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НОВИ МОДЕЛИ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ

1. ВОВЕД
Упатството за најдобри пракси за културен менаџмент во ЕУ (Холандија) е
дел од проектот на Центарот за изведувачки уметности Мултимедиа под
наслов „Промовирање на нов модел на културни институции во Република
Македонија: најдобра пракса од Холандија“. Тоа претставува иницијатива
која спојува три општини од Македонија: Кичево, Тетово и Гостивар и
културните организации од Холандија. Заедничкиот проект обезбедува
начини на промена преку зајакнување на заемното културно разбирање и
дијалогот.
Центарот за изведувачки уметности Мултимедиа од Скопје работеше на
фазата на спроведување на овој проект кој, пред сѐ, ја опфати
комуникацијата со службениците од општините во Македонија, како и со
експертите од Холандија во врска со содржината на упатствата,
дефинирањето на критериумите за избор на културните институции од ЕУ
(Холандија) кои ќе бидат дел од анализата, како и дефинирањето на
методологијата за анализа на моделите за најдобра пракса.
Главната цел на ова упатство е да се презентира најдобрата пракса во врска
со културниот менаџмент во културните институции од ЕУ (Холандија) кои
може да бидат инструктивен модел на менаџмент пракси за културните
институции во Македонија.
Авторите на ова упатство немаа претензија да креираат општ или фиксен
преглед на најдобрите пракси за културен менаџмент на европско ниво,
туку го креираа овој труд само како дел од веќе утврдена рамка на
севкупен проект кој е фокусиран на културниот живот во општините во
Македонија. Сигурни сме дека во ЕУ може да се најдат голем број примери
за добри пракси за менаџмент со уметности, но изборот на институциите
кои се анализирани во ова упатство беше утврден преку консултација меѓу
ЦИУ Мултимедиа, општините и експертите од Холандија. Тоа значи дека
за какви било други социо-политички, историски, економски и културни
контексти и рамки, Упатството за најдобри пракси за културен менаџмент
на европско ниво би се разликувало за различни избрани организации.
Имајќи го предвид македонскиот контекст, следните културни институции
од Холандија се избрани како најдобра пракса за ова упатство:
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-

Толхуистуин;
EYE филмски институт Холандија;
КУНСТЕН `92.

Овој избор на културни организации од ЕУ (Холандија) претставува збир
на практични пристапи за менаџмент со уметности кои можат да послужат
како инструктивен пример за добра пракса за македонските културни
организации. Притоа е даден преглед на менаџментот и на структурните
модели, методи, алатки и стратегии кои веќе се спровеле во блиското
минато или биле предвидени за спроведување на стратешките менаџмент
визии на избраните институции.
Сложеноста и разновидноста на културниот сектор во ЕУ имплицира дека
ова упатство треба да прифати како не-репрезентативен примерок, а не
како сеопфатен преглед на ситуацијата во културниот сектор во ЕУ како
целина. Меѓутоа, трендовите идентификувани во трите студии на случај
собрани во упатството и клучните заклучоци кои од нив произлегуваат,
нудат информативен и инструктивен увид за македонските културни
организации. Како такво, упатството содржи вредни лекции кои се
научени преку практичното искуство на културните организации и
нивниот кадар што може да понуди важна основа за идентификување на
проблемот и трансферот на знаење во рамките на континуираниот процес
кој е поврзан со подобрувањето на квалитетот на менаџментот со
уметности во културните институции во Македонија.
Упатството може да се искористи како ресурс за практично знаење и
искуства во рамките на културниот сектор во процесот на преструктуирање
и реформирање на системот за култура и подигнување на интерните
капацитети на културните организации на полето на менаџментот со
уметности во Македонија.
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2. ИСТОРИЈАТ
2.1. Историјат и цели на најдобрата пракса (Зошто?)
Ова упатство е резултат на систематските напори на меѓународните и на
локалните организации кои работат во Македонија во насока на
иницирање на процес на промена во областа на менаџментот со уметности.
Целта на упатството е да даде преглед на праксите за менаџмент со
уметности во рамките на три културни организации од Холандија кои би
можеле да соодветствуваат на потребите и проблемите на македонските
организации и би можеле да го претставуваат моделот за стратешки
промени во организацискиот пристап кон менаџментот со уметности.
Целите на овој труд се: прво, информативност за постојните димензии
на менаџментот со уметности во рамките на културните организации на
европско ниво врз основа на искуствата и праксите на три избрани
институции и, второ, инструктивност и можно понудување на
применливи и инспиративни модели кои, со одредени измени, може да се
применат во контекст на македонските културни институции.
Конкретни цели на упатството:
1. ИНФОРМАЦИИ: збир на клучните информации за три културни
организации од Холандија:
- карактеристики на организациското управување;
- карактеристики на планирањето и активностите поврзани со
собирањето средства;
- карактеристики на управувањето со човечки ресурси;
- карактеристики на стратегиите за програмирање;
- карактеристики на онлајн активностите.
2. АНАЛИЗА: непристрасна процена и споредување на три културни
институции на европско ниво:
- силни и слаби страни на праксите за менаџмент со уметности кои
се разликуваат според различни критериуми за процена;
- најдобри пракси, научени леции и фактори на успех (ризик) во сите
институции.
3. ДИСЕМИНАЦИЈА: „лесни за примена“ и концизни презентации на
сложени истражувачки резултати за дисеминација до културните
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институции во Македонија за да ги инспирираат и да ги предизвикаат
тековните пракси за културен менаџмент.
4. ИНСТРУКЦИЈА: сознанијата може да се користат како дел од
програмите за обука за менаџмент со уметности чија цел се културните
организации во Македонија.
Упатството е базирано на анализата на три студии на случај на културни
организации од Холандија кои се избрани врз основа на два клучни
критериуми кои соодветствуваат со локалниот контекст во Македонија:
- вид и опфат на културната институција;
- политички и историски контекст за културните институции.
Во врска со првиот критериум, ова упатство се фокусира на различните
видови на културни организации поделени врз основа на уметничката
дисциплина, функцијата на организацијата, управувањето и
сопственичката структура, како и програмскиот фокус и опфат на
културната организација.
Вториот критериум го дефинира историскиот и политичкиот контекст на
културната институција кој, до одредено ниво, може да се спореди со
локалниот контекст на Македонија.
2.2. Концепт на упатството за најдобра пракса (Што?)
Ова упатство го сочинуваат следните делови:
2.2.1. Профили на организации: Преглед на основните
информации за избраните студии на случај на културни организации од
Холандија (европско ниво) со фокус на клучните димензии на
менаџментот со уметности (карактеристични прашања).
Профилите се развиени врз основа на собраните информации за
избраните културни организации од Холандија (ЕУ), кои потекнуваат од
три главни извори: информации од официјални документи (стратешки
планови, годишни извештаи и други официјални публикации),
официјални веб-страници и интервјуа спроведени со клучниот раководен
кадар на организациите.
2.2.2. Заклучоци и препораки: Во овој дел се резимирани
главните резултати од квалитативното и квантитативното истражување
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кои се преземени за овој извештај, а најрелевантните заклучоци се
добиени од собраните податоци и информации. Конечно, во овој дел се
дадени одредени препораки кои може да се употребат во следните фази на
проектот, односно во програмата за обука за менаџмент со уметности за
културните оператори во Македонија.
2.2.4. Додатоци: Листа на институции со контакти.
2.3. Методологија на упатството за најдобра пракса (Како?)
Клучниот методолошки пристап во ова упатство, анализата на најдобрите
пракси за менаџмент со уметности во културните организации на европско
ниво, може да се искористи како инструктивен модел за менаџмент пракси
за културните организации во Македонија, бидејќи се базира на
функционалната анализа на средината (студија на случај), која опфаќа
секундарно и теренско истражување
упатство

2.3.1. Методи кои се употребени за креирање на ова

2.3.1.1.
Секундарно истражување
·
Документациско истражување за праксите за
менаџмент во избраните културни институции од ЕУ (Холандија).
Сите документи и литературата (поврзани со оваа тема) кои им беа
достапни на експертите, беа прочитани и употребени како референца при
пишувањето на упатството.
·
Анализа
на
содржината
на постојната
документација за целите и инструментите на организациската политика
(стратешки планови, долгорочни и краткорочни планови, буџети, годишни
извештаи и планови).
2.3.1.2.
Теренско истражување
·
Интервјуа со тројца лидери во културата (три посети
на културните институции во Холандија).
Интервјуата се спроведени од страна на експертите од ЦИУ Мултимедиа.
Интервјуираните се на врвни раководни позиции во релевантните
институции. Секое интервју траеше од еден до максимум два часа, а
следната листа на прашања/теми се користеше за разговор:
Кратка историја на организацијата во рамките на контекстот
Специфичните карактеристики на организацијата
Најсилните/најслабите страни на организацијата
Раководната структура на организацијата
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Важноста на стратешкото управување со уметности и
долгорочното планирање
Образовната структура на кадарот и значењето на
образованиот кадар во менаџментот со уметности
Важноста на капацитетите за менаџмент со уметности во
рамките на организацијата – најсилни и најслаби врски
Најтешките прашања/клучните прашања за организацијата
во последните 10 години и начинот на кој се надминати
Соработката со владата – финансирање, назначување
директори, политичко влијание, интерференции со програмирањето
(пречки/предности)
Менаџментот со финансирањето (извори, планирање, пристап
до потенцијални финансиери)
Соработката со други институции на локално/меѓународно
ниво (примери, искуства и пречки). Примери за ЕУ проекти
Важноста на харизматичниот лидер
Организациската култура (флексибилна, пријателска,
демократска, нехиерархиска итн.)
Улогата на односите со јавноста и односите со медиумите
Развојот на публиката – начинот на поврзување со публиката
Важноста на иновациите и ИКТ.
Дел од интервјуата се снимени, а за некои се земени белешки. По
интервјуата беше креирана матрица на податоци каде сите главни точки од
дискутираните теми беа разработени со цел за нивна употреба при
пишувањето на упатството.
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3.
Студии на случај за најдобрите пракси во менаџментот со
уметности од Холандија
ПРОФИЛИ НА КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ:
-

Толхуистуин Амстердам, Холандија

-

EYE филмски институт Холандија, Амстердам, Холандија

-

Кунстен ’92, Амстердам, Холандија
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Tолхуистуин Амстердам: Нов јавен културен центар во
неразвиено соседство:
Личниот контакт со вашата публика е клучен!
Толхуистуин е стара тајна градина претворена во ново културно игралиште
на Амстердам за музика, (изведувачка) уметност, кујна, академија, танц,
дебата и луѓе. Тоа е место, продукциска куќа, летен фестивал и
неконвенционален збир на културни организации лоцирани во Амстердам
Ноорд во местото Оверхоекс, спроти Централната станица. Комплексот е
отворен во октомври 2011 година.

Паркот пред Толхуистуин, културно место кое пулсира во летниот
период (фотографија од веб-страницата на Толхуистуин)
Просторот за
партнерство

центарот

е

добиен

преку

јавно-приватно

„Објектот, комплексот и паркингот припаѓале на компанијата Шел
оил, но тие ги напуштиле, а општината просторот го купила пред
четири години (кога економијата била добра). Таа имала намера да го
продаде или да го изнајми по висока цена. Но, за да ја популаризира
локацијата, општината одлучила, што многу наликува на Амстердам,
привремено да ја изнајми на период од пет години по ниска наемнина за
културна иницијатива. Тоа значи дека ние мора да го креираме
публицитетот, рекламата, да ги привлечеме луѓето, да го направиме
местото видливо, да ѝ помогнеме на публиката да разбере дека Ноорд
(дел од градот каде се наоѓа Толхуистуин) не е многу далеку, така што
пет години подоцна тие би можеле да нѐ исфрлат и да го продадат или
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изнајмат просторот на трговско друштво. Тоа е политиката на
градот – испратете ги уметниците, креирајте публицитет, зголемете
ја вредноста на имотот и потоа направете профит“ - вели Крис
Колманс, уметнички директор на центарот.
Стратегија која победува – Содржината пред сѐ друго!
Според Колманс многу организации биле заинтересирани за тоа место.
Навистина била силна конкуренцијата и имало сериозна експертска
комисија од различни области (трговија, културна политика, барови и
ресторани). Имено, сите димензии од местото биле застапени во стручната
комисија за доделување на просторот. „Причината зошто победивме“ истакнува Колманс - „беше содржината, бидејќи се фокусиравме кон и ја
истакнавме вредноста на ова место за Амстердам Ноорд, докажавме
дека имаме партнери во Ноорд – граѓански групи, групи на деца,
активности, мали угостителски претпријатија, т.е. голем број
партнери и покажавме дека сакаме истите да ги вклучиме во
воспоставувањето на Толхуистуин со цел да се обезбеди поголема
платформа. Во организацијата вклучивме многу луѓе од Ноорд, во
изградбата, угостителството, менаџментот и работата поврзана со
програмата. Така што во нашиот фиксен тим од осум лица, во
моментов тројца се од Ноорд. Нашата мисија е и да обезбедиме
можности за работа за луѓето од соседството – затоа нѐ избраа нас.“
Доделување на слободни индустриски простори на уметниците –
општа пракса во Европа
„Градовите во Западна Европа открија дека имаат слободни
пристанишни или индустриски области. Индустријата ја нема,
местото не е откриено од страна на јавноста или од туристите, не е
подготвено за комерцијален, високостандарден бизнис, па затоа им се
помага на уметниците, креативните компании, младите иницијативи
со ниска наемнина и со едноставни објекти да го заживеат местото. А
потоа се зголемува вредноста на локацијата, луѓето се привлечени, има
можности за вработување, можности за домување, економијата се
придвижува и по 5-10 години вредноста на имотот се зголемува,
односно достигнува вредност за соодветниот сопственик општината“ - вели Колманс.
Единствен бизнис модел – почеток од нула и со голем ризик
„Бизнис моделот за ова место е условен од неколку работи“ - објаснува
Колманс. „Притоа многу е важна ниската наемнина, којашто не е
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екстремно ниска, но е соодветна. Потоа бизнис моделот се базира на
две работи од кои првата е, се разбира, привлекување на публиката и
продажба на билети, а втората се баровите и рестораните, поточно
продажбата, а партнерите кои ги привлеков да раководат со баровите
и рестораните се согласија да ја платат наемнината за целиот објект
и да понудат 60% од својот профит за културните активности. Ова
значи дека ние, како културни програмери, не треба да ја плаќаме
наемнината и добиваме приход од баровите. Тоа не е доволно за да се
раководи со местото и сигурно не е доволно за градежните работи и
внатрешниот дизајн на местото. Значи ни требаа повеќе пари за да
почнеме. Парите беа делумно инвестирани од градот, како сопственик на
комплексот. Им рековме: „Во ред, ни го дадовте договорот за период од
пет години, очекувате од нас да креираме голем културен центар, што
значи дека мора многу работи да смениме во објектот, но не може да
очекувате од нас да инвестираме три милиони евра и истите да ги
заработиме за пет години, тоа е невозможно. Но, вие од нас барате да
креираме место кое во иднина ќе ви носи профит, бидејќи ние ќе ја
зголемиме вредноста на ова место. Затоа, ако сега инвестирате во
изградбата, подоцна ќе добиете профит - на што тие се согласија
бидејќи ние, исто така, обезбедивме и наши средства. Градежните
работи чинеа три милиони евра, градот плати половина од
средствата, Хаинекен пиварницата плати 800 000 евра однапред, а ние
им враќаме со заработката од баровите. Корпорацијата за домување
која е сопственик на целото соседство зад објектот нѐ спонзорираше во
градежните работи со 200 000 евра и секоја компанија/ресторан
партнер инвестираше по 100 000 евра, и така сето ова го споивме.
Интересно е што центарот го почнавме со ништо, немаше основа,
немавме пари, ја победивме конкуренцијата, буквално имавме нула
салдо на сметката во банка, така што ова беше голем ризик.“

Макета на новиот центар (фотографија од веб-страницата на
Толхуистуин)
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„Ако отворите културен центар во град како Амстердам, важно е да бидете
многу разновидни од културен аспект. Моравме да ја прикажеме
разновидноста на улиците. Хомогеноста е наш непријател.“
Против хомогеноста – Аматери и професионалци заедно ја
подготвуваат културната програма на центарот
„Комплексот вклучува четири помали згради коишто ги изнајмивме од
градот и потоа ги дадовме под наем на помали културни организации
кои работат на полето на музиката, изведувачката уметност,
визуелната уметност, архитектурата и дизајнот. Ги избравме под
еден услов: мора да учествуваат во јавните активности. Односно,не
само да го користат работниот простор, туку и да придонесат кон
јавните активности. Тие може да организираат театарски
претстави, изложби, концерти, натпревари за архитектура, не е
важно, но имаме 4-5 основни правила за Толхуистуин и сите треба да
работат според нив. 1. Сѐ што тука работиме е јавно, така што ова е
јавен простор, а не работен простор. Сакаме да бидеме колку што е
можно поотворени кон колку е можно повеќе луѓе, така што сѐ што
тука организираме треба на сите да им покаже дека се добредојдени, без
разлика на тоа дали публиката има темна или светла кожа, дали е
богата или сиромашна, или дали е од Ноорд или од Амстердам. Сакаме
местото секој ден да биде многу активно и секогаш кога ќе дојдете во
него да видите дека нешто се случува: детска забава, изложби,
концерти, забави за свадба, работилници, медиумски инсталации, не е
важно, но нешто секогаш треба да се случува. Со голема културна
разноликост, денес е важно од еден таков центар отворен во град како
што е Амстердам посетителите да ја пренесат таа разноликост на
улиците. Хомогеноста е наш непријател. Сѐ што правиме треба да се
состои од неслични елементи. Секогаш бараме комбинација меѓу
локалното, од самата заедница, и меѓународното, софистицираното,
од висока класа. Таа комбинација е клучна. Ова е многу сложено за
координација бидејќи на сите им се допаѓа идејата, но во пракса тие се
фокусираат на сопствената работа. И навистина претставува
предизвик да се спојат аматерите и професионалците.“
Владата не се меша во уметничката програма
„Локалната власт не се меша во нашата работа, но во овој случај тоа
не претставува проблем бидејќи нашите агенди се исти. Тие сакаат ние
да креираме работни места за луѓето од соседството, а токму тоа и
јас сакам да го направам. И не се мешаат во уметничката програма
бидејќи немаат никакви знаења за неа.“
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„Мисијата е запишана во документите, но според моето искуство, тоа
никогаш не е доволно. Мора да се практикува секој ден и во секој избор
кој го донесувате.“
– Крис Колманс, уметнички директор на Толхуистуин Амстердам
Секој уметнички центар има сопствена идеолошка ДНК
„Во првата фаза сѐ зависеше од мене“ - вели Колманс. „Не затоа што
сум толку харизматичен, туку затоа што сум многу непопустлив.
Мислам дека мал број луѓе со искуство како моето би продолжиле
понатаму. Првите три години ништо не заработив и користев
сопствени пари кои сум ги заработил на друго место. Нема многу луѓе
кои тоа би го направиле. Но, сега постепено и полека ги споделувам
одговорностите со други луѓе доколку тие разбираат дека ова место е
село, заедница, наша форма и дека во оваа заедница не постои -ние и тие
-. Звучи едноставно, но, всушност, е многу тешко бидејќи постојано се
соочувате со луѓе. Има особено фини луѓе кои се толку фокусирани на
своите приватни интереси па не можат да работат тука, бидејќи
тука треба да го делите својот простор, своите таленти, па дури и
своите парични средства со другите. Само кога луѓето ќе ја сфатат
оваа идеја, ќе можам да се ослободам од моите обврски. На тоа се
надевам. Но, мислам дека истото важи за кој било центар. Има
одредена идеолошка ДНК и таа треба органски да се вгради во
организацијата и сите треба да ја споделуваат.“
Луѓето одговорни за односи со јавноста се избезумени поради
нашиот центар
Колманс објаснува колку е тешко програмата на центарот да се пренесе до
публиката. „Мора да поврземе голем број на различни сцени и различни
публики, за луѓе на возраст над 70 години кои се заинтересирани за
ликовната уметност, но и за децата од соседството на возраст од 15
години кои ги интересира уличната уметност. Сакам да допрам до секој
од нив. Затоа се избезумени нашите вработени одговорни за односи со
јавноста и дизајнерите. Ми велат дека ни треба една јасна и
едноставна порака. И јас секогаш велам: Извинете, немаме една
едноставна и јасна порака. Нашата порака е дека имаме многу пораки.“
Соработка со локалната заедница
„Особено кај заедниците како оваа - кои не се навикнати да посетуваат
културни активности, комуникацијата е прашање на повторување и
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повторување и повторување и повторување и повторување“ - вели
Колманс. „И многу често, буквално треба да ги земете за рака и да ги
донесете. Да се донесат луѓето од соседството, младите и возрасните,
дури и оние кои се сметаат за проблематични е, исто така, важен
фактор.... доколку тие се тука и се вклучат во градинарството,
градежните работи или што било друго, тие истото ќе го сметаат за
сопствено место, ќе ја почувствуваат сопственоста и ќе го чуваат од
други луѓе.“
„Клучно е што јас се преселив во ова соседство кое е едно од
најсиромашните соседства во Амстердам, а тоа навистина е многу
важно. Живеете тука, одите по улиците, влегувате во продавниците,
се среќавате со луѓето...и тие почнуваат да ви веруваат и да ве
познаваат... Тие не се многу заинтересирани за уметничките приказни,
но на крајот сфаќаат дека во нивното мало соседство има убав
простор во кој се чувствуваат добјредојдени.“
– Крис Колманс, уметнички директор на Толхуистуин
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EYE филмски институт Холандија – Спојувањето како
стратегија за менаџмент со уметности
На 1 јануари 2010 година, четири организации: Филммузеум (Filmmuseum)
(со голема колекција и функција за реставрирање и зачувување на
филмови и филмска култура, но и за дристрибуција и оддели за
програмирање), Холандски филм (Holland Film) (одговорни за
меѓународното промовирање на холандската филмска индустрија, кои
прават обид за учество на што е можно повеќе холандски филмови на
меѓународните филмски фестивали, организираат програми за амбасадите
во странство), Холандскиот институт за филмско образование (чадорорганизација за филмска едукација во Холандија одговорна за филмски
програми кои се нудат на училиштата, кината, библиотеките - сѐ за
филмската едукација) и Филмбанк (Filmbank) (дистрибутер на кратки и
експериментални филмови) – ги споија своите ресурси за да формираат
нова организација. Со ова спојување, холандскиот филмски свет доби
чадор-институт на ниво на целиот сектор кој работи во насока на
поддржување на националната филмска култура. Четирите организации
сега работат под името EYE филмски институт Холандија.
Институтот добие нова зграда пуштена во употреба во март 2012 година.
Има голем простор и има Национален филмски центар, како и место каде
јавноста и професионалците можат да се сретнат. Целата организација
делува единствено; организира локални, меѓународни и домашни
програми (во самата зграда).
Објектот – јавно-приватно партнерство
„Објектот е направен од ИНГ банка“ - објаснува Идо Абрам, директор за
комуникација и презентација на EYE. „Всушност, ние од нив го
изнајмуваме просторот, но имаме гаранција од Министерството дека
може да плаќаме наемнина за следните 25 години. Поради оваа
гаранција, добивме многу ниска наемнина.“

Уметничка импресија за новата зграда на EYE од страна на Delugan
Meissl Associated Architects (фотографија од www.eyefilm.nl)
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Причина за спојувањето
избегнување на удвојување

–

намалување

на

трошоците

и

Идо Абрам објаснува која е причината зад спојувањето на четирите
организации во една нова: „Министерството за култура има визија дека
секоја културна дисциплина, не само филмот, треба да има две водечки
организации: еден фонд одговорен за финансирање и еден, како што ние
во Холандија го нарекуваме, секторски институт, како нас. Ние сме
национален филмски институт одговорен за различни активности, но
ние не обезбедуваме финансирање.“
Новата влада во Холандија најави значителни намалувања на трошоците
за култура; 200 милиони евра што, според Абрам, е катастрофално.
Меѓутоа, тој предупредува за ризиците од процесот на спојување: „Кога
побараа од нас да се споиме во национален филмски институт, јасно
рековме – да, може да биде добро за да се избегнат преклопувањата, да
се здружат силите и да станеме посилни, но не треба да станува збор
само за економската причина за намалување на буџетот. Бидејќи и
онака сите организации во филмскиот сектор во Холандија имаат мал
буџет. И повеќето министерства, кога размислуваат за спојувањата,
мислат дека тоа е ефективно во однос на трошоците и дека, исто
така, се одзема половина од буџетот. И тоа е нешто што не може да се
случи.“
Организации кои го формираат EYE
Филмбанк (Filmbank) (www.filmbank.nl) – Со четири вработени и 11
волонтери, Филмбанк ги дистрибуира и презентира пионерските
холандски филмови од сите жанрови, во национални рамки и во странство.
Холандски филм (Holland Film) (www.hollandfilm.nl) – Со кадар од
шест лица, Холандски филм работи во насока на зголемување на
видливоста на холандскиот филм на меѓународниот пазар преку
маркетинг, промоција и ширење на знаењето.
Холандски институт за филмска едукација (Netherlands Institute
for Film Education) (NIF) (www.filmeducatie.nl) – Со 13 вработени тоа е
национален центар за експертиза во филмскиот сектор на полето на
филмската едукација и другите медиуми.
Филммузеум (Filmmuseum) (www.filmmuseum.nl) – Со 150 вработени
лица, Филммузеум е најголемиот и најважниот центар за кинематографија
во Холандија.
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Нова организација и менталитет на стариот кадар
Абрам вели дека новата организација значи автоматска промена на
стариот менталитет. „Сега, кога имаме нова организација, важно е
кадарот од претходните организации да ја сфати нашата нова мисија
и стратегија. Најважно е прво постојано да се објаснува сѐ додека сите
не ја разберат нашата нова организација. Да се објасни дека веќе не сме
само филмски музеј, не сме само одговорни за меѓународна промоција;
ние сме национален филмски институт, со нова мисија. И тоа го
правиме преку различни активности како што е собирањето,
програмирањето, едукацијата, промовирањето итн. Така сите
придонесуваат подеднакво, но на различен начин. Сѐ додека луѓето
разбираат дека не станале помалку важни или дека нивната работа не
е помалку важна, се постигнува целта. Тоа значи многу зборување,
понекогаш и со строго удирање по масата и: „сега слушајте, ова е
состојбата, прифатете или одете си..., но за сѐ е потребно време.
Луѓето треба да се прилагодат и треба да почувствуваат дека сѐ уште
се сфаќаат сериозно. Мора да објасните кој резултат ќе се постигне
доколку сите ја споделуваат истата визија и истиот резултат.“

Лого на организацијата
„Бидејќи имаме ново лого, ново име, им реков на вработените: Не
ставајте премногу информации во вашите потписи во е-поштата,
само фокусирајте се на новото име и на контакт деталите... Луѓето
треба да се запознаат со нашето ново име.“
Здружување на силите и експертизата во новата организација
Спојувањето ги рефлектира амбициите кои се надвор од првичните
одговорности на организациите учеснички. EYE ќе стане ликот на
холандското кино, во национални и меѓународни рамки, и ќе функционира
како амбасадор на националната филмска култура. Секторскиот институт е
насочен кон широки публики, како и кон професионалниот филмски свет,
со употреба на реномираната музејска филмска колекција, експертизата во
реставрирањето и истражувањето и големото искуство на полето на
образованието и меѓународното промовирање. Меѓународната компанија
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за маркетинг и комуникации, Вајден + Кенеди (Wieden+Kennedy), ќе биде
одговорна за брендирањето на институтот.
Нова институција целосно посветена на филмската уметност
Со здружувањето на силите, дигитализацијата на филмската колекција и
изградбата на спектакуларно ново седиште во амстердамското
пристаниште, EYE се надева дека ќе постави цврста основа за современ,
динамичен филмски институт каде сѐ ќе се врти околу гледањето и
набљудувањето.

Макета на новата зграда на EYE (фотографија од www.eyefilm.nl)
Финансирање од владата
Министерството за образование, култура и наука вети дека за новите
одговорности и активности ќе придонесе со износ од 350 000 евра. Ист
износ ќе биде доделен на институтот за новите активности со кои се
предвидува да се зајакне филмската клима.
Абрам го потврдува добриот однос со владата, но предупредува на
влијанијата поради промените во власта. „Ако имате нова влада,
односите треба повторно да се градат од почеток. Новата влада
треба да ги следи своите приоритети, и тоа е добро, но не значи дека
ние секогаш се согласуваме со нив.“
Партнерство со други организации
EYE сака да ја сподели забавата со филмот и сака сѐ што има да сподели со
секого. Одделението за комуникација се обидува да допре до публиката и
да го зголеми пристапот до понудата на EYE. За да се постигне ова,
Одделението за комуникации работи со претставниците на филмската
индустрија, секторите за култура и туризам и владата. Одделението бара
партнерства и ги гради односите. Промовирањето на холандскиот филм во
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странство е една од неговите примарни цели. Во меѓународната филмска
индустрија EYE е ликот на филмот во Холандија.
Зголемување на публика
EYE ја иницира, развива и координира едукацијата за филмот и за другите
медиуми. Главните активности на Одделението за едукација имаат за цел
да го подобрат квалитетот и да ја поддржат иновацијата во филмската
едукација и иницијативите за медиумска писменост. Исто така, ги иницира
развојните програми за експертиза и ги советува извршните организации
од областа на филмот, медиумите и образованието.
„Нашата целна публика се сите, сите кои го сакаат филмот. Се разбира,
сакаме да ја прошириме нашата публика за да допреме до сите...“ – Идо
Абрам, директор за комуникации и презентации на EYE.
Абрам ја истакнува важноста на повратните информации кои ги добиваат
од публиката. „Имаме навистина активна публика која точно ни кажува
што ѝ се допаѓа или не ѝ се допаѓа. И, всушност, ние тоа го земаме предвид
кога правиме планови за нови програми.“
Флексибилност во програмирањето
Организацијата има севкупна мисија, но таа одлучи во програмските
активности да вклучи прашања за кои смета дека се важни, како на
пример, културната разноликост. „Но, тоа може да се разликува
следната година, ние сме флексибилни од тој аспект да ги следиме
важните социјални прашања“ - објаснува Абрам.
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Кунстен ’92 – Бранител на интересите на уметноста и
културата во Холандија
Кунстен ’92 е независно здружение со секторски интереси во областите на
уметноста, културата и наследството. Има приближно 400 члена од сите
дисциплини во културниот сектор кои го поддржуваат здружението преку
надоместоци за членство. Целта на здружението е да ја зајакне позицијата
на уметностите во Холандија. Организацијата ја врши својата мисија без
субвенција, со силно убедување дека уметниците и културните
организации се најдобри од аспект на артикулирање на интересите на
уметноста и утврдување на она што е потребно за здрава уметност и
културна политика. Со цел да ги заштити интересите на културниот
центар, Кунстен ’92 се обидува да ја одржи колку што е можно пократка
линијата меѓу политиката и уметноста. Организацијата одржува
континуиран дијалог со политичарите, администраторите и влијателните
лица. Исто така, организира редовни дебати и истражувања и го
информира културниот сектор за тековните настани во однос на
културната политика. Кунстен ’92 сака да влијае на содржината и на
структурата на културната политика.

Членовите од целата земја и од сите дисциплини на културниот сектор
активно придонесуваат кон размислувањето за темите и прашањата кои се
од интерес за здружението. Покрај тоа, членовите се тие кои финансиски
го овозможуваат реализирањето на резултатите на здружението.
Кунстен ’92 беше официјално формиран на 7 ноември 1992 година. Беше
избрана структура на здружение поради намерата да се постигне директна
врска меѓу уметниците, културните институции и политиката. Првите
иницијатори на активноста, Франс де Руитер и Мартин Сандерс, станаа
првите ко-претседавачи. Во првиот годишен извештај Франс де Руитер за
формирањето на здружението вели: „Заедничка организација на полето
на културата никогаш претходно не постоела и затоа е потребна.
Културниот сектор се состои од различни уметности: оркестри,
креатори на театарски претстави, креатори на филмови, компании за
танцување, литература, визуелни и креативни уметности,
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зачувување, изведувачки уметности и чадор-фондови. Тие никогаш не
зборувале со еден глас. Сѐ до 1992 година."
Единствена мисија
Кунстен ’92 има за цел, со заеднички глас, да ја зајакне социјалната и
политичката клима за уметност и култура во Холандија. Ова е една од
ретките организации во областа на културата во Европа.
Нехиерархиска структура
Кунстен ’92 има главно седиште и два одбори – Извршен одбор и
Генерален одбор. Седиштето го опфаќа клучниот кадар кој ги организира
сите активности на Кунстен ’92. Мариен Верстег е генерален секретар на
здружението и шеф на канцеларијата. Таа е одговорна за комуникацијата
меѓу канцеларијата, членовите и владата.
Говорејќи за лидерството во Кунстен ’92 Верстег истакнува дека не е важно
што нејзината позиција има поинаков назив. „Мојата функција ја
нарековме генерален секретар, а не директор, и некои луѓе прашуваат
зошто не се промени името на таа функција. Мислам дека е многу
важно за едно здружение со толку многу членови да нема хиерархиска
структура. Членовите се мои претпоставени, а одборот, се разбира, е
одраз на тие членови, но членовите се, сепак, најважни. Кунстен ’92 е
формиран бидејќи луѓето сакаа да создадат пократки врски меѓу
политиката и уметностите, сакаа да ги направат блиски. Мојата
функција ја гледам како координација, јас сум гласникот на сите наши
членови и така функционирам и затоа не треба да бидам директор,
лидер“ - вели Верстег.
Истакнување на вредноста на уметноста и културата
Кунстен ’92 се залага за одржлива културна политика во која просторот за
уметност и култура во јавниот домен е централен: простор на сцена, во
музеи и медиуми, но и во едукацијата и во дебатата за меѓународна
соработка.
Важноста на уметноста и културата секогаш треба да се разработува и оваа
постојана ре-артикулација на мисијата на организацијата претставува
огромен предизвик за Кунстен ’92 и претставниците на сите уметнички
дисциплини треба да го дадат својот глас во овој процес. Внатрешните
вредности на уметноста и културата може самите вистински да се
манифестираат единствено доколку уметниците и уметничките
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институции се развиваат во согласност со сопственото разбирање и
сопствената традиција. Следствено, централниот предизвик за идната
политика е да се избегне влијанието врз содржината на уметноста, но, во
исто време, да не се заборави на дебатата за нејзината вредност.
„Минатата година побаравме од голем број невладини организации,
голем број директори на одбори на важни организации и голем број
компании да потпишат писмо и да го испратат до владата. На тој
начин ние не делуваме сами, туку бараме и други лица да делуваат, а
ние тоа го олеснуваме“ - Мариен Верстег, генерален секретар на Кунстен
’92.
Предизвикот во формулирање на едноставна порака меѓу
различни прашања
Целите на Кунстен ’92 во последните 15 години се повеќе или помалку
исти, со исклучок на промени во нијансите. Овие промени, главно, се
поврзани со конкретни теми од кои здружението е засегнато. Зависно од
проблемите во секторот и она што е наведено во политичката агенда,
здружението ги вклучи следните теми: културна едукација, меѓународна
културна политика, медиуми, места на одржување и уметничка
продукција, општинска културна политика и културна разноликост.
Кунстен ’92 е засегнат од одлуките на власта и/или од настаните во
секторот кои влијаат на целиот сектор (или на голем дел од него).
Зачувување на активностите во турбулентни времиња
Нова инфраструктура, нови средства, понатамошна примена на
принципите за профит во уметноста, инсистирање на сопствен капацитет
(културните организации сами да генерираат профит) – тоа значително се
промени во блиското минато во светот на уметноста. Кунстен ’92 успешно
делуваше во тој турбулентен период како група над секторските интереси
за повеќе од четиристотини институции во уметноста, културата и
наследството. Тие заедно организираа кампања која резултираше со
додавање на износ од 24 милиони евра во културниот буџет. Покрај тоа,
Кунстен ’92 успешно го изнесе принципот за профит за уметноста.
Комисијата за евалвација на организацијата го анализира новиот културен
систем, ги идентификува ефектите од кредитната криза врз секторот и
планира активности заедно со другите организации во Холандија.
Во контекстот на следните општински избори, фокусот е на позицијата на
уметностите и културата во изборните програми на политичките партии.
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Карис ван Хојтен, позната холандска актерка на постерот на
големата национална кампања насловена како „Холандски повици за
културата“ против намалувањата на буџетот за културата во
организација на Кунстен ’92 (фотографија од www.kunsten92.nl)
Важноста на лобирањето за културата
Повеќе од петнаесет години Кунстен ’92 во агендата ги има (политичките)
проблеми со кои се соочуваат културните институции. Ова е според
убедувањето дека уметноста и културата се вредни елементи во
општеството и дека, истовремено, културната политика има ограничена
улога во политичката агенда. Кунстен ’92 бара поголема вклученост на
политиката во уметноста бидејќи така се креира одржлива важност на
културната политика.
Здружението верува дека уметниците и културните институции треба да
можат прецизно да кажат што е најдобро за секторот, како и дека линијата
меѓу уметничкиот сектор и креаторите на политиката треба да биде што е
можно пократка.
„Имаме многу мала организација и секогаш треба да се прилагодуваме
бидејќи текот на нашите активности зависи од политичката
ситуација“- Мариен Верстег
Поради тоа Кунстен ’92 има силно лоби на национално ниво во Хаг и во
рамките на регионалната политика.
Развој на политички партнерства
Во последните години здружението создаде значајни партнери меѓу
политичарите, државните службеници, Советот за култура, менаџерите,
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фондовите и влијателните лица. Притоа ги презентира пречките,
недостатоците и празнините во политиката и донесувањето одлуки и става
акцент на нив.
„Работењето на политичко ниво носи многу предизвици за
организацијата“ - вели Верстег. „Секогаш е тешко да се работи на
полето на културната политика бидејќи луѓето во власта постојано
се менуваат. Понекогаш воспоставуваме многу добар контакт со некои
политичари, но тие наскоро исчезнуваат и доаѓаат нови луѓе во власта
и сѐ мора од почеток. Работите секогаш се менуваат, секогаш се
движат.“
Дисеминацијата на информации како стратегија за развој на
капацитети
Кунстен ’92 верува дека секторот ќе се зајакне со добрата информираност.
Поради тоа здружението редовно ја набљудува ситуацијата, ја толкува и ја
анализира и прави сѐ да биде достапно до членовите преку веб-страницата
и билтенот. Исто така, редовно се организираат дебати и информативни
состаноци.
„Соработуваме со голем број луѓе во промотивната фаза од нашата
работа. За нашите посебни активности и јавни кампањи секогаш
ангажираме надворешни лица, покануваме советници надвор од
организацијата, креативни луѓе кои ќе ги артикулираат нашите идеи
преку едноставни пораки кои лесно се помнат.“
Кој може да биде лидер на целиот културен сектор?
Според Верстег: „Прашањето за лидерство е навистина интересно и за
него многу се дискутираше во Холандија. Дали во културната сфера ни
е потребен голем лидер како оној што го имаме во спортските
организации кои секогаш имаат видливо и добро познато лице на врвот?
Голем број луѓе сметаат дека треба да имаме исто таков лидер.
Нашиот претседател е добро познато јавно лице, тој е добар во дебати,
но тој не е она лице со кое би се идентификувале сите културни
институции и би кажале „да, тој е нашиот водач“. Мислам дека не е
возможно да се најде такво лице во културниот сектор бидејќи има
толку многу различни видови на уметнички организации, уметнички
дисциплини, насоки, а тие сите имаат сопствени лидери и нема едно
лице кое може да ги персонифицира сите тие сегменти од културниот
сектор.“
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4.

Заклучоци и препораки

Во овој дел се дадени клучните заклучоци од анализата на студиите на
случај и споредбата на трите културни институиции/организации од ЕУ
(Холандија). Овие заклучоци се релевантни независно од националниот
контекст и се резимирани одделно за секоја институција/организација.
По заклучоците следат и препораките за македонските културни
организации.
Може да се забележи дека обично комбинацијата на неколку димензии од
културниот менаџмент ја прави успешна културната институција. Може да
станува збор за харизматично лидерство, програмирање,
интернационализација, ИКТ или други димензии, или комбинација на
неколку од нив. Сепак, во повеќето културни институции кои се
анализирани во овој труд, една или неколку димензии од менаџментот со
уметности доминираат над другите и тие може да послужат како
инструктивен пример за подобрување на капацитетите за менаџмент со
уметности во македонските културни институции.
4.1. Заклучоци
Врз основа на деталната квалитативна анализа на материјалот
презентиран во профилите на трите избрани студии на случај на
културните организации од ЕУ (Холандија), може да се извлечат
заклучоци за секоја институција посебно.
Толхуистуин
Објектот за центарот може да се добие преку јавно-приватно
партнерство, што е чест модел во Европа – владата гарантира дека
културната институција ќе ја плати наемнината на трговското друштво со
низок надоместок за наем.
Доделување празен индустриски простор на уметниците – оваа
општа пракса во Европа може да стане модел за поддршка на власта на
уметноста и културата.
Создавањето на различни инвестициски партнерства е клучно при
формирањето на новите културни организации. Експериментирањето и
иновациите може да бидат ризични, но може да станат и стратегија со
огромен успех на организациите.
Единствената комбинација на „висока“ и „ниска“ уметност,
спојувањето на аматерите и професионалците, може да се смета за
интересна програмска стратегија на јавниот уметнички центар.
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Иницијативата на харизматичниот лидер е секогаш клучна. Тој
треба да биде движечката сила на организацијата.
Директниот контакт со локалната заедница е клучен за успехот на
јавниот уметнички центар.
EYE филмски институт Холандија
Спојувањето на различни комплементарни уметнички организации
во една може да се смета како стратегија за намалување на трошоците и
избегнување на удвојувањата.
Новата организација значи промена во организациската визија која
внимателно треба да се пренесе на сите вработени. Секоја промена во
визијата на организацијата (како резултат на надворешни или на
внатрешни влијанија) треба постепено и внимателно да му се пренесе на
целиот кадар.
Новата културна инфраструктура (нов објект) може успешно да се
изгради преку проекти на јавно-приватно партнерство.
При подготовката на нови програми, културните организации
секогаш треба да ги земаат предвид повратните информации од публиката.
Организациите треба да бидат свесни за тековните социјални
трендови и да остават простор во програмата посветен на нивната работа
во однос на таквите прашања. Програмските шеми треба секогаш да бидат
флексибилни.
Кунстен ‘92
Стратегијата за менаџмент со уметности може да се вгради во
единствената мисија на организацијата – во случајот со Кунстен ’92 таа
делува во корист на интересите на културниот сектор.
Секоја организација треба да стави акцент на значењето на
застапувањето и политичкото лобирање во културната сфера.
Дистрибуцијата на важни информации меѓу културните
организации може да се смета за стратегија на развој на нивните
капацитети.
4.2. Препораки
Авторите на ова упатство немаат цел да дадат детерминистички и
догматски препораки, бидејќи се зема предвид единственоста на
контекстите и мисиите на организациите. Имено, тенденцијата е да се
истакнат неколку прашања кои се од голема важност за секоја културна
организација која во овој труд е анализирана, а и кои може да се применат
кај македонските културни институции. Тоа се:
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Стратешко планирање како клучен инструмент за развој на
културните организации (сите анализирани институции го имаат како
главен инструмент во нивната интерна политика).
Силна комуникација со локалната заедница/публиката.
Програми релевантни за локалниот контекст.
Капацитет за адаптација и флексибилност базиран на евалвацијата
на работата.
Настојување да се постигне уметничка извонредност, од една страна,
но и да се имаат програми за аматерите, од друга страна.
Харизматичното лидерство е клучно и не треба да биде под
политичко влијание.
Организацијата секогаш треба да ги земе предвид расположливите
опции за јавно-приватно партнерство како модел за идни инвестициски
проекти и модели за финансирање.
Во организациите треба да се развива духот на претприемаштвото
(одржливост).
Ново брендирање на старите културни институции и повторно
дизајнирање на традиционалните институции (користење на познати
уметници како почетна точка за развој на институцијата/организацијата).
Активно учество на граѓаните во процесите на донесување одлуки во
рамките на организациите.
Разновидни извори на финансирање (јавни, приватни, спонзорства
итн.).
Постојан трансфер на знаење меѓу кадарот во потребните области
(ИКТ, дигитализација, менаџмент, брендирање, односи со јавноста,
зголемување на публиката итн.).
Соработка со различни организации во културната област и други
области на различни нивоа (локално, државно, меѓународно ниво или на
ниво на субјекти).
Разновидност на програми (едукација, социјални теми, здравство,
итн.).
Интегративен програмски пристап (интердисциплинарен пристап).
Експериментирање и социјална и политичка ангажираност.
Значењето на добрата интерна комуникација (бази на податоци,
софтвер итн.).
Развој на стратегии за зголемување на публиката (образовни
активности за нова публика).
Веб-страниците на организациите се особено важни, а новиот начин
на комуникација треба да биде: транспарентен, ефективен, одржуван,
достапен, фокусиран кон корисникот, отворен, повеќејазичен, управуван и
континуиран.
Активности во однос на застапувањето и вклученоста во дизајнот и
спроведувањето на културната политика.
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