомнеж дека постепено ќе

избледи сликата за постоењето на ова дело на Лазески и ќе се заборави

дека воопшто и постоело. Вчера, и покрај упатените барања за мислење од

страна на Редакцијата на „Утрински“ до Министерството за култура, не се

огласи никој за евентуално јавноста да дознае дали постои некој план што

ќе се прави понатаму. Ако вака продолжат да течат работите, ќе останат во
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

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

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов
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ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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МАРКЕТИНГ

спомен само фотографиите од муралот насликан во 1981 година во објектот

крај Вардар (кој не беше ниту заштитен како културно наследство ниту, пак,

беше осигуран), но и многуте јавно изречени осуди и барања во медиумите

и на социјалните мрежи. А тоа е опасен показател дека евентуалните

несреќи предизвикани од човечки фактор, но и од природни непогоди за

одредени уметнички дела кои ќе можат на некој начин да се обноват ќе

значи целосно бришење од меморијата. Ќе доживее ли таков крај и овој „Еп

на слободата“? 

Статијата е прочитана 1572 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Колку е должна Македонија

За тепање повикаj „194“, за спас повикаj го судот!

Хероите од битолското Музичко училиште

Осмели се за повеќе!

КОМЕНТАРИ

meksikanec, 07.02.2014 07:45:57
Ги пратам случувањата околу Муралот на Лазески,ЕПОТ НА СЛОБОДАТА,стваран и финансиран во
едно подруго време,од луге благодарни на своите предци,кои им створија услови да ја изразат таа
благодарнос на многу културен и достоинствен начин.Спрема досегашните реакции на Власта,се
повеќе стекнувам впечаток,дека ова Дело им ги параше очите на новите ослободители,кои мислат
дека се почнува од нив и со нив,па одлучија намерно да ја запалат Главната пошта,само заради
него.Така поминаа спомените на борците,чии имиња кои го носеја некои улици и училишта,таква
судбина им се спрема и во Струга,и тоа само затоа што нивните родители или други предци се
навоѓаа на другата страна на фронтот во НОБ.Затоа како печурки никнуваат споменици на
Александров,Бунева,наскоро и Ванчо Михајлов,на една страна и Балистите на друга.Во аманет им
оставам на оние кои еден светол ден,со помош на слободоумните граѓани ќе ја срушат оваа
диктатура,да го обноват Муралот и напишат,кога и зошто е запален и кога е обновен.

Кликнете за оценка:    50  |    50

graganin, 07.02.2014 15:11:48
Ova e katastrofalna negriza na min. za kultura za ovaDelo. Se cudam kako neime sram od idnite
pokolenija.Zagrizena sum kako ke gi stitat i site ostanati kulturni spomenici ove sto se imenuvaat kako
podrzuvaci na nacionalnoto blago.
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Јанева очекува СЈО да продолжи со работа

Прославени титулите во Минхен и Мадрид

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

        

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