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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

ALK 5,858.72 1.06 % ALKB 18,510.00 0.00 % BESK 10,815.00 0.35 % GRNT 749.46 3.31 % KMB 2,710.51 0.10 % OHB 4,737.23 1.20 % OKTA 
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ВИРТУЕЛНИОТ СВЕТ НЕ Е ДОВОЛЕН

Славица Јанешлиева-Бачварска

вон.проф. на Факултетот за ликовна уметност и графичар

Катерина Богоева 

Под наслов „Визуелно размислување“, на Факултетот за ликовни уметности во

Сули-ан, месецов можеше да се види интересна изложба на единаесет

студенти од втора година на Студиската програма по графика. Вниманието го

привлече разновидноста на изложените дела, сериозноста во пристапот на

формулирањето на младешките светови. Каква задача им зададовте? 

Изложбата е всушност резултат на истоимениот, едногодишен проект

финансиски поддржан од УКИМ. По реализираните предавања, следуваа

работилници на кои со учесниците-студенти се истражуваше, дискутираше,

селектираше и практично се работеше на три зададени теми: „Еден ден (24

часа)“, „Идентитет“ и „Вчерашниот ден“. Всушност студентите требаше да бидат

крајно искрени, и од идеја преку боја, форма, фотографија, симбол/знак,

објект и текст да дојдат до фазата - реализација на дело (објект, инсталација,

видео итн.) без ограничување во медиумот. Покрај практичниот дел, од нив се

очекуваше и текстуално да ја образложат идејата и истражувањето.

Во каталогот за изложбата велите дека во време кога информациите се брзи,

евтини и неограничени постои проблем на споделување на визуелните дела

на прониклив и забавен начин. Имаат ли само младите таков проблем и што е

причината?
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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

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов

 

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СТУДЕНТИТЕ "ФИСКУЛТУРЦИ" НАЈУСПЕШНИ
НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ НА УКИМ

ПОЛИЦИСКИОТ СИНДИКАТ БАРА КОМАНДНА
ОДГОВОРНОСТ

СЈО ИНСИСТИРА НА ПРИТВОР ЗА КОЧАН -
МОЖЕ ДА ГО ПОВТОРИ ДЕЛОТО

МАКЕДОНСКАТА ПОЕЗИЈА И ПРОЗА НА САЕМОТ
ВО ВАРШАВА
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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

Мислам дека се' повеќе стануваме зависни од можноста да добиеме секакви

информации без да станеме од столчето и да го тргнеме погледот од

мониторот. Но тие информации не се секогаш проверени и доволни.

Виртуелниот свет не е доволен. За да бидеме свесни за околината мора да ги

вклучиме и останатите сетила.

Освен Вас, автори на изложбата и истоимениот проект се и проф. Ладислав

Цветковски и Гоце Наневски. Што ново успеавте да дознаете преку

реализираните предавања и работилници за студентите, нивната имагинација,

преокупациите? 

Овој тип на работа со студентите има обостран бенефит и ја олеснува и

збогатува нашата секојдневна комуникација. Искреното разменување

информации, преокупации, интереси и идеи е многу битно. Особено ни се

допадна нивниот ентузијазам кон истражувањето и создавањето, вниманието

со кое ги примаа информациите и инструкциите, начинот на кои се соочуваа

со создавање дело кое за разлика од графиката не е нужно да е во рамка и на

ѕид. Соочувањето со визуелизацијата на делото и организацијата на

изложбениот простор беше предизвик за нив. Постерот-каталог е исто така

сработен од учесниците во проектот. „Визуелно размислување“ беше добра

можност за нив да го проследат и учествуваат во целокупниот процес на

создавање и отворање изложба.

А кои се Вашите актуелни творечки преокупации? Подготвувате ли можеби

нова самостојна изложба?

Јас сум „зависник“ од престојот во моето ателје и постојано творам и

изложувам. Деновиве ги испратив селектираните дела од жири за второто

Меѓународно триенале во Белград. На 12 јуни се отвара 15. Меѓународно

триенале на мала графика во Лоџ, Полска, каде што учествувам со 2 графики,

а во септември по покана на организаторот учествувам на 17. Меѓународно

биенале на мал формат во Белгија.

Статијата е прочитана 854 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Пренесено - Аларм поради градежниот бум во Истанбул

Што прават

Шакира - Синот Милан тргнува по стапките на таткото

Извинување поради бакнеж

Поради неа жените без причина ги отстрануваат дојките

Омлет-ролат

Пипа Мидлтон - Пократка коса за „кралската“ сестра

Крај за плетенките како заштитен знак

Јужноамериканците - најпозитивни, Балканците - песимисти

Јанева очекува СЈО да продолжи со работа

Прославени титулите во Минхен и Мадрид

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

        

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