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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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ДЕЛАТА НА БИЛЈАНА ВАСИЛЕВА, ПРЕКУ „ФЕСЈБУК“, СТИГНАА ВО
МАЛМЕ

Василева, во галеријата „Уна“, изложи 20 свои цртежи месецов

Катерина Богоева 

Македонската ликовна уметница Билјана Василева со свои цртежи се

претстави во Малме, во галеријата „Уна“ каде од 6 ноември до вчера, беше

отворена нејзината самостојна изложба. На шведската публика и понуди 20

дела од минатогодишниот циклус кој брои 80-тина цртежи, дел од кои веќе и

се претставени низ Македонија. 

„Овдешната публика ја почувствува силата на цртежите на Василева поради

што уште и на отворањето на изложбата беа продадени две дела“, посочи

деновиве, галеристот Енeс Левич.

Тој цртежите на Василева кои ги нарече „прекрасни, маестрално изведени“, ги

видел на „Фејсбук“. „Ги гледав долг период , а со текот на времето ми делуваа

се посилно и посилно, по што одлучив да стапам во контакт со неа за да

изложува во галеријата. Се согласи, а јас бев среќен“, го опиша Левич начинот

на комуникацијата со делата и со уметницата, која претходно и не ја

познавал. 

Напомена дека во изминативе шест години активна изложбена дејност, во

истиот простор изложувале уметници од Данска, Полска, Литванија,

Германија, Босна и Херцеговина, Србија, како и неколку автори од Шведска.
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

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

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ИТАЛИЈА ВОВЕДУВА ЗАДОЛЖИТЕЛНА
ВАКЦИНАЦИЈА НА ДЕЦАТА

ИВАНОВ НА СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ ВО
ЈОРДАН

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
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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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„Меѓу другите во оваа галерија изложуваа и професорите од сараевска

ликовна академија, Радослав Тадиќ и Сеид Хаснаефендиќ кои, како и

Македонецот Миодраг Станковски го сочинуваат нејзиниот уметнички совет,

рече Левич кој е и уметнички директор на галеријата. 

Во „Уна“, во која меѓу другите изложувал и професорот од полската академија,

Томас Новак, обично се презентираат уметници од земји кои немаат можност

често да изложуваат во Шведска. 

„Освен изложби, тука се одржуваат и концерти на класична музика, поетски

вечери, како и предавања од областа на уметноста и културата. Гостуваше и

годинешниот добитник на Нобеловата награда за литература Томас

Транстромер, кој е награден и со „Златен венец“ на Струшките вечери на

поезијата, а чија што антологија на поезија од шведски на македонски ја

преведе Миодраг Станковски“, рече Левич. 

По овој повод, тој информираше и дека отворањето на изложбите во Шведска

не се одвива на ист начин како и во земјите на поранешна Југославија. 

„Отворањата обично се случуваат во сабота и недела, а посетителите доаѓаат

за цело време додека трае изложбата. Посетители има, но нема голема

турканица што е многу важно за да можат делата и да се видат. Обично, по

една недела, авторот тука прави и презентација на своето творештво, сам или

со историчар на уметност“, рече Енeс Левич.

Статијата е прочитана 1860 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Промоција на книгата „Музички екран“ од Весна Малјановска

Квартетот саксофони „Ролин фоунс“ вечерва во Музејот на град Скопје

„Меланхолија“ освои осум номинации за европските „оскари“

 

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.
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