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НАРОДОТ Е ГЛАДЕН ЗА УМЕТНОСТ

Тања Таневска

сликарка

Катерина Богоева 

Крајот на минатата и почетокот на оваа година, на полето на презентацијата и

вреднувањето на творештвото се чини Ви беше мошне успешна и интересна.

Во „Галерија 8“, ДЛУМ Ви ја додели наградата „Златна четка“ за најдобро

минијатурно уметничко дело, а учествувавте и на групна изложба „21-12“ во

населбата Илинден. Задоволна ли сте од двата момента?

Изложбата „21-12“ беше одржана во декември, кога славевме петгодишен

јубилеј. Таа претходно се одржуваше во Музејот на современата уметност, а

лани прв пат се одржа во населбата Илинден, а за соработката сум им

благодарна и на Музејот и на Општината. Концептот за оваа изложба беше

малку поразличен од претходните четири години, секој автор изложуваше по

две дела, а ни се приклучи и Факултетот за музичка уметност со мал концерт.

Веќе го подготвуваме каталогот за сите пет години од нејзиното одржување. 

Задоволна сум од добивањето на наградата, се' што не очекуваш секогашен е

убаво изненадување. Ми пречи малку што нема каталог за изложбата на

минијатури.

За кои дела добивте „Златна четка“ и што, всушност, е најважно при работата

на минијатурата? 
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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

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СУСПЕНДИРАНИ 15 ВРАБОТЕНИ ВО МВР ЗА
ИНЦИДЕНТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО

ФЕНЕРБАХЧЕ И ОЛИМПИЈАКОС ЌЕ СЕ БОРАТ ЗА
ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА

МУЗИЧКИОТ ТАЛЕНТ ДАМЈАН ДИМЕВСКИ
ОСВОИ ГРАН ПРИ НА ФЕСТИВАЛ ВО ТУРЦИЈА

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ СО ДОБИВКА ОД 22,3
МИЛИОНИ ЕВРА ГО ПРОДОЛЖУВА ТРЕНДОТ НА
ДОБРО РАБОТЕЊЕ

ОД НЕДЕЛА НОВ ВЛАЖЕН БРАН
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„Златна четка“ добив за делата „Среќен ден“ и „Убав ден“ работени во

акварелна техника, кои се дел од последниот мој циклус. Важно е да се

работи со голема љубов и позитивна енергија. Многу е предизвикувачки на

мала површина да кажеш се'. Јапонската хаику поезија во пет реда ја

искажува љубовта. Бебето е толку минијатурно, а толку совршено, тогаш

зошто да не може и ние како уметници да се изразуваме на толку мал формат.

Со кои уметници, во хороскоп Cтрелци, заедно изложувавте во Илинден и

како бевте примени кај тамошната публика, надвор од вообичаениот градски

амбиент?

На изложбата „21-12“ учествуваат само автори што се родени во знакот

Стрелец. Годинава покрај мене, изложуваа и Димитар Малиданов, Новица

Трајковски, Тони Васиќ, Владимир Бороевиќ, Жанета Радевска-Спировска,

Стефан Јакимовски, Дејан Иванов-Маргус, Никола Ганевски-Нино, Филип

Фидановски, Билјана Василева, Климе Коробар, Глигор Васков, Никола

Пијаманов, Глигор Васков, Томе Мишев, Илијана Петрушевска, Илија

Кавкалевски и Вернон Џонс од Англија. Со свој настап учествуваа и

музичарките, проф. Фросина Балова и студентката Андреја Спироска.

Сметате ли дека е потребна поголема присутност на ликовното творештво во

помалите населени места и можат ли таквите изложби да ја надополнат таа

потреба? 

Да, сметам дека е потребно поголемо присуство во помалите населени места,

а ликовната уметност недостига и во поголемите. Имам чувство како

уметноста да е мртва, како ништо ново да се случува, како да нема никаква

активност за организирање изложби. Народот е гладен за уметност, просторот

во Илинден е доста интересен, а имаше и публика, настанот беше посетен. 

На што работите сега, Ви претстојат ли изложби, можеби уште некоја наградна

презентација?

Јас постојано работам нешто. Годинава ќе имам изложба во штотуку

отворениот, нов галериски простор во МКЦ. Би сакала годинава да ми

продолжи како што ми заврши минатата, со убава и позитивна енергија. Со

убави нешта, со радост и среќа.

Статијата е прочитана 1229 пати. 
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