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РЕШАТ АМЕТИ ПОДАРИ 20 ДЕЛА ВО КИНА

Катерина Богоева 

Делегација од Друштвото за македонско-кинеско пријателство и соработка

(ДМКПС) ја посети Народна република Кина и во периодот од 7 до 15 јуни

престојуваше во Пекинг, Чангџоу и Шангај. Иницирана од кинеското Друштво

за пријателство и соработка со странски земји, по покана упатена преку

кинеската амбасада во земјава, посетата ја реализираа: претседателот на

Друштвото, историчарот на уметност, Љупчо Маленков, Климе Коробар од

Асоцијацијата за култура - ИКОН, Владимир Мартиновски, писател и професор

на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Владимир Динкоски од

Македонската академија на науките и уметностите, Решат Амети, сликар и

професор на Државниот универзитет во Тетово и пејачката Сузана Спасовска. 

Делегацијата меѓу другото го посети Националниот уметнички музеј на Кина

во Пекинг, биеналната изложба на кинеската современа уметност и изложбата

„Раскажување преку слики“, а во реномираната галерија „Сонгзхуанг“ во

Пекинг, која се смета за еден од неговите клучни уметнички центри, беше

отворена самостојната хуманитарна изложба на академскиот сликар Решат

Амети, што се смета за централен културен настан на оваа посета. Изложбата

на Амети била придружена со изложба на 30-ина кинески уметници во истата

галерија. На отворањето, како што посочуваат од делегацијата од Друштвото

за македонско-кинеско пријателство и соработка, говореле и директорот на

галеријата „Сонгзхуанг“, како и македонскиот амбасадор во Кина, Илија

Исајловски, а на сликарството на Решат Амети се осврнал Љупчо Маленков. 

„Присутните беа воодушевени од хуманиот гест на ликовниот уметник кој

21° СКОПЈЕ ВРЕМЕ

Претежно
облачно

ПОН

22

ВТО

23

СРЕ

20

ЧЕТ

20

ПЕТ

20

САБ

20

НЕД

22

ПОН

22

ВТО

25

СРЕ

26

Електронско издание

ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

 

НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов
„Талир“, „Траекторија“ и „Тревник“ нови
предмети на СЈО

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ДВЕ ДОКТОРКИ ВО ТРКА ЗА ПРВ ЧОВЕК НА
ЛЕКАРСКА КОМОРА

РАСТАТ АПЕТИТЕТЕ ЗА ВИЦЕПРЕМИЕРСКОТО
МЕСТО ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

ДА ИМА ПОСЕБЕН ФОНД ЗА ЛЕКОВИ ЗА
МАЛИГНИ БОЛЕСТИ

ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ВЛАДАТА ТЕЧАТ, НО
ПОБАВНО ОТКОЛКУ ШТО СЕ ОЧЕКУВАШЕ

УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СЛАВИ
68 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=54656170458E8E4AAF2B7B81E0822D85
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=71A7BEA5D71E9A49813E8DA47E45C546
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D3927B055CA405439506244B83E527A9
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=54656170458E8E4AAF2B7B81E0822D85
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=71A7BEA5D71E9A49813E8DA47E45C546
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D3927B055CA405439506244B83E527A9
http://www.mse.mk/mk/symbol/ALK
http://www.mse.mk/mk/symbol/ALKB
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7747C4C4B7E6B14A82D0BBED1ABC20DD
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E52357DBB44A2D4C9DFA995D26D8A139
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D99DF65DB62999840ABA1A7701E4DDA7E&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%2020%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D99DF65DB62999840ABA1A7701E4DDA7E
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D99DF65DB62999840ABA1A7701E4DDA7E&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=ED506E3A2CDED94BB53F79C7F1C8B709&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9036132B6419274A93E72B91380B7383&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=CC17D44164D4874F9D27A5198C8FF508&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E85E474354E67E4D871D07924527DAA8&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=829AB560E1CFFA45B2FDD8DEE3EC82F1&arc=1


подари 20 дела во техниката акрилик на платно, со цел средствата од

продажбата да се наменат за деца без родители. Покрај делата на Решат

Амети, беа поставени и 80 дела од реномирани современи сликари, кои беа

присутни и кои активно учествуваа во настанот. Имено, беше одржана

интерактивна работилница за сликарство со туш на оризова хартија, а осум

кинески уметници на лице место создадоа ликовни дела за мејл арт колекција

на Асоцијацијата за култура - ИКОН од Македонија. Отворањето на изложбата

беше збогатено и со музика, пејачката Сузана Спасовска изведе неколку

македонски и кинески традиционални песни, а беше презентирана и кавалска

езгија од страна на Владимир Мартиновски“, велат од Друштвото. 

„Престојот и реализацијата на мојата самостојна изложба која имаше

хуманитарен карактер за мене претставуваат незаборавно искуство. Таа беше

прекрасно прифатена и во моја чест беа поставени и дела од кинески

сликари, кои беа присутни и кои активно учествуваа во заедничкиот ликовен

перформанс со туш на оризова хартија, а јас реализирав едно дело во

техника масло на платно. Мој доминантен впечаток од посетата на Кина се

пријатните средби со колегите уметници, но не само со нив, туку и со другите

Кинези со кои се среќававме во низа прилики. При посетата на музеи и

галерии, историски објекти, на заеднички вечери, секогаш доминираше

чувството на почит, без современите духовни отрови на денешниот

материјализам. Добивав чувство на враќање кон корените на древната

добрина и светлина. Иако навидум не се наметливи, сепак се чувствуваше

силната духовна енергија на Кинезите, како и нивната уметност. Тоа чувство

ме носеше низ целиот престој во Кина која со својата пребогата историја ја

задолжила човечката цивилизација“, укажа меѓу другото Амети. 

Членовите на македонската делегација реализирале официјална средба со

своите колеги од Друштвото за пријателство и соработка со странски земји на

Народна Република Кина, при што на заменикот директор за канцеларијата за

Европа, Лв Хонгњеи, му биле презентирани активностите на членовите на

делегацијата, како и дејностите на Друштвото како во изминатите 20 години,

така и во актуелниот миг. Од страна на кинеските колеги од Одделот за

Европа и Централна Азија им биле предочени и клучните активности на

кинеското друштво, а било разговарано и за можностите за интензивирање на

соработката, преку иницирање и реализација на заеднички проекти во

сферата на културата, науката, образованието, туризмот и стопанството. 

Во рамките на посетата на Музејот на уметноста во Чангџоу, македонската

делегација остварила средба со раководниот кадар на музејот и со неколку

врвни уметници и калиграфи кои ги демонстрирале своите вештини. И во таа

прилика, Решат Амети насликал едно дело кое го подарил на Музејот, а бил

посетен и Креативниот парк (и галеријата) на Чангџоу, кој се наоѓа во

комплексот на кампусот на Универзитетот за технологија и дизајн. „Беше

остварен и состанок со ректорот на Универзитетот, на кој присуствуваа и

декани и професори, кои искажаа голем интерес за развој на македонско-

кинеската соработка во сферата на високото образование, науката и

културата“, велат членовите од делегацијата кои накусо ги претставиле и

институциите во кои работат. Од состаноците произлегле и неколку конкретни

иницијативи: посета на делегација од Чангџоу во Македонија во 2017 година,

повратна изложба на македонски уметници во овој град, а било разговарано

и за иницирање на постапка за збратимување на градовите Чангџоу и Скопје.

Статијата е прочитана 940 пати. 
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