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МАНУ
Со минимално мнозинство од 22 

гласа академик Георги Старделов беше 
избран за нов претседател на Ма ке дон-
ската академија на науките и умет нос-
тите. Старделов, од Одделението за 
умет носта, беше единствен кандидат за 
претседател на МАНУ на продолжението 
на Изборното собрание, кое се одржа 
откако Никола Кљусев, Бојан Шоп тра-
јанов и Блаже Ристовски не добија до-
волно гласови. Тој е осми претседател 
на Академијата.

ЛИТЕРАТУРА

мат ска документација за периодот од 
1894 до 1913 година. Од огромно зна-
чење се и четиристотините ракописно 
пишувани страници со погледите и 
мислењата на Крсте Мисирков за сос-
тојбите на Балканот, во Македонија и во 
Бугарија. 

Меѓутоа, нешто на што Македонија 
треба да се гордее е и учеството на 
Саемот на книгата во Бугарија, каде на 
огромен плакат пишуваше "Македонија 
секогаш до вас", кој предизвика голем 
интерес кај посетителите. Штандот во 
боите на македонското знаме и ви део-
бим на кој постојано се вртеше филмот 

Кога станува збор за литературата во 
2007 година, Македонија може да се 
пофали со промоции на бројни книги, 
како во државата, така и надвор од неа. 
Нема простор за сите да се набројат, но 
неизбежно е да се спомне објавувањето 
на третиот том од Толковниот речник 
на македонскиот јазик, кој има 615 
страници, со околу 15.000 термини од 
нашиот јазик, кои почнуваат од Л до О. 
Потоа романот "Големата вода" од Жив-
ко Чинго, објавен во Русија во превод 
на Олга Панкина, славист и македонист, 
како и книгата "Македонија меѓу авто-
номијата и дележот" од Симон Дракул, 
повеќетомен зборник од руска дип ло-

"Ден во Македонија", многу моно гра-
фии, разгледници, но и дивиди изданија 
со македонското културно наследство, 
како и музиката од филмот "Сенки",  
прет ставуваа дел од богатата атрак тив-
на понуда на т.н "македонска приказна" 
презентирана на нашиот изложбен про-
стор.

ИЗЛОЖБА
Илуминативни ракописи, кои се дел 

од богатата охридска збирка, беа из ло-
жени во тремот на црквата "Св. Бо го-
родица Перивлепта" во Охрид. Беа из-
ложени 34 ракописи создадени во пе-

Изминатата 2007 година ќе ја паметиме по многу 
нешта во овој т.н. "убав" сектор - културата. 
Љубителите на уметноста можеа да уживаат во 
убавиот пишан збор, во прекрасната песна, во 
совршената слика, во неповторливата премиера. 
Изборот кој настан да се проследи беше тежок, затоа 
што македонската публика беше пренатрупана со 
понуди за културни настани, било да е тоа промоција 
на книга или музички спот, покана за концерт на 
Македонската филхармонија или, пак, од одредени 
музички имиња. Музеите, пак, покануваа на прошетка 
низ минатото со презентирање на стари артефакти, 
тазе откопани, или на прекрасна глетка на дела 
творени од македонски уметнички души. И сè ќе беше 
така убаво, и ќе се заборавеа ситните расправии, 
афери, скандали... доколку не се случеше она... Загина 
нашата македонска поп-ѕвезда на која й претстоеше 

светска кариера, Тоше Проески. Но, за жал, 
реалноста е таа...!!!
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риодот од XI-XII до XVIII век. Приказната 
за Македонија можеше да се види и на 
изложбата "Развој на селската куќа во 
Македонија од XIX и почетокот на XX 
век", како и на етнолошката пре зен-
тација на материјалната и духовната 
култура на Македонците муслимани. И 
овој пат значењето на најстарата ме-
галитска опсерваторија "Кокино" мо-
жеше да се види на изложбата "Кокино -
тврдина на сонцето". Како резултат на 
повеќегодишната соработка меѓу Ар-
хеолошкиот музеј во Загреб и Музејот 
на Македонија во Скопје, љубителите 
на уметноста имаа можност да ги видат 
"Праисториските дами од Македонија" 
во Археолошкиот музеј во Загреб. Нај-
свежа е изложбата "Скопска тврдина" 
на која е презентирано сè што е от-
криено на Калето.

Следуваа и други презентации на 
самостојни уметнички дела од познати 
македонски уметници, како и презен-
тација на артефакти вредни да се видат 
од окото на јавноста.

ТЕАТАР
Камен-темелник за обновување на 

стариот театар кој, од далечната 1927 

година па сè до катастрофалниот зем-
јотрес во 1963 година, беше белег и 
гордост на Скопје, беше поставен на 
неговата некогашна локација, на левата 
страна од Кејот на Вардар. Според про-
ектот, зградата однадвор ќе го задржи 
својот автентичен стил на барокна ар-
хитектура. Годинашниот Фестивал на 
камерниот театар "Ристо Шишков" пре т-
ставуваше пресвртница на фестивалот, 
чија естетиката одговара на европскиот 
и на светскиот театар, а билет повеќе се 
бараше и за легендарната претстава 
"Сомнително лице", која неколку пати 
беше одиграна на сцената на Театар 
Центар. За среќа, изминатава година ма-
кедонските театри беа мошне активни, 
се одиграа бројни премиери, особено 
во Драмски и во Театар Центар, со што 
на некој начин успеаја да ја вратат 
публиката.  

ФИЛМ
И за филмската уметност 2007 беше 

успешна година. Се редеа светски пре-
миери на македонски филмови. Така, 
македонско-холандскиот филм "Боли 
ли?" на Анета Лешниковска имаше све т-
ска премиера на Меѓународниот филм-
ски фестивал во Ротердам. Публиката 
на 36. издание на најголемиот фестивал 
на независен филм го виде првиот ба л-
кански догма-филм, кој влезе во офи-
цијална конкуренција и се натпре ва-
руваше за наградата "Златен тигар". 
Премиерата на "Јас сум од Титов Велес", 
во режија на Теона Стругар Митевска, 
беше виден на Сараевскиот филмски 
фестивал, кој беше прикажан во глав-
ната конкуренција на 13. меѓународен 
фестивал. Овој филм, заедно со "Сенки" 
на Милчо Манчевски, на Филмскиот 
фестивал во Торонто имаа светска про-
моција. А македонската гордост Милчо 
Манчевски се надеваме дека ќе биде и 
македонски кандидат за номинација, 
верувале или не, за наградата "Оскар" 
за филм од неанглиско говорно под-
рачје. Новиот филм на Милчо Ман чев-
ски, "Сенки", имаше премиера каква 
што им прилега на големите филмски 
дела и тоа на домашен терен. Универ-
зална сала беше местото каде што ба-
рем за момент публиката ги почувствува 
шармот на црвениот тепих и гламурот 
на филмските премиери. Државниот 
врв, премиерот, министрите, јавните и 

политичките личности, странските ди-
пломати во земјава, актерите, умет ни-
ците и другите љубители на филмската 
уметност, на нозе ја поздравија екипата 
на филмот. Со бурен аплауз, кој траеше 
десеттина минути, присутните им од-
дадоа почит на креативците на третиот 
филм на Манчевски. 

Актерката Лабина Митевска доби 
награда за најдобра женска улога за 
филмот "Контакт" на Филмскиот фес ти-
вал, кој се одржува во Херцег Нови, 
Црна Гора. За документарниот филм 
"Ис  целител" режисерот Владимир Пет-
ровски доби Гран при од публиката на 
Филмскиот фестивал "Сан Вали спи-
ричуал", кој се одржа во американската 
држава Ај дахо. Филмот "Превртено" на 
Игор Ива нов беше прикажан на Меѓу-
народниот филмски фестивал во Солун, 
во про грамата "Балканско истражу ва-
ње", а по тоа учествуваше и на Филм-
скиот фес тивал во Каиро. Претходно 
"Превртено" имаше светска премиера 
на фестивалот во Карлови Вари, а до-
машната публика прв пат го виде во 
Битола, на фестивалот "Браќа Манаки".  
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МУЗИКА
Во светот на музиката 2007 година 

беше тажна. Македонија сè уште е во 
шок по трагичната смрт на својата нај-
голема музичка ѕвезда, хуманистот и 
голем човек Тоше Проески. Солзи, со-
чувство, запалени свеќи, букети цвеќе, 
но и песни кои го прославија и надвор 
од неговата Македонија, го исполнуваа 
кобниот ден во чии утрински часови 
дојде веста за трагедијата - соо бра ќај-
ната незгода на патот кон Загреб. Град-
ските плоштади, кои многу пати ги пол-
неше со своите обожаватели, беа мес-

рија "Нови звуци на Европа" на му зич-
ките награди на Ем-ти-ви, кој се одржа 
во Минхен. Меѓутоа, доволно е што бе-
ше дел од овој музички настан. Се про-
мовираа албуми, спотови, песни...

АРХЕОЛОГИЈА

светот. Така, почесната титула амба са-
дор на културата ја понесоа режисерот 
Милчо Манчевски, пијанистот Симон 
Тр пчески, оперскиот пејач Борис Тра ја-
нов, пејачот Владо Јаневски, драмскиот 
писател Горан Стефановски... Иниција-
тивата за новата титула е на Минис тер-
ството за култура, за да се афирмираат 
врвните уметнички достигнувања на 
нашите творци и за подобро прет ста-
вување и промоција на нашата земја во 
странство. 

МАНИФЕСТАЦИИ
Актери, танчари, музичари, вока-

лис ти, ансамбли, бендови од дваесет 
и пет земји од цел свет настапија на 
нашиот најголем меѓународен фес ти-
вал - "Ох ридско лето". Рекорден број 
посетители изминатава година ги про-
следиле културните настани на "Ох-
рид ско ле то", на кој на стапиле повеќе 
од 2.000 уметници од 24 земји.

тата на кои луѓето што ги сакаа неговите 
песни се проштеваа од него, го ис пра-
ќаа на неговото последно патување 
кон легендите. Отворени книги на жа-
лост, прекинати часови во училиштата, 
безгранични изрази на почит и љубов 
кон ѕвездата, која ги уриваше сите гра-
ници меѓу луѓето од име на музиката. 
Треба ли да се потсетиме кој беше То-
ше...!? Сепак, македонските музички 
ѕвез ди и од поп, и од фолк, и од џез, и од 
сериозната музика, и од било кој друг 
жанр, ги имаше и на домашен терен и 
во светот. Пијано-виртуозот Симон Трп-
чески имаше серија успешни концерти 
на странските музички сцени. Тој нас-
тапи на Музичкиот фестивал во Коло-
радо на кој, според електронското спи-
сание "Дејли камера", бил првата ѕвезда 
од светски глас на фестивалот. Компо-
зиторот Кирил Џајковски доби награда 
за уметничко достигнување за музиката 
од балетската претстава "Ла Капинера", 
во продукција на Театарот на Теразије 
од Белград. На големиот собир на св-
етските џез-музичари во Македонија се 
претставија 15 изведувачи од неколку 
земји. Младата домашна вокалистка Да-
ни Димитровска не успеа да се пласира 
меѓу трите музички ѕвезди за титулата 
најдобар изведувач во новата кате го-

На полето на археологијата ин тен-
зивно се работеше. Резултат беа сен за-
ционалните откритија, како на Плаош-
ник, така и на другите локалитети ши-
рум земјава. 

Бронзена фибула, која потекнува од 
VIII или VII век пр. н. е. беше откопана во 
делчевска Могилка. Кралска гробница 
од IV век пред новата ера открија архео-
лозите во подножјето на Селечка Пла-
нина, меѓу прилепските села Крушевица 
и Бонче. Траги од неолитска куќа, печка 
за подготвување храна и делови од 
жртвеници беа откриени на локалитетот 
Тумба Потсело, кај тетовското село 
Стенче...

АМБАСАДОРИ
Новитет кој го пласираше Владата на 

Република Македонија беше назна чу-
вањето на амбасадори на културата во 

Млади музичари, театарски ансам-
бли, врвни џез и блуз-изведувачи, фол -
клорни и танцувачки групи од до ма и 
од 14 земји од странство настапија на 
"Скопско лето". Во триесет дена на де-
сеттина локации скопската публика 
мо жеше да види 8 претстави, 15 кон-
церти со класична музика, 9 изложби, 
2 ба лет ски претстави, 8 џез и блуз-кон-
церти.

Поети од сите меридијани од све-
тот по 46. пат ја славеа поезијата на 
голе миот меѓународен поетски фес-
тивал - Струшки вечери на поезијата. 
Околу 30 автори од 25 земји од сите 
континенти дојдоа на фестивалот. 

Со изложби, предавања, проекции 
на филмови, видеопрезентации и по-
сети на повеќе археолошки лока ли-
тети и споменици на културата, Ма-
кедонија по 12 пат се вклучи во ма ни-
фестацијата "Европски денови на кул-
турното наследство". 


