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ЕДНОДНЕВЕН УМЕТНИЧКИ ПРОЕКТ ВО ЦЕНТАРОТ НА СКОПЈЕ

Денеска од 16 часот петмина автори ќе реализираат различни „Микро

скопски наративи“

Катерина Богоева

Во центарот на Скопје денеска од 16 до 21 часот на отворено, граѓаните ќе

добијат можност и самите да учествуваат во реализирање на

интерактивните ликовни интервенции во простор, што под наслов „Микро

скопски наративи“ ќе ги презентираат уметниците: Дијана Томиќ-Радевска,

Марија Ветероска, Благојче Наумоски-Бане, Тања Таневска и Атанас Ботев.

Куратор е Горанчо Ѓорѓиевски, а проектот го реализира Друштвото на

ликовните уметници на Македонија, во рамките на тековното „Скопско лето“. 

Дијана Томиќ-Радевска пред пекарницата „Специјал“ (кај Рекорд),

почнувајќи од 16 часот ќе го презентира својот видеопроект „Во името на...“.

Во името на вистинските вредности, таа ќе ги повика граѓаните на

квалитетна мисла нудејќи им дел од текстот од познатото дело „Идиот“ на

Фјодор Достоевски. „Сакам да го покажам парадоксот на денешното

живеење, да го свртам вниманието на овој книжевен класик, на добрата

книга, на неговите мисли што важат и денеска“ - вели авторката. 

Во 17 часот, во излогот на продавницата за облека „Емилијано спорт маркет“

во Градскиот трговски центар, Марија Ветероска ќе го презентира делото

„Упатство за употреба“ - 6 дигитални принта на ПВЦ-платно. „Симболите

прикажани на графиките се интернационални пиктограми за одржување

облека. Иронично, меѓу нив се појавуваат и две силуети на игла и ножици,

како асоцијација на третманите што се практикуваат со цел да се достигне

идеалот наметнат од другите“ - посочува Ветероска. 

На плоштадот „Македонија“ во 18 часот ќе биде поставена инсталацијата/

перформанс „Ин-аут-енерџи“ на Благојче Наумоски-Бане, кој се занимава со

проблемот на трансцеденталната и протомордијалната енергија во
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ
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СУСПЕНДИРАНИ 15 ВРАБОТЕНИ ВО МВР ЗА
ИНЦИДЕНТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО

ФЕНЕРБАХЧЕ И ОЛИМПИЈАКОС ЌЕ СЕ БОРАТ ЗА
ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА

МУЗИЧКИОТ ТАЛЕНТ ДАМЈАН ДИМЕВСКИ
ОСВОИ ГРАН ПРИ НА ФЕСТИВАЛ ВО ТУРЦИЈА

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ СО ДОБИВКА ОД 22,3
МИЛИОНИ ЕВРА ГО ПРОДОЛЖУВА ТРЕНДОТ НА
ДОБРО РАБОТЕЊЕ
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човековото тело. Преку презентираните рендген снимки и дигитални

принтови со учество на публиката, ќе се создава инсталацијата и воедно ќе

експериментира со ликовноста. 

Ликовната уметница Тања Таневска во своето дело-акција „Знаците на

ирелевантноста“ го претставува моменталниот изглед на сообраќајните

знаци поставени по скопските улици, а со публиката почнувајќи од 18,30

часот, ќе ги сподели своите размислувања за нивната важност во

сообраќајот, за хулиганското однесување на луѓето, за тоа колку од знаците

зависи и човечкиот живот. 

Атанас Ботев со својот перформанс „Уметникот 2 – кафе и цигари”, што ќе се

реализира на платотото пред Домот на АРМ со почеток во 19 часот, по втор

пат пред скопската публика, ќе ја проблематизира улогата на уметникот во

општеството. 

Ќе ги покани посетителите да му се придружат на кафе муабет со цигари, за

на тој начин да ја демистифицира создадената претстава во јавноста за

уметниците. Проектот се смета и за коментар за актуелниот закон против

пушењето. 

Претседателката на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, Тања

Балаќ, вчера информираше за неодамна потпишаниот договор со

организацијата „Први глас“ од Хрватска (како носител на проект) и со

Друштвото за духовно здравје и креативност од Сежана, Словенија, за

реализација на мултимедијалната манифестација „Бодулска балада“, која

годинава од 20 јули ќе се одржува на островот Зларин во Шибеник, а

следните изданија се планирани за Скопје и Сежана. 

„Бодулска балада“ ја обединува музиката и ликовноста во еден проект со

меѓународно созвучје. Македонија годинава ќе ја претставуваат уметниците

Симонида Филипова Китановска, Атанас Ботев , Новица Трајковски и

Александра Сандева, а освен уметници од Хрватска и Словенија ќе

учествуваат и автори од други европски земји.

Манифестацијата освен ликовна колонија, ќе содржи повеќе концерти и

изложби, а ќе биде пренесувана на некоја од националните телевизиски

куќи.

Статијата е прочитана 1867 пати. 
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Германија: Еден милион слободни работни места
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