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КУЛТУРНИ СЛУЧУВАЊА
КУЛТУРНИ СЛУЧУВАЊА РЕТРО

МАКЕДОНСКОТО КУЛТУРНО 
Од браќата Манаки, Баба Де с-

пина, преку "Мис Стон", до "Пред 
дождот", "Големата вода" и "Илу-
зија", беше оддадена почит на ју-
билејот 100 ГОДИНИ МАКЕДОНСКИ 
ФИЛМ. Најзначајните културни 
манифестации, меѓу кои Скопско 
лето и Интернационалниот фес-
тивал "Браќа Манаки", преку ре-
троспективни проекции нè пот-
сетија на првите зачетоци на ма-
кедонската кинематографија, до 
денешните најнови остварувања. 

Летниот период од годината што измина беше во знакот 
на најеминентната културна манифестација во државава - 
СКОПСКО ЛЕТО. Уште еднаш оваа светска метропола на кул-
турата го потврди своето доминантно, професионално и ква-
литетно значење. 

И оваа година Македонија 
беше дел од манифестацијата  
ЕВРОПСКИ ДЕНОВИ НА КУЛ-
ТУРНОТО НАСЛЕДСТВО. Ма-
нифестацијата е востановена 
во 1991 година на иницијатива 
на Советот на Европа, а со директна поддршка на Европската унија. Го ди-
нава, токму поради значењето кое го доби на светско ниво мегалитската 
оп серваторија Кокино, таа беше дел од манифестацијата. 

Меѓу на ста-
ни те кои й да доа 
посе бен бе лег на 
г о д и н а ш  н а в а 

к у л  т у р н а 
палета е и ју-
билејот 50 го-
дини од тво-
рештвото на 
легендата на 
македон ското 
умет ничко не-
бо, ТОМЕ СЕ-
Р А  Ф И М О В -
СКИ. Со ретро-
спективна из-
ложба во МА-
НУ, Серафимовски комплетираше едно богато умет-
ничко патешествие, кое повеќекратно претставува ма-
кедонска историска, духовна и културна самобитност. 
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  ПАТЕШЕСТВИЕ КОН ЕВРОПА

Во овогодишната културна ретроспектива се најде и 
изложбата на ЗНАЧАЈНИ ГОДИШНИНИ во НУБ "Св. Климент 
Охридски", која беше во чест на 130 години од раѓањето на 
Војдан Чернодрински, 100 години од раѓањето на Антон 
Панов, 105 години од раѓањето и 30 години од смртта на 
Ристо Крле и 10 години од смртта на Васил Иљоски. Делата 
на овие великани претставуваат посебно поглавје во ос но-
вањето, растежот и подемот на македонското драмско тво-
рештво. 

Го д и н а ш н о в о 
ОХРИДСКО ЛЕТО 
помина во знакот 
на гостувањето на 
светски познатиот 
тенор Хозе Карерас. 
Со својата богата 
кул турна раз но ли-
кост, годинашното 
Охридско лето ја 
оствари својата ми-
сија, докажан ам-
басадор на маке-
донската култура. 

Во десеттомниот колаж од богатото творештво на ВЛАДА 
УРОШЕВИЌ поместени се неговата поезија, расказите и ро-
маните, потоа литературно критичките и ликовните есеи, 
записите, патеписите, препевите, како и теориските анализи 
на фантастиката.  

Годинашното 24. издание на СКОПЈЕ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ ќе 
остане запомнето како едно од најбогатите во историјата на 
Фестивалот, иако во својата организациона подготовка ре-
лативно потфрли. Најпознатите имиња на актуелната џез 
сцена беа дел од годинашниот скопски есенски бренд. 
Швајцарија, Јужна Африка, Франција, Италија, Бразил и САД 
беа земјите кои ги испратија своите најдобри џез творци.


