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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

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 2,600.00 0.04 % RZUS 112.00 1.35 % STB 953.20 0.57 %

22.06.2014, 16:54

КРАТОВО Е ИЗВОНРЕДНО ЗА СЛИКАЊЕ ПЕЈЗАЖИ

Томе Бундевски, ликовен уметник

Катерина Богоева 

Во Кратово деновиве е отворена Ваша изложба, а во овој град се

претставувате третпат.

Да, изложувам третпат во истиот простор, во Домот на културата „Лазар

Софијанов“ во Кратово. Овој пат се претставувам со пет современи скулптури

од камен, со десет слики масло на платно и дваесет и пет графички цртежи.

Темата на моето сегашно претставување е човекот и егзистенцијата и сето она

што го оптоварува, неговите психолошки трансформации. 

Задоволен ли сте од тоа како сте досега примен од кратовци, имало ли и

претходно интерес за Вашите изложби? 

Задоволен сум, јас сум едноставен човек, а галеријата во „Лазар Софијанов“

има извонреден простор за презентација, адекватен е за изложување и на

скулптури и на слики, има добри паноа, се' е како што треба. Многу сум

задоволен и од луѓето кои ја водат галеријата, од нивниот однос кон мене

како автор, од публиката. Изложбата ќе биде отворена во наредните две

недели, секој може да ја посети, влезот е бесплатен. Во овој период во

Кратово се случуваат многу културни настани, а градот е извонреден и за
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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

ИЗГРАДБАТА НА ПЛОШТАДОТ "СКЕНДЕРБЕГ"
ПОСКАПЕ ЗА НОВИ 300.000 ЕВРА

СЗО: ПОРАДИ ДЕПРЕСИЈАТА ГОДИШНО СЕ
САМОУБИВААТ ПО 800.000 ЛУЃЕ

ПОЛСКИТЕ ИЗДАВАЧИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА
МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ

ИЗГЛАСАНА РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА

ВО НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЈА ИЗЛОЖБА НА
ГРАФИКИ ОД ИВАН МЕШТРОВИЌ
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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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сликање пејзажи, акварели. Со уште неколку ликовни уметници кратовци и

уметници од Скопје самоиницијативно се подготвуваме таму да отвориме и

ликовна колонија. Сега во Кратово има една ликовна колонија, но во неа

учествуваат деца, ученици, а ова би била колонија на возрасни автори,

творци. Имаме поддршка од Министерството за култура, од заинтересирани

луѓе од градот, а и градоначалникот на Кратово сметам дека годинава треба

да не' подржи. Овој град заслужува да има ликовна колонија бидејќи е меѓу

најстарите во Македонија. 

Ќе имате ли и други изложби низ Македонија годинава? 

Мислам дека ќе настапам и во Крушево каде што може да ја презентирам

истата изложба од Кратово, само надополнета со нови цртежи и слики. А

моментално сум фокусиран на работа на скулптури од дрво и мермер.

Статијата е прочитана 499 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

„Откачи“ е најдобар филм на 5. „Македокс“

Популарното „фиќо“ е центар на „Мо(ну)мент“

Силен аплауз за настапот на „Танец“ во Рига

„Риба во шишето ракија“ - Орхан Вели на македонски јазик

Оперските арии го стартуваа 35-то „Скопско лето“

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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