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И покрај ладното време
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потреби не се откажаа од
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Бандиќ со мала предност за
Загреб
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ГРАФИЧКИОТ СВЕТ ОД БОГДАНЦИ ПОВТОРНО ВО СКОПЈЕ

Изложбата на 150 дела од графичката работилница „Софија“ е доказ за
успешниот шестгодишен пат што го измина досега

Катерина Богоева 

Ликовната публика деновиве во Музејот на град Скопје има можност да ужива

во Графичкото триенале 2013 на веќе етаблираната Графичка работилница

„Софија“, која и годинава по шести пат, од 23 август до 3 септември, се одржа

во Богданци. 

Изложени се 150 дела на учесниците, талентирани додипломци и оние што

запишале постдипломски студии по графика од академиите за ликовни

уметности во Скопје, Нови Сад, Загреб, Белград, Мостар, Сараево, Њу Џерси,

Софија, Нови Пазар и во Љубљана, што се создадени на работилницата во

2010, 2011 и 2013 година. Разновидноста на темите и техниките на изработка,

квалитетот, но и самиот број на изложени дела говори за професионалниот

пристап на авторите, но и на организаторот, печатницата „Софија“, која од

почетокот на одржување на работилницата во целост ги покрива сите

трошоци за нејзина реализација. 

„Кај нас во Загреб да те одберат да дојдеш во Богданци на графичката

работилница се доживува како награда“, изјавила Далија Финек од

загрепската Академија за ликовни уметности, а нејзината изјава како и

изјавите на дел од другите учесници е поместена во добро дизајнираниот

каталог за изложбата каде што за работата и значењето на графичката

работилница пишува ликовниот критичар, професор Владимир Величковски.

Тој посочува дека „во ова време на опаѓање на графичкиот израз
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
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ВАРДАРКИ ГО ОСВОИ РАКОМЕНТНИОТ КУП НА
МАКЕДОНИЈА

ИБРАХИМИ: ИДНАТА ВЛАДА ДА ГО ПРОДОЛЖИ
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работилницата претставува светла точка на мапата на графичката уметност и

ликовната култура не само во Република Македонија, туку и на еден поширок

простор“.

Наведува дека печат и' даваат младите автори кои во Богданци работат во

текот на две недели, кон крајот на август и почетокот на септември секоја

година. „Се практикуваат класични и понови техники, со широка можност за

изразување, техники на длабок печат, на висок и рамен печат со можност за

експериментирање во областа на фотомонтажата, дигиталниот печат итн“. 

Претседателот на Советот на работилницата, проф. Константин Танчев-Динка,

кој заедно со проф. Сања Жигиќ од Нови Сад беше ментор на работилницата

одржана во 2011 година, е задоволен од начинот на кој таа се одвива.

„Досега по наша покана учествуваа шест ликовни академии, секоја со по

двајца кандидати кои академиите ги избираат самите, а секоја година како

ментор покануваме и по еден професор. Кога ја започнувавме, идејата беше,

а така и се случи, таа да не функционира по принцип на колонија, туку како

отворена работилница која ги поседува сите графички техники и ги има сите

услови. Во текот на годината заинтересираните можат да престојуваат таму и

да работат и надвор од предвидената сесија. Интерес има, студентите кои

дошле еднаш, сакаат да дојдат повторно“, посочува Динка и на фактот дека

учесниците на работилницата продолжуваат да контактираат и по нејзиното

завршување. 

Организаторот на работилницата, Виктор Семенпеев, син на сопственикот на

печатницата „Софија“, Драги Семенпеев, е графичар, исто како и неговите

татко, брат и сестра. Виктор дипломирал на Академијата за ликовни уметности

во Нови Сад, а по повод изложбата во Скопје, информира дека делата од

секоја работилница се презентираат најнапред на годишна изложба во

Богданци, па потоа во Кавадарци и во Неготино. Посочи дека на учесниците

за работа им се на располагање три преси, но и дека сите материјали за

работа им ги обезбедува печатницата.

„Досега работилницата не побарала финансиска поДдршка ниту од Општина

Богданци, ниту, пак, од Министерството за култура, но планираме за идната

година за поддршка да се обратиме до Министерството “, рече Виктор

Семенпеев, според кого поддршката на работилницата, а со тоа и на културата

во Македонија за неговото семејство претставува големо задоволство.

Статијата е прочитана 824 пати. 
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Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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