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Трамп: Пред нас е ретка
можност за мир меѓу
Израел и Палестинците

„Талир“, „Траекторија“ и
„Тревник“ нови предмети
на СЈО

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

0.35 % GRNT 749.38 3.30 % KMB 2,710.51 0.10 % OHB 4,743.27 1.33 % OKTA 2,600.00 0.04 % RZUS 112.00 1.35 % STB 953.20 0.57 % STIL 88.00 2.22 % TPLF 
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ВО 21 ВЕК УМЕТНИЧКИТЕ СЕ ПОБРОЈНИ, НО СЕ' УШТЕ СЕ
БОРАТ ЗА ЖЕНСКИТЕ ПРАВА

„Поделбата на машка и женска уметност ја сметам за апсурд“, Дијана Томиќ-
Радеска

Катерина Богоева 

Изложбата „Нераскажаните приказни на суперхероините 2“ отворена во

Културно-информативниот центар во Скопје е една од ретките ликовни

случувања во земјава кои на директен начин го фокусира уметничкото

внимание на актуелните, но за жал, се' уште маргинализирани прашања во

современиот свет за третманот на жените и нивните права. На изложбата

дваесет авторки презентираат исто толку дела, отвораат прашања, даваат

свои уметнички погледи поврзани со постојните (не)промени на критични
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов
Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

„Талир“, „Траекторија“ и „Тревник“ нови
предмети на СЈО

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СЕАТ КОЧАН ОСТАНУВА ДА СЕ БРАНИ ОД
СЛОБОДА

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

СДСМ И БЕСА РАЗГОВАРЛЕ ЗА ПРИНЦИПИТЕ,А
НЕ ЗА ПОДЕЛБА НА РЕСОРИТЕ

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА

ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ
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теми поврзани со правата на жените денес. Изложуваат: Дијана

Богдановска, Кристина Божурска, Инес Ефремова, Зорица Зафировска,

Христина Зафировска, Ана Ивановска, Алма Идризи, Петра Јовановска, Маја

Кироска, Шќипе Мехмети, Јасмина Новковска, Ирена Паскали, Лидија

Петковска, Александра Петрушевска, Марија Сотировска Богдановска,

Мирослава Микица Трујкановиќ, Вана Урошевиќ, Христина Хаџиева,

Маријета Сидовски и Дијана Томиќ-Радеска. 

Делото на Маријета Сидовски, кое наменски е направено за изложбата, како

што и самата напоменува, носи една хуманистичка порака како и сета

нејзина уметност. Порака „дека срцето, всушност, нема род и дека сите ние

треба малку повеќе да погледнеме што имаме во тие срца“. „И да бидеме

похумани, пољубезни, со повеќе почит кон другиот спроти себе , бидејќи не

постои разлика меѓу нас. Исти сме и исти работи ни се потребни, исто се

храниме, исто дишеме, а правиме разлика. Тажно“, вели Сидовски која е и

организатор и координатор на изложбата која за неа е голем предизвик

бидејќи манифестацијата „Вечери на женски права“ годинава е вклучена во

светското одбележување на 20-годишнината од одржувањето на познатата

Пекиншка, 4. по ред, светска конференција за жената на која, потсети таа, се

донесени многу важни декларации за правата на жената во сите сфери на

животот. Сидовски потенцира дека секоја од уметничките-учеснички, на

најдобар можен начин, преку ликовен јазик, секоја со својот препознатлив

ракопис, ја раскажуваат својата приказна, нудат своја порака за се' што се

случи или не се случи во изминатите 20 години од Пекинг.

Дијана Томиќ-Радеска учествува со делото „Респект“, со кое укажува респект

кон одредени жени-пионерки во борбата за женските права. „Тоа се жени

што успеале да го трасираат патот за некои нови идеали и нови слободи кои

и од денешен аспект се разбрани.“ Нејзиното дело е составено од 7 кутии-

асамблажи каде што уметницата, како што вели самата, прави некоја игра

или дообјаснување за нивната историја. Ги одбрала жените-пионерки: Киу

Џин, Вирџинија Вулф, Анџела Дејвис, Фрида Кало и др. „При изборот ми

беше важно што секоја од овие жени трагично завршува поради

поставените барања. Затоа давам респект на жените во историјата кои

многу одамна се избориле за своите права, но 21 век повторно ги врати

жените во подредена позиција. Во позиција да не можат да одлучуваат за

својот абортус, за тоа колку деца треба да имаат, дали религијата или

општеството ќе ги обвини за тоа, дали себеспознавањето жената треба да го

почувствува само преку репродукцијата. Присуството на жената-уметница

на крајот од 20 век и почетокот на 21 век е поголемо, а влијанието би

требало да се третира како секое влијание на квалитетен или ангажиран

уметник, иако и денес има поделба на машка и женска уметност, што го

сметам за апсурд. Постојат и мажи-феминисти кои се свесни за еднаквоста

со жените“, вели Дијана Томиќ-Радеска.

Статијата е прочитана 609 пати. 
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Роман на годината - „Запалка“ од Натали Спасова

Изложба на Лена Ѓуриќ во Струмица

Костоперска карпа почна да се истражува

Заминувањето на идолот

Уметник исецкал 10.000 долари за хуманитарни цели

„Конекција 2“ со девет македонски уметници гостува во Русе

 

Има ли опозиција во Србија?

СЈО: Груевски осомничен за перење пари и
местење тендер за патишта

Прославени титулите во Минхен и Мадрид
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