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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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АЛЕКСАНДРА ПЕТРУШЕВСКА ГО ДОНЕСЕ ЗЛАТНИОТ МЕДАЛ ОД
БЕЈРУТ

Високата награда за сликарство и' беше презентирана и на министерката за
култура

Катерина Богоева

Ликовната уметница Александра Петрушевска, добитничка на Златен медал

на VI Франкофонски игри и скулпторот Славко Спировски кои ја чинат

половината од македонската артистичка делегација што учествуваше на

големата манифестација на културата и спортот во Бејрут (од 27 септември

до 6 октомври), вчера беа примени од Министерката за култура Елизабета

Канческа Милеска на која и ги презентираа стекнатите позитивни искуства.

Освен нив земјава која е членка на Франкофонијата ја претставуваа и

фотографката Ива Димеска и музичката група „Фолтин“. 

Според националниот координатор за соработка на Македонија со

меѓународната организација на Франкофонијата Сашко Стефков, нашата

екипа од областа на културата се претставила многу добро и оставила голем

впечаток со чувството за оригиналност на изведените и презентираните

дела. За споредба тој посочи и на фактот дека дел од педесетте земји-

учеснички, броеле и екипи од 150 до 200 учесници. Александра

Петрушевска Златниот медал за сликарство го освоила во конкуренција од

24 сликари од исто толку земји, за слика работена во 2007 година како дел

од нејзиниот авторски циклус „13 км од центарот“( 200 x160 cм). Сликата

како и делата на останатите учесници била изложена на отварањето на

манифестацијата, а таа и скулпторот Спировски го истакнаа задоволството

од дружењето со младите уметници од шеесетина земји од светот, но

заедничката презентација на делата што уметниците ги создавале при

престојот, инспирирани од Бејрут. Останатите награди за сликарство им биле

доделени на учесниците од Либан, Романија и Литванија. 

„Ја пуштија македонската химна и го подигнаа нашето знаме“, посочи со
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ПРОМОЦИЈА НА НОВИОТ ОБЈЕКТ НА
МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА В НЕДЕЛА
СО ЕКСКЛУЗИВЕН КОНЦЕРТ

ТРАНСМЕТ" НА СЕАД КОЧАН ДОБИ УШТЕ
ТЕНДЕР ОД ЕЛЕМ

СМЕТКОВОДИТЕЛИТЕ СО ТАРИФНИК ЗА
МИНИМАЛЕН НАДОМЕСТ ЗА УСЛУГИТЕ

РИСТОВСКИ: УНИКУВАЊЕТО НА ЕКСТЕРНОТО
НЕ Е РЕФОРМА, ТУКУ АНТИРЕФОРМА

СДСМ НАЈАВУВА БИТКА ЗА ПРИНЦИПИ, НЕ ЗА
РЕСОРИ
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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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задоволство на моментот на доделувањето на Златниот медал, сликарската

Александра Петрушевска. 

Националната селекторка на годинашните учесници Македонија, Тања

Манева - Чупоска, посочи на големото значење на учеството на светскиот

натпревар, како и на добиениот златен медал за сликарство што го смета за

исклучително голема чест за авторката и земјава. Годинава Македонија по

трет пат учествуваше на игрите. Во 2006 година, бронзен медал за

фотографија му беше доделен на фотографот Филип Кондовски.

Статијата е прочитана 1460 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Специјална награда на „Јоаким фест“ за Мал драмски театар од Битола

Зоран Попоски на изложба во Љубљана

И Салвадор Дали на Кале

Кина и е-книгите во прв план во Франкфурт

КОМЕНТАРИ

Vane - Kavadarci, 20.10.2009 08:21:30
Umetnica ??? Shto e so umetnichka?

Кликнете за оценка:    17  |    25

gramatika, 20.10.2009 09:57:02
kavadarchanec, umetnichka e pridavka, a ne imenka. zatoa ne se upotrebuva. a bidejki nashiot jazik e
siromashen pa nema zborovi za zenski ginekolog ili umetnik, treba da go izmislime.

Кликнете за оценка:    16  |    23

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

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