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ВО ИСТАНБУЛ ЌЕ СЕ ПРЕЗЕНТИРА ПОСЛЕДНАТА ГЕНЕРАЦИЈА
УМЕТНИЦИ

Изложбата „Идентитети“ ќе гостува на „Европскиот град на културата“, по
презентациите во Скопје и во Приштина

Катерина Богоева

Изложбата „Идентитети“ на Музејот на современата уметност во Скопје,

претставата „Телефон“ во изведба на Театарот за деца и младинци, како и

концертите на Кирил Џајковски и на групата „Фолтин“, ќе ја претставуваат

Македонија во Истанбул, годинешниот „Европски град на културата“. Оваа

информација на почетокот на неделава беше презентирана по повод

отворањето на престижната манифестација во градот познат по некогашните

и сегашните културни вредности, во кој се одржува и познатото

Инстанбулско биенале на кое досега учествувале и уметници од Македонија.

Мира Гаќина, кураторката на Осмото биенале на млади уметници што

минатата година се одржа на тема „Идентитети“, вчера посочи на значењето

на презентацијата на творештвото на младите автори годинава во Истанбул

и потсети на досегашниот пат на изложбата, која по отворањето во Скопје,

гостуваше и во Приштина, Косово. 

„Институцијата ‘Европски град на културата’ е многу значајна за

презентирање на културните потенцијали на европските држави. Особено е

важно, како и што забележувате, дека Истанбул веќе има искуство,

инфраструктура за организирање културни настани, особено во областа на

современата уметност. Од потврдените присуства видов дека ќе учествуваат

и значајни имиња, како што се Софи Кал, Сања Ивековиќ и други, што

укажува дека делата на младите македонски уметници ќе имаат можност да

комуницираат со водечките познавачи на современото уметничко

творештво. Фактот што имаме главен град на културата за оваа година што

му припаѓа на регионот уште повеќе ја нагласува можноста за наше

адекватно презентирање, а одлуката на МСУ и на Министерството за култура
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ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

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

ONLINE ИЗДАНИЕ

Вести

Магазин

Спорт

Култура

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ

Политика

Македонија

Економија

Хроника

Коментари

Свет

Култура

Спорт

Скопје

Забава

Хороскоп

ПРИЈАТЕЛИ

Дневник

Вест

Теа Модерна

Огласник 24

МАРКЕТИНГ

© 2006-2014 Утрински весник, сите права задржани

да им се даде шанса на последната генерација уметници е дотолку и

похрабра. 

На изложбата минатата година во Музејот на современата уметност во

Скопје, а потоа и во Уметничката галерија во Приштина, беа презентирани

делата на 27 уметници: Ангелов Методи, Балаши Зени, Богдановски Матеј,

Богеска Слаѓана, Божурска Кристина, Бојановски Ведран, Ботев Атанас,

Ивановска Ана, Јовановски Филип, Јовановиќ Ѓорѓе, Ковачевска Верица,

Мандиќ Данило, Мишева Јана, Наумоски Благојче, Неделковска Снежана,

Ничевски Миле, Петровски Борис, Петрушевска Александра, Попоски Зоран,

Сотировска Марија, Спировски Славчо, Старова Дита, Топузовски Тихомир и

Дамјановиќ Дејан, Тренчевски Далибор и Хаџиева Кристина, а најуспешниот

автор Жерновски Велимир беше награден со самостојна изложба која треба

да се реализира годинава 

„Бев пријатно изненадена од успехот што поставката ’Идентитети’ ја имаше

најпрво во Македонија, а потоа доби покана за гостување. Во Косово,

можеби не само поради квалитетот на изложбата, туку веројатно и поради

фактот што станува збор за речиси пионерска соработка, интересот беше

огромен, и електронските и печатените медиуми обезбедија значаен

простор. Сметам дека соработката со сите држави во регионот во

современата уметност е неопходна како за подобар визибилитет, така и за

интеракција, меѓусебна инспирација. Македонија како држава, која го има

најстариот Музеј на современа уметност, би можела доколку се одлучиме да

ја искористиме оваа предност да биде центар и промотор на таква

регионална соработка“, потенцираше Гаќина.

Статијата е прочитана 2160 пати. 

Испрати коментар
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„Или-или“ слави седми роденден

ФЛУ се претстави на „Транс- форм“ во Турција

Промоции и средби со автори во „Матица“ до крај на јануари

Изложба и перформанс на Нехат Беќири

Смена на директорот на МКЦ

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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