
50  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 678 / 29.6.2007

На "Скопско лето" и овој пат 
најзастапена ќе биде 
музиката со 29 настани, потоа 
ликовната уметност со 11 
изложби, а ќе има и 9 
театарски претстави и многу 
филмови, во рамките на 
летното кафе кино Парк. 
Гости од странство ќе има 
речиси од сите континенти - 
Шри Ланка, Кина, Велика 
Британија, САД, Србија, Црна 
Гора...

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Традиционален прв ден од летото, 
21 јуни, и овој пат почна во знакот 
на Фестивалот "Скопско лето". Со 

симфонискиот концерт на Македон ска-
та филхармонија кој се одржа на пла то-
то пред Домот на АРМ под диригентство 
на Борјан Цанев, беше отворено 28. Кул-
турно лето. Настапија солистите Ана 
Кон  дратенко и Владимир Костов - вио-
лина, Паскал Краповски - виолончело, 
Здравко Ангелов - кларинет и Драган 
Младеновски - труба. Се слушнаа дела 
од Смокварски, Вивалди, Моцарт, Хајдн, 
Арбан, Пјацола и Равел. Еден час пред 
концертот, во рамките на отворањето 
на годинашната манифестација во "Мала 
станица", беше отворена и ретроспек-
тивната изложба на познатиот маке дон-
ски сликар, графичар, сценарист, ре жи-
сер... Вениамин Џаџи Наумов. Следниот 
ден на Камениот мост и во изложбениот 
салон Чифте-амам беше претставен дел 
од творештвото на истакнатиот црно-
горски скулптор Павле Пејовиќ. Наред-
ните денови следуваа неколку кон цер ти 
на различни локации, како и прет ста-
вите "Дуел", "ММЕ кој прв почна", "Вујко 
Вања", "Три сестри" и "Јонадаб". Во рам-
ките на Скопско лето, прв голем лико-
вен настан беше промоцијата на елек-
тронското издание на книгата - "Лазар 
Личеноски", која ја издава Градската 
библиотека "Браќа Миладиновци" од 
Скопје и издавачката куќа "Ѓурѓа" со 
Кинотеката на Македонија, во сора бот-
ка со "Вардар филм". Во рамките на про-
моцијата во Даут-пашиниот амам е по-
ставена и изложба на дела од Лазар Ли-
ченоски.

Во програмата во театарскиот дел се 
предвидени три премиери - мултиме-
дијалниот проект "Андерграунд", про-
ект на МОБ, театарските претстави "Ин-

"И овој пат ја задржавме тен-
ден цијата со веќе проверена, 
раз но видна културно-умет нич-
ка про грама да го задржиме 
реномето на манифес таци ја-
та, која од по одамна ги по ми-
на своите кул турни граници. 
Повторно се ани мирани нови 
културни простори во Скопје, 
а сè со цел во текот на летото 
да се задржи живоста на на-
шата културна метропола", ис-
такна директорот на Дирек-
ци јата за култура и уметност, 
ор ганизатор на "Скопско лето", 
Ни кола Глигоров. 

дија, Индија" во режија на Младен Крс-
тевски и "Семеен викенд" во режија на 
Мите Грозданов, и двете копродукции 
со Фестивалот "Стоби", градот Штип, од-
носно театарот "Македонија". 

За музичките фанови на блузот и 

овој пат (на 3 и на 4 јули) ќе го има 
"Blues & soul" фестивалот на кој, покрај 
американските и британските ѕвезди, 
ќе настапи и Влатко Стефановски, со 
своето трио за кого "блузот е не од мин-
лива лектира за секој гитарист". 
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