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КАРПОШОВОТО ЛЕТО СО ЗВУКОТ НА ЧАЛГИИТЕ
Со прекрасните звуци на чалгиите на 
ЕЗГИА ТРИО во петокот (15.08) пред 
околу 1.000 карпошани вљубеници во 
оваа петвековна музика стартуваше 
седмото по ред Културно лето Карпош 
2014. На сцената на Амфитеатарот 
на Кејот на Вардар, градоначалникот 
Стевчо Јакимовски ја прогласи 
за отворена оваа традиционална 
манифестација од областа на 
културата 
- Ви посакувам, рече во пригодната 
реч “таткото” на Карпош, да уживате 
во овие 15 дена во дружењето со 

музиката, комедијата, танцот и 
сликарството. 
Ќе има музика зе сечиј вкус: џез, 
класична, поп, рок...Овие 15-тина дена 
нека минат релаксирано во пресрет 
на есента и зимата, рече Јакимовски 
прогласувајќи го годинашното 
Културно лето за отвоено. Потоа 
публуката, час и половина уживаше 
во чалгаџиската изведба на “По друм 
одам”,”Чивте, чивте пајтонлари”, 
“Шеќерна”,”Пара бери киселец”, “Во 
влашкото маало”... 
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НОЌ НА СЛИКАРСТВО И МУЗИКА
“Културата е јазикот со кој се 
разбираме ние и Македонија”. 
Со овие зборови амбасадорот на 
Полска во Македонија н.е. Јацек 
Мултановски се обрати пред 
полната галерија во Кинотеката 
на Македонија, при отворањето 
на изложбата на двајцата врвни 
сликари од Полска Анета Јазвинска 
и Грегорж Калиновски. “Полска, 
рече амбасадорот Мултановски, кој 
го изгради Музејот на современата 
уметност во Скопје како помош во 
воздигнувањето на постземјотресно 
Скопје. Сега во него има над 200 
дела на полски уметници, слики, 
скулптури, инсталации. Вечерашнава 
изложба е во духот на таа соработка, 
рече амбасадорот на Полска”. 
Во името на Општина Карпош, 
изложбата ја прогласи за отворена 

Горан Михајлов, претседател на 
Комисијата за култура при Советот на 
Општина Карпош , кој се заблагодари 
за доаѓањето на овие врвни полски 
сликари, посебно на честа што на 
Карпош му е укажана со присуството 
на полскиот амбасадор во Република 
Македонија. Објаснувајќи ја темата 
на нивното сликање ликовната 
уметница Јазвинска рече дека 
живееме во стресно време и мораме 
да се вратиме кон природата, што 
е главниот мотив кој превладува во 
нивните дела. Вториот дел од вечерта 
на Карпошовото културно лето 2014 
мина низ нотите на хорскито пеење. 
Градскиот мешан хор Вардар под 
диригентската палка на м-р Јасмина 
Ѓорѓеска. Беа изведувани дела на 
Прокопиев, Скаловски, Мокрањац, 
Верди и Бизе. 
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КАРПОШ „НА ПЛАТНО“
Платото на ТЦ Карпош 3, попознато 
како Лептокарија, во неделата 
(17.08) беше сликарска мека за 
30-тина врвни академски сликари 
од Македонија. Традиционално, во 
рамки на Културното лето Карпош 
2014, се одржа познатиот ликовен 
хепенинг на кои врвните сликари 
од земјата и странство сликаа на 
платно теми по своја инспирација. 
Почнувајќи од 12 часот напладне, се 
до раните вечерни часови ликовните 
уметници го споделуваа своето 
творештво со случајните минувачи 
или намерниците во Лептокарија, 
ширејќи го креативниот дух меѓу 
граѓаните. На крајот од сликарскиот 
хепенинг, претседателот на 
Комисијата за култура при Советот на 
Општина Карпош Горан Михајлов, на 
30-тина академски сликари учесници 
на овој ликовен перформанс им 
додели благодарници за учество. 
Сликите изработени во масло и акрил 
остануваат трајна сопственост на 
Општина Карпош. Културната вечер 
на Карпош, на платото во Лептокарија, 
заврши со концерт на групата Eye Cue 
на општи задоволство на младата 
публика, опкружени со платната на 
врвните уметници.
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ВО КАРПОШ СЕ БИРАШЕ МИС
Кога не знаеш дали е поубава 
песната или пејачката, тогаш 
сигурно пее Викторија Лоба. Така 
беше во понеделникот (18.08) кај 
Алпинистичката карпа во Карпош, 
каде се одвиваше четвртата вечер 
од Културно лето Карпош 2014. Во 
едноиполчасовниот концерт на Лоба 
над 500-тини вљубеници во убавото 
ги слушаа светски познатите музички 
хитови од поп и латино музиката, но 
и по некој домашен хит. Веднаш по 
концертот на македонската естрадна 
ѕвезда Викторија Лоба следеше 
полуфиналето во избор на Мис 
на Македонија 2014 за Мис ГЛОУБ. 
Турнејата за избор на македонската 
убавица почна пред два месеци, во 
кои преку 70 кандидатки ги поминаа 
речиси сите градови во Македонија. 
Вечерва 11 полуфиналистки пред 
стручното жири се натпреваруваа за 
влез во финалето, кое ќе се одржи 
на 23 август во хотел „Романтик“ во 
Дојран. Вечерва за Мис на Македонија 
за град Скопје е избрана Ивана 
Ѓорѓиевска од Скопје. Нејзина прва 
придружничка е Надица Димовска од 
Скопје, а втора придружничка Ангела 
Ставревска од Охрид. По изборот на 
убавици, следеше журка со познати 
DJ од Македонија.
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