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Трамп пристигна во посета
на Израел и палестинските
територии

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

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

ALK 5,857.50 1.03 % GRNT 749.09 3.26 % KMB 2,714.12 0.24 % OHB 4,733.78 1.13 %

24.06.2012, 17:18

МАЛКУ ПУБЛИКА НА ОТВОРАЊЕТО НА „ПРАГОВИ“

Ниту делата на Фројд и Хокни не ги привлекоа скопјани во поголем број да
дојдат во МСУ, каде што во петокот вечерта беше организиран и прием по
повод прославата на дијамантскиот јубилеј на кралицата Елизабета Втора

Катерина Богоева 

Во Музејот на современата уметност во петокот вечерта во 18 часот пред

многу малку публика беше отворена значајната изложба на селектирани 73

уметнички дела од 39 современи британски уметници од збирката на

Британскиот совет. Иако на публиката под наслов „Прагови“ и' беше понудена

несекојдневна можност да ги види делата на познатите современи уметници,

меѓу кои се и делата на: Лусијан Фројд, Волтер Ричард Сикерт, Дејвид Хокни и

други, скопската публика не покажа поголемо интересирање на самиот старт

на изложбата. Можеби поради топлото време, неадекватно избраниот тајминг,

претстојниот викенд, но, сепак, имињата на презентираните уметници се

многу големи, а најголемиот дел од делата прв пат и дојдоа во Скопје, а кон

нив се покажа индиферентен однос. Оние што се искачија на Кале во

најголем број се задржуваа пред фасцинантните бакрописи на Лусијан Фројд,

на Огастас Џон, пред делата на Гвен Џон, работени во молив и премаз, пред

незаборавните акварели „Зелена смоква“ и „Музичка група“ на Едвард Бара и

др. 

Изложбата која претставува придонес на Британскиот совет во Македонија

кон прославата за дијамантскиот јубилеј на кралицата, Олимписките и

Параолимписките игри во Лондон, заедно со кампањата „GREAT“ на

британската амбасада во Скопје, ја отвори британскиот амбасадор Кристофер

Ивон, а за нејзината вредност и значење говореше раководителката на

18° СКОПЈЕ ВРЕМЕ

Претежно
облачно

ПОН

22

ВТО

23

СРЕ

20

ЧЕТ

20

ПЕТ

20

САБ

20

НЕД

22

ПОН

22

ВТО

25

СРЕ

26

ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

 

НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

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

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести
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ХУМАНИТАРЕН ПИКНИК (ФОТО)

ТРАМП ПРИСТИГНА ВО ПОСЕТА НА ИЗРАЕЛ И
ПАЛЕСТИНСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

ВРХОВЕН ПОВТОРНО ЌЕ РАСПРАВА ДАЛИ
"БОМБИТЕ" МОЖЕ ДА БИДАТ ДОКАЗ

ВО ШВАЈЦАРИЈА ИЗГЛАСАН ЗАКОН ПРОТИВ
НУКЛЕАРКИ

КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ ЗА ПРИЛЕПСКИОТ
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збирките во Британскиот совет, Дијана Еклес.

Таа укажа на фактот дека по 1950 година, ова е прва изложба на вакви дела

во Македонија, но и дека таа е патувачка и доаѓа по презентациите во

Португалија и на Малта. Збирката на Британскиот совет вклучува повеќе од

8.000 уметнички дела на различни медиуми и ги опфаќа сите аспекти на

британската уметност и дизајн од 20 и 21 век. Таа нема постојана галерија и

патува на сите страни на светот. 

Меѓу останатите фасцинантни дела на изложбата што ќе биде отворена до 22

август се и раните фотографии на Сесил Битон и Мадам Јевонди, чии

биографии и ги презентираме, како извадок од малиот каталог во кој се

поместени биографиите и на останатите британски селектирани уметници. 

Сесил Битон (1904 -1980) е познат како моден фотограф и како фотограф на

општеството, но и како театарски и филмски сценограф. Студирал на

Универзитетот „Кембриџ“ и за време на Втората светска војна бил ангажиран

да ја документира војната на домашниот фронт. Фотографиите од неговите

две сестри, Ненси и Бејба биле дел од изложбата „Лични гледишта“(1978) на

Британскиот совет по избор на уметникот Бил Џеј , писател кој подоцна

станал уредник на „Криетив камера“. 

Битон за изложбата одбрал четири, претходно необјавени дела од неговото

семејство, сите направени кога бил на возраст од 11 до 17 години. Иако овие

ретко изложувани дела датираат од младоста, тие го откриваат неговото

вродено разбирање за композиција и за начинот на кој може да се

манипулира со делото и тоа да се подобри во темна соба за да се зајакне

визуелниот ефект. 

Мадам Јевонди (1893 -1975) е родена како Јевонди Камберс во Стретам, а

името си го променила кога оформила сопствено студио за портрети во

реонот Викторија, Лондон, воведувајќи нов пристап кон фотографијата со

поставување на своите модели во темна заднина, со ликот добро осветлен но

свртен малку настрана од апаратот. 

Сепак, Мадам Јевонди е најпрочуена по мајсторството во процесот „Вивекс“. 

Во овој процес се користеле три стаклени четврт-плочи за сино-зелената боја,

пурпурната и жолтата, што одделено се обработувале, а потоа се спојувале во

фазата на печатење за да се изработи фотографија што ќе го содржи сиот

спектар од бои.

Статијата е прочитана 723 пати. 
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Нов тендер за изградба на културниот комплекс на Плаошник

Реконструирани Воска амамот и турбето во Охрид

Завод и музеј - Битола меѓу петте најдобри во Европа

Уметникот треба да проговори

КОМЕНТАРИ

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“

        

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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