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МАРИНА ЛЕШКОВА И АТАНАС АТАНАСОСКИ ИЗЛОЖУВААТ ВО
СОФИЈА

„Дискурси на орнаментот“ е насловот на изложбата отворена вчеравечер во
Културно - информативниот центар на Р. Македонија

Катерина Богоева 

СОФИЈА - Под наслов „Дискурси на орнаментот“ во Културно-

информативниот центар на Р. Македонија во Софија, вчервечер беше

отворена изложба на дела на скулпторот, Атанас Атанасоски и сликарката

Марина Лешкова, автори чие творештво е инспирирано и од културното

наследство: од фреските, иконите, црковните ракописи. Куратор е Марика

Бочварова Плавевска. Ова е десеттата по ред изложба што Музејот на

современата уметност од Скопје ја реализира во истиот простор од 2008

година до денес, што како факт, со задоволство на отворањето го

потенцираше директорката на Музејот, Елиза Шулевска. Таа на директорот

на Центарот, Васко Шутаров му подари благодарница за успешната

соработка и ја запозна присутната бројна публика од Македнија и Бугарија,

со одбележувањето на јубилејот на Музејот на современата уметност (1964

-2014). Шулевска укажа на богататата музејска колекција, како и на

отворената постојана поставка во Скопје, воедно упатувајќи покана до

присутните да дојдат и да ја видат. 

Изложбата на двајцата автори во Софија делумно произлегува од

самостојните настапи на двајцата автори во музејот во 2012 година,

„Орнаменти“ на Атанасоски и „Приказната за изгубениот рај“ на Лешкова.

Кураторката Бочварова Плавевска посочува дека нивните опуси ги
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НАЈНОВИ ВЕСТИ
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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
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ВОЗЕТЕ ВНИМАТЕЛНО- НАМЕСТА ПАТИШТАТА
ВЛАЖНИ И СО ОДРОНИ
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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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зближуваат се орнаментите и цитатите, кои вели таа, се често присустни како

главни адути во интерпретацијата на нивната лексика, со модернистичка

позадина. 

„На оваа изложба презентирам и нови дела, дела создавани од 2000 до

2014 година, омаж на Мондријан и омаж на Маљевич . Во галеријата

изложувам по прв пат, а во Бугарија сум учествувала на колонија во Пирин

во 2011 година. Задоволна сум од интересот на публиката која доаѓаше во

галеријата и додека ги местеввме делата“, изјави Марина Лешкова.

„Орнаментиката е универзална тема во ликовната уметност, самата моја

инсталација е изработена од повеќе дела. Едно дело може да има

неограничен број на сегменти, а секој од нив е изработен од памук. Секој

сегмент се повторува, орнаментиката е дело на ритмичко повторување“, рече

меѓудругото Атанасоски, откривајќи ни дека во изработка на сегментите

користи и лискун, минерал познат по тоа и што свети, од околината на

Прилеп кој порано секористел во индустријата.

Изложбата „Дискурси на орнаментот“ во Софија ќе биде отворена до крајот

на јуни. 

Статијата е прочитана 1896 пати. 
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ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Симеонов и Бојда изложуваат во МКЦ

Моцартовата „Дон Џовани“ со уметничка екипа од Италија

Конференција - Ако се раздвижат економиите, ќе им тргне и на берзите

Крушево - културна престолнина

Со „Утрински весник“ бесплатно во Музејот на современа уметност

Јанева очекува СЈО да продолжи со работа

Прославени титулите во Минхен и Мадрид

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

        

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