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 СКОПСКО Л    

Специјално за Скопско лето од Словенија допа тува и познатата рок ѕвезда 
Владо Креслин. Пред многубројната македонска публика во Куршумли 
ан, Креслин придружен од својот состав "Мали богови", исполни дел од 

својот богат репертоар, кој му донесе голема по пу ларност во Словенија и 
репутација надвор од неа.

 ВО СВЕТОТ

словенечката ѕвезда Владо 
Креслин и "Мали Богови". 

Долгоочекуваната балет-
ска претстава "Јас Исидора" 

својата премиера ја имаше 
токму на Скопско лето. Ма-
лата сцена при Македонската 
опера и балет беше на вис-
тина претесна да ги прими 
си те заинтересирани и љубо-
питни гости на ова ори ги нал-
но културно доживување. 

Она што означува Скоп-
ско лето се епитетите 
за најобемна, најраз-

но  видна, најдолготрајна и по 
многу компетентни оценки 
најквалитетна културна мани-
фестација од меѓународен ка-
рактер, кој се одржува во Ре-
публика Македонија. И оваа 
година Скопско лето го пот-
вр дува приматот на водечка 
империја во културата. Со 
мно губројните настани кои 
изминаа и оние кои допрва 
доаѓаат, Скопје ни подарува 
денови на единствено и вис-
тинско културно доживу ва ње. 

Како дел од културниот 
колорит што измина беа и 
културните претстави: бале-
тот "Јас Исидора", театарската 
претстава "Хамлет од Долно 
Гаштани" и рок концертот на 

Оваа балетска креација е де-
ло на нашата позната со лист-
ка Олга Панго, а воедно и неј-
зин магистерски труд. Ин спи-
рација за претставата е дел 

од животот на големата аме-
риканска балерина Исидора 
Данкан, која живеела на по-
четокот на ХХ век. Дејството 
се случува со доаѓањето на 
Исидора во Москва и неј зи-
ната средба со големиот рус-
ки поет Сергеј Есенин. Либ-
ретото, кореографијата и ре-
жијата се на Олга Панго, до-
дека музиката ја креираше не-
повторливата Калиопи Бук ле. 
Во главните улоги настапија 
Сашка Ефтимова, Васил За-
фирчев, Билјана Каленикова 
и други. 

Следниот културен настан 
кој привлече, исто така, го-
лем интерес беше теа тар ска-
та претстава "Хамлет од Дол-
но Гаштани" на Иво Брешан, 
во режија на Мето Јова нов-
ски. Својата изведба оваа прет   -
става ја имаше во Куршумли 
ан, под палката на актерска 
фела: Благоја Чоревски, Дим-
че Мешковски, Гордана Ен-
дровска, Катерина Коцевска, 
Ванчо Петрушевски, Зоран 
Љутков, Бранко Ѓорчев, Вла-
димир Ангеловски и други.  

Специјално за Скопско ле-
то од Словенија допатува и 
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познатата рок ѕвезда Владо 
Креслин. Пред многубројната 
македонска публика во Кур-
шумли ан, Креслин прид ру-
жен од својот состав "Мали 
богови", исполни дел од сво-
јот богат репертоар, кој му 
донесе голема популарност 

во Словенија и репутација 
надвор од неа. Станува збор 
за автор во чие творештво се 
сублимирани креативност и 
талент, изразени преку му зи-
ката, пишаниот збор, театар 
и филм. Настапите на број-
ните фестивали во светот со 

музичари од највисок ранг 
се логична последица на ха-
ризмата на Креслин. Него ва-
та музичка концепција тешко 
може да се дефинира со воо-
бичаено шаблонизирање. Со 
својот оригинален стил Крес-
лин ги обиколи сите кон ти-

ненти, настапувајќи на поз на-
ти фестивали, големи ста дио-
ни и мали клубови. Има из-
дадено десетина албуми. Вла-
до Креслин е автор на не-
колку книги поезија, компо-
зитор на театарска и филмска 
музика.   


