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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

TPLF 1,415.00 9.86 % UNI 1,359.00 2.95 % USJE 23,000.00 0.80 %

21.10.2012, 16:32

СО СВЕТЛИ БОИ ГИ ОБЕЛЕЖАВ РАЈОТ И ЖИВОТОТ

Марина Лешкова

сликарка

Катерина Богоева 

Во Музејот на современата уметност, каде што и работите како кустос, на

самостојна изложба презентиравте 33 дела создадени во изминатите неколку

години. Какво е чувството во просторот каде што секој ден доаѓате да можете

и да ѕирнете што Ви прават сликите? 

Во МСУ работам како историчар на уметноста од 1986 година и убаво беше

чувството во просторот каде што секој ден доаѓам да ги гледам моите слики.

Посебно ме радуваше понудената можност, по 26 години, да реализирам

самостојна изложба во матичната куќа. Оваа можност ја користам да им се

заблагодарам на сите колеги за искажаната доверба да се појавам на

ликовната сцена со својот оформен сликарски ракопис.

Оваа седма самостојна изложба ја нарековте „Приказната за изгубениот рај“, а

дел од делата беа насловени: „Рајска врата“, „Љубов без почеток и крај“„Моја

светлина и темнина“, „Богородица“... Која е нивната заедничка приказна? 

Ретки се уметниците кои се подготвени да и' ја претстават на публиката

својата интимна „Приказна за изгубениот рај“, што ми беше посветена на

починатиот сопруг. Иконичноста на непојавувањето на саканата личност е

момент на знаковност на платната со дискретна симболика. Нишката која ги

спојува делата е ослободување на душата, наоѓање мир. Сликите се пандан на
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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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силни напливи на љубов и тага кои не ги кријам, а убавите моменти поминати

со него ме вдахнуваат. Од болката доаѓа убавина која е тешко да се издржи.

Поради тоа, во преден план се светлите бои, кои зрачат со топлина, енергија,

мудрост, како обележје на рајот и оаза на убавината и на животот, воопшто.

Од 1987 година, до годинешниот Зимски салон, своето творештво го

презентиравте на повеќе групни изложби. Во нудат ли тие можност за

создавање поголема слика што се случува во тој момент на ликовната сцена и

за тоа каде сте Вие во неа? 

Секогаш сум присутна на ликовната сцена, доказ беше и оваа изложба што ми

е инспирација за уште еден актуелен проект. Презентираниот циклус на нови

дела, кои е неблагодарно јас да ги анализирам, преку цитати е приспособен

на трансавангардната рехабилитација на модерната нова слика во 80-тите

години на минатиот век, на иновацијата на иконите од 1990-тите години во

кои, исто така, се присутни своевидни цитати, но искористени како белешки

на одредени случки од мојот живот. Моментите на релативна невидливост и

брза читливост се најголемиот предизвик за гледачот. Оттаму им изразувам

благодарност на сите кои успеаа да допрат до делата и да реагираат со

своите творби на различен начин со свој пристап. Следува едукативна

изложба за учениците од основното и од средно образование, како и за

студентите. Им благодарам на сите за посетеноста што докажува дека

штафелајното сликарство е живо.

Музејот на современата уметност е поставен на едно од најубавите места во

Скопје, на Кале. Дали Ве инспирира за сликање погледот што се шири оттаму?

МСУ е на Кале. Самата положба е мултипликативна со спој на спротивности.

Тоа е објект што доминира и инспирира со својата местоположба, но моите

сликарски преокупации не се во тој правец.

Статијата е прочитана 1106 пати. 
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Синди ново име на македонската поп-сцена

Тајна венчавка на југот на Италија

Во борба против наплатата за музика

Гран-при за Војо Стојановски

Науката на диригентството - Фон Карајан беше во право

Хемиски елементи - Натриум

Хемиски елементи - Молибден

Што прават

Се откажа од улога поради премногу секс

Сепак, се разведува

Пејачката на седмо небо - роди син

Улогата на спомениците во изборната битка

Телото бара помош

Како да спречите дијабетес

 

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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