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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ВЕЧЕРВА ВО МУЗЕЈОТ НА ГРАД СKОПJE

ПРВПАТ ВО 70 ГОДИНИ ДЛУМ ОТВОРА МЕЃУНАРОДНА ИЗЛОЖБА

Првпат по седумдесет години Друштвото на ликовните уметници на Македонија (ДЛУМ) ќе организира
меѓународна изложба. Станува збор за манифестација што ќе се одржува секоја втора година, а целта е да
прерасне во кредибилен настан, на кој ќе сакаат да учествуваат светски уметници. Првото „Интернационално
графичко биенале Скопје“ ќе биде отворено вечерва, во 20.30 часот, во Музејот на град Скопје. Ќе бидат изложени
околу 60 графики од автори од 14 земји. Делата се изработени во стандардните графички техники, но застапен е и
дигиталниот печат.

- Сакавме да бидеме во тренд со новите технологии за да можат да се пријавуваат млади уметници и автори што
создаваат и вакви дела. Идејата се јави по промената на ликовната програма на ДЛУМ. Години наназад се
организирале исти ликовни проекти. Се поклопи и со одбележувањето на 70 години од основањето на Друштвото.
Затоа решивме да организираме еден нов, убав меѓународен проект - вели Христијан Санев, претседател на ДЛУМ.

Првата изложба се одржува во рамките на манифестацијата Скопско лето, во партнерство со градскиот музеј.
Датумот е наменски избран, во деновите кога се одбележуваат 53 години од скопскиот катастрофален земјотрес. 

- Деновиве сите повторно се сеќаваме на солидарноста од која градот беше повторно изграден. Зошто да не му
подариме нешто на нашето Скопје? Една убава интернационална манифестација, која ќе го привлече внимание на
јавноста кон графиката како сегмент од ликовната уметност - вели Санев.

Мотивација за домашните графичари

Во ДЛУМ с` уште пристигнуваат дела, но селекцијата е веќе завршена. Меѓу делата што ќе бидат изложени има
автори од нашата земја, Kина, Германија, Австралија, САД, Kанада, Тајван, Полска, Хрватска. Според Санев, и во
идните изданија бројот на изложените дела нема да надмине 100 графики.

- Сведоци сме за експанзијата на дигиталните медиуми. Современата технологија, која с` повеќе се употребува
како изразно средство во ликовната уметност, несомнено влијае за постепеното исчезнување на овој ликовен
медиум. Иако голем број манифестации посветени на графиката полека згаснуваат, искрено веруваме дека ова
Интернационално графичко биенале ќе прерасне во традиционална изложба, собирајќи го кремот во графичката
ликовна уметност на едно место. Тоа ни е целта, да наметнеме квалитет, па на уметниците од светот да им биде
предизвик да учествуваат на изложбата. И ние имаме извонредни графичари. Зошто да не ги мотивираме? Заедно
со колегите од странство, ќе се пријават и наши автори, малку ќе се раздвижат - вели Санев.

На изложбата ќе бидат доделени три парични награди: за прво место - 600 евра, второ - 450 и трето место - 150
евра. Ќе бидат доделени и три специјални награди од жирито, но тие нема да бидат парични.

- Верувам дека ќе направиме манифестација со висок квалитет - вели Санев.

Парични награди

Друштвото на ликовните уметници на Македонија официјално е формирано во 1946 година, но активностите на
ликовните уметници на ова поднебје датираат уште од 1929 година, кога во рамките на Вардарска Бановина било
формирано „Друштвото на југословенските ликовни уметници. Во 1930 година кон него ќе се приклучи и новото
друштво „Јефимија“, кое подоцна ќе ја преземе изложбената дејност на ДЈЛУ. Во тој период излагаат уметници кои
подоцна ќе станат основоположници на македонската модерна уметност: Димитар Андонов-Папрадишки, Никола
Мартиноски, Лазар Личеноски, Василие Поповиќ-Цицо, Љубомир Белогаски, Вангел Kоџоман, Михајло Шојлев и
други. Во 1944 година во Прилеп се формира Друштвото на македонските ликовни уметници во чија управа ќе
бидат Мартиновски, Поповиќ-Цицо, Владимирски, Тодоровски и Блажиќ. Тие ќе се залагаат за обединување на
сите уметници од Македонија и оттогаш го носат името ДЛУМ, кое официјално се оформува во 1946 година, а негов
прв и долгогодишен претседател ќе биде Никола Мартиноски.

Весна И. Илиевска
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Ми се допаѓа 0

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

Определен 30дневен
притвор за лицето што
постави експлозивна
направа во Собрание

Прв пат финале во ЛШ
ќе се игра на „покриен“
стадион, се стравува од
дронови

Беса не сака
компромиси, СДСМ вели
дека до понеделник ќе
преговара

Астрофизичарот Стивен
Хокинг прв, тројца
Хрвати на листата на 30
најинтелигентни луѓе на
светот

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ
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НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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