
Манифестацијата за 
презентација на времето на 
живеењето на Крале Марко, 
"Денови на Крале Марко", 
традиционално се одржува 
на 17 мај, со траење од еден 
ден.

На првата манифестација 
се промовираше и се 
приближи живеењето во 
Скопје во средновековието, 
со што ќе се постигне 
подигнување на свеста со 
популаризирање на тој 
период на современ начин.
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"ДЕНОВИ НА КРА ЛЕ МАРКО" НА М      АТК А"ДЕНОВИ НА КРА ЛЕ МАРКО" НА М  

УМЕТНИЧКО-РИТУАЛНО "   ПАТУВАЊЕ" НИЗ ВРЕМЕТОУМЕТНИЧКО-РИТУАЛНО " 

ВРЕМЕТО НА ГОЛЕ    МИОТ МАКЕДОНСКИ КРАЛ

ВРЕМЕТО НА ГОЛЕ  

На Матка, пред манастирот "Свети 
Андреа" беше одбележана мани-
фестацијата "Денови на Крале 

Марко", во организација на Градот Скопје 
и Здружението на граѓани уметници 
"Уметнички ракотворби". Цел на со би-
рот беше презентација на времето во 
кое живеел големиот македонски крал, 
а во чие време е изграден и манастирот 
на Матка. Беше промовира и новата 
веб-страница www.kingmarkoland.com 
која содржи богат избор на народни 
при казни и легенди поврзани со името 
на познатиот јунак. 

"Цел на оваа манифестација е пре-
зентирање на периодот во кој владеел 
Крале Марко, со намера да се одржат 
традицијата и култур но-

ис то рис ките споменици, кои се из гра-
дени во тој период. Во Скопје тоа се ма-
нас тирот 'Свети Андреа', 'Свети Ни кола', 
Марковиот град, Марков ма настир 'Све-
ти Димитрија', каде што се наоѓа и фрес-
ката на Крале Марко од XIV век", објасни 
Димче Смилев, рако во ди тел на Одде-
лението за туризам при Град Скопје.

Тој посочи дека оваа манифестација 
ќе придонесе за привлекување голем 
број туристи, кои ќе ги посетат овие 
културно-историски споменици, како и 
за зближување на Прилеп (седиштето 
на Крале Марко во пе рио дот додека 
вла де ел) и Скопје. 

"Во тој пе риод 

се из градени го лем број манас тири и 
споменици. Оној кој ќе сака да ги види 
спомениците во Скопје ќе посака да ги 
види и тие во Прилеп", додаде Смилев.

Во рамките на манифестацијата беше 
промовирана и книгата "Приказната за 
големата камена глава, јунакот и ко-
пјето кое пее" од проф. д-р Ферид Му-
хиќ. Тој  презентираше делови од кни га-
та во која се зборува за борбата меѓу 
доб леста и злото, храброста и под мол-
нос та, хуманоста и себич-
носта. Градот Скоп-
је го 

тиката на-
ре кувана со бројни 

имиња, да ја понуди својата ми-
лост, ја повикуваме со ритуал, стар како 
и самото човештво. Војниците Кори бан-
ти, верната гарда на Богинката, тан-
цуваат во екстатичен занес, го сле дат 
тевтонскиот ритам на подземјето и ги ММеѓу на род ниот ден на му зеи те - 

18 мај, Музејот на Македонија и 
годинава го одбележа со мани-

фес та цијата "Ноќ на музеите", при ре ду-
вајќи й на публиката пријатни моменти, 
пре зентирајќи й неколку изложби збо-
га тени со реконструкција на антички об-
ред. Во оваа уметничка ноќ можеа да се 
видат "Праисториските дами од Маке-
донија", а преку соодветна драмати за-
ција беше реконструиран и античкиот 
ритуал "Корибанти", чиј автор е Алек-
сандра Николоска од Европската филм-
ска академија - ЕСРА, а музиката е дело 
на Филип Митров. 

"За Големата богинка Мајка, во ан-
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"ДЕНОВИ НА КРА ЛЕ МАРКО" НА М      АТК А АТК А

УМЕТНИЧКО-РИТУАЛНО "   ПАТУВАЊЕ" НИЗ ВРЕМЕТОПАТУВАЊЕ" НИЗ ВРЕМЕТО

"Р"РИТМИКА"ИТМИКА"
РРАКАТА НА КРАЛЕ МАРКО АКАТА НА КРАЛЕ МАРКО 
ВРЕЖАНА ВО КАРПИТЕВРЕЖАНА ВО КАРПИТЕ

ВРЕМЕТО НА ГОЛЕ    МИОТ МАКЕДОНСКИ КРАЛ

 МИОТ МАКЕДОНСКИ КРАЛ
промовираше и ту рис тич кото ЦД за 
глав ниот град, во кое се пре зентирани и 
другите туристички центри како Охрид, 
Преспа, Кокино, Попова Шапка, Ма вро-
во, Шарената џа мија во Тетово итн.

Стихови од еповите за Крале Марко 
ре цитираше Ва лен ти на Бо жинов ска, до-

дека актерот Благоја Спир коски-Џу мер-
ко на ма нифестацијата го глу ме ше ли-
кот на Крале Марко. Свој настап имаа 
групата "Монистра" со етно му зи ка, Ман  до-
лин скиот оркес тар и хо рот 

при Мла дин скиот кул турен цен тар и 
групата "Ритмика".

повикуваат сите присутни во ко лек-
тивна иницијација. Ритуалот е присутен 
и во денешно вре ме, менувајќи се како 
што се менувале и времињата, ја за-
држува својата основна компонента - 
спојот на луѓето со земјата и природата. 
Го најдовме како реминисценција кај 
Џоломарите од Бегниште, кој иако ико-

нографски видоизменет, сепак го 
следи металниот звук на оруж-

јето, будејќи ја утробата на 
мајката Земја од сон", за-

пишала Николоска. 
Беа презентирани и 

17 труда на сту ден тите 
од Архитек тон скиот фа-
култет, ра ботени во ти-

мови на тема "Пре-
адаптација на Му зе-
јот на Маке донија", 
кои нудат нови реше-
нија, сите целосно 
различни во својот 
првичен кон цепт. 

Тие предлагаат Му зе-
јот на Македонија да 

не биде само простор 
кој акумулира мате ри-

јални арте факти, туку про-
стор кој ќе по нуди нов ис-

куствен интензитет. Студен-
тите од Факултетот за ли ков ни 

уметности, од класата на проф. Си-

мон Шемов, пак, се претставија со из-
ложбата "Медиум целулоза". Се работи 
за еколошки материјал составен од нај-
квалитетна целулоза, екстрахирана од 
посебни растенија и додаток на вода. 
Тој се користи во сликарството, вајар-
ството, графиката, архитектурата и ди-
зај нот. Беа презентирани дела инспи-
рирани од македонското античко кул-
турно наследство, собрано во збирката 
на Музеите на Македонија во Скопје.

Како и минатата година, така и оваа, 
организаторите се обидоа да привлечат 
и поголем број помлада публика, ти-
нејџери, средношколци и студенти. Пре-
зентираните содржини ќе можат да се 
видат до крајот на месецов.

Меѓународниот ден на 
музеите беше 
одбележан со неколку 
изложби, збогатени со 
реконструкција на 
антички обред.

"НОЌ НА МУЗЕИТЕ"

"НОЌ НА МУЗЕИТЕ"


