
ПРЕБАРУВАЈ... период од-до 2006    -   2017

КУЛТУРА
НАЈНОВИ ВЕСТИ

98 friends like this

Dnevnik / Дневник
61,367 likes

Like Page Share

 

ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ГОЛЕМА ИЗЛОЖБА НА „ИМАГО МУНДИ“ НА ДЕНОТ НА ЕВРОПА

900 УМЕТНИЦИ ОД ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛАВИЈА НА „ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“ ВО САРАЕВО

Речиси 150 ликовни дела од македонски современи уметници ќе бидат изложени на поставката „Лице в лице“, која
од утре до 28 мај ќе биде отворена во Босанскиот културен центар во Сараево. Изложбата ќе опфати 900 дела од
автори од земјите од поранешна Југославија. Проектот го организира глобалната платформа „Имаго мунди“, чиј
иницијатор е Лучиано Бенетон, италијански стопанственик и сопственик на познатиот бренд. Платформата е
формирана во 2009 година и до денес постојано расте. „Имаго мунди“ во моментов има повеќе од 20 илјади
уметници од 120 земји од светот.

Изложбата „Лице в лице“ ќе биде отворена на Денот на Европа, во Сараево.

- Ова не е случајност, бидејќи Сараево е клучниот град во европската и светската историја, кој евоцира на сурови и
болни рани. Аспирацијата е да градиме нови патишта, предизвикувајќи ја креативната енергија на овие 900
уметници, кои се обединија во името на заедничкиот идеал на убавината. Во таа смисла, исто така организираме
тркалезна маса со куратори и уметници, чија цел е да ги надмине политичките бариери и актуелните историски
поделби на територијата на современата уметност - вели Барбара Ливероти од „Имаго мунди“.

Анастасов, Шемов, Хаџи-Василева и многу други

Од македонските ликовни уметници ќе бидат изложени дела од Родољуб Анастасов, Симон Шемов, Елпида Хаџи-
Василева, Ирена Паскали, Евгенија Демниевска и многу други. 

Ливероти објаснува дека проектот е непрофитен, развиен на основа на волонтеризам, но постојано расте. 

- Целта на „Имаго мунди“ е да ја мапира современата уметничка сцена во целиот свет. За секоја земја или
заедница од светот е избран по еден куратор, кој потоа ги идентификува најрепрезентативните уметници. Сите беа
поканети да создадат дела на минијатурни платна со димензии 10 на 12 сантиметри - објаснува Ливероти.

Македонската колекција во „Имаго мунди“ ја курираше Ана Франговска, а изложена е под наслов
„Трансфигурирање“. Според Франговска, платформата е добар начин на едно место да се пронајде информација за
македонското и воопшто за светското ликовно творештво.

- Видливоста, експонираноста на проектот во светски рамки, патувачките агенди на колекциите на „Имаго мунди“
ќе придонесат нашата ликовна уметност и самите автори да добијат поголема звучност - вели таа.

Претставници од сите генерации 

Франговска се согласува дека делата на нашите уметници не се доволно експонирани во светот, но причината не е
што немаме квалитетни автори, туку поради слабата промоција, лошиот пи-ар, оскудните буџети.

Во македонската колекција на „Имаго мунди“ има дваесетина претставници на постарата генерација ликовни
уметници (Анастасов, Чемерски, Франговски, Дамјановски, Павловски, Геговски, Малиданов, Демниевска, Урдин,
С. Шемов, С. Узуновски, Чауле), околу 15 автори од средната генерација (Павлевски, Шумковски, Маневски,
Рамиќевиќ, Соколовски, Димитрова, Атанасовски, Беди, Станкоски, Вангели, Станојковиќ, Арсовска, Стефанов,
Николоски, Чаповска). Има и педесетина претставници на генерацијата која веќе не може да се дефинира како
млада, а изградила афирмација, локално и интернационално (Сековски, Б. Шемов, Спасоски, Хаџи-Василева,
Наневски, Јанешлиева, Паскали, Ботев, Делева, Јанкулоски, Мотеска, Н. Узуновски, Прља, Попоски, Спировски) и
триесетина претставници на најмладата генерација македонски визуелни уметници кои почнуваат да ја освојуваат
македонската сцена, а имаат и меѓународни презентации и признанија (Јовановска, Жерновски, Величкоска,
Заревски, Зафировски, Манев, Зафировска, Димевски, Божурска, Алексовски). Медиумски гледано, доминантни се
фотографијата и дигиталниот печат, објектот и неоконструктивистичките решенија, а потоа сликарство, графика и
скулптура.

Идејата на „Имаго мунди“ е преку турнеи, со изложби, каталози и веб-портал да се приближи уметноста до
најголема можна публика, да нагласи дека значењето, идеите, причината и инспирацијата не се монопол на
неколкумина, туку се базираат на интеракција и комуникација.

Весна И. Илиевска 

Ми се допаѓа 15

Определен 30дневен
притвор за лицето што
постави експлозивна
направа во Собрание

Прв пат финале во ЛШ
ќе се игра на „покриен“
стадион, се стравува од
дронови

Беса не сака
компромиси, СДСМ вели
дека до понеделник ќе
преговара

Астрофизичарот Стивен
Хокинг прв, тројца
Хрвати на листата на 30
најинтелигентни луѓе на
светот

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ
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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
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