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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
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ПАРКОТ НА ФРАНКОФОНИЈАТА ДОБИ СКУЛПТУРИ

Во рамките на свеченоста настапија деца од франкофонска градинка

Катерина Богоева 

Паркот на франкофонијата во Скопје е збогатен со подарени скулптури кои

вчера на свечен начин и беа презентирани на јавноста, во рамките на

актуелниот Меѓународен ден на франкофонијата што со низа настани се

одбележува во земјава. „Да се збогатиме со нашите разлики, за да тежнееме

кон универзалното“ е мисла испишана на француски јазик, на еден од

најзначајните личности за Франкофонијата, светски познатиот поет и

некогашен претседател на Сенегал, Леополд Седар Сенгор, која се наоѓа на

подарениот мермерен столб од страна на француската амбасада. Факултетот

за ликовни уметности при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ подари

инсталација сочинета од две статуи на жени од бетон, една црна и една

бела, поставени на двете страни од тунел направен од боите на

франкофонијата. Нејзини автори се студентите Слободан Милошески и

Зоран Тошевски, а истата ја изразува културната разновидност на 68-те

земји членки на Меѓународната организација на франкофонијата и

претставува симбол на солидарноста меѓу различните народи што ја

сочинуваат истата. Бугарската амбасада подари камена гравура на човек на

коњ „мадирски коњик “, која ги претставува коњаниците од регионот Плиска

во Бугарија 

Во рамките на свеченоста настапија деца од франкофонска градинка, од

француско-македонските паралелки од ОУ „Димитар Миладинов“ и од

Балетското студио на Детскиот креативен центар при Младинскиот културен

центар. (К.Б.)

 

Статијата е прочитана 1733 пати. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ПАК
КАМПУВААТ ЗА ДА БИДАТ ВИДЕНИ И
СЛУШНАТИ

СТУДЕНТИТЕ "ФИСКУЛТУРЦИ" НАЈУСПЕШНИ
НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ НА УКИМ

ПОЛИЦИСКИОТ СИНДИКАТ БАРА КОМАНДНА
ОДГОВОРНОСТ

СЈО ИНСИСТИРА НА ПРИТВОР ЗА КОЧАН -
МОЖЕ ДА ГО ПОВТОРИ ДЕЛОТО

МАКЕДОНСКАТА ПОЕЗИЈА И ПРОЗА НА САЕМОТ
ВО ВАРШАВА
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