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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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ИЗЛОЖИВ ЗБИРКА РАСКАЗИ

Во галеријата „Арт кичен“ Срџан Миќиќ се претставува со слики што ги
направил со иста леснотија како и цртежите со длето 

Катерина Богоева 

„Во суштина сум графичар не поради тоа што во моето образование

преовладува графиката, туку повеќе затоа што цртањето отсекогаш ми било

наједноставен начин да се искажам. Сликарството е нешто што ми се

провлекува низ цртањето и можам да кажам дека цртам слики или дека

цртам со боја. Преку цртање научив да сликам“, вели Срџан Миќиќ, чија

последна самостојна изложба е поставена во новата галерија „Арт кичен“ во

Градскиот трговски центар.

Неговата биографија, освен со бројот на реализирани изложби (четири

самостојни и петнаесет групни), привлекува внимание и со фактот дека по

завршувањето на средното училиште за уметност во Скопје, ги изучувал

тајните на графиката на академиите за уметност во Минск и Софија. Во

Софија магистрирал сликарство. „Дисциплината, која сметав дека ми е

потребна да се ослободам од некои свои дилеми во однос на ликовното

изразување, ја стекнав на Академијата во Минск. Таму почнав да го учам од

почеток она што веќе го знаев, што ми беше неопходно, бидејќи на тој

начин ми се дефинира целината на тоа што го работам. Научив еден

особено класичен систем што ми дозволи верно да го пренесам на хартија

она што можам да го видам и кој на интересен начин резултираше во

прифаќањето на правилата на цртањето и откажувањето од нив (меѓу

другото, на истокот под графика спаѓаат: акварелот, температа, акрилот). Тие

како природни и логични творби доволно лесно се сплотија со она што

претходно го имав научено и ми дозволија да го цртам и сликам она што

треба, без да размислувам што и како треба. Да се ослободам од каква било

смислена тема или идеја која свесно би влијаела на гледачот од идеолошки,

пропаганден или каков било допадлив или недопадлив аспект. Тоа е

принципот што започнав да го истражувам во Минск и со кој продолжив во
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СУСПЕНДИРАНИ 15 ВРАБОТЕНИ ВО МВР ЗА
ИНЦИДЕНТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО

ФЕНЕРБАХЧЕ И ОЛИМПИЈАКОС ЌЕ СЕ БОРАТ ЗА
ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА

МУЗИЧКИОТ ТАЛЕНТ ДАМЈАН ДИМЕВСКИ
ОСВОИ ГРАН ПРИ НА ФЕСТИВАЛ ВО ТУРЦИЈА

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ СО ДОБИВКА ОД 22,3
МИЛИОНИ ЕВРА ГО ПРОДОЛЖУВА ТРЕНДОТ НА
ДОБРО РАБОТЕЊЕ

ОД НЕДЕЛА НОВ ВЛАЖЕН БРАН
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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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Софија. Линорезот или дрворезот, односно цртањето со длето беше првата

техника што ми дозволи да го цртам она што пред себе не го гледам. Во

оваа техника нема премислувања, се' мора да биде во една идеална

хармонија. Потоа стана полесно, сите други техники ми беа поедноставни.

Следуваше период во кој акцентот падна на сликањето. Поголемиот дел од

сликите од оваа изложба ги имам направено со истата леснотија како

цртежите со длето и претставуваат некој вид збирка раскази“. 

Вели дека сака да создава лесни слики кои можат да го одморат погледот и

кои дозволуваат пријатни мисли и евентуално подлабоки размисли. „Тој што

има контакт со сликата, да не се труди да разбере што сакал авторот да

каже, туку да може да ужива во некоја сопствена приказна. Затоа

избегнувам да ги насловувам делата, и покрај тоа што понекогаш се

наметнува некој наслов. Јас самиот ги поврзувам со книгите, бидејќи секој

чита или гледа во нив различна приказна и сметам дека тоа и треба да биде

така“.

Статијата е прочитана 1851 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Двојна промоција на изданијата на „Блесок“

Прва клапа на филмот „Малиот бог на љубовта“

Чудниот и моќен свет на Роман Полански

 

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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