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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ДЛУМ И НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО РАБОТЕЊЕТО

ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ СЕ ПОБЛИСКУ ДО ЕВРОПСКИТЕ ФОНДОВИ

Европските фондови за култура и соработката со регионалните здруженија се иднината на Друштвото на
ликовните уметници на Македонија, вели актуелната претседателка Тања Балаќ. Изборното собрание на
асоцијацијата е закажано за 7 декември, ќе биде избран новиот претседател и членовите на Управниот одбор и на
Уметничкиот совет на ДЛУМ. Тие ќе раководат со друштвото во наредните две години. Новото раководство ќе
наследи стабилна ситуација - матична канцеларија и салон во Домот на АРМ, разработената „Галерија 8“,две
ателјеа во Старата скопска чаршија и еден поголем долг на чие расчистување веќе се работи. 

Балаќ вели дека сите друштва во регионот се соочуваат со слични проблеми како нашите. Таа пред неколку
месеци беше на регионална средба на друштвата на ликовните уметници во Подгорица, Црна Гора. 

- Проблемите се слични. Разликата е што бенефициите и поддршката од државата кај останатите е многу поголема
- вели таа.

Повеќегодишни развојни програми

Друштвата на ликовните уметници од земјите од Европската Унија веќе со години работат со повеќегодишни
буџети. Останатите се финансираат на годишно ниво, претежно од државните буџети. Според Балаќ, од сите земји
во регионов Македонија е во најнезавидна ситуација бидејќи сите друштва имаат сопствени изложбени павилјони.
ДЛУМ низ годините се преселуваше во повеќе простории, а од тоа се напластија долгови што сега ги враќаат. Во
последните години се удомени во Домот на АРМ, со кој ја делат изложбената галерија.

- Тие го изнајмуваат просторот, изнаоѓаат начини и можности за менаџирање. Од старт ситуацијата е сосема
поинаква. Од сите нив ДЛУМ е останато на најниско ниво. Да не зборуваме за буџетот на Словенија. Тие имаат
повеќегодишни развојни програми. Учествуваат на конкурси со развојни проекти што траат од две до четири
години, па однапред знаат во кој правец ќе развиваат и што ќе работаат во наредните години. Kај нас нема такви
проекти - објаснува Балаќ.

Но, има многу можности за соработка со сите овие здруженија. Средбата во Подгорица била финансирана токму
од таков проект. Друштвата на Македонија и на Словенија биле партнери, а црногорското било носител на
проектот. 

- Да, се отвораат многу можности, особено со нашите соседи. Особено со оние што имаат искуство со ЕУ и со
аплицирање во нивните фондови. ДЛУМ ќе оди во тој правец, има добар портфолио, 70 години зад себе и има
капацитет тоа да го направи. Мислам дека единственото светло е ДЛУМ да се развива во тој правец - вели Балаќ.

Најважен за младите

Откако почна да работи Старата скопска чаршија, живна и ДЛУМ преку „Галерија 8“ во Безистен и двете ателјеа во
кои по шест месеци работат четири члена на асоцијацијата. Во последните години значително е зголемено
членството со млади уметници. Балаќ вели дека преку нивните изложби во текот на годината, кои генерално ги
финансира Министерството за култура, младите автори имаат каде да излагаат.

- ДЛУМ е единствената платформа која им нуди можност на сите да излагаат. Младите излегуваат од факултетот,
не знаат каде да одат, што да прават. Во ДЛУМ доаѓаат секој ден студенти, среќаваат колеги, разменуваат идеи, се
обидуваат да разберат како понатаму?Повештите, поснаодливите ќе се вмрежат. Но, има големи таленти кои се
затворени, инхибирани, не знаат да се наметнат. Дел од нив веќе исчезнуваат, ќе се изгубат во секојдневието. Тука
сметам дека е главната улога на ДЛУМ - вели Балаќ.

Весна И. Илиевска

#

Ми се допаѓа 51

Препорачај 51 луѓе го препорачуваат ова. Биди прв од твоите пријатели.

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

Пратеникот од СДСМ
Павле Богоевски
учествувал и
организирал
демонстрации против
Вучиќ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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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