
22 мај 2017

12:34

АКТУЕЛНО

АРХИВА КОНТАКТ РЕДАКЦИЈА МАРКЕТИНГ ПРЕТПЛАТА
период
од-до

2006    2017

Почетна | ВЕСТИ | КУЛТУРА | СПОРТ | МАГАЗИН

www.utrinski.com.mk

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

UNI 1,359.00 2.95 % USJE 23,000.00 0.80 %

10.07.2013, 12:01

„КОПНЕЖ ПО РЕАЛНОТО“ АВСТРИСКА ИЗЛОЖБА ВО „ЧИФТЕ-
АМАМ“

Дела на 22 современи уметници се презентираат во Старата скопска
чаршија, а изложбата ќе биде отворена вечерва во 20 часот

Катерина Богоева 

Во Националната галерија на Македонија, објект „Чифте-амам“ вечерва во

20 часот ќе биде отворена изложба под наслов „Копнеж по реалното“ на која

се претставени дела на 22 современи австриски уметници. На отворањето ќе

говорат директорката на Галеријата, Халиде Палоши, кураторот на проектот,

Карин Цимер, Ханспетер Хубер, помошник-министер во сојузното

Министерство за образование, уметност и култура на Австрија и

министерката за култура, Елизабета Канческа-Милевска. 

Изложбата која има патувачки карактер е курирана и поддржана од страна

на Министерството за култура и образование на Австрија, а е поддржана и

од македонското Министерство за култура. Селектираните дела од

современата австриска уметност, кои од вечерва ќе може да ги види

публиката, досега се презентирани во Музејот на современата уметност во

Белград, во Мексико, Загреб, а од Скопје изложбата ќе патува за Истанбул и

за Сараево.
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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

СЈО ПОБАРА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА
ИСТРАГИ И ОБВИНЕНИЈА

МАКЕДОНСКИТЕ ПРОДУЦЕНТИ РАМО ДО РАМО
СО СВЕТСКИТЕ ФИЛМАЏИИ

ХУМАНИТАРЕН ПИКНИК (ФОТО)

ТРАМП ПРИСТИГНА ВО ПОСЕТА НА ИЗРАЕЛ И
ПАЛЕСТИНСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

ВРХОВЕН ПОВТОРНО ЌЕ РАСПРАВА ДАЛИ
"БОМБИТЕ" МОЖЕ ДА БИДАТ ДОКАЗ
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„Копнеж по реалното“ ги презентира различните уметнички аспекти и

согледби на реалноста, нешто што од денешна гледна точка станува се'

повиртуелно и се' понедостапно. Копнежот по реалното е ставен во

централниот фокус на делата, а уметниците, како што посочува и кураторот

Карин Цимер, се изразуваат во различни визуелни медиуми, но, сепак,

доминираат дигиталните техники и современите модалитети на уметничка

експлорација.

„Без размислување ја прифативме изложбата како дел од програмските

активности на Националната галерија на Македонија и успеавме да

воспоставиме и договор за меѓусебна соработка со Министерството за

култура на Австрија. Соработката веќе се остварува на ниво на двете

министерства, и како реципроцитетен проект веќе подготвуваме изложба на

современи македонски уметници во кураторство на Ана Франговска под

наслов „Леб и сол“ која треба да биде поставена во ноември во Виена, во

палатата ‘Порчија‘“, изјави на вчерашната прес-конференција во „Чифте-

амам“ директорката Халиде Палоши. 

На прес-конференцијата присуствуваа и Бернхард Рехн, асистент куратор на

проектот и уметникот учесник Франц Капфер, изразувајќи задоволство од

амбиентот на стариот амам во кој деновиве наназад тие учествуваа и во

поставувањето на изложбата.

Делата отвораат поетска сфера на реалност 

На изложбата „Копнеж по реалното“ се изложени дела од колекцијата на

Република Австрија. Цели 60 години австриската држава набавува

современи дела на австриска уметност со цел да ги поддржи младите

уметници. Копнежот и желбата се тоа што ја поттикнува креативната сила, а

реалноста е материјал од кој се гради уметноста. Копнежот за реалноста е

уметничко трагање кое користи слики, зборови, инсталации и филмови за да

се дојде до сржта на нашето искуство. 

„За нас, гледачите, делата на 22 млади австриски уметници, меѓународно

познати или во подем, отвораат поетска сфера на реалност“, рече Bернхард

Рехн, нагласувајќи дека оваа изложба, исто така, е изложба за убавината на

индивидуалните уметнички дела, дури и повеќе, за луѓето, нивните

општествени односи, нивните очекувања и копнежи.

Прославени титулите во Минхен и Мадрид

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?
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Статијата е прочитана 1157 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Пабло Неруда до Македонија

Неделна кинопрограма

На „Бит фест“ вечерва бајки од браќата Грим

Концерт на австриско-македонското трио ЦТР

„Седум приказни“ за седум расположенија

(ФОТО) Б како Берлин, Линија како цртеж, современа фигурација

Прва клапа на филмот „Влакна“

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