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ПРИКАЗНИТЕ НА ДВА НАГРАДЕНИ ТВОРЕЧКИ СВЕТА

Ивана Настеска и Росица Лазеска ги претставија своите наградени дела од

ДЛУМ

Катерина Богоева

Ликовните уметници Ивана Настеска, добитничка на минатогодишната Гран-

при, награда за графика на Друштвото на ликовните уметници на

Македонија, и Росица Лазеска, добитничка на наградата за цртеж „Никола

Мартиноски“, се претставија во Ликовниот салон на ДЛУМ. Претходно,

Настеска ги изложи своите графики и масла на платно во „Куќата на

Робевци“ во Охрид, а во јуни со графики ќе учествува и на првото

Интернационално триенале на графика во Белград. Изложбата во Домот на

АРМ во Скопје, каде што презентираше цртежи, Лазеска, воедно, ја смета и

како најава за своја идна, малку пообемна презентација на творештвото. Таа

е добитничка и на минатогодишната награда за цртеж на изложбата на

Светската галерија на уметност на хартија, цртеж „Остен“. 

Ирена Настеска живее и работи во Тетово како наставник по ликовно

образование во основно училиште. Во Белград ќе се претстави во ист

простор со делата на репрезентативните и еминентните графичари од

целиот свет, што претставува за неа „поттик, чест и мотив плус за нови

видици во поглед на уметноста воопшто...“ 

Таа има интересен уметнички приод во истражувањата на човековите

белези во карпите и камењата, во создавањето графики со мотиви

пронајдени во природата, комбинирајќи ги со сопствената имагинативност.

Оваа творечка приказна и датира од времето кога ја создавала својата

дипломска работа на Факултетот за ликовна уметност во Скопје.

„Иницијална каписла ми беше локалитетот Куклици и праисториското

живеалиште Орлов Камен, двата во близина на Кратово. Потоа следуваше с.

Нежилово (Велешко), знаците, пиктажите, гравурите и купулите, како и

крстовите пронајдени на камењата во ова село. Воодушевувањето продолжи

14° СКОПЈЕ ВРЕМЕ

Ведро

ПОН

22

ВТО

22

СРЕ

21

ЧЕТ

21

ПЕТ

19

САБ

21

НЕД

22

ПОН

24

ВТО

26

СРЕ

25

Електронско издание

ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

 

НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ЧЕЛИЧНИ
ОДБОЈНИ ОГРАДИ НА ПАТОТ ОХРИД- СВ. НАУМ

БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА СО ПРЕДЛОГ ЗА
ВИЦЕПРЕМИЕР ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.mse.mk/mk/symbol/ALK
http://www.mse.mk/mk/symbol/CEVI
http://www.mse.mk/mk/symbol/GRNT
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=03B309B2914181479487C726364AE861
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=843571C7C2721D46B5844C1661F05884
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D80744452F0DF5243A9D151FC8982B4C5&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D80744452F0DF5243A9D151FC8982B4C5
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D80744452F0DF5243A9D151FC8982B4C5&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=13EEF2F18D5129469BE3F82DEA4A4458&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=0EF6E74085E53649B7529D7D3B95464D&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=76F6DC1ADC28E648BA25BDACFF45338F&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7A35ED1D00484143B9D5092342DD3EA8&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=90323013B556474C8C3264CF4F8C2D78&arc=1


со откривање на симболите на знаците на камењата по долината на

течението на реката Пена (Тетовско), на Шар Планина“. Сите тие

„мегаоткритија“ таа ги заокружила со магистерска изложба за да продолжи

со несмален интензитет да и' се восхитува, да ја осознава карпестата

праисториска уметност на почвата на Македонија. „Како дел од тоа храбро

време (праисторијата) се и ритуалните игри, танци, обредни ритуали,

глорифицирање на Сонцето како енергија и животна радост, смртта како

составен дел од животот и славење на животот воопшто (Кокино), кои,

всушност, се составен дел од оваа неисцрпна приказна и потрага по една

чиста и исконска уметност...“ 

Меѓу локациите што ја инспирираат творечки, а каде што се среќаваат

праисториски живеалишта, знаци и симболи, ги спомена и праисториското

живеалиште Илјадница, мегалитската опсерваторија Кокино. Од останатите

креативни извори, пак, ги издвои и водата, Сонцето, Земјата. За среќна

околност во својот творечки процес ја смета можноста континуирано да

печати графики на пресата во Центарот за култура во Тетово, а се надева

дека графичарите од овој град на познатото интернационално Биенале на

мала графика, ќе се претстават на заедничка изложба, велејќи дека

навистина имаат што да понудат. 

Росица Лазевска, пак, преку изложените цртежи на оваа, своја последна

изложба во родниот град, покажа дека суверено владее со цртежот, со таа

само навидум „лесна“ техника. Приказната во нив е за линијата рече, и ја

опиша како „брза, динамична, експресивна“. „Линија која директно

комуницира со гледачот, која во самата себе ја содржи приказната. Бојата е

застапена во дел од цртежите што ги излагав за разлика од претходните мои

дела. Овие мои цртежи претставуваат една засебна целина, која на еден

начин се надоврзува на она што го работев претходно, а на друг начин

претставува еден нов циклус, кој го работам во последнава година“, рече таа,

напоменувајќи дека во зависност од моментот, потребите и расположението

паралелно ги работи и големите и малите формати што беа изложени пред

скопската публика. „Идејата е иста и на едниот и на другиот формат, а

разликите што се јавуваат на некој начин доаѓаат од можностите што ги дава

едниот или другиот формат. За малите цртежи може да се каже дека имаат

една своја засебна целина и носат еден израз поинаков од оној што може да

се види кај поголемите“. 

Лазеска во овој период првенствено работи цртеж што смета дека и'

овозможува поголема слобода и подиректно изразување. „Во изведбата на

графиката зависиме од одредени технички услови што ги наметнува, за

разлика од цртежот во кои креативноста нема технички ограничувања. Дали

ќе се изразам со цртеж или графика зависи, пред се', од потребите и од

чувствата што ги имам во одреден период“. 

Запрашана за можностите што ги нуди Скопје за изложување цртеж, потсети

дека освен традиционалната годишна изложбата на цртеж на ДЛУМ,

прашањето за соодветен простор за изложување останува и понатаму

актуелно. А изложбата на Светската галерија на уметност на хартија, цртеж

„Остен“ ја смета за прекрасна можност да се биде во контакт со делата на

уметниците од целиот свет.

Статијата е прочитана 1510 пати. 
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Индустрискиот дизајн во детската средина

Кочани домаќин на 47. Драмски аматерски фестивал

Со „Аида“ се затвораат МОВ

И со „Оф-фест“, Скопје е светска музичка платформа

Париз од друг агол
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Германија: Еден милион слободни работни места
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