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"Се радувам што 
Фестивалот успеа да застане 
на свои нозе и сè повеќе му 
ги отвора вратите на светот 
да дојде кај нас, но и тој 
да ги види нашите дела", 
вели Рисима Рисимкин, 
директорка на "Танц фест".

МЕЃ УНАРОДНИОТ ФЕСТИВАЛ МЕЃ УНАРОДНИОТ ФЕСТИВАЛ 
"ТАНЦ ФЕСТ" ВО МОБ"ТАНЦ ФЕСТ" ВО МОБ

Вечерва со "Јинг и Јанг", во изведба 
на Националниот балет од Љубљана 
на сцената на Македонската опера 

и балет, ќе почне четвртото издание на 
Ме   ѓународниот фестивал за современ танц 
"Танц фест", во организација на култур ни-
от центар "Интерарт". Под мотото "Че кор 
напред", меѓународниот фестивал "Танц 
фест" од 4 до 15 април, ќе обедини шест 
танцови претстави од светски корео гра-
фи. Во рамките на отворањето ќе биде до-
делена и наградата од областа на танцот 
"Менада", за која Советот на "Танц фест 
Скопје" одлучи да му припадне на балет-
скиот уметник Екрем Хусеин за врвните 
достигнувања во областа на танцот.

Националниот балет од Љубљана прв 
пат гостува во Македонија со своја прет-
става. Станува збор за две кореографии, 

под наслов "Јинг и Јанг", а ќе настапат че-
тириесеттина балетски уметници. Освен 
словенечката претстава, љубителите на 
танцовата уметност ќе ги видат домашната 
"Куќата на Алба", претставата "Хот" во из-
ведба на "Галили танц" од Гронинген, Хо-
ландија, исто така, на сцената ќе бидат 
"Степ текст" од Бремен, Германија, и де-
лото "Птици" на театарот "Бели" од Санкт 
Петербург, со што ќе биде затворен Фес-
тивалот. Дел од програмата се и маке-
донските кореографи Саша Ефтимова, Гор-
дана Деан-Поп Христова и Елена Анто-
нова-Петровиќ, кои ќе се претстават со 
свои кореографии.

"Се потрудивме годинава да донесеме 
повеќе претстави, неколку премиери и 
најдоброто од европските кореографи и 
претстави кои ги отсликуваат трендовите 

во танцот. И овој пат им отстапивме прос-
тор на домашните кореографи, кои на 
Фестивалот ќе имаат три кореографии. 
Што се однесува до наградата 'Менада', 
ми значи што таа стана синоним за од-
бележување значајни личности во маке-
донскиот балет", истакна директорката на 

Фестивалот, Рисима Рисимкин. 
Советот сметаше дека Екрем Хусеин е 

личноста на која треба да й се додели 
оваа престижна награда, за целиот при-
донес на балетската сцена, кој тој го на-
прави во текот на долгите години тво ре-
ње и несебично себедавање во и за танцот.

"Со својата енергија, талент, посве те-
ност на танцот, како и напорната и не-
умор на работа Екрем Хусеин е еден од 
плејадата уметници, кои оставија неиз-
бриш лив печат во македонскиот балет. 
Почнувајќи со првата генерација енту зи-
јасти, кои цврсто ги поставија темелите на 
денешниот Национален балет, Екрем ос-
танува на сцената до ден денес, неуморно 
посветен исклучително на играта. Преку 
своите остварени креации на сцената на 
Македонскиот балет, тој поставува кри-
териум за исклучително градење на ли-
ковите, кои тој ги толкува до перфекција. 
Вечниот Петар Пан на нашата сцена стана 
синоним за танцот и за љубовта кон него. 
Љубовта која Екрем Хусеин ја покажува 
на сцената со својата секојдневна работа 
и истрајност се пример, кој ги надминува 
границите на нашата земја. Неговото по-
стоење остави неизбришлива трага, умет-
ничка патека, која треба да ја следат ид-
ните генерации", додаде Рисимкин.

Со солзи во очите Хусеин се забла го-
дари за наградата. 

"Навистина сум трогнат. Искрено, не 
очекував награда. Последен пат бев на-
 граден пред 39 години. Пет децении иг-
рам за мојата публика", рече Хусеин. 

Екрем Хусеин како танчер, кој веќе 50 
години е на сцена, има остварено безброј 
улоги - Меркуцио во "Ромео и Јулија", 
"Петар Пан", "Петрушка", Младоженец во 
"Лабин и Дојрана", Сакатиот во "Маке-
донска повест", Цар во "Распучин", "Црвен 
лебед"... Работи и како кореограф. 
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