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100 ГОДИНИ МАКЕДОНСКИ ФИЛМ   

Со ревија на најновата продукција на македонскиот игран 
филм и најгледаните странски филмови ќе се одбележат 100-
годишнината од македонскиот и од балканскиот филм.

ТВОРЕЧКИ И ЖИВОТЕН ИМПУЛС   

Значаен и по многу нешта провокативен културен настан 
од Скопското културно лето беше промоцијата на само стој-
ната изложба на нашата реномирана македонска сло бодна 
уметничка Анета Божи-
нова. Изложбата имену-
вана како "Психо лош ки-
те состојби низ се кој днев -
ното човеково бити су ва-
ње", беше промовирана 
на 9 јули во нацио нал-
ната галерија на Маке до-
нија "Чифте амам ". Ане    та 
Бо жинова е родена 1974 
година во Скопје. Во 
1993 година го завр ши-
ла училиштето за при-
менета уметност - вајар-
ски отсек во Скопје, во 
класата на професор Ан-
ѓел Нацевски. Од 1993 
до 1998 година ст уди ра-
ла вајарство при Фа кул-
тетот за ликовни умет-
ности во Скопје кај проф. 
м-р Стефан Ма невски. 

Манифестацијата "Кафе кино", изложбата на ск улп-
тури именувана како "Психолошките сос тој-
би низ секојдневното човеково бити сување" 
на авторката Анета Божинова, како и кон цер-
тот  "Гласови на православна Русија во Маке-
донија", беа дел од културните збид нувања, 
кои повторно се под покровителство на Скоп-
ско лето 2005. Љубителите на филм ската и 
на ликовната уметност, како и на ду ховната 
православна музика имаа несекој дневна 
мож ност да присуствуваат на одбе лежу ва-
њето на неколку значајни настани: 100-го диш-
нината од македонскиот и од бал канскиот 
филм, маестралната магистерска творба на 
Анета Божинова, како и госту ва њето на Хо-
рот на Руската православна црк ва, кој ни по-
дари незборавни денови на ду ховна музика 
и православно црковно пе ење. 

Честа прв да ја отвори културната манифестација "Кафе 
кино", која почна на 13 јули, ја имаше филмот "Прашина" на 
Милчо Манчевски. Имено, манифестацијата "Кафе кино" е 
составен дел од Скопското културно лето и оваа година ќе 
презентира проекции од 13 до 23 јули во забавниот парк 
"Луна". Инаку, манифестацијата е поддржана од Дирекцијата 
за култура и уметност, Скопје, "Манаки филм" и Фестивалот 
"Браќа Манаки". Македонската публика ќе има можност да ги 
проследи најпознатите македонски филмови од последните 

години како: "Како лош сон" на Антонио Митриќески, "Го-
лемата вода" на Иво Трајков, "Бубачки" на Игор Иванов, "Како 
убив светец" на Теона Стругар Митевска, "Илузија" на Све-
тозар Ристовски" и "Бал-кан-кан" на Дарко Митревски.   



  ЕТО 2005
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ГЛАСОВИ ОД ПРАВОСЛАВНА РУСИЈА   

Од 10 до 15 јули, во шест градови во земјава се одржа 
манифестацијата "Гласови на православна Русија во Ма ке до-
нија", во организација на Министерството за култура, Ма-
кедонската православна црква, Комисијата за односи со 
верските заедници и религиозни групи и во соработка со 
Меѓународниот фонд за единство на православните народи 
и Скопското културно лето. 

Три руски хора со околу 70 хористи настапија со духовна 
музика и православно црковно пеење. Гостуваа Хорот на 
Московската духовна академија и Богословијата, составен 
од студенти, идни пастири на Руската православна црква, 
Камерниот хор "Класика" на Меѓународниот фонд за един-
ство на православните народи и Камерниот хор на мос ков-
ското државно 
музичко учи лиш-
те "Гн еси ни". Ма-
ни фе ста цијата 
поч  на во Собор-
ниот храм во 
Скопје, а на ред-
ните де но ви про-
должи во Велес, 
Стру мица, При-
леп, Битола и за-
вр ши на 15 јули во црквата "Св. Софија" во Ох рид. На све-
ченото отворање на мани фе ста цијата, кое се одржа во Со-
борниот храм "Св. Климент Ох ридски" во Скопје, беше про-
читана пораката на патријархот на Руската пра вославна црк ва 
Алексеј Втори до македонските вер ници. 

Меѓународниот фонд за единство на православните на-
роди е основан во 1995 година, со благослов и раководство 
на рускиот патријарх Алексеј Втори. "Гласови на православна 
Русија во Македонија" е прв контакт на Фондот со ма ке дон-
ската јавност, што ќе биде и можност во иднина тој да отвори 
претставништво во Македонија.  

Во периодот меѓу 1998-2000 
година работела на својот ма-
гистерски труд на тема "Пси-
холошките состојби низ се-
којдневното човеково би ти-
сување" кај проф. м-р Драган 
Поповски - Дада. Од 1998 го-
дина е член на ДЛУМ. Анета 
Божинова има промовирано 
бројни самостојни и групни 
изложби, како во земјава та-
ка и во странство.

За изложбата во Чифте 
амам Божинова вака ги ис-
кажа своите импресии:

"Изложбата ја доживувам 
како моментален врв, како 
мак симумот кој можев да го 
дадам, да го извлечам од се-
бе и особено ми е драго што 
луѓето го примаат тоа од ср-
це. Дадов сè, дадов толку кол-
ку што можев, ми се чини де-
ка и последната сила ја дадов 
само да биде ква ли тетот колку 
што е можно подобар. Овие 
несекој днев ни и специфични 
дела за мене претставуваат 

дел од животот, значи: страв, 
бу де ње, енергија, полет, ко-
му ни кација, сè она што го 
носи и што е склопено во се-
кој дневието. Сметам дека 
при         ложените експонати се 
мн о гу реални како теми, иако 
се претставени на еден пои-
на ков начин, доживеани од 
ед но мое лично видување".

За своите идни планови ав-
торката е со следниот став: 

"Во моментов, заедно со 
сликарката Тања Таневска ра-
ботиме на проект кој тре ба 
да претставува една ори ги-
нална македонска творба. 
Проект кој би бил про мо ви-

ран некаде за 6 месеци. На-
шите луѓе, нашата држава за-
служуваат да имаат нешто 
традиционално, нешто што 
треба да нè карактеризира 
токму нас Македонците и во 
душата и во чувствата". 

Актуелната изложба во 
Чиф    те амам е предвидена да 
трае до 22 јули.


