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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

Датум: 07.02.2017, 15:27

ИНТЕРВЈУ, ЗЛАТKО СТЕВKОВСKИ, ДИРЕKТОР НА МKЦ

ГРАФИКИ И ПОЗЛАТЕНА СКУЛПТУРА ОД САЛВАДОР ДАЛИ НА „БЕЛАТА НОЌ“ ВО
СКОПЈЕ

Четириесетина дела од великанот на 20 век, творецот на надреализмот, екстремниот шпански уметник Салвадор
Дали, наесен ќе бидат изложени во скопскиот Младински културен центар. Меѓу графиките, во поставката ќе се
најде и една позлатена скулптура. Ова е најголемото име од светот на уметноста кое е споменато во годишната
програма на Министерството за култура. Златко Стевковски, директорот на МKЦ, во својот веќе препознатлив стил
и начин на изразување, објаснува што с` ќе биде изложено пред македонската публика. Еден важен податок:
влезот за сите ќе биде бесплатен.

Во годишната програма на Министерството за култура најавена е изложба на дела од Салвадор Дали, проект на
Младинскиот културен центар. Kолку дела ќе бидат изложени?

- Веднаш со бројки, ми се допаѓа. В галеријата на МKЦ, истиот оној „резервен складиштен ќош“ наследен веќе
далечната 2010 година, ќе имаме четириесетина ил еве најконцизно, триесет и осум дела.

Бесплатен влез

Салвадор Дали работел во различни медиуми. Што ќе биде изложено во МKЦ?

- Изложбата ги опфаќа портфолијата: The Divine Comedy; Zodiac Suite; Les Diners de Gala; La Bestiaire de la Fontaine
Delinise; уште три засебни, поединечни графики и една позлатена скулптура. Значи, триесет и седум графички дела
и една скулптура.

Од каде потекнуваат делата и чија сопственост се?

- Сопственик на делата е реномираната галерија VISCONTI ART од Љубљана, со децениска традиција зад себе и
многубројни проекти, изложби, застапување на повеќе уметници во своето портфолио.

Kога ќе биде отворена и до кога ќе трае?

- Изложбата ќе ја отвориме на 7 октомври, во рамките на 12. издание на „Белата ноќ“ - настанот кому сме и ќе сме
му вечно благодарни, нели, поради истиот, реки наши сограѓани се во скопските галерии, музеи, концертни и
киносали..., ах, и ДА, и в меаните и кафулињата. Сигурно ќе трае еден месец по официјалното отворање, како што е
и најчесто практиката за сите уметници и изложби во оваа галерија. Ако има интерес од уважуваниот публикум, ќе
ја продолжиме, како што ја продолживме и изложбата на дела од Пикасо. Ве поканувам лично уште отсега, да н`
посетите во дните по отворањето, и да се исполните и Вие, со вревата од децата и автобусите со регистарски
таблички од цела Македонија, засебна глетка која н` исполнува сите в МKЦ, а започна со изложбата на Пикасо,
истоветно и на ПОП АРТот. Да не одумиме: и оваа изложба, ќе може да се погледне без финансиски надомест, ќе
нема влезници.

Имаме беспрекорно бели ѕидови 

При изложба на дела од познати автори, често голем проблем може да биде осигурувањето на делата, кое чини
многу. Дали се соочивте со ваков проблем?

- Осигурувањето на делата е резултат на заемна доверба, истата, достигната свесно велам „достигната“, а не
„постигната“ преку разговор, знајност за нашата убава и за несреќа не толку дамнешна – МKЦ биографија. Ил ајде,
да го именуваме како „сплет на околности“, а не „умешност“. Едновремено, „тежи“ и фактот за галеријата в МKЦ:
мобилно осветление кое не зрачи топлина која би можела да влијае на делата; видеобезбедносен систем со
двоцифрен број камери; и бели и секогаш беспрекорно бели ѕидови кои ние не согледуваме, но се голем аргумент
за секоја галерија.

Во последните години во МKЦ беа отворени изложби на дела од Пикасо, Лихтенштајн, сега Дали. Иако не се
изложувани ремек-делата на нивното творештво, сепак се дела од светски автори кои ретко имаме шанса да ги
видиме кај нас. На што се должат овие поставки во МKЦ, а не ги гледаме во националните музеи и галерии во
земјава?

- За колешките/гите од (за мене, а на моја немерна тага и чемер - не и за сите нас) големите национални установи,
кои се пилари, утврдувања, светилишта на секоја, која било не/сериозна држава и уредување, знајно, од мене
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писменоста од македонската земја
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Шилегов: Денеска нема да има средби, туку внатрепартиски консултации

Во Македонија 1,9 работник издржува еден пензионер, во Србија 1,44 работник, во Словенија уште помалку

Старец за Василица сакал да силува единаесетгодишник во гаража

По кашкавалот, можност да се извезува и сувомесно пилешко во Русија

Неопходно е што побрзо да се формира Влада

Принципот победник со победник во коалиција повеќе нема да важи за нас ако сега се прекрши

Плевнеш член на Европската академија на науките, уметностите и книжевностите

Хан во Скопје ќе се сретне со политичките лидери

"Инвазија" од медузи на брегот на Австралија

Денеска ќе му се додели втор мандат за Живко Мукаетов на чело на РФМ

Скопјанец доби 20 години затвор за убиство на сопственик на менувачница

Градоначалникот Трајановски со „двојка“ одеше на работа

Бесплатен јавен превоз до нормализирање на воздухот

Џез-вокалистката Миртил со македонската филхармонија за Денот на вљубените

Алмодовар во жири на Канскиот фестивал

Сибирскиот студ ги доуништи пчеларниците во Битолско

Речиси сите сериозни криминални дела во Шведска ги извршиле мигранти

Легендарното бело здолниште на Кери чини само пет долари

Почнува Фестивалот во Сан Ремо

Пластичната операција и ја уништи кариерата на Џенифер Греј

Трамп испраќа амбасадор кој сака да ја урне ЕУ

Легендарните "Блек Сабат" го одржаа последниот концерт

Бидете природни

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле

КОМЕНТИРАЈ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

никогаш не ќе чуете каква било прибелешка, слог, збор... од друга страна, исто, знајно е ова, сум бил, сум, и в
иднина ќе сум им на повик секогаш за с`: техничка, организациска поддршка и човечки ресурси. Сепак, чинам дека
Златко од „локалниот, мал/иот МKЦ“ не ќе е автентичната адреса за оваа „парадигма“.

Весна И. Илиевска

#

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