
 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

ЗА РАБОТАТА, ОСТВАРЕНАТА ПРОГРАМА И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОГРАМСКИ 

АКТИВНОСТИ ВО 2022 ГОДИНА НА ЈУ ,, УНИВЕРЗАЛНА САЛА“ СКОПЈЕ 

          

     

 

                                                                 Скопје, Јануари  2023  година   

 



 

Континуитетот во успешно работење и одлични резултати во реализација на проектите за кои е 

аплицирано , се белег на минатогодишното работење на  ЈУ Универзална сала, а истовремено 

започнатата реконструкција на објектот представува надеж дека наскоро би можеле да се вратиме 

под кровот на нашиот објект и продолжиоме со нормално работење и функционирање . 

Сите планирани како  дополнителни проекти за кои имаше  договор со Град Скопје беа успешно 

реализирани.Поради фактот дека  е нефункционална повеќе од 7 години по ред, екипата на 

Универзална Сала и оваа година ги реализира своите проекти надвор од салата , во други објекти  

како и на отворен простор.  

Во период од Јануари  2022 до крајот на годината  , се реализирани 2 манифестации со вкупно  околу 

35.000 посетители . Основните активности на Универзална сала  се одвиваа во рамките на  неколку 

проекти  (  Активности околу проектот Европски Град на Културата -Скопје 2028 , Фестивал на 

Светлината , Бела Ноќ и др). Општа констатација е дека настаните беа проследени од голем број на 

посетители , со што покажавме дека Универзална сала и покрај отежнати услови за работа , 

остварува значителен број на важни и видливи културни активности.  

Медиумска застапеност како исклучително важен фактор во реализација на проектите беше 

остварена преку  голем број на медиуми кои директно или преку снимки ги проследија настаните или 

известуваа за истите. Интернетот како медиум, веб страната  и Фејсбук профилот  беа редовно 

ажурирани со тековните содржини и голем број текстови и слики . Претставници од ЈУ 

,,Универзална сала “ беа гости на повеќе телевизиски куќи каде во нивните емисии ја промовираа 

програмата, а воедно имаше и многу новинарски објави за работата и настаните. Исто така дел од 

промотивните активности се одвиваа самостојно, преку користење на нашата ФБ страна и нашиот 

веб сајт. 

Согласно усвоената програма за работа од Град Скопје,  ЈУ ,, Универзална сала “ и средствата 

одобрени пред се од буџетот на Град Скопје ги реализираше следните  проекти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестивал на светлината 2022 

 



 

Оваа година Фестивалот на светлината  ќе го има своето 5-то јубилејно издание. Инаку фестивалот е 

културно – општествен настан кој преку најразлични светлосни инсталации и преку учество на ,за 

жал оваа година само домашни , на посетителите им овозможува возбудливо искуство со светлосни 

инсталации, интерактивни и музички перформански и видео мапинг. 

 

 

 

 
 

 

 

Фестивалот го доживеа своето петто издание во месец Септември 2022 година. Со овој исклучително 

атрактивен фестивал е промовирано богатството на специфичните светлосни и звучни уметности 

како дел од модерното уметничко експериментирање интегрирано со културното наследство. 

Манифестацијата беше одржана во 2 вечери, и тоа на 2 и 3 Септември и имаше вкупно 12 локации 

кои се протегаа по замислена рута почнувајќи од фонтаната на влезот во Градскиот парк  , 

популарната Школка , објектот на кафеаната Кермез па по патеката со инсталации низ Градскиот 

парк  

 

 Учество земаа  12 артисти но само од Македонија со оглед на исклучително мал износ на добиените 

средства поради донесената одлука за политика на штедење.. Фестивалот  ги надополни урбаните 

амбиенти низ вреднување и промовирање на градските светлосни пејсажи создадени низ 

интеракцијата на природната светлина и уметничките светлосни инсталации и интервенции. 

Фестивалот беше посетен од над 20.000 посетители.  

 



 
 

 

 

Ваков тип на настани, кои се организираат во многу светски престолнини, претставуваат своевидна 

платформи за средба и развој на современата уметност. Всушност, преку овој настан, им се 

овозможува на уметници од земјава и странство, да конфронтираат различни стилови и презентации 

на современата уметност импрегнирајќи креации и перформанси во сферата на културата. 

Современата уметност е уметност на денешнината, продуцирана од уметници кои живеат и креираат 

во 21виот век. Оваа уметност создава можност да се одразат и претстават предизвиците и 

проблемите на современото општество, а уметниците работат под влијание на културно разновиден и 

технолошки унапреден свет. 

 

 

 

 

 

Оваа уметност преставува динамична комбинација на светло, материјали, методи, концепти и 

предмети што ги оспоруваат традиционалните граници и пркосат на лесно дефинирање. Разновидна 

и еклектична, таа е дел од културниот дијалог што се однесува на поголеми контекстуални рамки. 

 



 
 

 

 

 

Скопскиот Фестивал на Светлината припаѓа во настани кои се одржуваат во јавен простор, со што го 

прави подостапен за поголем број на посетители од различни категории, со светлосни инсталации 

поставени на повеќе различни локации , директно поврзувајќи се со контекстот во кој се изложени. 

Овој настан презентиран во јавниот простор е прифатлив и разбирлив и има повеќе предности, од 

кои: помага во развој на квалитетот на општественото разбирање на современата уметност, помага во 

развој на идентитет, уникатност и  граѓанска гордост, но и да ги посочи и потсети културните 

наследства во областа на архитектурата. 

Овој тип на настан има повеќе свои улоги, но онаа што највеќе се истакува е промоцијата на 

интеграција на уметноста, изградената архитектура и околината на архитектурата (бидејќи се одвива 

во јавен простор) со што уметниците се во директна комуникација со архитекти, градски планери, 

дизајнери, градската администрација, подигајќи ја јавната свест и едукација, привлекувајќи туристи, 

создавајќи визуелен идентитен на одредени локации низ градот, генерирајќи чувство на гордост и 

припадност на целните групи за кои оваа уметност е наменета. Во целост, овој настан создава 

градска и колективна меморија и историја и ја надградува градската слика.  

 

 



 
 

 

 

Преку јавен повик, кој се случува неколку месеци пред настанот, се врши избор на уметници кои 

крераат светлосна уметност во областа на современата уметност и кој ќе добијат прилика да креираат 

уметнички дела на специфични зададени локации во градот Скопје. Композициите кои беа 

претставени, ќе бидат генерирани од истражувањата (методолошки пристапи, контектални 

механизми, комбинарње на историја, социјална теорија, лингвстика, архитектура и убанизам) на 

уметниците за таа локација и во контекст со специфичната локација. Посебноста и уникатноста 

произлегува од композициите во јавните простосторни зададености и како такви не можат да бидат 

репродуцирани во галеријска средина. 

 

Годинешново издание беше реализирано со учество на нашите уметници кои се занимаваат со овој 

тип на уметност и кои од година во година стекнатото искуство го презентираат во многу успешни 

уметнички креации. 

Почетна позиција на фестивалот беше на платото пред фонтаната на влезот во градскиот парк од 

каде во двата фестивалски дена тргнуваше панорамскиот автобус на ЈСП Скопје брендиран со логото 

на проектот и возеше по околу еден сат низ скопските улици . 

Огромен број на заинтересирани граѓани сакаа да ја поминат турата но за жал не можеа сите да 

влезат на горната платформа и да уживаат во погледот. 

 

 

 

 

Веднаш на почетокот на патеката до фонтаната ,во дрворедот во продолжение беше поставката на 

Перо Кованцалиев наречена „ Бисерно непознато “ кое представува кинетичко монументален 

рефлективен објект во физичка стварност и претставува одраз  на убавото и непознатото како едно во 

општествениот систем. Создава визуелни вибрации од површинското бранување и треперење,кои не 

откриваат ништо повеќе од тоа што се. 

 

 

 



 
 

„Бисерно непознато “ од Перо Кованцалиев 

 

 

Во продолжение на патеката на езерцето карши Градскиот стадион беше поставено делото „Echoes  “ 

на Мартин Димитријев кое представува ултрамодерно и софистицирано дело со големо влијаниена 

високата технологија и уметничкиот пристап на ваторот. 

Несекојдневно доживување на рефлексијата која ќе ве однесе на патување во иднината од кое не 

сакате да се вратите. 

Централната стуктура е холограм на кој се проектираат одредени елементи. 

Атмосферата ја надополнуваат многуте светла кои се рефлектираат од водата на Езерце правејќи 

експлозија од бои и нијанси повторувајќи се и правејќи светлечко око кое ќе ве инспирираи 

мотивира да го следите секој зрак од инсталацијата. 

 

 



 
 

„ Echoes“ Мартин Димитријев 

 

 
„  Vicarious“ Ана Трајковска 

 

Патеката продолжуваше понатаму до кај објектот на згаснатиот објект Езерце каде во внатрешноста 

на еден од неговиот преостанат дел е направена комбинација од делата на предходните учесници од 

Словенија и нашата уметничка Ана Трајковска. 

 

 



 
 

„  Robbie ray “ Светлечко трио 

 

 

Огромно внимание со својот настап привлече светлосното трио „  Robbie ray “кои движејќи се низ 

паркот ги забавуваа посетителите со својот настап , а еден од уметниците имаше перформанс во 

панорамскиот автобус кој се движеше низ скопските улици. 

Како што напишаа во својата пријава дека главната работа е што се они неверојатна глетка. 

Два роботи и шпатуларот синергетски прават рефлексија.Летот на фантазијата е неограничен , море 

од прекрасни огледала рефлексија одсликана од светлина која паѓа на роботски костум изработен од 

иљадници парчиња огледало. 

Роботот со светло шоу и шпатуларот со необично блескави реквизити се модерен перформанс, каде 

светлосните рефлексии треперат со светла палета на неверојатни бои и нијанси. 

 

Следната инсталација на патеката на светлината беше делото на Кристина Пауновска Гиразова 

наречено „ Портал “ . Делото  во облик на круг ,а во кругот е рефлексија на емотивни импулси , 

исфигурирани и осветлени .Поигрувајќи се со концептот светло, форма ,текстура и линија , како 

интиутивен одраз на посебни емоции.Непостојна внатрешна игра на форми во кои се прикажани 

структурите на природните материјали.Во редот и хармонијата во рефлексија се појавува 

растрепереност насочена во повеќе патеки.Премин низ непознатото. 

 

 



 
 

„ Портал “ Кристина Пауновска Гиразова 

 

 

 

 

Една од најпосетените поставки беше и делото на Зоран Тошевски наречено Кермес која 

представуваше асоцијација од минати сеќавања претопени во светлосна инсталација. Рефлексија на 

неисполнет копнеж.Израз на минатото представен со светлосни извори кои се стремат да го 

визуелизираат просторот и обликуваат ефектот простор – време.Светлината и сенките се 

тенденциозно распоредени според остатоците на објектот,манифестирајќи ја илузијата на 

тродимензионалниот простор.Претставите на форми се движат во композициската форма на самата 

основа.Материјализирана авантура поврзана со едно доживување,кое има за цел во амбиентот на 

оваа групна синтеза на представување да се движи и мечтае.Концепциско патувачки премин во 

минатото составен од структура , движење и ( носталгичен ) ритам како печат на едно неповторливо 

време. 

 

 



 
„ Кермес “ Зоран Тошевски 

 

 

Најинтересниот дел ,пред се за младите се одвиваше пред познатата Школка каде имаше голем број 

на љубители на визуелната и музичка уметност. 

Во двата дена свои настапи имаа голем број на домашни познати и популарни ДЏ уметници како 

Саш Изим,Томи Бојаџи ,Маци Стојановиќ,Вишко , Зоки Бејбе ,кои со своите настапи ја воодушевија 

присутната публика . 

 

 

 



 
 

 

„ Школка “ Waterfall of light  

 

Мора да се напомене дека  сите инсталации предизвикаа голем интерес кај публикататака да до 

крајкот на патеката на светлината беа и инсталациите на Рубин Трајковски насловена како „ 

Светлосен перформанс “ , Анета Стојчевска – Простор,јас,Рејчел,ти, зидови ; Елизабета Тошевска ја 

имаше инсталацијата „ Врска помеѓу човекот и универзумот “, а со своите анимирани дела се 

представија учениците од средното училиште „ Лазар Личеноски “ 

 

 

Важно е да се напомене дека една важна компонента од одржување на фестивалот на Светлината, а 

тоа е присуство на странски уметници ,оваа година не се реализира поради недостаток на 

финансиски средства со што нивната улога како културни амбасадори на Република Македонија  на 

други европски и светски фестивали од ваков карактер нема да се оствари . 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Анимирани дела од ДСУЛУД „ Лазар Личеноски “ 

 

 

Досегашното искуство покажа дека  со нивното  учеството на Фестивалот на Светлината  ја 

зголемуваат  туристичката вредност и потреба за посета на нашата земја. Истовремено, самиот 

фестивал на светлосна уметност е симуланс за привлекување на странски туристи и директно 

придонесува во брендирање на главниот град како различен, културно отворен и во областа на 

туризмот како интензивна индустрија, креира свој визуелен идентитен и зазема своевидно внимание.  

 

Не помалку важно, освен што градот добива визуелна трансформација и меморија и што се 

интензивира едукација кај посетителите за потребата и важноста на современата уметноста, овој 

фестивал придонесува и во едукација и развој на млади, потенцијални и помалку искусни домашни и 

странски уметници, преку контакт и комуникација со искусни уметници и куратори, преку 

воспастување на дебатна средина соодветна за споделување и учење. Истовремено,  воспоставуваме 

техничка средина, дистрибуција и логистичка подготовка, со што на уметниците им се овозможува 

целосна поддршка за работа и креација. 

Бројот на посетители, е исклучително висок, што потврдува дека овој тип на фестивал привлекува 

посетители од различни социо-економски класи и преку лесно разбирлив и прифатлив начин 

дисеминира едукација кај нив за современата уметност.  

По звршувањето на фестивалот можеме да кажеме дека и ова издание на манифестацијата е успешно 

реализирано и покрај значително намалените финансиски средства , а вработените уште еднаш 

покажаа висок професионализам при реализација на настанот 

 

 

 

 

 

 



 

Бела Ноќ 2022 

 

 

Културната манифестација Бела ноќ, која веќе прерасна во традиција, по 18-ти пат,  се одржa во 

нашиот град . Како и минатите години  манифестацијата го одржа високото професионално ниво на 

реализација така да и овој пат се помина во најдобар ред на задоволство на  голем број на посетители 

кои од сите поставки беа навистина задоволни . 

 

 

 

 
 

Инаку и оваа година манифестацијата се  одржа  во вообичаениот термин во првата недела од месец 

Октомври   Сабота на 01 Октомври .Настанот се реализираше на  повеќе локации а главната бина 

беше поставена на Плоштадот Филипш Втори , а како и секоја година културни инститицији на 

Градот Скопје учествуваа со своите активности                              ( КИЦ,Библиотека Браќа 

Миладиновци , МКЦ, Кинотека на Македонија ,ДКЦ Карпош, Зоолошката градина )  .Истото се 

однесува и на учество на националните установи ( Музеј на современата уметност , Музеј на 

Македонската борба ,Национална галерија Даут Пашин Амам ,Музеј на Мајка Тереза ,така да  

посетителите  можеа да ги погледнат перформансите, концертите, изложбите и другите културно-

уметнички активности. 

 

 



На главната бина поставена на плоштадот Филип Втори , требаше да се одржи концерт ,но поради 

исклучително лоши временски услови настанот се одложи за наредниот ден ,но и тогаш не се одржа 

поради лоша состојба на техниката ,конечно се презакажа за 04.10.2022 година . 

 

 

 

Пред многубројната публика вечерта започна со делото "Моќта на музиката" како иновативен 

проект, кој по својата форма спаѓа во категорија на мултимедијални проекти, наменет за две целни 

групи - деца и возрасни и е тематско наменски концепиран за "Бела ноќ".Преовладува музика од сите 

жанрови, кои се конектирани со соодветно драмско дејство.За подобар визуелен ефект се користеше 

професионална костимографија и светло дизајн кои придонеса за уште поголема атрактивност на 

изведбата . 

 

 

 



Вечерта продолжи со настапот на Мијата која со својот извонреден настап , со песни кои беа 

нанижани во една прекрасна низ ја освои присутната публика. Нејзиниот настап беше прекрасна 

увертира на уште една музичка случка која исто така даде една прекрасна нота на целиот настан. 

 

 

 

Камерен Оркестар на Битола со својот настап го претстави проектот кој е посветен на еден од 

најпопуларните филмови на сите времиња James Bond. Музичките теми од филмот се посебно 

популарни кај цела светска јавност па така и во Македонија. Многупати истите се номинирани и за 

оскари. Збирката содржи бројни музички композиции од своето основање во 1962 година, од кои 

многумина сега се сметаат за класични парчиња британска филмска музика.  

 

 

 



 

.  

 

 

Најпознато од овие парчиња е сеприсутната „Jamesејмс Бонд тема. Други инструменталии, како што 

се „Темата 007“ или „За тајната служба на нејзиното височество“ и разни песни, како што се 

„Голдфингер“ на Ширли Баси, Живеј и нека умре на Пол Макартни, „Никој не го прави тоа подобро“ 

на Карли Сајмон, Шина „Само за твоите очи“ на Истон, „Поглед кон убиство“ на Дуран Дуран 

(првата и единствена песна на Џејмс Бонд што достигна број еден на американскиот Билборд Хот 

100) и „Златното око“ на Тина Тарнер, исто така, се идентификуваа со серијата. Две песни за Бонд ја 

освоија наградата Оскар за најдобра оригинална песна: „Skyfall“ од Адел и „Writing's on the Wall“ од 

Сем Смит, при што вториот стана и првата тема за Бонд што стигна до првото место на британските 

музички листи. На познатите песни од овој филмски серијал публиката реагираше многу позитивно и 

сите беа пропратени со големо воодушевување. 

 

 

 

 

 



 
 

Вечерта на оваа бина заврши со проектот Dubnotik .Почетоците на овој проект започнуваат во 2012 

година. Најпрвин со неколку демо снимки, за потоа да прерасне во прект кој зад себе има веќе 4 

издадени албуми, 5 ЕП изданија и преку 30 синглови кои што се издадени на различни компилации. 

Моментално има настапувано на европско тло, на фестивали со повеќе од 20000 публика, со надеж 

дека во иднина ќе бидат повеќебројни и ќе се прошири на прекуокеанска публика.  

Dubnotic претставува нео – еклектичен даб и chill звуци кои формираат еден микс на органика даб, 

зачинет со ориентални призвуци со хипнотични прелази на чисти електронски битови. Умешноста да 

се спојат земјените тонови со роботиката го олицетворува човечкото битие во целост. Еклектиката на 

ритамот дава можност на микс од соништа, додека пак дабот и традиционалните интрументални 

звуци го надополнуваат секој сингл поединечно. Во сингловите на Dubnotic има фузија на звуци како 

од класично реге и даб, до нејтив (традиционални) звуци од ориентот, дидгеридо на абориџините, 

саранги, сантур и индиската флејта, како и домашните кавали.  

 

 

 

 

 

Склопот на оваа парапсихологија претoпeна во семплови од целиот свет е една огромно спиртуално 

патување пропратено со прогресивни електро-елементи . 

 И овој настап предизвика голема заинтересираност и тоа пред се на помладата публика . 



 

 

 

 

Во кратките паузи помеѓу уметничките точки свое место имаше и млад уметник кој со својот настап 

и маѓионичарско и визуелно шоу представуваше уште една атракција на настанот кој уште долго ќе 

остане во сеќавање на присутната публика. 

Свое учество како и секоја година го имаа и институциите на Град Скопје и Националните установи 

кои имаат свои седишта во градот.Нивното активно учество го покажа уште еднаш високото ниво на 

соработка и професионализам кога се во прашање активности кои треба да придонесат за културниот 

развој и промоција на Градот Скопје. 

 

ЈУ ДКЦ Карпош и зоолошката градина имаа заеднички проект насловен како „ ЗОО Азбука 

“.Основна идеја на овој проект е  низ детските песни и цртежи , долови од  потреба за грижа за 

животните а преку тоа и грижа за сите околу себе. Во оваа намера помош им пружија негователите 

на животните кои со свое искуство и знаење покажаа како треба да се однесува кон животните, како 

да се пазат и негуваат. 

 



 

 

Во Градскиот  Трговски Центар изложбата по име „ Пајак Арт “беше префрлена од влезот на 

градскиот парк ,поради лоши временски услови ,и се  одржа групна изложба на на повеќе автори од 

различни ликовни изрази  чија идеја беше да го преиспита односот помеѓу типичната градска слика 

на паркирани возила на трета коловозна лента и „пајак“ возило и нивните афинитети и творечки 

потенцијали, со изложување на дела на специфично зададен простор - автомобил. 

 

 

Концептот беше поттикнат од шармот на Скопје и феноменот на автомобилите и навиките на 

скопјани за утринско кафе во скопските кафулиња. На локацијата беше рекреирана типична градска 

слика на сообраќаен метеж од колони возила кои стојат паркирани на  

 

 

улици, булевари, тротоари, на најпрометните места во градот и „пајак“ возило. Композицијата од 8 

автомобили и „пајак“ возило претставуваше специфично задеден простор за изложување и авторите 

во релација со другите автори на изложбата, адаптираа некои од своите идеи и дела за конкретниот 

простор.  

 

 



 
 

 

Посетителите имаа увид во различноста на авторите и нивните дела и нивните интереси од 

коментари и искуства од секојдневниот живот, доведувајќи го во прашање личниот развој во нивните 

сопствени рамки, влијанието на спонтаноста и емоциите врз реализацијата на делата. 

На изложбата учествуваа 13 автори: Владимир Лукаш, Борис Петровски, Ана Трајковска, Ана 

Ивановска, Давор Кешќец, Ивана Самандова, Кристина Бужароска, Озбек Ајваз, Тоше Пешовски, 

Ана Јовановска, Сали Ертунч, Дамјан Ристевски и Марија Јаќовска. 

Изложбата се одржа од 20:00 часот, па до полноќ на големо задоволство на посетителите кои за прв 

пат се сретнаа со ваков облик на уметничко изразување. 

 

Програмата на фестивалот “Десонанз” во рамки на “Бела Ноќ” 2022 се одвиваше во Кинотека на 

Република Македонија. Влезот беше бесплатен за сите настани. Фестивалот се реализира  со музичка 

програма која  ја презентираше македонската музичка електронска сцена која е напредна и во тек, 

вибрантна со случувањата на глобалната современа електронска сцена. 

 



 

 

“Десонанз” Фестивал – “Бела Ноќ 2022” 

 

Музичкиот дел започна во 20 часот во салата за проекции во Кинотека на Македонија, со концертни 

настапи во живо на двајца музичари од македонската електро-акустична и современа електронска 

музика: Axiotomic и Amplidyne Effect, како и настап на канадскиот музичар hundredmillionthousand. 

Концертните настани  беа пропратени со проекции на македонски филмови – избор на филмолозите 

при Кинотека на Македонија.  Во холот на Кинотека на Македонија беа поставени две изложби. 

Македонскиот уметник Игор Манојловски – Калц  се претстави со колажни дела под името 

“Егзотика/Еротика”. Уметникот Denis Mityushev од New York  се престави со цртежи и дела под 

името “Resistance to Form” и “Распад 97”. Во галеријата на Кинотека на Македонија, со почеток во 

23.30 часот, пет ди-џеи од современата македонска електронска сцена  настапија со ди-џеј сетови: 

Andreas Hz, DJ UX, Martina Peneva, Maggie, Martchin. Ди-џеј сет настапите беа проследени и 

збогатени со визуелизации, поточно, со ви-џеј сет  настапи мултимедијалниот македонски уметник 

Video Podgorec.  

 

И останатите културни институции со своите програми ја збогатија оваа вечер и на кратко ќе дадеме 

опис на настаните реализирани од нивната страна. 

 

ЈУ КИЦ Скопје имаше богата програма која започна инструментална изведба на уметникот Алекс 

Петковски за да потоа се одржи поетско читање на Марија Андонова. Во една од салите се одржа 60-

то јубилејно издание на „ Денови на македонската фотографија апотоа следуваше настап на 

Академскиот хор Мирче Ацев. Убавата вечер продолжи со музичко Трио Џентлмен а вечерта заврѓи 

со настап на Хотор на Богородична црква 

 



 

 

Националната галерија Даут Пашин Амам ја реализираше изложбата на Димитар Кондовски  еден од 

малкумината македонски ликовни уметници чие творештво остави неизбришлив, длабок и траен 

белег во времето. Неговиот исклучителен творечки опус е камен-темелник врз кој се гради и 

доградува современата македонска ликовна уметност. Ретроспективната изложба за творештвото на 

Димитар Кондовски (1927-1993)  ги опфати сите периоди од неговата творечка дејност. Димитар 

Кондовски зад себе остави импозантен творечки опус со уште несогледани димензии. Од овие 

причини, целта на изложбта е систематизирање на дејноста на овој исклучителен автор и 

расветлување на оние доминантни аспекти кои ја одредуваат  неговата творечка дејност. Ваквиот 

приод овозможува увид во сложениот сплет од влијанија, идејно-естетски тенденции и авторски 

преокупации на уметникот.  

На истиот простор се одржа и Изложбата под име „ Европски денови на културно наследство“ која 

исто така привлече големо внимание на посетителите .  

 

МКЦ како и секогаш беше центар на многу уметнички,музички и други културни проекти па така и 

оваа вечер се реализира проект насловен како „ Скопје Винил Конвеншн “ а со свој настап се појави 

и уметникот од Нирнберг , Франк Масон. 

Музеј на современа уметност имаше 2 поставки: Ретроспективна изложба на Симон Узуновски „ Пат 

за Волкодери “ и самостојна изложба на Јана Јакимовска„ Ретро:Телесни ретроспективи “ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Библиотеката Браќа Миладиновци имаше убава програма која започна со креативна работилница за 

деца„ Лисичка плетачка “ па потоа  се презентирашњ книгата за месецот Септември „ Сфинга на 

гневот “ на Жарко Кујунџиски а вечерта заврши со настапот на дуото JAZZNA DARES  

Во просториите на Европска Престолнина на културата се одржа една кратка презентација на 

уметноста на шахот, корените на оваа древна игра и симултанка со една група шахисти аматери 



 

 



 

До длабоко во ноќта траеше уште една успешно организирана манифестација која повторно го 

покажа високото професионално ниво на нашата установа а како што кажавме предходно ниту 

лошите временски услови не не спречија да одржиме уште еден врвен културен настан 

 

 

EВРОПСКА ПРЕСТОЛНИНА НА КУЛТУРАТА СКОПЈЕ 2028 

 

 

 

 Компилиран наративен извештај за проектот ЕПК Скопје 2028 во година 2022 (изработка на бид бук 

за процесот на преселекција и успешно селектиран бид бук со влез во вториот круг за селекција во 

2023 година). 

 

Резиме на работата во 2022: Формирање на стручна екипа, дефинирање на координативно тело на 

Град Скопје, склучување на договори, соработка со консултантот од Словенија преку редовни ЗУМ 

состаноци, распределба на обврски и одредување на крајни рокови – работен план, доставување на 

месечни извештаи за работата, склучување на меѓународни соработки со потпишани писма со 

намера, ажурирање на вебстраната и профилите на социјалните мрежи. Изработка на текстови и 

проекти за бид бук, преведување, уредување, дизајнирање и печатење на бид бук. Испраќање на 25 

печатени примероци од бид бук Скопје 2028 – Културата против поделбите - пропратен со 

декларација потпишана и заверена од Градоначалник.  

На 16 декември 2022 Панелот составен и координиран од одговорните лица на Европската комисија, 

не извести дека сме селектиран град за вториот круг на селекција во 2023, заедно со градот Будва од 

Црна Гора.  

 

Активностите кои се однесуваат на реализација на проектот Скопје ЕПК 2028 се отпочнати со нов 

тим почнувајќи од месец Август кога тимот отпочнува со реализација на предвидените и нови 

смерници за реализација на проектот 

  

Изработка на иницијатива – официјално писмо за најава во преселкција, и насоки за пополнување на 

декларација – пратени за потпис и заверка од страна на Градоначалникот.  

 

-Официјалните дописи за согласност за соработка (пред потпишување на меморандуми) според 

нашиот ЕПК Скопје 2028 план,  до 10 општини на Град Скопје (за копродукции и вклучување на 

ЕПК Скопје 2028 во нивните стратегии за развој), до ЗЕЛТ (координативното тело со 86 општини во 

РС Македонија и нивните културни институции), до Владата на РС Македонија и Министерствата и 

нивните културни и едукативни институции, до јавните институции на културата основани од Град 

Скопје (8) и други поред Концептот, регистрирани НВО во културата и другите сектори, како и 

регистрирани и негрегистрирани самовработени уметници во културата (од 2015 до денес)  

 

-Во нашите дописи систематски е вклучена целата координативна екипа од Град Скопје, ЈУ 

Универзална сала и проектот ЕПК Скопје 2028. -Поканите / иницијативите до надворешните 7 

соработници за потенцијалниот креативен тим (кој ќе го брани бид букот во Брисел) - (сектори – 

екологија и животна средина; европска димензија; етнички групи и мултикултурализам; културна 

едукација и развој на публика; маргинализирани лица; мониторинг и евалуација; соработка со НВО 

сектор) се испратени на имејл (ги очекуваме во почетокот на септември нивните одговори). 

 

Завршени, спроведени обврски во месец септември 2022: 

 

Доставен предлог тим со образложение, со луѓе по препорака на Иванка Апостолова, Тања Балаќ, 

Адријана Божиноска, според нивната стручност и видливи достигнувањата во професиите на 

членовите на предлог тимот. - Имејл официјални покани до предлог тимот – соработката поради 



тековни обврски ја одбија (Тамара Јовановска (која што потоа не поврза со Валентина Дисоска), 

Катарина Кречева, Дита Старова, Билјана Прентовска, Илија Стојковски...), соработката ја прифатија 

(Валентина Дисоска – мониторинг и евалуција, Александар Колекески-европска димензија и 

меѓународна соработка, Насер Мифтари-етнички групи и млади, ЕДЕН – Марјан и Драгана 

Велковски-животна средина, Ивона Здравевска-маргинализирани групи, лица со посебни потреби, 

Бесфорт Идризи-културна едукација и развој на публика, Филип Петровски-културно наследство и 

дигитална култура, Елена Бојаџиева-развој на креативните и културни индустрии, Тони Димитров и 

Весна Дамчевска – ПР и маркетинг стратегија, Елена Пренџова-превод/јазична редакција на 

англиски јазик, Јордана Шемко (албански јазик-превод), Ирена Игњатова (лектура-македонски 

јазик), Ермаљ Крејзиу-графички дизајн и прелом). - Добивме и споделивем начелна информација за 

хонорари од страна на Горјан Христовски за соработниците на бид бук. - Изведба на серија на 

континуирани ЗУМ состаноци со предлог тимот, со воведни разговори и насоки од страна на 

консултантот за нивниот дел од обврските. (Тони и Весна, Елена, Филип, Александра, Драгана и 

Марјан, Бесфорт, Валентина, Александар, Ивона, Насер ). - Редовни ЗУМ состаноци (за развојот на 

проектот) помеѓу Иванка Апостолова, Адријана Божиноска и Давор Буињац (Словенија),  

 

Европска комисија ни потврдија дека ја добиле нашата иницијатива за процесот на преселекција, со 

информација дека хирингот отпаѓа за процесот на преселкција, но се применува за процесот на 

селекција во 2023 г. – хиринг значи патување на екипата на бид бук во Брисел за (со цел) одбрана на 

бид букот пред стручниот панел на Европска комисија, Европски совет, Европски парламент и 

надворешни соработници на ЕУ.  

 

- Изработка на концепт насока за подготовка на обврските на предлог тимот, испратен до предлог 

тимот како и прашалникот за бид бук за нивна подготовка на елаборат и предлог проекти по разни 

тематски секции за потребите на бид букот, со цел економија на време додека Кабиентот не изведе 

официјално одобрување на тимот за соработка. - Информација за нов генерален секретар и барање на 

термин за состанок, за негово детално воведување во проектот. - Прв состанок со Генералниот 

секретар, неговиот тим и координативното тело, во просториите на Град Скопје, вовед и резиме на 

сите развојни фази на проектот ЕПК Скопје 2028 од 2012 до денес 2022 – година на преселекција. 

 

 - Официјално барање до новиот генерален секретар, неговиот тим, и Градоначалник за одобрување 

на конечно дефинираниот предлог тим за изработка на бид бук Скопје 2028. (молба и професионални 

ЦВ-ја од тимот). - Серија на имејл потсетувања со молба за одобрување на предлог тим, поради 

брзото истекување на времето и намалување на деновите за интензивна стручна работа и изработка 

на бид бук. - Втор состанок со генералниот секретар и неговиот тим, во просториите на Град Скопје. 

- Без официјално одобрување, не можеме да склучиме договори со соработниците. И не можеме да 

соработуваме со Дарко Панчевски (за надополнувања на официјалната вебстрана на Скопје 2028), 

лицето одговорно за ажурирање на вебстраната на Универзална сала, кое со договор ќе го преземе и 

ажурирањето на вебстраната на Скопје 2028  

 - Во очекување на официјално одобрување на предлог тимот од страна на Генерален секретар и 

Градоначалник на Град Скопје. - Изработка на официјални покани и согласности со формулар за 

соработка и предлог проекти, наменети за НВО сектор во култура и другите социјални дејности 

(испратени на мејлинг листи, Фејсбук – за прибирање и евидентирање на пристигнати согласности и 

предлог проекти). 

 

- Изработка на листа на ЕПК градови низ Европа, за склучување на писма за соработка како вовед во 

натамошно склучување на официјални меморандуми, помеѓу нив и Град Скопје., 

 - Изработка на листа на приоритетни меѓународни мрежи за соработка за склучување на писма за 

соработка како вовед во натамошно склучување на официјални меморандуми. - Изработка на писмо 

за согласност за ЕПК и меѓународните мрежи (урнек). 

 - Изработка на ставки за буџетот потребни за исплата на хонорари и материјални трошоци за 

печатење на бид бук во соработка со Горјан Христовски – ЈУ Универзалан сала. - Тековна промоција 

на Скопје 2028, на ново отворената Фејсбук и Твитер страна: 

 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085190779224 https://twitter.com/2028Skopje 

https://twitter.com/2028Skopje


 

Со оглед на обемноста на бид букот како највашниот документ од кого и зависи реализација на 

целата иницијатива за добивање на статусот на ЕПК на Градот Скопје истиот е ставен на ЦД кое се 

наоѓа во прилог на овој документ. 

 

Иако програмски оваа година беше многу послаба од предходните ,пред се поради исклучително 

многу намалени финансииски средства ,сметаме дека тоа што е реализирано е со врвни 

професионални дострели и дека ЈУ Универзална сала и оваа година има оставено голем  белег во 

културното делување во Градот Скопје .Се надеваме дека наредната година средствата ќе бидат 

многу поголеми а со тоа и резултатите на нашата установа ќе бидат далеку подобри. 

  

 

 

ЈУ Универзална сала  

Директор  

Горјан Христовски 

 

 

 

 

 


