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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

ALK 5,858.72 1.06 % ALKB 18,510.00 0.00 % BESK 10,815.00 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 

10.12.2015, 18:24

СЛИКА НА МИЛАН АНДОВ НА ПЛАКАТОТ НА „ФЛУКС“

Сликарот од Скопје е дел од 100-те уметници кои се претставуваат на
изложба во Кралскиот колеџ за уметност во Кенсингтон, Лондон

Катерина Богоева 

Слика на македонскиот уметник Милан Андов се наоѓа на плакатот на

групната изложба „Флукс“ која е отворена во уметничко училиште во

Кралскиот колеџ за уметност (Royal College of Art), во Кенсингтон, во Лондон.

Изложени се дела на 100 од, како што е најавено, најталентираните

современи уметници и изведувачи. Изложбата „Флукс“ се смета за еден од

најновите и највозбудливи настани во меѓународната современа уметност и

перформанси, чија цел е да го премости јазот меѓу уметниците и купувачите,
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов
Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

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

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

САМО 0,5 ОТСТО ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ
ПОВРШИНИ СЕ ПОД ОРГАНСКА ХРАНА

ВРХОВНИОТ СУД ЈА ОДЛОЖИ РАСПРАВАТА ЗА
ПРАВНИОТ АСПЕКТ НА "БОМБИТЕ"

ТРАМП: ПРЕД НАС Е РЕТКА МОЖНОСТ ЗА МИР
МЕЃУ ИЗРАЕЛ И ПАЛЕСТИНЦИТЕ

СЈО БАРА БЛОКАДА НА ДЕЛ ОД ИМОТОТ НА
ВМРО-ДПМНЕ

СЕЛА: НА 27 АПРИЛ БЕШЕ ИЗВРШЕН АТЕНТАТ
ВРЗ АЛБАНЦИТЕ, НЕ ВРЗ МЕНЕ
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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

да ја приближи современата уметност до пошироката публика и активно да

бара соработка, пораки и места за изложби. Синоќешното нејзино отворање

беше наменето за ограничен број колекционери, галеристи и љубители на

уметноста, а од денеска до 14 декември изложбата ќе биде отворена за

пошироката јавност. Милан Андов напомнува дека се очекуваат околу 2.000

посетители. „’Флукс’ е настан кој се разви во последниве две години. Почна

како онлајн платформа со неколку уметници, меѓу кои бев и јас.

Организаторката Лиза Греј која живее и работи во Лондон ме исконтактира на

’Фејсбук’ , воодушевена од она што го работам и набргу потоа дадов кратко

интервју за веб-страницата ’Grays art gallery’. Неколкуте квалитетни уметници

привлекоа внимание и брзо се приклучија други. Сето тоа имаше добар одѕив

и следната идеја на Греј беше да се направи групна изложба во Лондон.

Прекрасно беше организиран првиот Флукс-настан. Јас учествував со четири

дела од последната моја изложба ’Тransference’. Изложбата беше поставена во

познатиот арт-објект, ‘Д’рег фактори“(The Rag Factory)’, на Хениџ стрит, во

центарот на Лондон. За жал, не присуствував на отворањето, иако бев

официјално поканет. Делата со кои учествував предизвикаа голем интерес и

по предлог на организаторката беа искористени за промотивниот материјал,

како што се: плакатот, каверот на ’Флукс’, официјалните покани за изложбата

итн. Овој пат, по успехот на минатиот ’Флукс’, Лиза Греј успеа да вклучи повеќе

организатори, куратори, спонзори и помагачи на настанот и да отиде на едно

повисоко ниво. Како локација успеа да го обезбеди изложбениот простор на

Кралскиот колеџ за уметност. Соработката продолжува и по ова. Настанот

предизвика неверојатен интерес. За сите учесници, ова е голема промоција,

која создаде можност за секакви соработки. Јас веќе бев контактиран од

неколку лондонски галерии и преговори се во тек“, изјави деновиве сликарот

од Скопје, Милан Андов. 

Статијата е прочитана 666 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

„Третманот на безобразното во етнологијата“

Годишен симпозиум на Здружението на ликовни критичари

Претставени преводи на бугарски јазик од македонски автори

Промовирани четири книги со Брајово писмо во Велес

Животот течел, и покрај војните и сиромаштијата

Македонската литература на Саемот на книга во Москва

„Кабинети на чуда и библиотеки“ на Вана Урошевиќ

Остен организира средба со Душан Перчинков

 

Има ли опозиција во Србија?

СЈО: Груевски осомничен за перење пари и
местење тендер за патишта

Прославени титулите во Минхен и Мадрид

        

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

период од-до 2006    2014
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