Пријем за учеснике Ликовне
колоније “Сићево 2019”
Градска већница ресорно задужена за културу Јелена Митровски
примила је данас у Градској кући учеснике ликовне колоније
„Сићево 2019“.
Ликовна колонија Сићево је најстарија уметничка колонија на
Балкану. Основана је 1905. године по идеји и уз залагање
српске сликарке Надежде Петровић.
Због своје несвакидашње лепоте, сићевачки пејзажи представљају
инспирацију не само сликарима већ и књижевницима и свим
заљубљеницима у природу.
Ове године колонија је окупила 11 учесника из Србије, Босне и
Херцеговине, Немачке, Бугарске и Црне горе. Своје радове
изложиће: Вукашин Станковић и Владица Ристић (Ниш), Никола
Вукосављевић, Александар Цветковић и Милица Ракић (Београд,)
Павле Поповић (Краљево), Милена Тошић (Врање), Михаела Иванова
(Бугарска), Борис Еремић (Босна и Херцеговина), Биљана Кековић
(Црна Гора) и Ђусепе Гонела (Немачка).
55.издање Ликовне колоније Сићево реализује Галерија савремене
ликовне уметности уз покровитељство Града Ниша.

Дани Републике Српске у Нишу

Манифестација Дани Републике Српске седму годину заредом,
почела је свечаном академијом на Великој сцени Народног
позоришта у Београду.
Смотру која ће до 10. септембра у 21 граду наше земље
промовисати културу, привреду, науку и уметност отворио је
Милорад Додик, српски члан Председништва Босне и Херцеговине.
Он је овом приликом дао иницијативу и замолио за подршку да се
манифестација убудуће зове „Дани Српске и Србије”. Овим
називом, како је појаснио Додик, упућује се на јединство које
мора де се негује и додао да Република Српска има све елементе
државности и испуњава све критеријуме да буде међународно
верификована као држава.
У Нишу је председник Скупштине Града мр Раде Рајковић примио
председника Народне Скупштине
Чубриловића са сарадницима.
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Разговарано је о унапређењу сарадње града и Републике Српске и
истакнуто је да је сарадња пре свега залагањем двојице
председника Република на изузетно високом
нивоу. Гости из
Бања Луке у наставку посете положили су венац погинулим
борцима у спомен комплексу “Чегар”.
У наставку манифестације Дани Српске у Србији у Народном
позоришту У Нишу одиграна je представа” Кокошка” у извођењу
глумаца Народног позоришта Републике Српске.

