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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 29.01.2015, 17:14

УМЕТНИЦИТЕ ВЕРЧЕ СТЕВКОВСКА И НАТАША ПЕТКОВСКА НАГРАДЕНИ ОД
АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

Делото „Спирала“ на Верче Стевковска и „Тишина“ на Наташа Петковска се наградени за сликарство на конкурсот
што минатата година го објави Агенцијата за млади и спорт. Во областа графика наградата ја доби делото „Рогови“
на Kатерина Божиновска, а за најдобра скулптура беше прогласено делото со наслов „Минута за себе“ на Ивана
Пирковска. Најдобрата фотографија има наслов „Насока“, а е дело на авторот Ива Тоцили.

На конкурсот пристигнале 39 дела, и тоа за сликарство 19 дела, за скулптура 3 дела, за графика 7 дела, за
графички дизајн 2 дела, за фотографија 8 дела. 

Со проектот се поддржуваат младите талентирани уметници, се поттикнуваат да ги покажат своите дела пред
јавноста и се мотивираат да творат и да го развиваат својот талент.

- По успешно реализираниот проект „Млади поети“, ова е втор проект со кој Агенцијата за млади и спорт дава
целосна и директна поддршка на младите уметници во насока на поттикнување на нивниот уметнички и креативен
потенцијал. С` со цел за нивна понатамошна дополнителна стимулација и мотивација да ги промовираат нивните
уметнички дела во јавноста, но и понатаму да творат и да го развиваат својот талент - изјави директорот на
Агенцијата за млади и спорт Марјан Спасески.

Пристигнатите дела ги оценуваше комисија: Гоце Наневски, Славица Јанашлиева, Игор Сековски, Ана Лазаревска
и Маја Чанкуловска-Михајловска.

Млади автори од Агенцијата за млади и спорт добија ваучери од 40.000 денари.

Во националната галерија „Мала станица“ од 26 до 28 февруари ќе биде организирана изложба на која ќе бидат
изложени сите дела што пристигнале на конкурсот.

#

Ми се допаѓа 0

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

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ

Пратеникот од СДСМ
Павле Богоевски
учествувал и
организирал
демонстрации против
Вучиќ

Вонпарламентарни
десноориентирани
партии во служба на
СДСМ може ќе станат
дел од новата влада

Оризот засеан само на
половина од
планираната површина

СЈО поднело барања за
обезбедување имот од
случаите „Триста“ и
„Талир“1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија

http://www.dnevnik.mk/default.asp
http://www.dnevnik.mk/default.asp
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=44DFEF4DDEFFF346A59D583D84955A6F
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=A25BBDFE1D59534198A5927AF1EBEE3B
https://www.facebook.com/dnevnik.mk/
https://www.facebook.com/dnevnik.mk/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdnevnik.mk%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/dnevnik.mk/
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=B5A63F2830732B4AA8E35EE016CC68DB
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=103F67B5E3639446B78528C1801C6448
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=29D6DF1DB0D7714E9F9129A3AA2DC340
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=B9ED0D82473CFC4BBE95389AF1DE5586
http://www.dnevnik.mk/default.asp?section=contact
http://www.dnevnik.mk/default.asp?section=arhiva
http://star.dnevnik.com.mk/
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=C0D3DAB8C8E7DA45867960B06B3B23E5
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=AA1F64474F851F40B88AF0454C819E63
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=BC9C7CECA677A547AB19783CFAE053B4
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=051E474B8F138D46A20CD3CFBF7EB6D7
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=E0D585767DBE7448AE33D4F7509CD819
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=4399D75AEA6ECC46A595B460C3FEF00D
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=BC1A0CF5674B9F44A2972C607CFC48FD
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=428AD37CDC2AB14A8686E1C4DA96F31A
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=6C95BF0B07AAAA4CAFFDFAA1902548AF
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=AFBFF6DF02223B438121C0A0A7321D91
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=CD98ABD53E27974287271C17CA34F7A0
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=460CCA34556B0D478D7AA1D42790737D
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=1C42A212162D274581B748F824108316
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=8779BACABFF7FF49A364977967F5177D
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=6A6315437B6DFB42A0490CE112BD6532
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=E07D525F2A505E4AB7C9171D039834DE
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=18B50470E6694448854C9C36BFCF4A2A
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=0BE39C244A8E2D46B88145DDCFD2440E
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=346D10EC685A4F409D55822253901E90
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=6C743FA387CB8B4CBAD6191D3C499F82
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=BE8B45A8ECB223438C1401C6E324E8FD
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=FB29B35FA0433A4DA97963EE0DB14834
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=021EF44DBDD8DB4F96E3B06F30404498
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=D641CC5E4CFC8E49A191B79A047CFA18
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=EBA53218A3BABE4CA6B4BCF857F3FA5C
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=29389D3C5914E94E817489496915A0F8

