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КОНЦЕРТНА САЛА - ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

На 12 декември 1944 г. се роди Стела Слејанска. Храбра, борбена, 
добра, штедра, искрена, инспиративна... Стела Слејанска сама 
си ја искреира судбината, со еден храбар младешки потег – 
заминувањето во Париз – правејќи животен пресврт и менувајќи 
ја веќе зацртаната патека. Новата патека значеше изградување 
на уметник подготвен да се соочи со најголемите предизвици, 
да постави нови стандарди, да открие нови смисли во музиката 
заедно со нејзините содавачи, да ја донесе својата Франција во 
Македонија – музиката, духот, школата – и да ја однесе својата 
Македонија надвор на бројните концертни подиуми низ светот... 
Со истиот жар таа се посвети и на педагогијата кадешто беше 
вистински интелектуалец и научник, посветен следбеник на 
прочуената школа на Корто, до милиметар пресметувајќи го 
техничкиот дел на изведбата и инспирирајќи за она што не може 
да се пресмета – сите нејзини ученици знаеле барем за момент 
да се почувствуваат најдобри и најуспешни во чекорењата по 
својата професионална патека... Полна со енергија, неуморна во 
работа, со бескрајна љубов кон музиката и кон своите ученици, 
Стела Слејанска можеше да биде среќна со тоа што го оствари: 
бројните отсвирени и снимени солистички и камерни програми, 
настапи со оркестри, праизведби на делата од современите 
светски композитори и „оживување“ на делата од македонските 
автори, успесите на нејзините ученици – концертни уметници и 
професори на домашните и европските универзитети и средни 
училишта, признанието надвор... Ни‘ ја остави засекогаш својата 
школа на професионализмот, силата на духот и во најтешките 
моменти, човечноста и добрината – ВИ БЛАГОДАРИМЕ, НАША 
ПРОФЕСОРКЕ!

Викторија Коларовска-Гмирја



ПРОГРАМА

Франсис Пуланк: Меланхолија

Исполнува: ХАЈДИ ЕЛЗЕСЕР (видео снимка)

Александар Николаев: Етида во C-dur

Исполнува: АНДРЕЈ СТОЈАНОСКИ

Александар  Скрјабин: 

- Етида оп. 8 бр. 2

- 3 прелудиуми оп. 11 (бр. 13, бр. 10, бр. 6) 

Исполнува: КРИСТИНА КРАГУЕВСКА

Франсис Пуланк: Три пиеси

Бр. 2 – Химна

Исполнува: АНГЕЛЕ МИХАЈЛОВСКИ

Франсис Пуланк: Три пиеси

Бр. 3 – Токата

Исполнува: САШКА ПАНЕВА

Клод  Дебиси: „Естампи“

Бр. 3 – „Градини под дожд“

Исполнува: САНДРА КРАГУЕВСКА 

Александар  Скрјабин: Етида оп.2  бр.1

Исполнува: АЛЕКСАНДАР МАНЕВ

Клод  Дебиси: 

Прелудиум бр. 4 „Звуците и аромите лебдејат во вечерниот 
воздух“  

Прелудиум бр. 7 „Што виде западниот ветер“

Исполнува: МАРИЈАНА ЈОВАНЧЕВА

Франсис Пуланк: „Ноќите во Назел“ (варијации бр. 6, 7, 8)

Исполнува: АНА ГАЦЕВА

Клод Дебиси: Мала суита

На брод

Процесија

Менует

Балет

Исполнуваат: ТАТЈАНА ЏОРЛЕВА и ЕМА ПОТЕВСКА

Оливие Месиан: „Дваесет погледи кон Детето Исус“

Бр.2 – Поглед на ѕвездата

Исполнува: ХРИСТО СТОЈАНОСКИ

Водител – ВИКТОРИЈА КОЛАРОВСКА-ГМИРЈА

Избор на програмата – ХРИСТО СТОЈАНОСКИ

Подготовка на видеоматеријалот – ЃОРЃИ ВАЦЕВ, ЃОРЃИ 
СТОЈАНОСКИ, ХРИСТО СТОЈАНОСКИ


