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ЌЕ СЕ ГРАДИ КУЌА НА УМЕТНОСТА НА ШАРА

Дело на Невзат Бејтули - Кица од циклусот „Човек и коњ“

Со инсталации ќе биде облагороден просторот каде што треба да се
подигне арт-резиденција

Катерина Богоева 

Здружението на ликовните уметници на Тетово со поставување на неколку

инсталации на отворено на крајот на мај, на падините на Шара, на три -

четири километри од градот, ќе започне да го реализира предвидениот

проект за подигање на куќа на уметноста. На истата локација која е на

надморска височина како и тетовското Кале, ликовните уметници планираат

да подигнат арт - резиденција што ќе содржи пет соби за уметници и еден

простор за работа со површина од 130 квадратни метри. Две од

предвидените инсталации се поддржани од Министерството за култура . 

„Драго ни е што започна да се реализира проектот за ревитализација на

Кале, бидејќи сме многу заинтересирани и нашите проекти да се поврзуваат

со тој дел на градот. Сакаме градот да не се шири надолу, туку нагоре,

бидејќи сиот негов долен простор претставува плодно земјиште, а не е во

ред такво земјиште да се користи за урбанистички цели.Сакаме планираната

куќа на уметноста да ни ја осигура комуникацијата со другите културни

центри, преку конкретни проекти. Уметниците таму ќе можат да престојуваат

и да работат“ - посочи сликарот Невзат Бејтули - Кица, претседател на

Здружението кој е еден од авторите на предвидените инсталации, на кои ќе

работат и уметниците Нехат Беќири, Хајруш Исени и т.н. 

Ликовната интервенција треба да го оплемени просторот во природата и

воедно да го означи просторот на идната куќа на уметноста.

Тетовските ликовни уметници за својата идеја имаат поддршка од повеќе

страни, велат дека за изградба на куќата веќе собрале одредена сума на

пари, а се надеваат дека на аукцијата на ликовни дела предвидена за еден
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието
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ВОЗЕТЕ ВНИМАТЕЛНО- НАМЕСТА ПАТИШТАТА
ВЛАЖНИ И СО ОДРОНИ

ДРАМА НА ФИЛМСКИOТ ФЕСТИВАЛ ВО КАН:
ОПАСНОСТ ОД БОМБА!

ГОРЧЕСКА СЕ ПОДГОТОВУВА ЗА РОЛАН ГАРОС

СЕАТ КОЧАН ОСТАНУВА ДА СЕ БРАНИ ОД
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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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месец ќе соберат уште. 

“ Постои интерес за донирање од страна на бизнис секторот од Тетово и се

надевам дека ќе имаме конкретна поддршка. На аукцијата ќе бидат

продавани дела на наши членови и на луѓе кои беа на ликовната колонија

на Шапка минатата година. Сега за сега, фондот на Здружението брои околу

40 дела на автори од земјава и странство и се надеваме дека ќе има луѓе

кои ќе ни донесат уште дела како донација со што мислам дека ќе дојдеме

до целта“ - вели Невзат Бејтули - Кица.

Статијата е прочитана 1266 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

На „Панфиз“ гостува трупа од Романија

Прва Академија за современ танц во регионот

Поетска средба со Бистрица Миркуловска

Александар Поповски премиерно со „Близок град“ во Трст

Владимир Георгиевски ќе зборува за Марија Магдалина

Популарни арии со Весна Гиновска - Илкова

Ќе има ли годинава поетски фестивал во Струга?

КОМЕНТАРИ

ljubica, 13.03.2008 01:03:56
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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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