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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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АНГЕЛИТЕ ОТСЕКОГАШ СЕ ОКОЛУ МЕНЕ

Ликовната уметница Маријета Сидовски посочува дека поради ангелите
сликите и' добиле мека подлога

Катерина Богоева

„Првин беше зборот...Како никулец за креирање на делото. Убав стих, збор,

поттк на размислување како идејата да ја отелотворам на мој начин, како

пораката од стих, да добие форма, да полета… Потоа се колажираа другите

работи и го создадоа делото. Платното како избор на подлогата беше

единствено, условно кажано само, и свесно „наметнато“. Можеби токму

поради ангелите, чувствував потреба и подлогата да биде „мека“,

воздушеста, нежна како и самите ангели, за разлика од моите претходни

дела што ги работев на „тврда“ подлога, претежно на дрво. На оваа изложба

делата беа со пердуви и метални делови и златна фолија, наспроти белината

на платното. Овој пат немав потреба од боја, само бело на бело, како знак

на чистота, нежност, на нешто воздушесто, мило…нешто…како добра основа

за носител на пораката. Тие се и единствените детали во боја, материјали

што и претходно се провлекувале низ моите дела“. Вака ликовната уметница

Маријета Сидовски ја опишува својата последна изложба „Чудесниот свет на

ангелите“, со која, јуни беше пречекан во Музејот на град Скопје. На бела

површина која доминираше на сликите во различни формати, но и во

самиот изложбениот простор, на неколку јазици беа испишани стихови

поезија, а во делата вградени и мали пердуви од птици, добиени од

Франција. 

Авторката е задоволна што успеала да го реализира, макар и на момент,

посакуваното чувство на среќа, задоволство и внатрешен мир...„Стиховите се

пишувани на македонски, српски, албански и турски јазик, пред се поради

интересот за знаковната форма во ликовна смисла и поради убавината на

јазикот и на изговорениот стих на друг јазик. Поради мистичноста на

скриената порака, само за ангелот“. 

17° СКОПЈЕ ВРЕМЕ

Претежно
облачно

НЕД

21

ПОН

21

ВТО

22

СРЕ

21

ЧЕТ

21

ПЕТ

19

САБ

21

НЕД

22

ПОН

24

ВТО

26

Електронско издание

ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

 

НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ИБРАХИМИ: ИДНАТА ВЛАДА ДА ГО ПРОДОЛЖИ
БАЊСКИОТ ОДМОР ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

ШЕСТА ПРЕМИЕРА НА " ГРЕТА ОД ФАУСТ" ВО
БИТОЛСКИОТ ТЕАТАР

НАЈГОЛЕМ ПАД НА ДОЛАРОТ ВО ПОСЛЕДНИТЕ
6 МЕСЕЦИ

ИЗГРАДБАТА НА ПЛОШТАДОТ "СКЕНДЕРБЕГ"
ПОСКАПЕ ЗА НОВИ 300.000 ЕВРА

СЗО: ПОРАДИ ДЕПРЕСИЈАТА ГОДИШНО СЕ
САМОУБИВААТ ПО 800.000 ЛУЃЕ
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На едно од дваесетината дела, на албански јазик е испишан стихот „Водата

паѓа во твоите очи со боја на мед“ од „Екатерина Велика“. 

„Некои стихови едноставно на одреден јазик ми звучат поубаво, но и

поубаво ми изгледаат напишани на друг јазик. Но, тоа е и поради мојата

желба да слушам и учам јазици кои се тука околу нас. Многу го сакам тој

стих и поезијата што ја создавале ЕКВ и Милан. Бев релативно млада кога

тие свиреле, но доволно за стиховите да ми се впијат во срце, кои еве, по

толку многу години влегоа на мојата слика. Носат едно чисто, искрено

чувство…“

Ангелите вели авторката, се отсекогаш околу неа. Ги препознава како добра

енергија и поттик, насмевка, убав збор, поддршка, пријател, брат, љубов.

„Иако времето во кое живееме е исполнето со страв, сиромаштија, лош

стандард..,за мене тоа не е доволно добра причина, да го потиснеме и

задушиме во нас она што е светло, убаво, добро, нежно…..Се надевам дека

барем за миг успеав со изложбата да ги навратам луѓето на тие мисли и на

чувството на среќа“. 

Оваа нова, творечка фаза е резултат на подолг процес кој тлеел во неа.Бил

присутен додека ја истражувала природата, фасцинирана од можностите

што таа и ги нуди. 

„Се додека најверојатно не се најдов себе си во некој дел од космосот, кога

најдов мое парче небо и мир, и веќе не чувствував потреба од боја, од

многу детали“

Досегашното творештво на Маријета Сидовски е презентирано во различни

градови во Македонија. Стекнатото искуство од презентациите и дава

можност да говори за приемот кај публиката, но и за условите за

изложување.

„Сакам моите дела да шетаат по земјава и надвор од неа. Немаат сите

можност да дојдат во Скопје за да ги видат изложбите, а имаат желба да

видат убави нешта и да бидат дел од ликовниот свет. Тоа треба да се негува,

особено да се развива кај младите генерации. Искрено сум задоволна, иако

не велам дека неможе и повеќе.Сеуште имаме ликовна публика и во

внатрешноста на земјава, а просторите за изложување ни се такви какви што

се. Често не се идеални, далеку од тоа…

Можеби токму поради тоа што живееме во овој свет на општа турканица по

пари, ликовната дејност која самата по себе е непрофитабилна, стана и

неинтересна за т.н. денешни менаџери на галериите. Често пати уметникот

мора условно кажано, да се „бори“ со неадекватниот простор, со ѕидови, кои

се често и несанирани од претходната поставка, со начинот на закачување,

со светлото...Кога ќе се сумира сето тоа, влијае и на самата перцепција на

делото. Но, тука сме каде што сме и треба колективно да се освестиме и да

најдеме решение како да издигнеме се на повисоко ниво, бидејќи тоа ни е и

огледало на душата, на културата. Сеуште верувам дека е тука“.

Нејзините ангели за разлика од претходно, се единствениот циклус кој нема

да го прошета низ Македонија. Планира изложбата „Чудесниот свет на
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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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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ангелите“ по Скопје да ја презентира и во неколку галерии во регионот: во

Нови Сад, Белград, Бања Лука, Подгорица, Приштина, Истанбул, кои покрај

се, смета дека концепциски и се вклопуваат во приказната. „Но, се' уште е

рано за било што конкретно, особено кога контактите ги правите сами.

Поради тоа, ангелите уште малку нека летаат на ова небо над Скопје“.

Статијата е прочитана 1568 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Конкурсот за најдобра необјавена поема трае до 30 јуни

Симон Трпчески доби овации во Мадрид

„Свето срце“ од МНТ го отвори театарскиот фестивал „Војдан Чернодрински“

„Три“ организира карван на книгата

Сашо Поповски изложува во „Прима центар“ Берлин

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
Сподели
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mailto:contact@utrinski.com.mk
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=F49D4AD42B3E734F94A8167691EF121C
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=6D9932A752F6C640AA6464B104BAC2E4
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E0905164B413E14DB158E524EAE12399
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7A15903BFB9BFD4A9444BA59409BBAED
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D8F93FFD857A9044A986481D344C3700
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=C43B9036E01EE746A946BA78AA9B22E5
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D9F297DD5367CA41AC09D6449A6C4565
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=F1D643CA94029540987DF102827FF0FD
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=8EC11BD07FB8F747817D4191AA626330
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=05FE920F24AF6A4B9C133D70F5C8519B
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=34C010B54742504A8FBB3F752CF4889F
http://www.dnevnik.com.mk/
http://www.vest.mk/
http://www.teamoderna.com.mk/
http://www.oglasnik24.mk/
http://www.nextsense.com/
javascript:void();
javascript:void()
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102FB92A16B33D489A82DB6D59185FBD
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=C7A035C79C230C4E8ABD565F63201929
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=EA77F2D72AB2BA4BB56382B6ACF61AE2
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=AA4597D444A69D40A9386D18536041FD
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=8C83394FCA41B849BAFA39CBF7E9F86A
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D7BAB0B9BCDE0BD409A2E9F6A05E27149&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik

