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И УМЕТНОСТА МОЖЕ ДА БИДЕ ЗАГРОЗЕНА ВО ЛАЗАРОПОЛЕ

Во мијачкото село каде што е во план изградба на викенд населба, хотели и
хелиодром, веќе четврта година се одржува „Креативен викенд“ чиј
иницијатор Јован Ламбески е изненаден од владиниот предлог-проект

Катерина Богоева

Серијалот работилници кои под наслов „Креативен викенд“ веќе четири

години се реализира во Лазарополе и Скопје денеска се претставува во

Мадрид, Шпанија. Во Автономниот културно-социјален центар во Скопје на

22 март, во организација на „Креативен викенд“, се одржа и предавање под

наслов „Урбан-инвазија“ – архитектура во услови на идентитетска криза на

Лазарополе и мијачките села, туристичко место или сезонска населба со

силен локал-патриотизам“. 

За деградацијата на структурата на селото, архитектонскиот идентитет и

новите предизвици наспроти предлогот за изградба на нова населба во

непосредна близина, предавање одржа Ристо Аврамовски, а по тој повод од

Париз каде што живее, во Скопје престојуваше и иницијаторот и еден од

организаторите на „Креативен викенд“, Јован Ламбески. 

Веќе е познато дека во Лазарополе организираните поетски читања,

изложби, музички, ликовни работилници го привлекуваат вниманието на

младите луѓе, а во последниве неколку месеци ова село е во фокус на

јавноста и со споменатиот предлог-проект на владата таму да изгради

викенд-населба со 300 куќи, два хотела и хелиодром кој изненади

многумина. Запрашан дали предлогот и него го изненадил, Ламбески рече:

„Изненадувањето беше поттикнато од низа инфраструктурни проблеми и

проблеми на заштита на ретките животни и растенија кои растат и се

развиваат на тоа подрачје кое во исто време е и дел од националниот парк

’Маврово’. Се работи конкретно за патот што треба да се прошири и да се

одржува, бидејќи се чести одроните, провоцирани од обилните дождови и

снегови, а познато е дека Лазарополе е едно од најврнежливите места во

Македонија. Постои и проблем со слабата струја, се случувало со недели да
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нема струја, а во летен период, кога е поголема посетеноста на селото, тоа е

и зачестено. Се надоврзува и проблемот со водата која исто така ја нема во

изобилие, бидејќи водоводот е граден пред многу години, а и не постои

контрола на квалитетот на нејзиниот квалитет. Проблемот пак со

складирање на отпадот доведе до неколку диви депонии, кои за среќа сега

се санирани... Зошто го говорам ова? Од проста причина, бидејќи и сега

постојат такви проблеми, а какви ли ќе бидат ако се изгради уште една

населба? 

Освен инфраструктурните проблеми, постои и проблемот на заштита на

ретките животни и растенија како што се рисот, нарцисите, одредени

печурки итн., една таква населба каква што е посочената, би можела да ги

загрози. Најмал проблем е оној за кој зборувавме на викендот за

архитектура, деградација на мијачката традиционална архитектура, ама и тој

постои“.

Ламбески досега стекнатите искуства од реализацијата на „креативните

викенди“ ги подели во неколку целини. 

„Пред да почнат да се организираат работилниците, во Лазарополе

постоеше еден мултидисциплинарен фестивал , за кој беа потребни

поголеми финансиски средства, така што „креативните викенди“ се наметнаа

како организациски поприфатливи, со максимум по дваесетина учесници.

Тоа беше првиот момент, а вториот се однесуваше на учесниците и на тоа

каков концепт би требало да се одбере. Во соработка со Тони Димитров од

’Канал 103’ со кого го реализирам „Креативен викенд“ дојдовме до заклучок

дека македонските уметници кои се занимаваат со ретки уметнички форми

немаат доволно простор, а ни поддршка во Македонија кај нас. Предност

добија формите: филдс рекордингс (filds recordings), ленд арт (land art),

хаибуни, макрофотографија итн.“

Предизвиците на организирање на „Креативен викенд“ за Ламбески се

состојат во можноста да се поканат за учество познати и интересни странски

уметници, но и да се помогне околу претставувањето на креативците од

Македонија во странство. Во функција на тоа е и денешното презентирање

на „Креативен викенд “ во Мадрид, на што му претходеа презентации и во

поголемите европски градови: Берлин, Париз, Белград, Уден, Женева.

„Реакциите на овие презентации на кои се покануваат тамошните уметници

веќе се конкретизираа со нивни гостувања во Македонија, како што беше и

предавањето на францускиот скулптор Ив Коеркел , кое беше проследено со

голем интерес...“, рече Ламбески, кој во оваа прилика чувствуваше потреба и

да додаде дека освен млади и талентирани уметници на „Креативен викенд“

гостувале и етаблирани автори како што се: Владимир Мартиновски, Атанас

Ботев, Тони Димитров, Милијана Ленак, Јана Манева, Иванка Апостолова и

многу други... „ А поддршка добивме и од Теона Митевска, Ване Костуранов,

Никола Маџиров, Горјан Милошевски итн. Се надевам дека оваа своевидна

уметничка лабораторија ќе продолжи да изненадува со своите содржини и

учесници. Не сакам се' уште да најавувам, но во договор сме со неколку

значајни странски уметници за да не' посетат“, рече деновиве Јован

Ламбески.

Статијата е прочитана 1019 пати. 
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РЕДАКЦИЈА
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