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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

1.13 % RZUS 112.00 1.35 % STIL 88.00 2.22 % TPLF 1,415.00 9.86 % UNI 1,359.00 2.95 % USJE 23,000.00 0.80 %
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УЧЕВ ОД ДВАЈЦА ОДЛИЧНИ УМЕТНИЦИ

Михаил Корубин, 

сликар

Катерина Богоева 

На самостојна изложба во Скопје утре прв пат ќе се претставите во Културно-

информативниот центар со 17 дела. Кои се Вашите внатрешни светови што во

оваа пригода ќе ги презентирате на платната? 

Мојот фокус е мрежа на човечки емоции. Она што како содржина сакам да го

искажам се ликови, имагинарни и конкретни, нивната психологија со одреден

такт и ритам фатени во еден момент. Надворешниот и конкретен момент што

ја иницира нивната душевна состојба или расположение, останува

енигматичен пред глетката пред која се случува и отсликува во еден

психолошки лик.

Потекнувате од сликарско семејство, внук сте на Миле Корубин и син на

Рубенс Корубин. Колку тој факт го сметате за предност или пак голема

обврска во отворањето на вратите во уметничкиот свет? 

Тоа што потекнувам од сликарско семејство се разбира дека го сметам за

предност бидејќи сум имал шанса да растам и учам од двајца одлични

уметници. Со татко ми се' уште се консултирам, а ќе се консултирам и цел

живот. Иако сме различни во творештвото имаме одлично разбирање и

искреност во однос на уметноста. Татко ми во моето творештво никогаш не ми

диригирал на која скала да се качам, ми дал простор прво да се најдам 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

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

СУСПЕНДИРАНИ 15 ВРАБОТЕНИ ВО МВР ЗА
ИНЦИДЕНТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО
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уметноста за да се има можност искрено да се комуницира. Мајка ми Лиле

има многу вешто око, па често се случува да се обратиме и кај неа.

Роден сте и живеете во Скопје каде што сте дипломирале на Факултетот за

ликовна уметност, а на истиот сте завршиле и постдипломски студии.

Задоволен ли сте од она што го нуди градот на ликовен план? 

Постдипломски студии ќе завршам сега во октомври, во класата на проф.

Благоја Маневски, кој исто така ми беше ментор на факултет, професор кој

имаше големо влијание кон развојот на моите дела. Градот Скопје има што да

понуди, многу помалку од европските градови, но сепак има култура, полоша

е неизаинтересираноста на луѓето во него. Мислам дека ќе се развие

уметноста на поголемо ниво во овој град, гледам се прави, се гради, се

озборува, се восхитува, мора да постои некој конфликт за да се оди напред.

Ќе сакате ли да ни откриете кои се уметниците чие творештво досега најмногу

Ве импресионира, не само од областа на ликовната уметност, туку и од

музиката, литературата... 

Од уметноста, односно од ликовната уметност нема да набројам бидејќи ми е

малку покомплицирано и има повеќе за дообјаснување. Слично се чувствувам

и за другите уметности. Слушам најразлична музика, а и компонирам,

преферирам секаков жанр на литература и филм, но додека сликам ретко

слушам музика бидејќи премногу ми влијае и може зависно од неа, да ја

изменам комплетно сликата. Во последно време слушам блуз, рок, читам

автобиографски книги, сега ќе се префрлам на филмови, немам гледано

одамна.

Статијата е прочитана 2310 пати. 

Испрати коментар
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Што прават денеска

Обновување на „Денис и Денис“

Пишува книга за аферата со Клинтон

Трета брачна среќа на 57 години

Раперот Миске се откажа од музиката

„Токсикологија“ на Градска плажа

Би облекле ли ваква венчаница?

Привршува изборот на најдобри евергрини

Францускиот суд пресуди во полза на Кејт и Вилијам

Самокритична на албумот-првенче

Кој сака да биде во новиот спот на Елена?

КОМЕНТАРИ

ina, 19.09.2012 08:47:03
Bravo treta generacija na slikari... Sekoja cest
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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.
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