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Се чудам зошто се бунтуваат професорите

Несоодветно доаѓање на власт

Зошто е потребен целосно нов закон за високото образование

Со куршуми против слободите

Оставете коментар за објавената вест
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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ
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КОМЕНТАР

СЕКОЈА УМЕТНОСТ ИМА ЦЕНА

Ако поседувате уметнички дела од доајените на македонската ликовна уметност
Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Димитар Пандилов или, пак, некоја икона
како семејно наследство кое треба да го поделите меѓу наследниците, подобро
сторете го тоа меѓу себе. Ако овој имот стане дел од официјален процес на поделба
на имотот, веројатно долго време ќе лутате низ правните лавиринти. Едноставно, во
земјава нема лиценциран вештак кој ќе процени колку ви вреди експонатот. Се
разбира дека има искусни критичари и историчари на уметноста кои може да ја
одредат цената на одредено дело, но нивниот збор нема да има вистинска тежина на
суд. 

Точна е констатацијата дека потребите на одредени кадри во земјава ги налага
пазарот и секојдневието, а нашиот пазар е мал. И сигурно кражбите на пари или

накит се почести од случаите на исчезнати дела од Димитар Kондовски. Но, проблемот е што во процесот на
активностите што ги расчленуваат елементите на еден спор недостигна клучна алка. 

Иако постои легислатива за оваа проблематика, таа некако ги одминува овие предмети. На пример, семејна икона
од 19 век не е евидентирана, ниту регистрирана како културно наследство. Се пренесувала од колено на колено на
повеќе генерации. Бидејќи најчесто никаде не е заведена, за неа не важи Законот за заштита на културното
наследство. Бидејќи не е дел од ниту една колекција, не ја допира ниту Законот за музеите. И така за секое
уметничко дело кое не припаѓа на ниту една институција, туку е приватна сопственост.

Можеби почнува од недостигот на вештаци за уметнички дела, но оваа појава е само еден сегмент од
комплексната ситуација, во која со децении се прпелка ликовната уметност во земјава. Во земјава не постојат ниту
овластени проценители на уметнички дела. Не само што оваа проблематика не е регулирана во ниту еден закон
туку оваа дејност не е ни во зародок. Така, с` е оставено на стихијно одредување цени кои се поместуваат од
статичната точка само во исклучителни ситуации.

Ликовните уметници веќе долго време се жалат на нерегулираниот пазар на уметнички дела. Во земјава не
функционира ниту една аукциска куќа која би можела да ги помести нештата од мртва точка. Со чија помош би се
одредила цената на највредните уметнички дела кои по правило би требало да имаат највисока цена, па таа да
биде некаков репер за сите останати. И така, некое од овие дела ќе стане дел од правен процес бидејќи е дел од
семејно наследство кое треба да се подели. А процената нема кој да ја направи бидејќи во земјава нема ниту еден
лиценциран вештак за ликовни дела. И така почнува и завршува магичниот круг.

Шпанската легенда на 20 век, Пабло Пикасо, бил исклучително плоден уметник. Создавал слики, скулптури,
графики, сликал керамика. Но, само некои негови дела достигнуваат суми од стотина милиони долари. Зошто?
Затоа што некој оценил колку вредат.

Весна И. Илиевска
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Ми се допаѓа 1

Препорачај One person recommends this. Be the first of your friends.

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Определен 30дневен
притвор за лицето што
постави експлозивна
направа во Собрание

Прв пат финале во ЛШ
ќе се игра на „покриен“
стадион, се стравува од
дронови

Беса не сака
компромиси, СДСМ вели
дека до понеделник ќе
преговара

Астрофизичарот Стивен
Хокинг прв, тројца
Хрвати на листата на 30
најинтелигентни луѓе на
светот

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ
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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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