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МЛАДИ УМЕТНИЦИ ОД ЕВРОПА И ОД МЕДИТЕРАНОТ ОД УТРЕ
ВО СКОПЈЕ

Повеќе од 700 уметници ќе учествуваат на 14. Биенале што ќе трае до 12
септември

Тина Иванова 

Катерина Богоева 

Со заедничкиот концерт на неколку реномирани светски и македонски

музичари, утревечер, на Скопскиот плоштад во 20 часот, ќе стартува 14.

издание на Биеналето на млади уметници од Европа и Медитеранот кое

годинава се одржува во Скопје и ќе трае до 12 септември под името „7

порти”. 

Македонија и Скопје ја имаат честа да бидат домаќини на оваа мошне

значајна манифестација во чии рамки, покрај музиката, се содржани скоро

сите уметнички дисциплини - театар, филм, визуелни уметности, танц,

литература, применета уметност и гастрономија. Ќе пристигнат повеќе од

700 млади артисти од 46 европски земји, со цел да ги претстават своите

уметнички дела и заедно да творат.

На свеченото отворање на Биеналето, под името „Конспираси“, концерт ќе

одржат светски познатите Франк Лондон на труба од Њујорк (добитник на

Греми награда), Американецот Боб Стјуарт на туба, еден од најпознатите

тубисти во светот кој соработувал со врвни џез-имиња, потоа Амир Ел Сафар

на труба од Ирак, но кој живее во САД и соработува, меѓу другите, и со

големиот класичен пијанист Даниел Баренбоим, потоа Италијанецот Џанлука

Петрела на тромбон, Изет Кизил од Турција на перкусии, познат на

македонската музичка публика, како и македонскиот музичар Џијан Емин на

хорна, член на групата „Проект жлуст“, а кој воедно е задолжен и за

музичкиот дел од програмата на Биеналето. Тој истакнува дека од 3 до 12

септември во Скопје ќе работат 32 музички групи и артисти, чии настапи ќе
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СДСМ ГИ ПОДГОТВИ ИЗМЕНИТЕ ЗА
УКИНУВАЊЕ НА БОЛНИЧКАТА
ПАРТИЦИПАЦИЈА

ИВАНОВ: СО ЈОРДАН ПОСТИГНАВМЕ
НАПРЕДОК ВО СФЕРАТА НА РАЗУЗНАВАЊЕ И
РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.mse.mk/mk/symbol/CEVI
http://www.mse.mk/mk/symbol/GRNT
http://www.mse.mk/mk/symbol/KMB
http://www.mse.mk/mk/symbol/MKSD
http://www.mse.mk/mk/symbol/MPT
http://www.mse.mk/mk/symbol/MTUR
http://www.mse.mk/mk/symbol/OHB
http://www.mse.mk/mk/symbol/REPL
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=DA714BC25950754682C25E2F7CE97555
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=03B309B2914181479487C726364AE861
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D829B87FFA6252E49AEEC9EEA5E287EDC&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%BE%D0%B4%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D829B87FFA6252E49AEEC9EEA5E287EDC
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D829B87FFA6252E49AEEC9EEA5E287EDC&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=76F6DC1ADC28E648BA25BDACFF45338F&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7A35ED1D00484143B9D5092342DD3EA8&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=90323013B556474C8C3264CF4F8C2D78&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A54C526634A2B641AF2E0E432FE3125D&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1FDEE9E0FEB469408144DBD789F940BE&arc=1


се одвиваат на повеќе локации низ градот, како кејот на Вардар, „Школката“

во Градскиот парк, платото пред Дом на АРМ, Музејот на град Скопје,. 

„Групите и артистите кои ќе пристигнат во Скопје се со мошне различна

жанровска определба. Ќе имаме можност да чуеме поп-рок музика, етно,

електронска музика, ска, експериментална музика. Предвидено е за време

на Биеналето да се одржат и неколку музички работилници кои ќе ги водат

токму музичарите што утревечер ќе одржат концерт и што претставува

вистинска привилегија за нас”, вели Џијан.

Покрај споменатите музичари, во Скопје ќе пристигне и познатиот хрватски

дизајнер Давор Брукета. Покана да учествуваат на Биеналето добиле и

македонските уметници кои живеат во странство, поетесата Лидија

Димковска и драматургот Горан Стефановски. Ќе се одржат и неколку

театарски претстави, класични и куклени, ликовни изложби, презентација на

филмови (документарни, играни и анимирани), како и ревија на млади

дизајнери… Со оглед дека сите настани ќе бидат достапни за сите граѓани,

односно ќе бидат бесплатни, организаторите се надеваат дека ќе ја

постигнат целта, да ја доближат уметноста до пошироката јавност. 

Координарката на настаните од областа на визуелната уметност,

историчарката на уметност Маја Чанкуловска потенцира дека на ова

издание на Биеналето ќе бидат изложени околу 500 дела на 230 автори (или

групи на автори).

„Категоријата визуелни уметности опфаќа различни дела – инсталации,

пластична уметност, видео, стрип, сајбер, јавна уметност, перформанси итн.

Делата, според својата специфика, ќе бидат изложени во повеќето

галериски простори кои се соодветни на барањата на авторите. Бидејќи во

рамките на категоријата, визуелни уметности ги користиме веќе постоечките

изложбени простори како што се: двата изложбени простори на

Националната галерија на Македонија – Мултимедијалниот центар „Мала

станица“ и Чифте-амам, потоа Музејот на современата уметност – Скопје,

Музејот на град Скопје со Отвореното графичко студио, Домот на АРМ,

Младинскиот културен центар, сметам дека ги поставуваме делата според

одговарачките простори. Односно, се обидовме најдобро можно да

одговориме на задачата да направиме спој на она што веќе го имаме, со она

што се однесува на специфичните технички барања на секој автор“.

Во Куршумли-ан во Музејот на Македонија, во Мултимедијалниот центар

„Мала станица“ и во Музејот на град Скопје во петок, на четврти септември

од 11, односно од 12 до 19.00 часот, ќе се одвиваат неколку визуелни

настани на уметници од различни земји: перформанс, работилница со

ограничен број на публика , проектот „Слики во движење“ (мониторинг во

кутија и видео во простор). 

Во попладневните и вечерните часови истиот ден, публиката ќе може во

Македонскиот народен театар да проследи танцови претстави од уметници

од Португалија, а во Младинскиот културен центар, од Словенија.

Перформанс од млади уметници од Египет, Шпанија, Италија и Словенија ќе

биде изведен во дворот на Куршумли ан, со почеток во 20 часот, каде од 20

до 22. 30 часот биде одржан и прв кино дел од проектот „Слики во

движење“.

Во Даут пашиниот амам истата вечер, свој настап на литературна вечер е

планирано да имаат автори од Италија, Шпанија и Словенија, во Драмскиот

театар претстава ќе одржи театарска група од Малта, а во Македонската

опера и балет ќе танцуваат уметници од Грција. Изложбите на Биеналето ќе

и бидат достапни на публиката до крајот на неговото одржување, а дел од

нив и по завршувањето. 

Инаку, патрон на овој настан кој се одржува по 14 пат, но првпат кај нас и

воопшто на Балканот, е еврокомесарот за култура, Јан Фигел. Во

организацијата на Биеналето, кое се одржува под ингеренција на

Министерството за култура и Градот Скопје, се вклучени повеќе културни

институции од земјава.

Статијата е прочитана 1412 пати. 
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