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ДЛУМ И ОФИЦИЈАЛНО ГО ПОКАЖА СВОЕТО СЕДИШТЕ ВО
ДОМОТ НА АРМ

На 5 ноември во Варшава ќе биде отворена изложбата „Современ
македонски цртеж“ со дела на 20 - ина автори

Ладислав Цветковски, „Скршен сон“

КАТЕРИНА БОГОЕВА 

Друштвото на ликовните уметници на Македонија на 3 ноември во 19 часот

и официјално ќе го презентира своето, ново и долгоочекувано седиште во

Домот на АРМ во Скопје, каде освен работните простории од страна на

Владата, во траење од десет години, со можност за продолжување, им е

доделена на користење и постоечката галерија. 

Новото раководство кое идната година ќе одбележува 60 години постоење

на Друштвото низ кое поминаа голем број значајни ликовни имиња, на

вчерашната прес - конференција, го изрази задоволството од покажаната

добра волја за помош од страна на Владата и на Министерствата за култура

и одбрана. Утре ќе биде промовирана и првата веб - страницата на ДЛУМ,

како и каталог-календар на современото македонско ликовно творештво, во

кој ќе бидат претставени дела на 18 автори. Под наслов „Современ

македонски цртеж“ пак на 5 ноември во Варшава, ќе биде отворена изложба

на дела на 20 - тина автори, членови на ДЛУМ, а селективно претставување

е најавено и за идната година во познатото Сите д Арт во Париз. 

Претседателката на ДЛУМ Тања Балаќ, ликовните автори Атанас Ботев и

Решат Амети кои се дел од новото работно тело, и во оваа прилика ги

повикаа сите автори, академските ликовни творци да им се приклучат и да

станат дел од Друштвото кое, како што потенцираа, го напушта

конзервативниот концепт за работа и долгогодишната летагрија и нуди

можност за презентација на нови медиуми. “Им нудиме можност на младите

автори да аплицираат за членство, бидејќи Домот на АРМ нуди можности за
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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

ТОДОРОВ НА ЗАМИНУВАЊЕ ПОТПИША
ДОГОВОР ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИОТ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

КОЦИЈАНЧИЧ: РЕШЕНИЕТО НА КРИЗИТЕ ВО
МАКЕДОНИЈА И ВО АЛБАНИЈА Е РЕЗУЛТАТ НА
СИЛНА РАБОТА

ПИЦА РОЛАТ

СЈО СЕ ЖАЛИ НА ОДЛУКАТА ДА НЕМА ПРИТВОР
ЗА СЕАД КОЧАН

РАСТ НА ЦЕНАТА НА НАФТАТА НА СВЕТСКИТЕ
БЕРЗИ
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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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видео - презентации, инсталации, перформански, керамика, таписерии,

стрип, дизајн’“ - посочи Ботев, а Амети укажа дека сегашната концепција на

работа ќе го напушти хиерархискиот принцип на фаворизирање на значајни

и помалку значајни автори, кој години наназад, таложеше низа проблеми во

функциорањето, поради што и голем број автори избегнуваа да членуваат. 

„Евидентно е дека се зголемува и бројот на членови Албанци во ДЛУМ, што

говори за реалната слика на Македонија, а новата концепција за работа и

презентација на творештвото на сите членови, ќе вклучува и можност и за

соработка со други граѓански организации кои работат на полето на

уметноста, но и организирање на различен тип и на ликовно - музички

настани“ - вели Амети. Според Тања Балаќ, ДЛУМ останува место од каде

што многумина ги направиле првите чекори во презентирањето, а сега нуди

и нови можност за работа, за изготвување на проекти, контакти до одредени

фондови кои можат да ги користат заинтересираните ликовни автори,

полесен начин на презентација. 

Просторот во Домот на АРМ во центарот на Скопје ДЛУМ го добил

бесплатно а како што вели сегашното раководство, ликовните уметници со

своето присуство и квалитетна работа ќе ја анимираат јавноста за она што

тие го работат, но и за содржините кои ги нуди самиот објект, со што ќе ја

оправдааат довербата.  

Статијата е прочитана 1498 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

„Плакета Милтон Манаки“ за Стефан Сидовски

Убавината на академскиот класичен балет

Есенски музички свечености

Македонски книги ќе се презентираат на четири меѓународни саеми

Две прикажувања на балетот „Јас Исидора“

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

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