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„АРТ ПОИНТ ГУМНО“ СО ИЗЛОЖБИ ВО ЕУ ИНФОЦЕНТАРОТ

Од вечерва до 15 април ќе биде отворен серијал од 3 изложби со дела на
европски уметници , гости на уметничката резиденција во Слоештица

Катерина Богоева 

Магијата на модрата планина“ е насловот на изложбата што вечерва ќе биде

отворена во ЕУ Инфоцентарот во 19 часот, каде што ќе бидат презентирани

дела од 18 современи европски уметници создадени од 2003 до 2015 година

во уметничката резиденција „Арт поинт - Гумно“ во селото Слоештица, Демир

Хисар. Станува збор за серијал од 3 изложби што ќе бидат отворани од

вечерва до 15 април, на кои ќе можат да се видат дела на дел од

реномираните меѓународни уметници кои беа официјални гости на веќе

познатата уметничка резиденција. 

Изложбата е во организација на Делегацијата на ЕУ во Скопје и на

Меѓународниот центар за уметност и одржлив развој „Арт поинт - Гумно“,

куратор е претставникот на Центарот, уметникот Сергеј Андреевски, кој

вечерва ќе има и свое обраќање на нејзиното отворање по обраќањата на

Мартин Клауке, раководител на Секторот за соработка на Делегацијата на ЕУи

на холандскиот амбасадор Воутер Пломп. 

Изложбата е дел од серијата настани од културата на ЕУ Инфоцентарот

насловени „Културни приказни“. Од ЕУ Инфоцентарот потенцираат дека

„посетителите ќе имаат можност да видат како уметниците од Европа ја

доживуваат руралната страна на Македонија, но и потсетуваат дека

Меѓународниот центар за уметност и одржлив развој „Арт поинт - Гумно“, во

рамките на чии активности, во континуитет од 13
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НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ
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министерот Диме Спасов
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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години постои и програмата Уметничка резиденција, е основан и воден од

семејството Андреевски. 

„Креативните авантури на Сергеј Андреевски воедно претставуваат

исклучителна можност тој да се сретне со истакнати уметници и уметнички

организации од целиот свет и дел од нив да покани на заедничко славење на

уметноста во неговата родна земја. Работилницата вообичаено се организира

еднаш годишно за 2-4 уметници од различни земји од светот. За време на

нивниот престој во селото, кој трае најмалку 3 недели, уметниците креираат

инспирирани од природните убавини на регионот и од оригиналниот дух на

локалното население. Ваквите проекти за доброто на заедницата изградија

вечни пријателства и отворија нови хоризонти“, укажуваат од ЕУ

Инфоцентарот. 

„Арт поинт - Гумно е можеби единствена институција на целиот Балкан, што

нуди резиденцијален престој за уметниците т.е. тие имаат можност да

престојуваат подолго (некогаш и месец и половина), за разлика од класичните

колонии од регионов. Покрај создавањето уметност, ние ги запознаваме

уметниците со знаменитостите на поширокиот регион: Битола,

Крушево,Охрид,Демир Хисар..“, вели Сергеј Андреевски кој напомнува дека

освен што меѓусебно се дружат и творат, уметниците активно комуницираат и

со локалните жители.

„Впрочем, едно од нашите барања до нив е да работат за, и со заедницата, и

тоа низ годиниве успешно го прават, особено со најмладите... Таа наша

заложба е можеби највредната награда за сите. ...Ние буквално создаваме

трајни пријатели на нашата земја“. 

Во Слоештица, според Андреевски од 2003 - 2015 год, престојувале

четириесетина исклучителни „ликовни појави“ од целиот свет. „Во ЕУ

Инфоцентарот ќе претставиме само уметници кои потекнуваат од Европската

унија, а нивниот број е 18 + 1 (шкотскиот поет Роди Горман).На изложбата

‘Магијата на модрата планина‘ ќе бидат претставени платна, цртежи, акварели,

фотографии и скулптури“, рече Андреевски. 

Запрашан за планот за работа на „Арт поинт - Гумно“ за оваа година, но и

дали ќе се реализира со одредена поддршка од Министерството за култура и

локалната власт, тој рече: „За оваа година имаме предвидено гости уметници

од Грузија, Шкотска, Америка, Германија и Филипини. Во изминатиов период

комуницираме со уметниците и ги дефинираме деталите за нивното доаѓање.

Нашата организација и годинава е финансиски делумно поддржана од

Министерството за култура, а општината Демир Хисар честопати ни излегува

во пресрет подржувајќи ги нашите активности во регионот со нефинансиска

поддршка“.

Статијата е прочитана 1133 пати. 
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