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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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„МОЌ ПРОТИВ СИРОМАШТИЈАТА“ НА ПЛАКАТИ

Во организација на Меѓународниот студентски конкурс за плакат се и
Музејот на плакатот од Варшава и Асоцијацијата на дизајнери на Чешка

Катерина Богоева

„Мило ми е што ние почнуваме први со акцијата на промовирање на

борбата против сиромаштијата пред ЕУ “ изјави вчера на прес -

конференцијата во Музејот на град Скопје, Лазе Трипков, првиот човек на

„Плакарт“, најавувајќи ја изложбата на вториот по ред, Меѓународен

студентски конкурс за плакат што вечерва, на тема „Моќ против

сиромаштијата“ ќе биде отворена во Музејот во 20 часот. 

Воедно, ќе бидат доделени и три парични и седум почесни награди за

најуспешните трудови, чија бројка неочекувано, годинава е многу поголема

од минатата, 720 плакати од 426 студенти од светот. На првото издание на

конкурсот пристигнаа 260 плакати, а годинава на познатото, најстаро

Варшавско биенале за плакат во светот, пристигнале 600 плакати. 

Трипков смета дека тоа се должи на фактот дека на сите студенти им е

дадена можност за бесплатно аплицирање, што не е практика на другите

меѓународни конкурси од ваков тип. Во потесниот круг за жирирање се

влезени 105 плакати, а најдобрите ќе ги одберат: проф. Лех Мајевски,

почесен претседател на манифестација и на Варшавското биенале за плакат,

Радован Јенко, организаторот на „Постер фестивал “од Љубљана, Јустина

Черњаковска од Академијата за убави уметности во Варшава и проф.

Димитрис Арванитис од Грција, чие што учество се смета за прва соработка

на ниво на графички дизајн меѓу Македонија и Грција. Од земјава членуваат

проф. Ладислав Цветковски, кој ќе раководи со жирото заедно со Мајевски,

и Гадњим Мехмети. 

„Проектот настана пред три години како идеја што треба на некој начин да
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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

ИБРАХИМИ: ИДНАТА ВЛАДА ДА ГО ПРОДОЛЖИ
БАЊСКИОТ ОДМОР ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

ШЕСТА ПРЕМИЕРА НА " ГРЕТА ОД ФАУСТ" ВО
БИТОЛСКИОТ ТЕАТАР

НАЈГОЛЕМ ПАД НА ДОЛАРОТ ВО ПОСЛЕДНИТЕ
6 МЕСЕЦИ

ИЗГРАДБАТА НА ПЛОШТАДОТ "СКЕНДЕРБЕГ"
ПОСКАПЕ ЗА НОВИ 300.000 ЕВРА

СЗО: ПОРАДИ ДЕПРЕСИЈАТА ГОДИШНО СЕ
САМОУБИВААТ ПО 800.000 ЛУЃЕ
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ги допре засегнатите страни, во однос на глобалните проблеми во светот.

Минатата година тема беше толеранцијата, а годинава начинот на кој моќта

може да и помогне на сиромаштијата, изразено преку плакатот. Плакатот е

дело настанато на улица и неговото место, реално е таму. Тој може да допре

до сите и е наједноставен и најбрз медиум што може да го погледнат

многумина. Нашата идеја е плакатите, освен што ќе бидат поставени во

Музејот на град Скопје, да бидат изнесени и на улиците на градовите каде

ќе гостува конкурсната изложба“. 

Ладислав Цветковски кој се смета за најзаслужен за промоција на

манифестацијата во Македонија, посочи дека истата е важна за идните

генерации дизјанери и за авторството во плакатот, што вели дека во земјава

е многу занемарено. „Изложбата ќе излезе на улица и луѓето ќе можат

повторно да се сретнат со авторскиот плакат кој со себе носи конкретен

став. Кај нас ставот никогаш не е конкретен, а ова е прилика да видиме

нешто што е многу конретно“. Претставничката на Министерството за култура

Марија Ѓоргоска пак, укажа дека манифестацијата полека станува

македонски бренд.

За прв пат година како коорганизатори се јавуваат и Музејот на плакатот од

Варшава и Асоцијацијата на дизјанери на Република Чешка. 

Во чешкиот Парламент ( во време на претседавање на Чешка со ЕУ) е

поставена минатогодишната изложба, а Трипков верува дека и македонските

парламентарци ќе добијат можност да ги видат плакатите во своето

Собрание, бидејќи конкурсот беше објавен една година пред најавата, дека

2010 ќе биде година на борба против сиромаштијата на ЕУ. „Верувам дека

интересот ќе биде поголем откако сите ќе ја видат изложбата и што е

најважно, плакатот ќе го пренесе тоа што треба“.

Статијата е прочитана 1525 пати. 
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ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Новата гордост на Атина

Претпремиера на „Војната заврши“ во „Милениум“

„Златна ѕвезда“ за филмот „Белата панделка“

Свеченост во Самобор во чест на Рацин

КОМЕНТАРИ

terezija, 27.11.2009 14:17:26
Se' shto vo svetot e normalno, za nas-odnosno KAJ NAS - po nekoe nepishano pravilo vazi
OBRATNOPROPRCIONALNOTO....Zatoa imajki ja vo predvid REALNATA-FAKTICHKA sostojba i prilikite
vo nashiot sistem,plakatot "Mok' protiv siromashtijata"bi trebalo da go nosi naslovot:SIROMASHTIJA
PORADI(protiv?!)MOKTA...Vprochem i mototo na Vladiniot proekt glasi;"Uchenjeto e sila - uchenjeto e
MOK" Zarem so "uchenje" ja steknaa taa MOK' da osiromashat i obezvrednat edna cela Nacija i
Populacija?! A bidejki 2010-ta ke bide "Godina na borba protiv siromashtijata"-gi predlagam za glavni
Mentori ili sponzori,novopechenite "mokni bogatashi" Gruevski& famil.brak'a Mijalkovi ...pod mototo
"Kako da se ZBOGATISH za rekordno kratok rok,na lesen nachin..."kolku i nie da bideme vo svetskiot
trend" !
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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