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Израел и Палестинците

„Талир“, „Траекторија“ и
„Тревник“ нови предмети
на СЈО

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

0.35 % GRNT 749.38 3.30 % KMB 2,710.51 0.10 % OHB 4,743.27 1.33 % OKTA 2,600.00 0.04 % RZUS 112.00 1.35 % STB 953.20 0.57 % STIL 88.00 2.22 % TPLF 
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УМЕТНИЦИТЕ ВО НОВИ САД ЈА ОЖИВЕАЈА ПРВАТА СВЕТСКА
ВОЈНА

Роберт Јанкулоски учествувана изложба во Музејот на современа уметност на
Војводина, насловена „Меморија на насилството и соништа за иднината“

Катерина Богоева

Во Музејот на современа уметност на Војводина во Нови Сад е изложено

делото „Остатоци на меморијата“ на Роберт Јанкулоски во рамки на

отворената изложба „Меморија на насилството и соништа за иднината“, каде

што се претставуваат автори од повеќе европски земји: Игор Антиќ , Игор

Бошњак, „ди-СТРУКТУРА“ - Барбара Барби Марковиќ, Јелена Јуреша, Томас

Кунер, Небојша Лазиќ, Маријана Мариќ, Анук Миладиновиќ, Раденко Милак,

Весна Перуновиќ, Магали Санхеира и Селман Тртовац. Делото на Јанкулоски

содржи две целини, едната е составена од четири фотографии, две снимени

од браќата Манаки во нивното студио во Битола во 1930 година, а другата од

негови фотографии со вазни направени од гранати од Првата светска војна,

кои, како што вели тој, се' уште се наоѓаат по планините, во селата во

Македонија каде се протегал фронтот. „Двете фотографии на Манаки ја

покажуваат Првата светска војна и директните последици од неа, а вазните се

изработени од златари и кујунџии од Битола. Тие од предметите кои носат

лоши спомени правеле нешто корисно и добро. Не само вазни, туку

битолските и другите златари го мешале и месингот со злато и изработувале и

накит. Јас во своите истражувања на темата пронајдов многу такви вазни, а

можат да се најдат уште предмети. По селата се' уште има шлемови на кои

селаните им даваат друга функција, со нив црпат и вода“ вели Јанкулоски. 

Под истиот наслов во Нови Сад на отворањето на манифестацијата е
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов
Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

„Талир“, „Траекторија“ и „Тревник“ нови
предмети на СЈО

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ВО НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЈА ИЗЛОЖБА НА
ГРАФИКИ ОД ИВАН МЕШТРОВИЌ

СО ЕСКЛУЗИВЕН КОНЦЕРТ ВЕЧЕРВА ЌЕ БИДЕ
ОТВОРЕНА НОВАТА МАКЕДОНСКАТА
ФИЛХАРМОНИЈА

ВОЗЕТЕ ВНИМАТЕЛНО- НАМЕСТА ПАТИШТАТА
ВЛАЖНИ И СО ОДРОНИ

ДРАМА НА ФИЛМСКИOТ ФЕСТИВАЛ ВО КАН:
ОПАСНОСТ ОД БОМБА!

ГОРЧЕСКА СЕ ПОДГОТОВУВА ЗА РОЛАН ГАРОС
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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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реализирана и филмска и музичка програма, а Јанкулоски минатата недела

учествуваше и на одржаните разговори. „Самата тема „Меморија на

насилството и соништа за иднината 1914-18 / 2014“ е мошне провокативна и

актуелна. На разговорите учествуваа уметници од различни генерации, луѓе

кои потекнуваат и од Србија но кои со десетици години живеат и надвор од

неа, испровоцирани од Првата светска војна и последиците кои во

изминатите 100 години таа ги оставила во светот“. 

Проектот го реализираат Францускиот институт во Србија и Гете-институтот во

Белград, во соработка со Музејот на современата уметност на Војводина. Тој

содржи повеќе тематски целини посветени на митологизацијата на

индивидуалниот чин, на сеќавањата и односите на колективното и

поединечното во време на големи социјални трауми како што е војната, на

дијалогот меѓу уметничката и историската содржина преку вклучување на

историски артефакти (филм, фотографија, објекти, документи и сл.), како и на

минатото и сегашноста. Проектот се занимава и со проекција на социјалната

пластика, со сеопфатноста на уметничкото дело.

Статијата е прочитана 761 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Писателите за деца

Гоце Наневски со изложба во „Дадо“ во Црна Гора

Дански филмски вечери во Кинотека на Македонија

Се санира земјата под иконостасот во црквата „Св. Јован“ во Крушево

Рецитал на Нинослав Димов посветен на Адолф Сакс

Спектаклот „Егзодус“ на Ридли Скот најавен за декември

 

Има ли опозиција во Србија?

СЈО: Груевски осомничен за перење пари и
местење тендер за патишта

Прославени титулите во Минхен и Мадрид

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

период од-до 2006    2014
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