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  Во Домот на културата „Илинден“, Демир Хисар, официјално беше отворена
изложбата „Сè што не ти кажав“ на слободниот уметник Снежана Лазарова - Луна, на
која според сите утврдени протоколи од страна на Владата и сите пропишани мерки за
заштита од Ковид - 19, од страна на надлежните здравствени институции, се претстави
со дела креирани со семе од ориз, црн синап и просо. Снежана Лазарова - Луна создава
10 години успешно творештво кое го именува „По делата ќе ме препознаеш.“
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Снежана Лазарова - Луна е слободен уметник, која со истражување и усовршување на
технологијата со помош на семиња, создава мозаично творештво, по што станува и
препознатлива во јавноста. Зад себе има постигнато врвни професионални резултати во
сликањето и тоа од различна разновидна природа, како и многу свети ликовии од
Православието, како што е импозантната „Тајна вечера“, а има и слики со музичката
легенда, Тоше Проески. 
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Градоначачалникот Стојановски и посака топло и срдечно добредојде во Демир Хисар
на слободниот уметник Снежана Лазарова - Луна, и го поздрави нејзиниот уметнички
труд со кој твори повеќе од една деценија.

  

- Ми претставуваше особена чест и задоволство што во знак на успешна соработка ми
подари поклон - уметничка слика со ликот на нашата најголема музичка sвезда и поп -
икона на Балканот, Тоше Проески, кој трагично загина во сообраќајна несреќа во
Хрватска во 2007 год.
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Вечно ќе се сеќаваме на нашиот Тоше и секогаш ќе го негуваме неговиот лик и дело, ист
акна Стојановски.
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Изложбата ќе биде поставена до почетокот на ноември, во Домот на културата во
Демир Хисар.

  

Лазарова, досега се преставила низ многу градови ширум земјава, а како што посочи на
нејзината изложба, планира да се претстави и во странство, односно да го презентира
нејзиниот творешки и уметнички дух на меѓународно ниво, но, поради општество -
здравствена криза предизвикана од Коронавиросот во моментов е спречена.
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