
22 мај 2017

03:07

АКТУЕЛНО

АРХИВА КОНТАКТ РЕДАКЦИЈА МАРКЕТИНГ ПРЕТПЛАТА
период
од-до

2006    2017

Почетна | ВЕСТИ | КУЛТУРА | СПОРТ | МАГАЗИН

www.utrinski.com.mk

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

MPT 27,450.00 3.58 % MTUR 3,700.00 8.82 % 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 

13.12.2011, 17:01

КРЕИРАМЕ ПОВИСОКИ СТАНДАРДИ ВО ВИЗУЕЛНАТА
КОМУНИКАЦИЈА

Лазе Трипков е прв човек на „Плакарт“, асоцијација со архива од над 7.000
плакати

Катерина Богоева 

Како прв човек на Асоцијацијата на графички дизајнери на Македонија

„Плакарт“, која го реализираше четвртото издание на Меѓународниот

студентски конкурс за плакат, годинава под наслов „ХИВ/СИДА“, по повод

отворањето на истоимената изложба го вброивте конкурсот на врвот на

светските конкурси за плакати. Со што го поткрепувате тврдењето? 

Асоцијацијата за графички дизајнери постои веќе 5 години, а досега има

реализирано 4 Меѓународни студентски конкурси за плакат (МКСП), преку 12

потконкурсни изложби во Варшава, Прага, Париз, Истанбул и во Масачусетс.

Организираше повеќе од 4 меѓународни конференции, поттикна

потпишување договор за соработка со градот Варшава и реализираше преку

10 иницијативи за културна размена и соработка. Успеав да реализирам и 4

договори за партнерство на „Плакарт“ со Чешката асоцијација за графички

дизајнери, со Варшавското биенале каде што сум и член на програмскиот

совет, за соработка со АИАП - Италијанската асоцијација за визуелни

уметности и со Универзитетот Мармара од Истанбул (Факултет за ликовни

уметности). Оваа година на конкурсот пристигнаа, ни помалку ни повеќе, туку

2.034 плакати од 38 земји до светот, над 600 учесници и 40 групни апликации,

што не само што го поткрепува мојот став, туку и ја зацврстува неговата

позиција на мапата на културни манифестации од овој тип. А, со фактот дека

досега на сите 4 конкурси пристигнаа повеќе од 7.000 плакати, може
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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слободно да се пофалам дека нашите архиви се најбогатите на Балканот. 

Изложбата од конкурсот за прв пат беше поставена во галеријата „Чифте-

амам“, а за прв пат соработувавте и со Црвениот крст на Македонија. Зошто? 

Досега конкурсот се одржуваше во Музејот на град Скопје, кој беше негов

партнер, а нашата манифестација веруваме дека придонесе за просторот да

се популаризира и да се интернационализираат неговите културни вредности.

Соработката со Црвен крст даде многу сериозен израз и професионалност во

пристапот кон проблемот на сидата, а нивното искуство ја зголеми вредноста

и едукативниот карактер на нашата манифестација. Организиравме неколку

предавања на тема ХИВ/СИДА, а тоа го поткрепивме со специјално изработен

сет за заштита од ХИВ, кој ги содржи сите 57 финалисти плакати во форма на

честитки, кондоми за заштита и каталог со едукативни цели. Со заеднички

заложби и успеавме во креативна промоција на ефектите од заболувањето

СИДА , а кампањата продолжува на билбордите низ Скопје и преку

заштитното лице Каролина Гочева. Од идната година петтиот конкурс ќе се

одржува во рамки на „Недела на дизајнот“ во Куршумли-ан, а официјално

само за вашите читатели ќе ја откријам и темата што ќе ја објавиме од

февруари 2012: „new money”.

Што покажаа овој пат дизајнерските решенија добиени од младите луѓе од

повеќе земји? 

Изминатите две манифестации, темите ги добиваме од страна на студентите.

На самиот почеток, пред официјалното објавување на конкурсот ги

покануваме студентите да дадат сугестии преку нашата веб-страница и во

однос на најголемиот број на пристигнати предлози ја одбравме темата, во

овој случај „ХИВ/СИДА“. Дополнителна причина оваа година да ја прифатиме

нивната сугестија, беше и податокот кој не' изненади и кој вели дека на

Балканот се' уште, а посебно во Македонија, не се разликува вирусот ХИВ од

заболувањето СИДА, како и причините и последиците од нив. Покрај сите

спроведени акции и дискусии изминативе години, едноставно нештата не се

променија. Зошто? 

А студентите мислам дека уште еднаш потврдија дека нивните ставови треба

да се земат предвид, бидејќи тие најдобро ги детектираат проблемите. Доказ

за тоа е победничкиот плакат на Ана Кламчињска од Полска,

второнаградениот од Иран на Мортеза Фахбранк, и третонаградениот на

Кристоф Бутнер од Германија. 

Жирито ја продолжи праксата од претходните години и додели 7 почесни

награди меѓу кои се најдоа и два плакати на студенти од Македонија, кои

морам да ги споменам - Димитар Торбаков од ФЛУ и Катерина Николовска и

Виолета Коцев од ФОН. Воедно и им честитам, затоа што нивото на

креативност и концептуалниот пристап кои се критериуми за учество во

манифестацијата, успеаја да го задоволат критериумот на жирито и да се

постават на ниво кое парира со преостанатите учесници. 

И претходните ваши конкурси реализирани на тема „Толеранција“, „Моќ

наспроти сиромаштија“ и „Екологика“ предизвикуваа голем интерес кај

младите. Коинцидира ли тоа со нивните се' погласни барања за промени во

светот? 

Младите покажаа дека умеат да се носат со многу сериозни предизвици.

Мојот впечаток е дека нивните визуелни пораки треба да бидат составен дел

и да формираат целина при креирањето на националните стратегии и

глобални рамки на светските организации. Ние од „Плакарт“ веќе понудивме

соработка заедно со Црвен крст на ОН со цел да ја формираме и заокружиме

нивната идеја за борба против сидата, која треба да почне во 2012 и да

заврши до 2015 година. 

Како и да е, МКСП веќе на 1 јуни патува за Варшава на Биеналето за плакат

како составен дел од нивната програма, а во септември и октомври 2012

година, во Париз и во Берлин. Преостанатите изложби од патувачкиот карван

ќе бидат дефинирани дополнително. За студентите ова е дополнителен поттик

да продолжат во своите активности.

На што најчесто во Македонија „се сопнуваме“ во трката по секојдневни

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

http://www.dw-world.de/dw/0,,637,00.html
http://dw.com/p/2dI3u?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dHvX?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dHbK?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss


РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk

ONLINE ИЗДАНИЕ

Вести

Магазин

Спорт

Култура

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ

Политика

Македонија

Економија

Хроника

Коментари

Свет

Култура

Спорт

Скопје

Забава

Хороскоп

ПРИЈАТЕЛИ

Дневник

Вест

Теа Модерна

Огласник 24

МАРКЕТИНГ

© 2006-2014 Утрински весник, сите права задржани

 

визуелно моќни решенија? 

Јас лично оваа година иницирав серија на дискусии на тема „Креативност во

Македонија“. Целта беше да се истражат, лоцираат и дефинираат почетоците и

влијанијата врз креативните процеси во Македонија од нејзиното

осамостојување. Креативноста е одлика на „одбраните“, креативноста значи

дар да бидеш различен во униформираноста на глобализацијата, но

истовремено значи и кршење на стегите, создавање постојано нови идеи кои

некогаш имаат претходно одредена линија на движење, а некогаш се само

вирус кој многу подоцна ќе „зарази“ некого. 

Главната идеја за постоењето на „Плакарт“ и на МКСП е токму да поттикне

креирање на повисоки стандарди во однос на визуелната комуникација, да

предизвика одредени промени и одредени визуелни пораки да прераснат во

реалност. Многу ме радува фактот што учесниците во конкурсот и дел од

победниците од Македонија денес се составен дел од креативната индустрија.

Статијата е прочитана 1266 пати. 

Испрати коментар
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