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

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации

17.05.2010, 17:48

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ ПРОСЛАВУВА 30-
ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ

Вечерва во МСУ ќе биде одржан свечен собир, а ќе биде отворена и прва

изложба на професорите на ФЛУ

Катерина Богоева

Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот „Св Кирил и Методиј“,

вечерва на Меѓународниот ден на музеите во Музејот на современата

уметност со пригодна свеченост ќе ја одбележи 30-годишнината од своето

постоење. Свечениот собир ќе биде отворен во 18,30 часот со обраќање на

продеканот на ФЛУ, Славица Јанешлиева- Бачварска, а пригодна реч ќе

одржат деканот Димитар Малиданов и ректорот на Универзитетот „Св.Кирил

и Методиј“, Велимир Стојковски. 

Во оваа пригода Факултетот за ликовна уметност ќе додели и плакети, а во

20 часот ќе биде отворена и првата изложба на дела на професорите на

ФЛУ од страна на министерката за култура, Елизабета Канческа-Милевска.

Во 20,30 часот во музејската киносала ќе биде прикажан и филмот „100

години македонска ликовна уметност“ во продукција на МТВ. 

Факултетот за ликовни уметности - Скопје е првиот уметнички факултет и

наставно-научна институција од областа на ликовните уметности во

Република Македонија, основан на 31 март 1980 година, на кој се

изведуваат универзитетски студии од прв и од втор циклус од областа на

ликовните уметности, дизајнот, визуелната култура и други области кои се во

врска со основната дејност. 

Основите врз кои и денес функционира тој, едуцирајќи нови генерации

студенти, со огромен ентузијазам ги поставиле неговите први професори,

еминентните македонски ликовни уметници: Димитар Кондовски, Петар

Мазев, Петар Хаџи Бошков, Драгутин Аврамовски - Гуте, Родољуб Анастасов

и Душан Перчинков 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

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

СДСМ ГИ ПОДГОТВИ ИЗМЕНИТЕ ЗА
УКИНУВАЊЕ НА БОЛНИЧКАТА
ПАРТИЦИПАЦИЈА

ИВАНОВ: СО ЈОРДАН ПОСТИГНАВМЕ
НАПРЕДОК ВО СФЕРАТА НА РАЗУЗНАВАЊЕ И
РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ

ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ПАК
КАМПУВААТ ЗА ДА БИДАТ ВИДЕНИ И
СЛУШНАТИ

СТУДЕНТИТЕ "ФИСКУЛТУРЦИ" НАЈУСПЕШНИ
НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ НА УКИМ

ПОЛИЦИСКИОТ СИНДИКАТ БАРА КОМАНДНА
ОДГОВОРНОСТ
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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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Професорот Петар Хаџи Бошко бил првиот декан, а Душан Перчинков,

првиот продекан на Факултетот каде што денес во постојан работен однос

се 23 лица.

Кустос - советникот Викторија Васева-Димеска од Музејот на современата

уметност е куратор на изложбата, на првото претставување на избор на

делата на најголем дел од професорите. Ќе бидат презентирани дела од 38

автори од различни генерации со различни сензибилитети, кои се очекува

да го привлечат вниманието на публиката, која вечерва, на Денот на музеите

-18 мај ќе може да ги погледне до 24 часот, а изложбата ќе биде отворена

до 20 август. 

„Сите автори - сите професори (и нивните ученици и следбеници) имаат свое

портфолио, своја ликовна историја, своја биографија во Музејот на

современата уметност! Нивната биографија ќе ја пишуваат нивните ученици,

секако и ќе ги надминуваат, бидејќи имаат солидна основа за тоа. Но, факт е

дека низ оваа презентација може да си приспомниме за стилскиот развој на

македонската современа ликовна уметност“, посочува во отпечатениот

двојазичен, македонско-англискиот каталог, Васева Димеска.

Статијата е прочитана 1886 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Магичниот свет на чешки илустрации за деца

Доцни исплатата на археолошките локалитети

Кан го тресат скандали

 

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.
Сподели

период од-до 2006    2014
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