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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
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Бандиќ со мала предност за
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ПРИЛЕП СЕ' УШТЕ ВО ФОКУСОТ НА ПЕТРЕ НИКОЛОСКИ

По МСУ во Скопје, утре во Прилеп со перформанс ќе биде промовирана
книгата „j21°33', l41°21 - кожата на прилепското поднебје“

Катерина Богоева

„Кожата е сува и избраздена, нееластична, со телеангиектазии со разни форми

на дамки (lentiginis) и преканцерози (соларна, актинична кератоза и

меланоцитни невуси). Инфрацрвените зраци, пак, вршат загревање на ткивото

- изгореници на очите и на кожата“ (д-р Лидија Башеска, дерматовенеролог). 

Вака започнува книгата - ликовно дело на Петре Николоски j21°33', l41°21

„кожата на прилепското поднебје“, која завчера во киносалата на Музејот на

современата уметност ја промовира Корнелија Буклеска, уредничка во

Редакцијата за култура и уметност на Радио Скопје. Пред вратата на салата

остана да стои масата која зборува, дел од изложбата „Амнезија“ на

Николоски, што минатата година публиката можеше да ја види во текот на

јуни и август. Изложба, која, заедно со промовираната книга, е дел од еден ист

проект во чиј фокус уметникот го стави родниот град Прилеп. Во него утре,

поточно во Градската библиотека „Борка Талески“, во 18 часот ќе биде

промовирана истата книга и ќе бидат презентирани видеопроекти поврзани

со мултимедијалниот проект на Петре Николоски, кој има социјална и ликовна

димензија, во кој преку професионални или емотивни лични погледи на 24

лица, може да се види вредноста на прилепското поднебје. Вредности кои

уметникот Николоски, на особен начин за него, ги открива и презентира низ

разни форми и кои верува дека на градот може да му отворат нови патишта

за подобра иднина. Досега проектот, што уметникот почна да го развива во

2004 година, а ќе продолжи и понатаму, е презентиран и во Босна и

20° СКОПЈЕ ВРЕМЕ

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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БОЛЕСТИТЕ
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Херцеговина, Австралија, Јапонија, Португалија. 

„Со овој проект дојдов до сознание дека сум заљубен во современиот пејзаж

што не' опкружува“, рече Николоски, кој од 1990 година живее во Англија. Тој

преку изложбата „Амнезија“ минатата година покажа што значи поглед на

едно поднебје под амнезиона, ментална блокада која експлодира. Таа

изложба беше и повод за издавање на промовираната книга - ликовно дело. 

„При една од ретките посети, мислам дека беше во 1998 година, забележав

дека урбаниот пејзаж на Прилеп претрпел големи промени, како и

конфигурацијата на околните планини, шуми и пасишта по ридовите каде што

до своите петнаесетина години често одев да шетам, да собирам лешници,

капинки и лековити треви. Ова беше повод за длабока анализа на

прилепскиот предел од сите можни научни и творечки погледи со помош и

соработка на личности кои се повеќето емотивно или професионално

поврзани со тоа поднебје, каде што ликовната уметност е предизвик или

магнет што ги привлекува соработниците во оваа субјективна прагматична

реконструкција на современиот прилепски пејзаж. Во 2010 година ја

поставивме основата на ова повеќеслојно дело инспирирано од Прилеп, кое

со текот на времето ќе продолжи независно да се развива во интерес на

градот“, вели Николоски.

Освен текстот на дерматовенерологот Лидија Башеска, во книгата чии

примероци содржат оригинални страници, а ќе биде дистрибуирана по

принцип на размена, со свои погледи во оформување на мозаикот од

сознанија што ќе продолжи да се надградува учествуваат и: Васја Дамески -

инженер геолог, Рубинчо Белчески - историчар, Ацо Алексоски - економист,

Лилјана Кепеска - археолог, кустос советник од Завод и музеј - Прилеп,

Ангелина Маркус - професорка, писателка, Роза Топузова-Каревска - археолог,

Владимир Караџоски - доктор по социолошки науки, етнологија и фолклор,

Илија Велевски - историчар на уметноста, виш кустос, Гордана Бабиќ-Јанеска -

историчарка на уметноста, Кирил Настески - архитект, Хилда Црнеска -

шумарски инженер, Кирил Настески - архитект, Блаже Алексоски - писател и

актер, Димитар Ѓорѓиевски - актер и поет, Ана и Јасмина Петкови - студентки

по стоматологија и други. 

Статијата е прочитана 816 пати. 
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