
Продажба на цртежи, слики и  

накит за помош на поплавените

Група уметници во неделата, ден по големото невреме, спонтано се организираа на социјалните мрежи за да
помогнат во санирање на штетите од поплавите и да дадат поддршка на семејствата што најмногу настрадаа во
саботната катастрофа. Од оваа иницијатива на уметникот Владимир Лукаш произлезе хуманитарна изложба на
која средствата од продадените дела (цртежи, слики...) ќе бидат донирани онаму каде што е најпотребно. Освен
ликовниот дел, ќе има и изложба на рачно изработен накит.  
Изложбата ќе биде отворена вечерва во 20 и ќе трае до утре во 1 часот во кафулето „Концепт 37“.  
Дафина Џепароска ќе изложи ланче со ироничен наслов „Канализација Скопје“. 

- Скопје доживеа невидена катастрофа, но Скопје повторно ќе го изградиме... - напиша таа во групата на
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Поради оваа ужасна и тажна катастрофа ја организираме оваа хуманитарна изложба во која
ќе учествуваат повеќе од 30 уметници (сликари, графичари, цртачи, писатели, дизајнери на
накит) од неколку македонски града, за да се соберат барем дел од неопходните средства за
помош на жртвите, вели Владимир Лукаш, иницијатор на изложбата
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Фејсбук, а наедно тоа е дел од текстот на едно од синџирчињата што се на продажба.  

Овој накит е дел од колекцијата на Џепароска и Нита Муча со наслов „Скопје, те сакам“. 

- Колекцијата е инспирирана од градските симболи на кои им се заканува исчезнување и заборав како дел од
актуелните политики за бришење на една и создавање нова историја. Проектот е критика на градот каков што
стана, а целта е да се издигне граѓанската свест и да обесхрабрат активностите што рапидно ја менуваат
животната околина. Крајната цел, секако, парчињата накит да послужат за разубавување на купувачите - велат
авторките на накитот.  

Делото „Борец“, пак, е од нивната колекција со наслов „Скопје - Град на солидарноста“.  
Натали Николовска го изложува своето дело „Допир на светлината“ во комбинирана техника, а Ненад Тонкин
цртежот со молив „Сурреал импасбл“.  

- На 6 август Скопје го зафати страшно невреме, во кое повеќе од 20 луѓе трагично ги загубија животите. Поради
оваа ужасна и тажна катастрофа ја организираме оваа хуманитарна изложба во која ќе учествуваат повеќе од
30 уметници (сликари, графичари, цртачи, писатели, дизајнери на накит) од неколку македонски града, за да се
соберат барем дел од неопходните финансиски средства за помош на жртвите од поплавите - вели Лукаш како
еден од главните иницијатори на изложбата.  
Меѓу уметниците што до вчера се пријавија за учество на хуманитарната изложба за жртвите од саботното
невреме се: Дороти Пачкова, Јана Јакимовска, Ивана Настески, Дафина Џепароска, Симонида Филипова
Китановска, Дијана Томиќ, Билјана Бинчев, Ненад Тонкин, Ване Костуранов, Љубиша Камењаров, Тони
Димитров, Урош Вељковиќ, Никола Пијанманов, Ѓорѓе Јовановиќ, Иван Шопов, Жани Галевска и др.  

Инаку ова е првата културна активност за помош на настраданите во невремето засега. Актерката Весна
Петрушевска и поп-пејачот Игор Митровиќ исто така ги повикаа уметниците за организирање голем хуманитарен
концерт. Нивниот повик го споделија Александар Тарабунов, Нина Јанева, Тамара Тодевска, Димитар
Андоновски и други, но засега нема официјална најава за негово одржување.  

За синоќа во Прилеп, пак, беше најавен хуманитарен настан на „Тhe Hounds“ за настраданите во поплавите во
Скопје. Прилепската музичка група најави дека концертот ќе се одржи на градскиот плоштад и ги повикаа сите
граѓани, уметници, јавни личности, медиуми и институции што сметаат дека можат да помогнат да им се
придружат.
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