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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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СКОПЈЕ ДОБИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ГРАФИЧКО БИЕНАЛЕ 

Во Музејот на Град Скопје до 19 август ќе може да се погледнат 60 графички

дела на автори од над 15 земји

Катерина Богоева 

Уметницата Александра Буру од Полска е добитничка на Првата награда на

првото "Интернационално графичко биенале - Скопје" кое стартуваше

завчеравечер во Музејот на град Скопје со презентација на повеќе од 60

графички дела на автори од Кина, Германија, Австралија, САД, Канада, Тајван,

Полска, Хрватска, Бугарија, Црна Гора, Романија, Србија, Турција и

Македонија. 

Александра Буру е наградена за делото "Подводна површина" работено во

техника акватинта, додека втората награда му е доделена на хрватскиот

уметник Едвин Драгиќевиќ, за дело во истата техника насловено

"Контролирање на невозможното". Младата македонска уметница Маја

Кировска, ја доби третата награда за графиката работена во комбинирана

техника со наслов: "Единство: Поема на општеството". Жирито го сочинуваа

уметниците: Славица Јанашлиева, Зоран Јакимовски, Трајче Блажевски,

Христијан Санев и Ѓорѓи Чулаковски - Ѓото. 

Наградите на свечноста на отворањето на кое говореа претседателот на

Друштвото на ликовните уметници на Македонија, Христијан Санев и

претставничката на Дирекцијата за култура и уметност, Елизабета

Кузмановска ги додели графичарот Зоран Јакимовски. Организатор на ова

прво биенале од ваков вид во Македонија што се одржува во рамки на
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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

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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"Скопско лето" е Друштвото на ликовните уметници на Македонија кое со

селектираниот избор на дела но и со доделените награди и овоможи на

новата ликовна манифестација добар старт.

Со Биеналето Друштвото одбележува и 70 години од своето постоење, а

новиов проект го започна, како и што потенцираше пред отворањето

"следејќи ги светските графички трендови".

И покрај високите температури во градот, и покрај летните одмори и

училишни распусти, очекувано, имаше посетители на отворањето, но и вчера

низ изложбените сали можеа да се сретнат посетители кои имаат можност да

ја видат и дел од ден претходно отворената изложба "Скопје 63 - виртуелни

изложбени тури". 

Со неа пак Музејот и годинава се навраќа на скопскиот земјотрес од 26 јули,

1963 година, прикажувајќи пред јавноста одделни теми кои откриваат

мноштво детали од градот пред земјотресот, за време на земјотресот и по

него.

Статијата е прочитана 920 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Џафери

Изложба, свечена академија и концерт во чест на Св. Климент

 

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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