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Трамп: Пред нас е ретка
можност за мир меѓу
Израел и Палестинците

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

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб
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„ГОДИШНА ИЗЛОЖБА“ НА ДЛУМ И ПОСТХУМНА ПОСТАВКА НА
МИЛОШ II КОЏОМАН

Во „Мала станица“ на 12 февруари ќе биде отворена традиционалната
ревијална изложба каде што ќе бидат доделени и наградите „Нерешки
мајстори“

Катерина Богоева 

Традиционалната ревијална, 61. по ред, „Годишна изложба“ на Друштвото на

ликовни уметници на Македонија (ДЛУМ) ќе биде отворена на 12 февруари

во 20 часот во Националната галерија-објект „Мала станица“, во чии рамки

годинава ќе се реализира и постхумна поставка во чест на починатиот

ликовен уметник Милош Коџоман.

На изложбата ќе бидат претставени дела на 83 автори-членови на ДЛУМ, чиј

Уметнички совет на отворањето ќе додели признанија од областа на

ликовната уметност, од кои најзначајни се наградите „Нерешки мајстори“ за

сликарство и скулптура. Постхумната поставка во чест на Милош Коџоман

содржи четириесетина дела, а е конципирана од историчарот на уметност,

Небојша Вилиќ. 

Претседателот на Уметничкиот совет на ДЛУМ, познатиот сликар Данчо Ордев,

во оваа прилика посочува на низа актуелности поврзани со Друштвото кое

датира од 1946 година и на проблемите со кои се соочува и денес, во рамките

на својата богата историја. 

„ДЛУМ е првото еснафско здружение на македонските ликовни уметници кое

се појавува заедно со македонската самодржавност. Веќе 70 години ДЛУМ ги
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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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собира ликовните уметници на едно место и преку своето дејствување и

активности ги презентира на македонската јавност и надвор во светот. Преку

ДЛУМ плејада македонски ликовни творци ги добија своето заслужено место

и признание за своето творештво, а воедно ја афирмираа Македонија надвор

од нејзините граници. Во своето постоење, како и самото општество, се

соочувало и се соочува со добри и помалку добри времиња, со просторни,

материјални и егзистенцијални проблеми. Денес ДЛУМ се наоѓа во состојба

да нема свој техничко-административен простор, салон за излагање и депо за

чување на својата колекција од уметнички дела. Покрај просторот, недостаток

има и од материјални средства за тековно работење, реализирање изложби,

потоа режиските потреби како и исплата, надоместок на вработените лица. Со

надеж дека ДЛУМ ќе продолжи да егзистира и понатаму како институција, се

надеваме дека во најскоро време ќе се решат овие проблеми за опстанок со

помош на сите чинители, со институциите на Република Македонија и

креативниот потенцијал на нејзините членови. Покрај сите тешкотии, ДЛУМ ги

реализира своите годишни зацртани изложбени манифестации и прави напор

за реализација на нови проекти, со кои ќе го поттикне македонското ликовно

творештво, ќе создаде услови за презентирање и афирмација на младите

ликовни уметници, како и развој на современите тенденции во ликовната

уметност. На оваа 61. ’Годишна изложба’ се пријавени 83 ликовни уметници,

членови на ДЛУМ, кои со своите дела ја отсликуваат денешната состојба на

ликовната сцена во Македонија. Се надеваме дека идната јубилејна 70-

годишнина ќе ја одбележиме со подобра состојба на ДЛУМ и поголема

активност на нејзините членови“, посочи Данчо Ордев.

Статијата е прочитана 1062 пати. 
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ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Промоција на „Грамофонот како метаинструмент“

Зошто писателот Уелбек избега од Париз

Роман на годината - „Смртта на уметноста

Премиера на „Ќе бидеме светски прваци“ на 26 февруари

Графика на Илми Рамадани изложена во Париз

Поетесата Лидија Димковска на фестивал во Корк

 

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.
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