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Трамп пристигна во посета
на Израел и палестинските
територии

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

ALK 5,857.50 1.03 % GRNT 749.09 3.26 % KMB 2,714.12 0.24 % OHB 4,733.78 1.13 % RZUS 112.00 1.35 % STIL 88.00 2.22 % TPLF 1,415.00 9.86 % UNI 1,359.00 

28.05.2012, 16:46

НЕ ЗНАЕВ ДЕКА МОЖАМ ТОЛКУ ДА САКАМ

Касиопеjа Наумовска, 

сликарка

Катерина Богоева 

Скопската публика в четврток ќе има можност во КИЦ на самостојна изложба

да види Ваши нови дела. Најавата викендов очекувано предизвика големо

внимание на „Фејсбук“. Што ќе презентирате овој пат? 

„Повторно тоа се темите што ме окупираат во животот и творештвото, нивниот

заеднички континуитет на заемност, да ја исполнам мојата љубопитна

имагинација со вечните тајни на љубовта, разделбата, средбата“. 

Кои беа тематските преокупации при создавањето на овие дела, отворивте ли

поле за нови експериментирања со платното и боите?

„Овој пат целта ми беше ликовната целина понекогаш да ја создадам со меки

флуидни форми, со внатрешни експресивни акценти што ги детерминираат

деталите. Форми кои треперат од многу линии и валери, лавирајќи

незабележливо еден во друг, понекогаш формата да ја доведам до

предексплозија, линијата да доминира: енергична, недвосмислена, затегната.

Да создадам свет со јасна читлива метафора, свет на осаменост и празнина,

на живот и страсни прегратки, на искажани и прикриени нешта. Свет преполн

со мистика и метафизика“.

Минатото лето ја воодушевивте публиката со сликата која ја создадовте во
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести

 

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ГОРЧЕСКА СЕ ПОДГОТОВУВА ЗА РОЛАН ГАРОС

СЕАТ КОЧАН ОСТАНУВА ДА СЕ БРАНИ ОД
СЛОБОДА

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

СДСМ И БЕСА РАЗГОВАРЛЕ ЗА ПРИНЦИПИТЕ,А
НЕ ЗА ПОДЕЛБА НА РЕСОРИТЕ

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА
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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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Градскиот парк во големи димензии, на отворено, додека свиреше

Македонската филхармонија. Како е насловена и каде е сега?

„Настанот ’Види музика, слушни слика, добиј книга‘ за мене беше предизвик

со посебно значење, исполнет со симболи и пораки. Сликата има генерално

име, се вика: ’Создавање на новиот сон‘, а доживување ми беше додека се

борев со платното, создавајќи го линкот на атмосферата. Но, најубава музика

за мене таа вечер беше што прв пат ги слушнав во мене отчукувањата на

срценцата на моите бебиња“.

Како би ја опишале својата нова животна фаза на мајка-сликарка? 

„Не знаев дека можам толку да сакам. Ми се оствари желбата да сум

опкружена со две мали, за мене незаменливи сонца. Уживам во секој момент

со нив, ми дадоа дополнителна сила да издржам во моето творештвото.

Изложбата им е посветена ним“.

Статијата е прочитана 1424 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Предавања на медицинскиот тим на „Аџибадем Систина“

Три дена посветени на здравје, нега и убавина

Врснички

Свадба на 8 јуни

Зелена малина за евровизиската гардероба

Што прават денеска

Го отсвири Бетовен со топка

Се сврши со рок-музичарот Џејмс Рајтон

Вовед во венчавка со Џесика Бил

Го возевме освежениот „рено меган“

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“

        

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

период од-до 2006    2014
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