
 



 

 



 

 

МАНИФЕСТАЦИИ КОИ СЕ РЕАЛИЗИРАНИ 2022   

ЛИКОВЕН СЕКТОР /23/ ……………………………………….......800.000,00 ден. 

Реализирани ликовни изложби 

• ДАВОР КЕШКЕЦ 

• ДАВИД АТАНАСОВСКИ, инсталација 

• МАРЈАН СТОЈАНОВСКИ, скулптури 

• 100 години од раѓањето на архитектот СЛАВКО БРЕЗОВСКИ 

• СЛОБОДАН РАДОЈКОВИЌ, графики и цртежи (Србија) 

• ПРОЕКТ 4, групна изложба (Србија) 

• СЛАВЧО МАКСИМОВСКИ, фотографии 

• ИЛИЈА МАЏАРОВ слики 

• МАКЕДОНИЈА – Групна изложба на сликари од Бразил 

• 60 години фото сојуз 

• АГРОН АБДУЛИ – слики 

• ЕРТУНЧ САЛИ – графики 

• ВЕРИЦА ДИМЕСКА –слики 

• НИКОЛА СМИЛКОВ – скулптури 

• ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО МАЛ ФОРМАТ – ДЛУМ 

• ДЕЈАН ИВАНОВ – МАРГУШ – слики 

• АДЕМ САЛИУ – аудио-видео инсталација 

• Mарјан Стојковски – принтови (Звукот на Скопје) 

• Игор Калц – принтови (Звукот на Скопје) 

• ЖИВКО ЈАНЕВСКИ фотографии 

• 55 ГОДИНИ КИЦ – слики и плакати 
 

Вoн програмски ликовни изложби 

• НЕМАЊА ЏОРЏЕВИЌ  Изложба на фотографии - Ник Кејв   

• САШО АЛУШЕВСКИ   Изложба на фотографии (Продажен салон) 

• „ЗРНО“ групна изложба на алтернативни фотографии  

• Изложба на графики од работилница со Шќипе Мехмети 

• Изложба на рачно изработени аудио засилувачи Президент Аудио 

• Тасим Кадриа – слики  

•  
ЛИТЕРАТУРНА ДЕЈНОСТ /31/............................................. 367.000,00ден. 
 
Реализирани се 31 манифестации 
 

• Поетска средба со Јовица Ивановски, Елизабета Баковска и Тихомир 
Јанчовски  

• Промоција на книгата “Куќа од хартија” од Гордана Каракашевска 

• Промоција на книгата  “Луѓенца” од  Лилјана Пандева 

• Промоција на книгата “Разнишан свет” од Ирена Јурчева 

• Книжевна вечер со Емануела Ковачевска Китановска 

• Промоција на книгата “Приказни за деца и животни” од Тихомир Јанчовски 



• Промоција на монографии “Седум цркви во Охрид” , “Седум цркви во Плегонија, 
Преспа и Мариово”, “Седум цркви во Република Македонија”   

• Промоција на книгата “Етапите на ноќта” од Милош Латиновиќ 

• Промоција на книгата “Среќен мртовец” од Марјан Анѓеловски 

• Промоција на книгата  “Конески како тестамент” од  Весна мојсова -Чепишевска 

• Промоција на книгата “Бушава азбука” од  Горан Стефановски и Душан Периќ 

• Промоција на книгата “Соништа на писателот” од Мимоза Рајл 

• Чествување на Коста Солев Рацин 

• Промоција на книгата “Кутикула” од  Будимка Поповска 

• Промоција на  “Речникот на хомонимите во македонскиот јазик” од Емил 
Ниами 

• ”Ветерот носи убаво време” од д-р Весна Мојсова Чепишевска трибини,поетска 
вечер 

• Дискусија  за препевот како посебна вештина во преводниот занает и промоција на 
мултијазичната збирка поезија за една “Кратка урбана љубов што стравуваше да 
се нарече себеси така ”- Елена Пренџова 

• „Културните политики во современите перформативни практики“ од Биљана 
Тануровска 

• „Хуманизам, постхуманизам, трансхуманизам“ од Иван Џепаровски 

• Промоција на книгата „Страшна ноќ“ од Славко Јаневски илустраторка :Наташа 
Андоновска 

• Промоција нига “Празно место”од Снежана Стојчевска 

• Промоција на книга “Превез”од Иван Стојановски 

• Промоција на книгата  “Како го изедовме Бога”од Гордана Јовиќ Стојковска 

 

• ”Деконструкција на празнината ”од Даниела Андоновска  - Трајковска 
• „Сок од простата :јубилејно издание“ од Јован Павловски  

 
 
 

• СКОПЈЕ КУЛТ – Градски информатор............................... 800.000,00 ден. 
 
 
 

Вон програмски активности 

• Промоција на филозофската книга „Менциј“ на приредувачот Игор Радев 

• Промоција на зборникот „Филозофија и филм“  

• Промоција на книгата Духовно-филозофски медитации и доживувања и книгата на 
Роасилно Чолаков 

• Промоција на книгата „Пештера“ од Максим Ристески 

• Дарко Симуновски – Фундаменти на крипто-индустријата  
 

МУЗЧКИ СЕКТОР /30/.......................................................473.000,00 ден. 
Реализирани концерти  

• Јazz day – Одбележување на меѓународниот  ден на џезот – Георги Шарески трио и 
Букршлиев / Омерагиќ / Спировски трио  

• Ден на пијаното 2022  

• Концерт на Mартин Георгиевски -  Аmplidyne Effect  



• Концерт на квартетот Инструментал  

• Концерт на Кристијан Гиновски трио   

• Реализирање на манифестацијата “Сите заедно, за сите поубаво’’ – настап на ЛП 
ДУО (Република Србија) и Дуња Иванова и Dubnotic  

• Koнцерт “Под ѕвездено небо’’ – во режија на Трајко Јордановски  

• Концерт на Тоот квартет – Џез вечер со Клод Болинг 

• Коцерт - Генијалноста на семејството Бах  

• Концерт Трип триптих – 30 прсти - шестрачно пијано 

• Пламенка Трајковска – Танго трио 

• Тимко Чичаковски - Мулти-култи музика 

• Васил Атанасов – Магија на музиката 

• Ива Дамјановски – Пијано рецитал 

• Ване Аревски – Музика за флејта и пијано од македонски автори (го одложиле 
концертот) 

• Концерт за флејта, кларинет и пијано 

• Концерти за деца 
 

Вон програмски активности 

• Концерт на класична музика (Шкелзен Бафтиари, Исмет Вејсели, Слаѓа Раичевич) 

• Лира Фест 

• Концерт – Вечер на Моцарт (Биљана Јосифов и Иван Еминовиќ) 

• Концерт на Ѓеорги Трајков – гитара 

• Концерт на Виктор Битовски и Елена Силјаноска  

• Вечер на словенските хорови 

• Концерт на Александра Димитриевска Колевска и Татјана Божиновска 

• Концерт на Артан Мустафа и Билјана Петровска  

• Концерт на албански фолклорни друштва 

• Концерт Трио (Биљана Јосифов, Кирил Јосифов и Иван Еминовиќ) 

• Концерт на квинтет кларинети (студенти) 

• Есенски музички свечености – 2 концерти 

• Фестивал за деца  

 
ДРАМСКИ СЕКТОР /12/ - вон  порограмски 
 
ЈУ Културно информативен центар-Скопје, во 2022 год. не доби средства од страна 
на Град Скопје  за реализација на проектот “Гимназијада“ 
 
Вон програмски активности 

• Претстава  ПАЦИЕНТИ (Театар Провокација - прeмиера)  - 2 изведби 

• Претстава  РАЗВЕДИ МЕ (Театар Провокација) 

• Претстава ОЖЕНИМЕ (Театар Провокација) - 2 изведби                                       

•  Претстава  “Госпоѓица Јулија“ -ПРЕМИЕРА - режија: Мето Јовановски 

• Детска драмска претстава  ЈАС СУМ АКИКО (Театар Провокација - ПРЕМИЕРА )  

• Новогодишна детска претстава НОВОГОДИШНИ ЖЕЛБИ - ПРЕМИЕРА - 
Театарска група: АРТ ВЕНИ ВИДИ x4 

• Изведба  на детска приредба „Новогодишната  бајка на малите лилипутанци“ на 
ПУДДГ  „Лилипут Дворче“ – Скопје 

• НОВОГОДИШНА претстава - Kaде е Рудолф 



 
 
 

 
МАНИФЕСТАЦИИ /2/ 

• Манифестација „Сите заедно, за сите поубаво“ – концерт на LP DUO 
..................................................................................................560.000,00 ден. 

 

• ЗВУКОТ НА СКОПЈЕ (ЗВУЦИТЕ НА ЧАРШИЈАТA) – дводневен 
фестивал..............................................................................2.000.000,00 ден. 
 
 

 



 

 



 

 



 


