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СКОПСКО Л

Во наредните 40 дена
колку што ќе трае
Фестивалот, публиката ќе
може да ги проследи
балетската премиера "Јас
Исидора", потоа детскиот
балет "Црвенкапа" во
продукција на "Скопско
лето", познатиот "Блуз и
соул фестивал" со многу
познати светски имиња и
многу други интересни
случувања.

ДУХОВНО ПУЛСИРАЊЕ ВО
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С

о гала-концертот на познати оперски имиња и
Оркестарот на Македонската опера, на 21 јуни (Светскиот ден на музиката), на
сцената на МОБ беше отворено годинашното издание
на традиционалната културна манифестација "Скопско
лето". И оваа година скопската публика ќе има можност
да ужива во богатата мултимедијална програма исполнета со многу музика, театар,
ликовна уметност, филм, балет.
"Скопско лето" ќе пулсира
40 вечери, а ќе се реализираат околу седумдесет настани,
од кои најмногу музички. Фестивалот ќе трае до 30 јули, а
освен домашните, ќе се претстават уметници и од Италија,
Австрија, Германија, Израел,
Словенија, Шпанија, Хрватска,
Велика Британија, Холандија...
"И годинава Фестивалот
продолжува да биде медиум,
кој ќе ја афирмира домашната култура, а истовремено ќе
комуницира и ќе разменува
искуства и информации со
уметници од цел свет", потен-

цираше Никола Глигоров, директор на Дирекцијата за култура и уметност, а воедно и
организатор на манифестацијата "Скопско лето".
Тој додаде дека Фестивалот ја задржува досегашната
концепција да нуди мултимедијална програма: најмногу
музика, театарски и балетски
премиери, ликовни изложби.
Гала-оперскиот концерт, отворањето на манифестацијата, се реализираше во соработка со австриската Амбасада во Македонија, по повод прославата и конституирањето на Втората Република
во Австрија пред 60 години.
Под диригентската палка на
Пол Вајголд, летното уживање во уметноста почна со познатите солисти од Австрија:
Сабина Цвилак (сопран), Валери Серкин (тенор), Ана
Дурловски (сопран) и Елена
Мисиркова (пијано).
На отворањето на манифестацијата й претходеше изложба на слики на италијанската уметничка Рита Грило,
која беше поставена во На-

ционалната галерија на Македонија "Чифте амам". Изложбата ја отвори амбасадорот на Италија во Македонија, Џорџо Марини. Рита Грило, освен со сликарство, се
занимава и со скулптура, музика и поезија. Во овој контекст, збирката песни "Блесоци во ноќта" е прва нејзина
објавена книга, која прв пат
се објавува и на македонски
јазик, во превод на Радица
Никодиновска. Од богатата
културна понуда на Фестивалот годинава се издвојува и
скорешната премиера на балетската претстава "Јас Исидора", која е авторски проект,
магистерски труд на Олга
Панго. Нејзини се либретото,
кореографијата и режијата.
Музиката е на Калиопи Букле, а дизајнот на Благој Мицевски. Во претставата "Јас
Исидора", во која се обработени сегменти од животот на
големата американска балерина Исидора Данкан и нејзината љубов кон рускиот
поет Сергеј Есенин, играат:
Саша Ефтимова, Васил Зафир-
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чев и Билјана Каленикова. И
овој пат организаторите не
ги заборавија најмладите. За
нив "Скопско лето" ја подготви детската балетска премиера "Црвенкапа", а интересно
ќе биде и гостувањето на Народно позориште од Белград,
со претставата "Коштана", во
режија на Борислав Станковиќ. Следуваат концертите на
групите "Blue Flowers", "ТБ
Трачери", на Владо Креслин

ЕТО 2005

од Словенија, заедничкиот
настап на Васил Хаџиманов,
Александар Петров, Теодоси
Спасов, концертот на Петар

Ренџов "Сонот на невестата",
изложбите на Веред Пирхи
Линеберг, Оскар Келер, претставите "Соседи", "Жени во
собрание", "Суво дрво од Вавилон"... Неизбежни, како
дел од програмата на "Скопско лето" се и манифестациите Арт-кино и "Блуз и соул
фестивалот". Филмската програма на манифестацијата ќе
биде збогатена и со ревија на
македонски играни филмови,
по повод одбележувањето на
100-годишнината од почетокот на македонската кинема-

тографија. Станува збор за
програма од поновата македонска продукција, која ги
опфаќа филмовите направени во периодот од "Прашина"
на Милчо Манчевски до
"Бал-кан-кан" на Дарко Митревски. Љубителите на блузот, пак, во две фестивалски
вечери ќе имаат можност да
ги проследат концертите на
"Vargas blues bend" од Шпанија, "Raw hide" од Србија и
Црна Гора, "Nine Below zero"
од Велика Британија и "Coen
Wolters Band" од Холандија.
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"Блуз и соул фестивалот" повторно ќе се случува во летниот клуб "Колосеум" во Градскиот парк. Како што најавија
организаторите, и годинава
настаните на "Скопско лето"
ќе се случуваат на веќе добро познатите локации - Куршумли ан, Салонот на МОБ,
Домот на АРМ, Даут-пашиниот амам, Чифте амам, Скопската тврдина Кале, Сули ан,
Забавниот парк "Луна", езеро
Матка... Покровители на фестивалот се Министерството
за култура и Град Скопје.

