ПАВЛИКЕНИ И СВЕТЪТ – 2017
Пленер с изложба / 2-7 юли 2017 г./
Организатори: Община Павликени, Фондация "Аматерас" и
Исторически музей - Павликени
Официално откриване на изложбата :
на 6 юли, 19:00 ч.в залите на Исторически музей - Павликени
Период на изложбата : 6 юли – 6 септември 2017
Проектът „ПАВЛИКЕНИ И СВЕТЪТ” - 2017 e вече шесто по ред издание.
Това е дългосрочен проект на Община ПАВЛИКЕНИ, Фондация АМАТЕРАС и
Исторически музей – Павликени с ясна културна международна политика,
презентиране на културното наследство на гр.Павликени и създаването на
колекция от съвременно изкуство в различните жанрове за Художествената
галерия на Община Павликени.
Този проект създаде трайни връзки на определени държави с Павликени
и това е важно за имиджа не само на самия град, но и на целия регион. Тази
година партньори отново са Япония и този интерес към България е ясно
изразен чрез появата на двама от авторите за втори път в това културно
събитие – кураторката за Япония Какуко Ишии и Ичиро Мацуо – керамик. В таз
годишната програма има заложен уъркшоп с деца от Павликени
съвместно с художниците от Япония.
Изложбата отново ще бъде с произведения в сферата на скулптурата,
живописта, графиката, хартиеното изкуство и керамиката. Сред произведенията
ще се видят съвременни решения, които са предимно абстрактни и
дизайнерски. До момента изложбите в Историческия музей на Павликени са
показали голям брой автори от редица държави, но безспорно едни от найинтересните експозиции са България – Япония.
Авторите от японска страна са Какуко Ишии, Ичиро Мацуо, Ацуми
Мурата, Норико Амано и Кенджи Сато, а от българска страна са Даниела
Тодорова, Тодор Тодоров и Валентин Балев. Изложбата след Павликени ще
бъде представено и в София.
За гостите на откриването на изложбата ще има специално подготвен
уъркшоп, демонстрация на МАГИЯТА НА SUMI /японското мастило за
калиграфия и традиционната техника суми-е/. Демонстратор е Кенджи Сато,
който работи с тази техника съвременно изкуство в големи инсталационни
произведения. Всички автори и от българска и от японска страна са известни
съвременни автори с голям международен опит и това ще може да се види в
прекрасната експозиция, отворена за посещения в периода 6 юли – 6
септември.
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