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АICA НАЈАВУВА ПОГОЛЕМА АКТИВНОСТ

Новото раководство на Здружението на ликовните критичари ќе го
продолжи проектот „Поглед наоколу - соседи“

КАТЕРИНА БОГОЕВА 

Македонското здружение на ликовните критичари AICA влезе во оваа година

со променето, подмладено раководство кое се надева дека ќе направи

одредени поместувања во третманот на ликовната критика и визуелната

култура во земјава. Местото на претходниот претседател Зоран Петровски го

зазеде ликовниот критичар и историчар на уметност Дејан Буѓевац, а

преостанатите нови членови на Управниот одбор се: Мира Гаќина и Ана

Франговска. Местото на заменик-претседателот, Небојша Вилиќ, не е

променето, тој ја задржа својата функција. 

Годинешната програма на AICA - Македонија е дел од нејзините планирани

тригодишни активности (2006-2008), која се очекува да биде поддржана од

Министерството за култура. За пролетва, ликовните критичари во рамките на

предвидените јавни дискусии за проблеми кои се однесуваат на

професијата, институционалното организирање на уметноста или теоријата

на уметноста, најавуваат одржување меѓу другото и на трибина под наслов:

„Кој се плаши од негативната критика?“ Предвидено е и продолжување на

минатогодишниот проект „Поглед наоколу - соседи“ во рамките на кој ќе

бидат одржани предавања на реномирани критичари или кустоси од

соседните земји, со цел да се понуди слика за актуелните состојби на планот

на критиката и уметничките движења во непосредниот простор на регионот.

Проектот е помогнат од Град Скопје. 

Здружението предвидува и издавање на свој информатор, а годинава се

планира да биде доделена и годишната награда на критиката, како средство

за истакнување и стимулирање на врвните достигнувања во ликовните

уметности, како и на креативен критички пристап во вреднувањето и

презентацијата на актуелната уметничка практика.
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ТОДОРОВ НА ЗАМИНУВАЊЕ ПОТПИША
ДОГОВОР ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИОТ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

КОЦИЈАНЧИЧ: РЕШЕНИЕТО НА КРИЗИТЕ ВО
МАКЕДОНИЈА И ВО АЛБАНИЈА Е РЕЗУЛТАТ НА
СИЛНА РАБОТА

ПИЦА РОЛАТ

СЈО СЕ ЖАЛИ НА ОДЛУКАТА ДА НЕМА ПРИТВОР
ЗА СЕАД КОЧАН

РАСТ НА ЦЕНАТА НА НАФТАТА НА СВЕТСКИТЕ
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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МАРКЕТИНГ

„Недостига поголемо присуството на ликовната критика/култура во

медиумите, иако во последно време мислам дека постои мало

раздвижување. Секој сериозен медиум треба да содржи ликовна критика,

реакција на историчар на уметност на случувањата околу нас. Ликовните и

естетските пристапи не се само културолошки, туку и цивилизациски

придонес во секојдневното живеење, иако, за жал, најчесто кај нас се

сметаат за непотребни ментални согледувања“. 

Денес, ликовна критика може да се прочита во весниците „Форум“, „Утрински

весник“, „Глобус“, „Дневник“, ја има на Телевизија Телма, но тоа не е доволно,

вели новиот претседател на здружението, Дејан Буѓевац.

Статијата е прочитана 1795 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

„Нема земја за стари луѓе“ и „Ќе има крв“ со осум номинации за „Оскар“

„Кустендорф“ му беше посветен на Никита Михалков

„Еми класикс“ го издаде новото цеде на Симон Трпчески

МНТ ќе распише меѓународен конкурс за драмски текстови

КОМЕНТАРИ

Olivera, 23.01.2008 02:34:36
Da, no, za zal, problemot/ krizata / nezastapenosta na kritikata ne se odnesuva samo na likovnata. Da ja
pogledneme literaturnata, teatarskata...

Кликнете за оценка:    65  |    49

skopje, 23.01.2008 08:30:54
Pocituvani kriticari, dali nekogas ste gi iskritikuvale ona na kakov nacin e finansiran odreden proekt i
dali na site umetnici im e nekako pomognato. I dali se tie nekako zastiteni. Ili samo onie sto tvorat gi
kritikuvate. A se e toa vrzano

Кликнете за оценка:    54  |    80

citetl od Skopje, 23.01.2008 10:15:54
Dobra inicijativa

Кликнете за оценка:    53  |    66
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

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