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Четврти август 1961 го-
дина е датумот на ра-
ѓање на Фестивалот 

"Охридско лето". Тој авгус-
товски ден во акустичниот и 
оригинален амбиент на ка-
тедралниот храм "Света Со-
фија" во Охрид е изведен 
првиот концерт. Тогашната 
пр венка на операта на МНТ 
Ана Липша Тофовиќ го де-
монстрираше својот прекра-
сен глас со изведбата на дела 
од Хендл, Страдела, Моцарт, 
Бетовен... Беше откриено де-
ка тој амбиент е чудесен и ка-
ко од Бога создаден за умет-
нички доживувања. 

Тоа беше првиот чекор, но 
сосема сигурен, цврст и мно-
гу надежен за развојот на 
"Охридско лето". Како што ми-
нуваа годините, Фестивалот 
бележеше сè поголем подем 
во својот уметнички развој, 
навестувајќи дека многу бр-
зо ќе се вивне во просторот 
на елитните европски и свет-
ски фестивали. 

Тоа и се случи и во наред-
ните години кога еминентни 
уметници и ансамбли од сите 
страни на светот доаѓаа во 

Несомнено "Охридско лето" остварува една плу-
ралистичка културна концепција на рам но-
правен натпревар на сите врвни уметнички 
вредности.

"Света Софија" за да ја де мон-
стрираат својата умет ничка 
вештина, а си зами ну ваа во-
одушевени и пријатно збу-
нети од неверојатно уба вите 
доживувања во градот на 
Све ти Климент. Атрак тив ни-

те сценски простори, како 
што се, предворјето на "Све-
та Софија", Самуиловата твр-
дина, "Св. Пантелејмон", Дол-
ни Сарај и многу други, ну дат 
безброј можности за кул-
турни продукции, кои пр ет-
ставуваат посебна ат рак ција 
за љубителите на умет носта. 

Денес, 45 години подоцна, 
Фестивалот е културна и св-
ет ска магистрала. 

Се наоѓаме во предве че-
ри ето на завршувањето на 45. 
"Охридско лето" и кон ста ти-
раме дека и оваа го ди на Фес-
тивалот успешно се прет ста-

фил   хармонија и светски по-
знатиот тенор Хозе Каре рас. 
Маестралниот концерт беше 
под диригентската пал ка на 
Давид Хименез, а Ка рерас го 
придружуваше из вонред на-
та сопранистка Ти на Горина 
од Шпанија. Фе стивалскиот 
оган го запали лично Хозе Ка-
рерас, кој ќе гори до утре (20 
август), кога ќе биде све че-
ното затворање на кое ќе на-
стапи Будим пештанскиот ка-
мерен ор кес тар од Унга рија. 
Главен по кро вител на ова 
"Охридско лето" е прет се да-
телот на Ре публика Ма ке до-

СВЕТСКА КУЛТУ  
ви пред домашната и свет-
ската публика. 

СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ

Културното патешествие 
на годинашново "Охридско 
лето" почна на традицио нал-
ниот 12 јули, со свечениот 
концерт на Македонската 

нија, Бранко Црвенков ски, 
кој на свече ното отво рање ја 
упати след ната по рака:

"'Охридско лето' речиси 
половина век ја осветлува 
македонската културна риз-
ница и ги гради нашите мо ст-
ови кон светот и одново до-
кажувајќи дека грижата за 
духовните вредности прет-
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ставува најдобар гарант: и за 
опстојувањето на државата и 
за очовечување на иден ти-
тетот и достоинството на неј-
зините граѓани". 

претстава "Халили и Хајрија" 
во културниот центар Долни 
Сарај. На 15 јули во "Св. Со-
фија" настапи Хорот на мос-
ковските духовни академии 

стави неповторливиот Ни-
кола Ристановски. Премие-
рата се одржа во центарот за 
култура "Глигор Прличев" во 
Охрид. 

Она што беше хит на Скоп-
ското, беше и на Охридското 
лето. Станува збор за из вед-
бата на балетот "Јас Исидора" 
во режија на Олга Панго. 

Како следен успешен про-
ект можеме да го спомнеме 
гостувањето на рускиот др-
амски театар "Вера Коми сар-
жевскаја" од Санкт Петер-
бург, со изведбата на прет-
ставата "Баал" во режија на 
Александар Морфов. 

Најпознатиот женски ка-
мерен хор од Македонија 
"Св. Злата Мегленска" й  се 
претстави на македонската 
публика со концерт во "Св. 

бележителни  беа и виет нам-
скиот пијанист Данг Таи Сон, 
македонскиот пијанист Дар-
ко Костовски, како и настапот 
на гостинот од Русија, Сергеј 
Судзиловски, виолончело.

Нашата најпозната опер-
ска певица Весна Гиновска - 
Илкова, сопран, во при друж-
ба на Игор Дурловски, бас, 
одржа свој рецитал во "Св. 
Софија". Она што особено за-
служува респект е настапот 
на ансамблот за народни 
игри и песни "Танец", кој на-
стапуваше во Античкиот те-
атар. Исто така, во состав на 
програмата се одржаа мани-
фестации посветени на гер-
манската и на унгарската 
култура. 

Ова е само дел од богатиот 
културен колаж кој беше 
претставен на 45. издание на 
"Охридско лето". И оваа го-
дина Фестивалот достигна 
импозантен домет во својата 
културна презентација. Не-
сомнено "Охридско лето" ос- РНА МАГИСТРАЛА 

Свеченото отворање пре-
дизвика голем интерес кај 
македонската публика, и по 
повод концертот гостуваа 
бројни претставници од ди-
пломатскиот и од општес-
твениот кор од земјата и од 
соседството.  

КУЛТУРЕН КОЛАЖ

Во деновите кои следуваа 
меѓу бројните културни на-
стани, вредни за спомну ва-
ње, се настапот на Нацио нал-
ниот театар, опера и балет 
од Албанија со балетската 

и семинарии.
Несомнено оваа година 

руската културна делегација 
беше и најбројна. Посебна 
убавина на Фестивалот му 
даде и гостувањето на ка-
мерното дуо Максим Федо-
тов (виолина) и Галина Пет-
рова (пијано) од Русија, кои 
се претставија со дела од Шо-
стракович и од Мусоргски. 

Настан кој особено при-
влече внимание беше и пре-
миерата на театарската прет-
става "Дон Жуан" во режија 
на Александар Поповски, а 
во улога на Дон Жуан се прет-

Со фија". Хорот го предво де-
ше познатата диригентка Лет-
ка Димовска - Полизова. 

Исто така, гостуваше и гр-
ад скиот театар од Ис тан бул, 
Турција, со изведбата на те-
атарската претстава "Бен Ана-
дол" во режија на Е. Ал кан. 
Со свој самостоен ре ци тал се 
претстави и познатиот бу гар-
ски виолинист Минчо Мин-
чев, во придружба на Ве ли-
зар Генчев на пијано, а из-
веде композиции од Витали, 
Моцарт, Бетовен, Санс. 

Во концертниот колаж за-

тварува една плуралистичка 
културна концепција на рам-
ноправен натпревар на сите 
врвни уметнички вредности. 
Тој не само како македонска, 
охридска, туку и како светска 
манифестација отвора ши-
роки можности преку неа да 
дојде до спојување на кул-
турите на различни епохи, на 
различните народи и кон-
тиненти, до презентација на 
разновидни културни сис-
теми на светски вредности 
од разни културни традиции 
и сензибилитети. 


