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Трамп: Пред нас е ретка
можност за мир меѓу
Израел и Палестинците

„Талир“, „Траекторија“ и
„Тревник“ нови предмети
на СЈО

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

0.35 % GRNT 749.38 3.30 % KMB 2,710.51 0.10 % OHB 4,743.27 1.33 % OKTA 2,600.00 0.04 % RZUS 112.00 1.35 % STB 953.20 0.57 % STIL 88.00 2.22 % TPLF 1,402.42 
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РАЗГОВОР - ВО МАЛЕЗИЈА БЕВ КАКО НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
„ОСКАР“

Уметникот Ѓорѓи Чулаковски-Џото учествуваше на првото „Ланкави арт-
биенале“, а во февруари ќе изложува и на островот Пенинг

Катерина Богоева 

Ликовниот уметник Ѓорѓи Чулаковски-Џото претстави дел од своето

творештво во Малезија на првото Малезиско арт-биенале „Ланкави арт-

биенале“, кое од 12 до 21 октомври се одржуваше на најголемиот тамошен

остров Ланкави. Деновиве во Скопје ни ги пренесе импресиите од

уметничката средба каде што учествувале 260 уметници од целиот свет, од

контактите со големиот малезиски сликар Питер Лиу од кого добил покана за

своја самостојна изложба што веќе е закажана за 10 февруари во градот Џорџ

Таун, на островот Пенинг, заштитен од УНЕСКО, во галеријата на Лиу.

Чулаковски во оваа пригода разговарал со Лиу, пак, за негово учество на едно

од изданијата на Кичевската ликовна колонија. 

„На Биеналето бев на покана од Малезиската асоцијација за ликовни

уметности и навистина бев многу изненаден од високиот третман на

уметниците и од неговото помпезно отворање: Беше како на доделувањето на

„Оскар“, со црвени теписи, со вечера, музика, со малезиски артисти, со изведба

на традиционални танци. На свеченоста присуствуваа и малезискиот премиер

и министерката за култура и туризам. Сум бил на повеќе биеналиња од таков

тип и во Норвешка, Шведска, Финска, Шпанија, но на таков прием не сум
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов
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предмети на СЈО
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ДВЕ ДОКТОРКИ ВО ТРКА ЗА ПРВ ЧОВЕК НА
ЛЕКАРСКА КОМОРА

РАСТАТ АПЕТИТЕТЕ ЗА ВИЦЕПРЕМИЕРСКОТО
МЕСТО ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

ДА ИМА ПОСЕБЕН ФОНД ЗА ЛЕКОВИ ЗА
МАЛИГНИ БОЛЕСТИ

ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ВЛАДАТА ТЕЧАТ, НО
ПОБАВНО ОТКОЛКУ ШТО СЕ ОЧЕКУВАШЕ

УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СЛАВИ
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наишол досега. Оваа ликовна манифестација чинеше три милиони евра, а

нејзиното организирање беше во функција на развивање на туризмот и

подигање на нивото на уметноста, особено на островот Ланкави“, вели

Чулаковски. Тој и сликарката, алпинист, Илина Арсова биле единствените

учесници од Македонија, а нивни дела се наоѓаат во високо професионално

изработениот каталог. Чулаковски учествувал на Биеналето со две графики,

акватинта и литографија, инспирирани од македонските предели. Уметниците

поделени во групи сликале, била отворена и изложба, а тој, како што и

напоменува, бил во европската група на Питер Лиу, со кого се познава веќе

20 години, од заедничко учество на Биенале во Финска. Го импресионирала и

галеријата, но и ателјето на Лиу, кое уметниците имале можност да го посетат

при посетата на Пенинг. За изложбата во февруари, во оваа пригода во

Малезија, Чулаковски однел 20 дела. 

„Имаше интерес за моите графики, ги видоа и кинески галеристи на

Биеналето, а пет графики ќе одат за Кина. Во тој дел на светот, во Малезија, во

Индонезија, не се работи литографијата на камен што јас ја работам. Во моите

графики има многу валери што претпоставувам им наликуваат на делата од

тој дел на светот, и ги привлекуваат. Бев воодушевен и од островот Пенинг, од

Џорџ Таун кој е полн со галерии, а галеријата во која ќе изложувам е исто

така заштитена од УНЕСКО. Присутните галеристи и уметници од тој дел од

светот се интересираа за моите дела. Дел од нив покажаа интерес да

изложувам и во Џакарта, во Индонезија, да учествувам на колонии. Учеството

на Биеналето во Ланкави е значајно и поради реализираните контакти со

уметниците. Очекувам на Кичевската ликовна колонија освен Питер Лиу да

дојде и уште еден значаен малезиски сликар, Јусуф Ќани“. 

Ѓорѓи Чулаковски посочи дека македонското Министерството за култура му

финансирало дел од патувањето на Биеналето во Ланкави, а со задоволство

ни го покажа и каталогот од оваа прва, но со тенденција да стане и

традиционална ликовна манифестација во Малезија. На неговата прва

страница се наоѓа дело на Питер Лиу, а на последната, на Јусуф Ќани.

Статијата е прочитана 982 пати. 
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