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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

OHB 4,680.95 2.90 % REPL 43,000.00 2.38 % RZLE 16.00 23.08 % RZUS 110.51 0.89 % STB 958.64 0.84 % STIL 90.00 3.71 % TKVS 2,505.00 7.42 % TNB 10,658.12 
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ПЕТ МИНУТИ ИНТЕРВЈУ

СОФИЈА ПРИЈАТНО МЕ ИЗНЕНАДИ

Билјана Кајевиќ, 

ликовна уметница

Катерина Богоева

Дел од твоето творештво во овој период од годината е на изложба во

Македонскиот културно-информативен центар во Софија, на чиешто отворање

и ти присуствуваше. Какви ти се впечатоците од приемот кај публиката?

Дел од сликите и од цртежите со кои се презентирав минатата и оваа година

низ неколку града во Македонија го продолжија патот кон Софија, за следната

година да го затворам циклусот на нивно презентирање со изложба во Скопје.

Реакцијата на публиката беше фантастична. Софија за мене беше големо,

пријатно изненадување. Публиката таму е едуцирана и информирана заради

многуте значајни културни случувања што речиси секојдневно се менуваат во

оваа метропола. Затоа реакциите, онакви какви што јас ги доживеав на

отварањето, уште повеќе ми значат. Речиси два часа посетителите ги

споделуваа со мене своите импресии од делата, бараа дополнителни

информации и оставаа свои контакти за понатамошна соработка. Остварив

контакти и со колеги уметници, некои од нив присутни и на нашиве ликовни

простори како учесници на колонии, разменивме контакти и се надевам и на

соработка со нив или можеби повторна средба на некој културен настан.
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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

РИСТОВСКИ: УНИКУВАЊЕТО НА ЕКСТЕРНОТО
НЕ Е РЕФОРМА, ТУКУ АНТИРЕФОРМА

СДСМ НАЈАВУВА БИТКА ЗА ПРИНЦИПИ, НЕ ЗА
РЕСОРИ

ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ПОВТОРНО ЌЕ
КАМПУВААТ ЗА ДА БИДАТ ВИДЕНИ И
СЛУШНАТИ

„ВИП КОМБО БОКС“, НОВ ПАКЕТ НА ОНЕ.ВИП

НОВАТА ВЛАДА ЌЕ ГО ПРЕИСПИТА ДОГОВОРОТ
ЗА НОВ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
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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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МАРКЕТИНГ

Колку дела се изложени и дали има интерес за понатамошна твоја

презентација во Бугарија, со оглед дека изложбата ќе остане отворена и

надвор од предвидениот рок?

Со оглед на просторот, изложени се 15 дела, од кои десет масла на платно и

пет објекти т.е. цртежи на дрвена плоча. Во договор со Центарот, изложбата ќе

биде продолжена повеќе од еден месец. Во меѓувреме има два настана, еден

концерт и книжевна презентација, така што изложбата ќе биде видена и од

друг тип публика, што за мене е одлична можност. Инаку, на отворањето

добив понуда за изложување во холот на Софиската филхармонија, кој го

користат како изложбен простор - галерија „Бугарија“ и еден многу интересен

предлог за атрактивен изложбен простор во криптата на црквата „Александар

Невски“. Секако, сега треба да ги продолжам контактите во таа насока и да

видам кои договори ќе вродат со плод т.е. изложба. 

Беше ли ова повод за воспоставување контакти со бугарски уметници, за

посета на нивни изложби. Што ти остави впечаток од посетата на галериите? 

Само два дена престојував во Софија и немав време за дополнителни

контакти и за активности освен оние на отворањето. Инаку, навистина има

што да се види. На пример, додека бев таму во галеријата на модерна

уметност беше поставена изложба на Питер Блејк, Аниш Капур, Марк Вуин и

Демиен Хрст. 

Статијата е прочитана 1755 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Рецепт на Зуица Лазова - Хармоника погача

Елена Лука со нова фризура

„Арија бенд“ најавува кам-бек

Бојана стана мајка!

„Свој на своето“ новиот спот на Димитар Андоновски

Бени доби син!

Меморијален маратон за Тоше Проески во Загреб

Не ме споредуваaт со татко ми

Што прават денеска

Осуда за ѕвездите на роденденот на чеченскиот лидер

Купува куќа во Лос Анџелес за 5,5 милиони долари

Градник од 2,5 милиони долари за супермоделката

 

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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