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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 5,858.72 1.06 % ALKB 18,510.00 0.00 % BESK 10,825.75 0.25 % GRNT 749.52 3.32 % KMB 2,710.81 0.11 % OHB 4,733.78 1.13 %
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„СВЕТИ КЛИМЕНТ – ИСПИРАЦИЈА ВО ЛИКОВНОТО
ТВОРЕШТВО“

Седма научна средба по повод 8 декември се одржа денеска во Народната
и Универзитетска библиотека

Катерина Богоева 

„Климент Охридски во своето дело го живее словото како тело и како

светлина. А тоа значи дека за него Човекот не е само природно битие; за

него Човекот е слободен натприроден дух – Микрокосмосот! Ете тоа ќе

мора да го живее и денешниот ликовен творец кога ќе реши да ја создаде

таа чудесна духовна вертикала на учителот – Професорот од Плаошник. Во

духовната темнина на XXI век, Климентовата ѕвезда уште посилно свети.И

затоа денешниот творец сликајќи го или моделирајќи го неговиот портрет

може и да остари, но не смее да застари( низ делото што го создава)“, ова е

дел од обраќањето на сликарот, професорот Владимир Георгиевски,

изречено на денешната, седма по ред научна средба, овој пат на тема „Св.

Климент Охридски - инспирација во ликовното творештво“ која беше

одржана во Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент

Охридски“ во Скопје. Ова беше како што и потенцираше сликарот

Александар Станковски, прва научна средба посветена на Свети Климент на

која зедоа учество и ликовните уметници. 

„Благодарение на нив, на зографите ние денеска и можеме да се соочиме со

ликот на Св. Климент, рече Станковски, кој беше координатор на средбата,

но и автор на презентираните согледувања на тема „Свети Климент како

конститутивен потенцијал“. Иако поради учество на ликовна манифестација

во Франција, не учествуваше директно сликарот Коле Манев, беа прочитани
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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

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

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

ВО ШВАЈЦАРИЈА ИЗГЛАСАН ЗАКОН ПРОТИВ
НУКЛЕАРКИ

КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ ЗА ПРИЛЕПСКИОТ
ГРАДОНАЧАЛНИК МАРЈАН РИСТЕСКИ И ЕКС
МИНИСТЕРОТ ДИМЕ СПАСОВ

ПЕРО АНТИЌ И ФЕНЕРБАХЧЕ ЕВРОПСКИ
ШАМПИОНИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ВО ХРВАТСКА: БАНДИЌ СО
МАЛА ПРЕДНОСТ ЗА ЗАГРЕБ
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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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неговите уметнички согледувања на значењето на присуството на ликот

Свети Климент во ликовното творештво низ вековите. Историчарката на

уметност, Анета Серафимова ги изнесе своите научни согледувања на тема:

„Прилог кон проучувањата на ликовноста на светите Седмочисленици“, а

историчарот на уметност, Сашо Цветковски говореше на тема „Портретите на

Св Климент Охридски во живописот од XVIII и XIX век (до појавата на

Дебарските зографи). Цртежи на Александар Станковски како и слика на

Коле Манев со портрет на Свети Климент се најдоа на корицата на

отпечатениот зборник со денеска презентираните трудови.

Статијата е прочитана 329 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

КОМЕНТАРИ

 

Прославени титулите во Минхен и Мадрид

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

        

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