
Цел на проектот за кој 
Министерството за култура 
оддели 300.000 денари 
е преку планираните 28 
презентации да се прикажат 
вистинските ликовни 
вредности пред пошироката 
македонска јавност. 

ПРОЕКТИПРОЕКТИ

БОРБА ПРОТИВ
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Со отворањето на заедничката из-
ложба на двајцата реномирани 
уметници Антони Мазневски и 

Јован Шумковски во Уметничката га-
лерија во стариот амам во Тетово почна 
реализацијата на проектот за презен-
тација на вистински ликовни вредности 
пред пошироката македонска јавност, 
насловен како "Кич, да?! - Сте или не". 
Освен делата на Мазневски и на Шум-

Пишува: Милева ЛАЗОВАСтрумица, Штип, Велес и  Куманово. 
Про ектот заеднички го реализираат 
Министерството за култура, Дирек ци-
јата за култура и уметност на Скопје, 
Националната галерија на Македонија 
и Музејот на современа уметност.

"Цел е да ги заштитиме и да ги ис-
такнеме високите дострели во со вре-
мената уметност. Нема само да ја про-
мовираме македонската ликовна умет-

ност, туку и ќе ја доближиме до сите 
граѓани. Ова е време на експанзија на 
кичот. Тоа го оправдува проектот, од кој 
има двојна придобивка. Бидејќи се па-
тувачки, изложбите  економски се ис-
платливи и нема да бидат привилегија 

Антони Мазневски истакна 
дека досега речиси воопшто не 
изложувал надвор од Скопје, 
со исклучок на една негова 
пре  зентација во Охрид. Оче-
кува акцијата да ја постигне 
сво  јата цел и да ја подобри ко-
муникацијата на градовите со 
центарот. Антони Мазневски 
пред тетовската публика се прет-
стави со изложба на скулптури, 
презентирана во Музејот на 
град Скопје во 2002 година, а 
Јован Шумковски со камерната 
ликовна инсталација "Измес-
тени размери", која во скоп ска-
та Мала галерија беше от воре-
на минатата година.

само за луѓето кои живеат во Скопје", 
истакна Марија Ѓоргова, раководителка 
на Одделението за ликовно творештво 
и галериска дејност при Минис тер ство-
то за култура. Никола Глигоров, ди-
ректор на Дирекцијата за култура и 
уметност додаде дека акцијата е ини-
цирана од Дирекцијата за култура, а 
цел е националното културно богатство 
од депоата на овие врвни национални 
установи, освен во Скопје, да се пре-
зентира и да й се направи подостапно 
на пошироката јавност во Македонија. 
Се надева дека овој начин на прет ста-
вување на современата ликовна умет -
ност ќе премине во традиција, која 
може да се прошири и во регионот. 

Уметничките дела кои ќе бидат из-
ложени ќе бидат осигурени, со оглед на 
тоа што се дел од колекциите на нај-
високите институции кои се грижат за 
чување и за презентирање на ликовната 
уметност во Македонија.

Нацио налната галерија на Ма ке до-
нија, која годинава одбележува 60-го-
дишен јубилеј, во акцијата ќе учествува 
со презентација на дела од двата про-
екта, "Пресек на современата маке-
донска графика" и "Пресек на совре-
мениот македонски цртеж", презен ти-
рани пред две години. 

Како што истакнува Глигоров, ак-
цијата наидува на голема поддршка и 
ентузијазам кај националните културни 
установи, но и кај авторите. 

ПРОМОЦИЈА НА ПРОМОЦИЈА НА 
ЛИКОВНИТЕ ДЕЛА ЛИКОВНИТЕ ДЕЛА 
ОД ВРВНИ АВТОРИОД ВРВНИ АВТОРИ

ковски, публиката ќе има ретка мож-
ност да ги види и двете впечатливи 
изложби на Националната галерија на 
Македонија "Современ македонски цр-
теж" и "Современа македонска гра фи-
ка", како и изложбата "Германска ко-
лекција", со која Музејот на современата 
уметност се вклучува во овој проект. Во 
текот на годинава ќе бидат отворени 
вкупно 28 изложби во 7 македонски 
градови - Тетово, Гостивар, Битола, 


