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И додека илјадници 
туристи секоја сезона одат 
во Москва специјално 
за да присуствуваат на 
случувањата во Бољшој 
театарот, ние ќе ја имаме 
ексклузивната можност 
нивната магија да ја 
слушнеме во живо и тоа со 
нашиот солист од светски 
ранг Симон Трпчески. 

МАКЕДОНСКАТА МАКЕДОНСКАТА 
КУЛТУРА ГИ ЗБОГАТУВА КУЛТУРА ГИ ЗБОГАТУВА 
ДУХОВНАТА И СВЕТСКАТА ДУХОВНАТА И СВЕТСКАТА 
УМЕТНИЧКА РИЗНИЦАУМЕТНИЧКА РИЗНИЦА

Пишува: Милева ЛАЗОВА

По серијата исклучителни настапи 
на концертните подиуми низ прес-
тижните светски сцени и по ис-

клучителниот прием во рамките на тур-
нејата низ Македонија, на која се на-
доврза и незаборавниот минатогодишен 
голем Велигденски концерт во Скопје, 
македонскиот виртуоз на пијано Симон 

МАКЕДОНСКИОТ ВИРТУОЗ МАКЕДОНСКИОТ ВИРТУОЗ 
СИМОН ТРПЧЕСКИ СО ВРВНИОТ СИМОН ТРПЧЕСКИ СО ВРВНИОТ 
РУСКИ БОЉШОЈ ТЕАТАРРУСКИ БОЉШОЈ ТЕАТАР

Трпчески и оркестарот од врвниот руски 
Бољшој театар од Москва на 18 мај, во 
"Метрополис арена", ќе одржат заед нич-
ки концерт. Овој преубав и многузначаен 
настан, како за самиот Трпчески, така и 
за Македонија го најавија здружението 
"КултурОп" и Министерството за кул-
тура. 

Настапот на оркестарот од светски 
познатиот театар бил договорен не одам-
на и ќе биде во рамките на европската 
турнеја на ансамблот, на која Трпчески 
ќе биде солист. Кај нас познатиот ан-
самбл ќе настапи во комплетен состав, а 
ќе бидат изведени дела од руски автори. 
Диригент ќе биде Александар Ведер-
ников, кој е главен уметнички директор 
на Бољшој театар. 

"Огромна чест е да се добие довер-
бата на музичарите од националниот 
руски театар, исклучителен поддржувач 
на руската музичка традиција и светски 
центар на музичката култура. Всушност, 
тековната 232 сезона на Бољшој е по-

веќе од илустрација за тоа какво кул-
турно и музичко наследство носи со 
себе. И додека секоја сезона илјадници 
туристи специјално одат во Москва за да 
присуствуваат на случувањата во Бољ-
шој театарот, ние ќе ја имаме екс клу-
зивната можност нивната магија да ја 
слушнеме во живо и тоа со нашиот со-

лист од светски ранг Симон Трпчески. 
Оваа идеална комбинација ќе значи мож-
ност да се почувствува волшебноста во 
изведбата, за која носителот на маке-
донскиот културен идентитет во светот 
на настапите со престижните оркестри 
добива ласкави критики и највисоки 
оценки во светскиот печат", велат од 
"КултурОп".

"Бев во Москва и пред Бољшој театар, 
кој го немав видено можеби 18 години. 
Ми изгледаше како сон да си помислам 
дека токму со оркестарот на тој театар 
ќе настапам и тоа, ниту помалку ниту 
повеќе, во својот роден град. За мене е 
огромна чест зашто се знае што значи 
Русија како држава, култура, како тра-
диција и историја. Одговорноста е уште 
поголема зашто на концертите сви рам 
руски репертоар со руски оркестар. И 
самиот на одреден начин сум руска 
пијанистичка школа и среќен сум по-
ради можноста да настапувам со ор-
кестри од земјата од каде што се моите 

дувачи во Русија и во Европа. 
"Гостувањето на овој оркестар, кој е 

еден од најреномираните музички сос-
тави на сите времиња и заедничкото му-
зицирање со маестро Трпчески, се уште 
една потврда дека македонската култура 
ги збогатува трезорите на духовната и 
на светската уметничка ризница. Овој 
нас тан, кој прв пат се случува во Ма-
кедонија, ќе поттикне многу нови креа-
тивни импулси, ќе биде нова боја во ма-
кедонската музичка палета и вистински 
подарок за сите музички вљубеници", 
додаде министерката за култура Елиза-
бета Канческа-Милевска.

"Пред нас е голема одговорност. Оче-
куваме настанот да ја одбележи музич-
ката 2009 година. Идејата на маестро 
Трпчески во турнејата во која токму тој 
ќе биде солист да се вклучи и Маке до-
нија, само за момент се причини како 
невозможна мисија, а сега сме среќни 
што можеме да најавиме таков настап", 
истакна Тони Цифровски од "КултурОп". 

професори по пијано, Романови", кажа 
Трпчески и додаде дека со тој концерт 
ќе се поткрене нивото на македонската 
музичка култура. 

Пред нашата публика тој ќе изведе 
дела од Сергеј Рахмалинов. Со концертот 
оркестарот од Бољшој театар ќе ја за-
врши својата европска турнеја, на која 
се предвидени настапи во повеќе запад-
ноевропски и источноевропски земји. 
Ансамблот го сочинуваат стотина члена, 
кои се меѓу најдобрите музички изве-


