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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 % STB 955.40 0.34 % STIL 88.00 2.22 % TPLF 1,415.00 9.86 % UNI 1,359.00 2.95 % USJE 23,000.00 0.80 %

03.03.2013, 15:21

ПРОМОВИРАНА ЛУКСУЗНА МОНОГРАФИЈА ЗА АЦО СТАНКОВСКИ

Автор на книгата е Владимир Величковски, а во МСУ е отворена и
ретроспективна изложба со 160 негови дела

Катерина Богоева

Не беше за изненадување, Музејот на современата уметност беше исполнет

со публика повеќе од три часа на 1 март вечерта на отворањето на

ретроспективната изложба на ликовниот уметник Александар Станковски.

Изложбата, на која тој се претставува со 160 избрани дела создавани во

изминатите 33 години, беше отворена еден час по промовирањето на

монографијата за неговото творештво, чиј автор е ликовниот критичар, проф.

Владимир Величковски. 

Од самата промоција на луксузното издание одржана во музејската киносала

каде што промоторот, ликовната критичарка Конча Пирковска го нарече

„најдобар потфат на македонската издавачка дејност од областа на ликовните

уметности“, преку отворањето на изложбата на која говореа министерката за

култура, Елизабета Канческа-Милеска и директорката на музејот, Елиза

Шулевска, музејските сали беа исполнети со публика од различни генерации,

од различни културни и општествени сфери, но и со јавно презентирани,

различни политички определби. Интересно беше да се набљудува како

младата публика, која ја имаше во голем број, со љубопитство ги гледа делата

создавани во првите дваесетина години од творештвото на мултимедијалниот

уметник, познат и како Ацо Рембрант. Гласно ги коментираа тогаш

насликаните, но и денес познати градски ликови, на дел од презентираниот
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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

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА

ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ

УСТАВНИОТ СУД СЕ ПРЕМИСЛИ И ЈА СИМНА
ЗАБРАНАТА ЗА БАРОК НА ГТЦ И МОБ

ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ЧЕЛИЧНИ
ОДБОЈНИ ОГРАДИ НА ПАТОТ ОХРИД- СВ. НАУМ

БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА СО ПРЕДЛОГ ЗА
ВИЦЕПРЕМИЕР ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА
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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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МАРКЕТИНГ

авторов циклус „Тајна вечера“, како и на други дела, барајќи ги низ публиката

за да направат споредба како изгледаат денеска. А дел од нив беа присутни

во публиката, неговите колеги од познатата културна и општествената

андерграунд-сцена во Скопје во 80-тите години на минатиот век, кои во

меѓувреме како и Станковски поминаа низ низа македонски премрежиња. 

Луксузната монографија содржи 240 страници и околу 200 колор

репродукции, кои се извонредно професионално изведени, а Конча

Пирковска напомена дека во неа, низ една обемна селективна постапка, се

опфатени само одделни примери од сите фази на творештвото на Станкоски.

Издадена е со значајна финансиска подршка на издавачката куќа „Експертиза

Д“ и со скромен дел средства поддржан од Министерството за култура. Автор

на дизајнот Сашо Јовчевски. Покрај децениската дефицитарност во

македонската издавачка дејност, која се однесува на современата ликовна

уметност, како клучна причина за нејзиното појавување, Пирковска го наведе

превреднувањето на вредносните принципи на хиперактивното 45-годишно

мултимедијално творечко дејствување на Александар Станковски на

македонската ликовна сцена. „Станкоски уште од своите најрани творечки

години ги осозна вистинските извори од кои може да го напојува сопственото

креативно битие. Во тие длабочини на севкупната уметничка традицијата, во

таа понорница на уметноста, кога одредени духовни парадигми ќе потонат во

времето, тие непредвидливо и неочекувано повторно ќе трансцедираат преку

некои други современи автори, ќе се појават на површина, пред наши очи ќе

се епифанизираат низ иновираните, реакцентирани, напластени поетички

слики, кои наново ќе не' пленат со светлината на хуманистичките пораки кои

и' се единствено иманентни на одбраната, благородна универзална природа

на човечката духовност“, рече Пирковска.

Статијата е прочитана 2522 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Неделна кинопрограма

Денеска почнува првиот „Про-за Балкан“

„Америка одблиску“ од Емил Крстески

Роман на годината - „Топокршачот“

Доделени првите десет „виртуози“

КОМЕНТАРИ

EU, 04.03.2013 01:09:41
Fino, neka prodolzi slikarot da si slika, ama amante neka ne pisuva poveke. Retki se tie sto moze da se
izrazat na poveke polinja.

Кликнете за оценка:    47  |    52

 

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
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