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И УМЕТНОСТА Е ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ

Во просториите на Светска банка и во швајцарската амбасада, една година
ќе изложуваат 14 македонски уметници

Катерина Богоева 

Амбасадата на Швајцарија и канцеларијата на Светска банка во Македонија,

започнаа со реализација на едногодишниот проект „Уметност и развој“,

преку кој на домашната и меѓународната јавност со презентација на избор

на дела од современата македонска ликовна сцена, ќе и ја доближат моќта

на уметноста и ќе нудат нови патишта за нејзино влијание на општествениот

развој.

Во галеријата на Амбасадата, „Прес ту егзит“ и во просториите на Светската

банка во центарот на Скопје, е изложен избор од по три до четири дела на

14 автори, потврдени имиња на ликовната сцена во земјава и странство,

како и дела на студенти на Факултетот за ликовна уметност при

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“: Ана Димцевска, Дијана Томиќ -

Радевска, Гоце Наневски, Ибрахим Беди, Маријана Шијаковска, Милена

Тоневска, Мирна Арсовска, Нехат Беќири, Симонида Филипова - Китановска,

Славица Јанешлиева, Тања Балаќ, Теута Хоџа, Жанета Вангели и Зоран

Тошевски. 

Сметајќи на движечката сила на уметничките идеи, на моќта на културата

како неодвоив дел од севкупниот општествен развој, швајцарската

амбасадорка Никол Вирш и претставникот на Светската банка Маркус

Репник, (како што вчера посочија на одржаната прес - конференција), го

оформиле проектот, со уверување дека во иднина ќе се развива со

приклучување и на нови ликовни автори, чии дела треба да освојуваат

различни места за презентација. Двете институции ќе ја промовираат

работата и делата на уметниците преку своите интернет страници, печатени

каталози и организација на јавни настани.
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СЈО ИНСИСТИРА НА ПРИТВОР ЗА КОЧАН -
МОЖЕ ДА ГО ПОВТОРИ ДЕЛОТО

МАКЕДОНСКАТА ПОЕЗИЈА И ПРОЗА НА САЕМОТ
ВО ВАРШАВА

РЕВИЈАЛНА ТРКА "ВОЗИ ПРАВО, ВОЗИ ЗДРАВО"

ИТАЛИЈА ВОВЕДУВА ЗАДОЛЖИТЕЛНА
ВАКЦИНАЦИЈА НА ДЕЦАТА

ИВАНОВ НА СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ ВО
ЈОРДАН
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МАРКЕТИНГ

Швајцарската амбасадорка говореше за неминовната потреба од

поврзување на уметноста, политиката и економијата во севкупниот развој на

земјата, од презентирање на авторското творештво и на места каде се

говори и одлучува за развојот, посочувајќи дека веќе има позитивни одгласи

и кај новите членови на македонската влада, кои во разговори со неа,

изразиле желба во своите простории да изложат дела од домашните автори.

„Би сакале делата на уметниците да влезат во нејнеобичните места, да

излезат од музеите и галериите“, рече таа. 

„Парите не се единствените што прават промени, промените доаѓаат и од

идеите на уметниците, тие влијаат на современиот имиџ на земјата“,

потенцираше претставникот од Светска банка.

Уметниците што добија можност за презентација и продажба на делата (кои

се и охрабрени од организаторите, да одвојат 10 проценти од вредноста на

продаденото за хуманитарна или општествена организација), се селектирани

од Уметнички комитет, во чие име вчера се обрати кураторот Златко

Теодосиевски. „Ниту културата, ниту уметноста ние сеуште не ги гледаме

како сегмент од развојот на општеството. Со децении наназад, инститициите

во земјава не откупуваат дела од уметниците кои се принудени да ги

продаваат на најразлични начини. Швајцарската амбасада и Светска банка

на овој начин ќе им помогнат да дојдат до јавноста, до професионалната и

воопшто до меѓународната јавност“.

За сликарката Симонида Филиповска-Китановска, започнатиот проект е

интересно искуство. И се допаѓа можноста да издвои дел од продажбата на

своите дела за хуманитарни цели. Напомена дека во светот ваквите изложби

не се новина и дека се добра можност за презентација. 

Задоволна пак што и нејзиното творештво е вбројано меѓу етаблираните

автори, младата студентка Маријана Шијаковска очекува преку овој проект

јавноста да се запознае со она што таа го работи.

 

Статијата е прочитана 1511 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Во Богданци се одржа графичка работилница

„Модерната политологија“ од д-р Димитар Мирчев и д-р Лидија Христова

Затворање со гостите од Белград и од Љубљана

Премиера на „Тетовирани души“ во Кумановски театар

Почнува „Денови на Вардар“ - да ја разбудиме еколошката свест!

Се реновира големата сцена во Македонската опера и балет

Богатства од антички гробишта откопани кај родното место на Александар

Одбележан јубилејот 100 години од раѓањето на Кочо Рацин

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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