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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

OHB 4,680.95 2.90 % REPL 43,000.00 2.38 % RZLE 16.00 23.08 % RZUS 110.51 0.89 % STB 958.64 0.84 % STIL 90.00 3.71 % TKVS 2,505.00 7.42 % TNB 10,658.12 

20.10.2009, 19:04

НА ИЗЛОЖБАТА НА САЛВАДОР ДАЛИ 1.200 ПОСЕТИТЕЛИ

Во МСУ публиката не остана рамнодушна пред делата на големиот сликар

Катерина Богоева 

На отварањето на изложбата на Салвадор Дали вчеравечер во Музејот на

современата уметност присуствувале околу 1.200 посетители, посочуваат

одговорните од Музејот, дел од кои и стоеја на влезот и се обидуваа на секој

од посетителите во исклучително големата турканица да им поделат

бесплатна карта и печатен материјал. 

Несомнено е дека скопската публика ќе ја памети изложбата на големиот

сликар по неколку нешта: по невообичаено (за македонски прилики)

големата посетеност на отворањето, по можноста да видат можеби за прв

пат, во „живо“ дел од творештвото на Дали, но и по недостиг на очекуваниот

каталог. 

Некои ќе ја паметат и по доживеаното разочарување дека не го виделе

најдоброто, врвот на неговите дела, за што и дискутираа стоејќи во долгата

редица гледајќи ги неговите графики или туркајќи се пред, на постамен

поставените скулптури, пред изложените керамики и фотографии од

неговиот живот. 

Беше интересно да се набљудуваат реакциите на публиката од различни

возрасти, која се качи на Кале и покрај лошото време. Студентите кои имале

можност да го проучуваат Салвадор Дали, сметаа дека презентираниот

циклус од сто литографии „Божествена комедија“, 15- те графики и 15 - те

керамики како и шесте фотографии , поставени на фронталниот дел од

изложбениот простор, се „трошки“ кои сепак дошле да ги видат. Возрасните

почитувачи на уметноста, но и на отворањата на изложбите (а такви во

земјава има многу), изјавуваа дека изложбата е од голема важност за

17° СКОПЈЕ ВРЕМЕ

Претежно
облачно

НЕД

21

ПОН

21

ВТО

22

СРЕ

21

ЧЕТ

21

ПЕТ

19

САБ

21

НЕД

22

ПОН

24

ВТО

26

Електронско издание

ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

 

НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СЈО ИНСИСТИРА НА ПРИТВОР ЗА КОЧАН -
МОЖЕ ДА ГО ПОВТОРИ ДЕЛОТО

МАКЕДОНСКАТА ПОЕЗИЈА И ПРОЗА НА САЕМОТ
ВО ВАРШАВА

РЕВИЈАЛНА ТРКА "ВОЗИ ПРАВО, ВОЗИ ЗДРАВО"

ИТАЛИЈА ВОВЕДУВА ЗАДОЛЖИТЕЛНА
ВАКЦИНАЦИЈА НА ДЕЦАТА

ИВАНОВ НА СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ ВО
ЈОРДАН
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Скопје, и за целата земја, за сите генерации, дека не е никогаш доцна да се

види Дали... Сликарот Григор Чемерски потенцираше на пример, дека

презентирањето и на делата кои не се сметаат „за врв“ во творештвото, е од

голема важност за заокружување на перцепцијата за творечката вредност на

авторот.

Изложбата пред бучната публика која мораше да се опоменува за тишина, ја

отвори Министерката за култура Елизабета Канческа - Милевска,

меѓудругото потсетувајќи дека „ваквите исклучителни настани се навистина

моќен импетус на културните текови кај нас и се вистинска можност за

македонските граѓани да ја моделираат сопствената перцепција за

уметноста и нејзината моќ да освојува нови предели и да отвора нови

перспективи“. 

„Реализацијата на оваа изложба е дел и од нашите заложби да го донесеме

светот кај нас.Уживајте во можноста да ја видите ослободената потсвесна

енергија на големиот уметник. Не барајте дефиниции, објаснувања, логика,

употребете ја фантазијата.. .Ова е препорака која, секако, треба да се има на

ум кога се посетува поставка на Салвадор Дали“ - порача таа.

Нејзината препорака може да ја почитуваат или не оние кои добија можност

бесплатно да ја видат изложбата до 19 декември. Треба навистина и да се

искористи, бидејќи Дали никого не остава рамнодушен.

 

Статијата е прочитана 1838 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Педесет години полонистика во Македонија

Цензура на „териториите“

Светската галерија на карикатури повторно во Скопје

Промоција на ЦД-то „Џез од Македонија 2009“

Почнува 28. Скопски џез-фестивал

КОМЕНТАРИ

kale, 21.10.2009 09:01:25
Fala na boga na nekoj mu tekna da organizira edna vakva reprezentativna izlozba. İnaku so godini
Muzejot na Sovremena Umetnost stana edna vrsta golubarnik

Кликнете за оценка:    37  |    49

Болен М. Дојчин®, 21.10.2009 12:15:43
Не знам од каде избројавте 1.200 посетители, кога на чинот на самото отворање немаше повеќе од
стотина! Стискањето беше предизвикано од малиот простор! Во ред е коментарот дека го нема
Врвот на неговото творештво, но тоа не значи дека делата што се претставени на изложбата се
Лоши,или безвредни! Убаво би било Новинарот да има барем основни познавања од теоријата на
ликовната уметност, а не да се повикува на Туѓо мислење! Така би осознал дека и Трошките на
Генијалните носители на Уметноста Се Огромни!

Кликнете за оценка:    33  |    38

antibiotik, 21.10.2009 16:21:53
Zar ova e nekoja znacajna izlozba????Ej,mili moj makedonci kade e svetot,a kade sme nie????Uste
"eden golem uspeh",aj pogledeajte kakvi izlozbi ima,ne podaleku,tuku okolu nas.Tazen cirkus.

Кликнете за оценка:    39  |    64

 

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.
Сподели
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