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ВЕЧЕРВА 16. „ЗИМСКИ САЛОН“ НА ТЕМА „НИВОА НА НАШАТА
СВЕСТ“

Селектор на делата е ликовната критичарка Хелена Фенцлова од Чешка

Катерина Богоева

На тема „Нивоа на нашата свест“ вечерва во Националната галерија „Чифте-

амам“ во 20 часот ќе биде отворен 16. по ред „Зимски салон“, познатата

манифестација со која нејзиниот организатор, Друштвото на ликовните

уметници на Македонија, ќе започне да го прославува својот 70-годишен

јубилеј. Селектор на делата е ликовната критичарка Хелена Фенцлова од

Чешка која ќе одлучи и за добитникот на наградата Гран-при. За годинешното

издание на Салонот биле пријавени над 70 дела од кои 47 дела влегоа во

главната селекција и ќе бидат презентирани на изложбата. Покрај македонски

автори, на неа со свои дела учествуваат и уметници од Чешка, Словачка,

Србија, Хрватска и други земји. 

Темата „Нивоа на нашата свест“ е избор на Хелена Фенцлова која била

инспирирана од географските карактеристики на Македонија, како и од

разноликоста на индивидуалните интелектуални дејства. Темата таа ја смета

за „катализатор и индикатор што го опточува ликовниот израз на

поединечните автори“. „Тие своите набљудувања и перцепции ги претопуваат

со посредство на различни творечки медиуми во оригинален израз на

уметничкото дело на секој поединечен творец. Целта на овој тематски поттик

е предизвикување копнеж по спознание, апсорбирање, споделување и

пренесување. Придонесот од будењето на вистинските нивоа во нашата свест

ќе можеме да го видиме во разноликата и свежа презентација на уметнички

дела создадени и презентирани на 16. ’Зимски салон’“, изјави деновиве
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„Талир“, „Траекторија“ и „Тревник“ нови
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Фенцлова. 

„Како релативно нов претседател на ДЛУМ, би можел да кажам дека ми

претставува особена чест што со ’Зимскиот салон’ воедно и ја започнуваме

прославата за 70- годишниот јубилеј на ДЛУМ. Како и на претходните, така и

ова 16. издание на ’Зимскиот салон’, кураторот ни доаѓа од странство, Хелена

Фенцлова. Таа преку темата ’Нивоа на нашата свест’, ги задолжи нашите

уметници, пред се', членови на ДЛУМ да одговорат со своја ликовна креација,

од која само една ќе биде наградена со студиски престој во Париз,

организиран од страна на Министерството за култура. Иако темата е поврзана

со територијалната положба на нашата земја и сите нејзини влијанија врз

творечкиот процес на едно ликовно дело, поради што ни е ограничен и

странскиот број автори, сепак оваа изложба изобилува со висок квалитет на

ликовни дела и уметници од сите генерации“, изјави вчера претседателот на

ДЛУМ, Христијан Санев. 

Статијата е прочитана 731 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Роман на годината - „Патешествие низ книгата на проповедникот“

Васил Зафирчев

„Медеја“ премиерно на „Дамите на езерото“

„Риголето“ во сабота повторно во МОБ

Претставата „Снежана и седумте џуџуња“ на сцената на Драмски театар

 

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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