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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

Лицата со посебни
потреби кампуваат за да
бидат видени и слушнати

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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СОЊА ДИМОВСКА ДОБИТНИЧКА НА НАГРАДАТА НА ДЛУМ ЗА
ГРАФИКА

Шќипе Мехмети и Дијана Томиќ се добитнички на откупната награда „Св
Климент Охридски“, а Славица Јанешлиева на наградата на ТВ Телма

КАТЕРИНА БОГОЕВА 

Четирите ликовни уметници, Соња Димовска, Шќипе Мехмети, Дијана Томиќ

и Славица Јанешлиева се добитнички на годинешните награди на

традиционалната, 37 -ма по ред, Годишна изложба - ДЛУМ графика,

отворена вчера, во Народната и Универзитетска библиотека „Св Климент

Охридски“.

Соња Димовска е добитничка на Годишната награда на ДЛУМ, за графиката

под наслов „Bombilius major“, Шќипе Мехмети со графиката „Траги“ и Дијана

Томиќ со „Меланхолија“ се добитнички на откупната награда „Св Климент

Охридски“, а Славица Јанешлиева со делото „Плодност“ е добитничка на

откупната награда што ја доделува Телевизија Телма. 

На вчерашното отворање на изложбата во холот на библиотеката, каде се

презентирани 25 дела од 25 автори, говореше претседателката на
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

СДСМ И БЕСА РАЗГОВАРЛЕ ЗА ПРИНЦИПИТЕ,А
НЕ ЗА ПОДЕЛБА НА РЕСОРИТЕ

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА

ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ

УСТАВНИОТ СУД СЕ ПРЕМИСЛИ И ЈА СИМНА
ЗАБРАНАТА ЗА ЗА БАРОК НА ГТЦ И МОБ
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Друштвото на ликовните уметници на Македонија, Тања Балаќ која и лично

им ги врачи наградите на двете присутни уметници, Шќипе Мехмети и Соња

Димовска. Истовремено, Балаќ ги информираше присутните меѓу кои имаше

мал број на уметници, за новото седиште на ДЛУМ во Домот на АРМ и за

отворањето на првата веб - страница на Друштвото, донирана од фирмата

Промодизајн. Таа истовремено упати и покана до ликовните уметници да ги

достават своите податоци за да бидат соодветно презентирани.

Соња Димовска објасни дека со латинскиот назив на нејзиното дело

„Bombilius major“, е именуван еден мошне мал и редок инсект, одредена

комбинација меѓу пчела и мува. 

„Инсектот на графиката делува како многу голем, што е и карактеристика на

сите мои дела, инспирирани од инсектите. Графиката е дел од еден циклус

на кој сеште работам, а е создадена на еден мој студиски престој во март, во

Дрезден, Германија каде на изложба под наслов „Сетила“ презентирав други

дела, дигитални отпечатоци, за разлика од ова дело кое е работено во

традиционална графичка техника. 

Награденото дело „Траги“ на Шќипе Мехмети, беше неодамна презентирано

и во рамките на нејзината изложба во Културно-информативниот центар во

Скопје, отворена по магистрирањето на Факултетот за ликовни уметности,

кај проф, Трајче Блажевски. 

„Делото е направено во комбинирана техника колографија, сува игла.

„Поглед низ фрагменти“ беше темата на мојата магистерска работа, а „Траги“

е нејзин дел. Бев инспирирана од многу мал детал, а вообичаено,

фрагментите од кои потоа правам и графики во големи димензии, се

инспирирани од природата и од урбаните простори. Имав и една графика од

Мариово, каде додека студирав, бевме со професорот Танас Луловски. Ме

инспирираше фрагмент од скалила, од напуштена, но многу убава куќа, но

имам и графики кои не се директно поврзани со одреден простор. Дел од

нив се настанати под инспирација од фрагменти од подот на ателјето на

ФЛУ каде ја работев магистерската работа “ - вели младата графичарка

Мехмети, која има ателје за работа и дома, во Кичево. Но, таму сеуште не го

претставила своето творештво. Пред себе има големи планови, а во нив

веројатно и ќе се вклопи идна изложба во тамошниот Дом на културата.

Статијата е прочитана 1785 пати. 
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