
Почитувани,

ЈУ Универзална сала, по урнекот на слични популарни фестивали низ Европа, веќе две 
години по ред на граѓаните на градот Скопје им овозможува уникатно доживување 
исполнетост со светлост и многу бои, организирајќи го фестивалот на светлина: Skopje 
light art district. Овој фестивал е еден вид нов културно-општествен настан кој преку 
најразлични светлосни инсталации и преку учество на артисти од земјава и странство, на 
присутните им овозможува возбудливо искуство со светлосни инсталации, интерактивни и 
музички перформанси и видео мапинг. 

Што е Skopje light art district?

Skopje light art district е релативно млад фестивал кој се одржува веќе две години, низ 
улицитe на градот Скопје и како креативна молња повторно ќе го зафати и градот во мај, 
оваа година. Нашиот тим навистина вложува големи напори, овој фестивал да го воздигне 
во настан како оние низ Европа кој имаат повеќе годишна традиција на оржување, 
вклучувајќи поголем број на артисти од земјава и странство овозможувајќи им соодветно 
високо професионални технички услови.

Зошто Skopje light art district?

Преку овој настан, им се овозможува на уметници од земјава и странство, да претстават 
различни стилови на современата уметност преку крации кои се поставени на отворен 
простор во градот. Современата уметност е уметност на денешнината, продуцирана од 
уметници кои живеат и креираат во 21виот век. Оваа уметност создава можност да се 
изразат 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.

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. 



За кого е наменет?

Skopje light art district 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 низ градот 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.

Посебноста и уникатноста произлегува од композициите во јавните простосторните 
зададености и како такви не можат да бидат репродуцирани во галеријска средина.
Што ќе се случува оваа година?Овогодинешното издание на Фестивалот на светлина се 
стреми да даде одговори и продуцира решенија претставени преку креации на светлина 
на општествените недостатоците како:  екологија, еколошката свест и поттикнување на 
одговорноста за зачувување на животната средина.

Фестивалот е планирано да се одржи во 4 вечери, почнувајќи од 26 мај, па се до 29 мај.  
Планирани се вкупно 22 локации кои се протегаат по замислена рута почнувајќи од 
Стариот камени мост, преку зградата на МЦМ во градскиот парк, завршувајќи во стариот 
дел на паркот, промовирајќи и потсетувајќи на важноста и потребата од Паркот како 
единствена зелена површина во градот која нуди простор за рекреација и одмор. Учество 
ќе земат преку 30 уметници, изведувачи и музичари од земјава и од странство.
Сакајќи да привлечеме поголем број на посетители, фестивалот на светлината нуди и 
музичко сценска програма, со изведба на домашни пеачи и музички уметници која ќе биде 
поставена во стариот дел на градскиот парк. 

Во склоп на фестивалот, се планира и натпревар на млади уметници од областа на видео 
проекции и анимации, со што прави овој фестивал да биде присутен и привлечен на 
европската мапа за уметниците и љубителите на уметноста. На натпреварот, финалисти од 
јавниот повик за млади уметници, се преставени пред гледачите во Скопје, а со наша 
техничка поддршка и со останатите уметничките креации, Скопје го прават епхемерален 



Кој учествува на Skopje light art district? 

Преку јавен повик, кој се случува од јануари годинава, 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 ќе бидат 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. 
Важно е да се напомене дека, присуството на странски уметници, кои истовремено земаат 
партиципација на други европски и светски фестивали од ваков карактер, преставуваат 
културни амбасадори на нашата земја. Со нивната комуникација на фестивали по 
учеството на Skopje light аrt district ја претставуваат 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. 

Бидејќи овој фестивал се занимава со креации од светлина, се одржува во вечерните 
часови на специфично зададени локации низ градот, избрани од тим на архитекти, 
културни работници, урбанисти и историчари, идентификувајќи и привлекувајќи 
внимание, посетоност и интерес на заборавени, но исклучително важни места и јавни 
простори од градски, социјално-историски интерес. Понатаму, секој од современите 
уметници, на осебно зададена локација, ја креира својата светлосна инсталација 
користејќи ги своите вештини и знаења за давање одговор и решенија на некој 
општествен предизвик или проблем. 

Кое е значењето на Skopje light аrt district за градот?
 
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, во текот на првото и второто издание е исклучително висок, над 
150.000 посетители, 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. Важно е да се напомене дека и 
интересот на домашни уметници се зголемува во однос на првото издание.



Што се случуваше минатата година?

Фестивалот го доживеа своето второ издание кон крајот на месец мај, 2019 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 4 вечери, 
почнувајќи од 29 мај а заклучно со 1 јуни.  „SkLAD 2019“ имаше вкупно 18 локации кои се 
протегаа по замислена рута почнувајќи од Куршумли Ан во Старата Скопска Чаршија, па се 
до зградата МЦМ непосредно до Градскиот Парк. Учество земаа преку 30 артисти од 
земјава и од странство. 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 70.000 посетители. 



Skopje light art district, Вие и Вашата компанија. Како до соработка? 

Фестивалот, како своевиден музеј на отворено, во траење од 4 вечери, зазема голема 
територија протегајќи се од Камениот мост на реката Вардар, па се до стариот дел од 
Градскиот парк. Во организација на ЈУ Универзална сала, со финансиска поддршка од 
Градот Скопје, Фестивалот се протега на вкупно 22 локации на кои ќе бидат претставени 
светлосни уметнички инсталации, интерактивни и музички перформанси и видео мапинг 
изработени од домашни и странски уметници.

ЈУ Универзална сала, за потребите на овој фестивал обезбедува логистичко - технички 
услови за фестивалот, а тоа вклучува: избор на учесници, транспорт на инсталации од 
земјата на учесникот до Скопје, поставување на електрични инсталации и приклучоци за 
струја, поставување-позиционирање на секоја инсталација на некоја од одредените 
локации, покривање на авторски договори на секој од учесниците, обезбедување на 
сместување и оброк, користење/изнајмување и монтажа на сцена (сценска опрема – бини, 
звучници, светла, проектори и др.), координација на технички персонал, интервенции на 
јавни површини во Градот (пренасочување на јавно светло, подготовка на патеки и др.) и 
ги обезбедува секоја од локациите во текот на четирите фестивалски вечери. 

И оваа година, се стремиме за надополнување и збогатување на програмата, односно 
зголемување на бројот на учесници, но и презентација на уметници од повисок ранг, и 
целиме да се унапреди третото издание на овој фестивал кој прераснува во бренд, познат 
не само за домашната, туку и странската публика. 

Поради исклучителна важност и потребата за организирање на ваков фестивал опишани 
погоре, но и поради  Skopje light art district ќе вклучи и спонзори.

Ќе ни биде огромно задоволство доколку ја прифатите нашата покана и се надеваме дека 
токму оваа покана ќе преставува почеток на наша заедничка соработка.

Со почит, 

Директор на ЈУ Универзална сала
Филип Аврамчев

Контакт информации: 071 216 820 







Слика 1. Chill зона.
Љумфер брдо - Површина од 480 m2, поставена во Стариот дел од паркот 
(1 бина, 5 лед диспеја, 2 шанка, коњопои + bean bag)

Слика 2. Брендирање на возила (1 товарно возило + 2 лесни моторни возила)
Слика 3. Брендирање на велосипеди 
Слика 4. Брендирање на фестивалско електрично возило

Слика 7. Влезна фасада на ЈУ Универзална сала, поставување на билборд 5 x 2,4 m
Слика 8. Промотивен материјал SkLAD (брошура + мапа)
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Слика 6. Мобилна апликација (достапна на Google play и Аpple Appstore) 
со реална навигација на локации и опис на содржина

Слика 9. ВИП тура за посета на фестивалот со водич/куратор со објаснувања за секоја 
од инсталациите за секоја од 4те фестивалски вечери

Слика 9.Печатење и поставување на лого на маици/елеци за волонтери и технички персонал 
(30 волонтери + 25 технички персонал)

Слика 10. Поставување на лого во траење од 3-5 минути на Мапинг 
(видео проекција)на зградата на МЦМ (за време на пауза и тајмер до следно 
прикажување на анимација-времетраење на анимација 5-7 минути)
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