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NASTANI
Izlo`ba na crte`i od najpoznati japonski majstori na drvorezi

Изложбата насловена „Јапонскиот лебдечки свет-UKIYOE“ ќе биде
претставена и во Гевгелија, во рамки на проектот MuseumLink, во
кој се вмрежени 27 институции од културата ширум земјата. Оваа
интересна изложба ќе биде отворена во понеделник, на 15 април,
во 19 часот, во ликовната галерија „Амам“. На изложбата ќе бидат
презентирани над 26 принтови од цртежи од најпознатите јапонски
мајстори на дрворези од 17 и 18 век.
На изложбата се претставени најзначајните мајстори на ukiyoe,
како што е првиот сликар Хишикава Кишибеи наречен Моронобу,
кој во раниот 17ти век, бил првиот сликар кој започнал со ukiyoe
дрворези на кои портретирал енергични жени од Едо. По големиот
успех на неговите цртежи тој е првиот илустратор кој се
потпишува на своите дела.
Преку проектот започнат во 2016 година од страна на Музеј на
град Скопје, авторот на проектот и куратор Јасминка Намичева,
започна да воспоставува пракса на споделување на изложби со
музеите и домовите на култура од градовите низ Македонија, со
цел публиката и заљубениците во уметноста во помалите градски
центри да добијат можност за директен пристап до различните
изложбени концепти кои се веќе презентирани во главниот град и
на тој начин да ги проследуваат изложбите токму во своето место
на живеење. Музејот на град Скопје и Национална установа Музеј
-Гевгелија, со изложбата ја продлабочуваат соработката со
Здужението за македонско јапонско пријателство како и со
Амбасадата на Јапонија во Република Македонија.
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Izlo`ba na fotografii so tradicionalni nosii na Kurt Hil{er

Изложбата на фотографии од традиционални средини и носии кои се
дел од книгата "Jugoslavien" од авторот Kurt Hielsher која беше
поставена во Музејот на македонската борба во Скопје, сега
достапна и за гевгелиската публика. Во организација на Дом на
култура Гевгелија, истата ќе биде поставена во Народниот театар во
Гевгелија.
На свеченото отвapање кое е закажано за 15.04.2019 година, со
почеток во 19:30 часот, осврт ќе даде продеканот на универзитетот
Гоце Делчев Проф.д-р.Владимир Јаневски. Додека пак уметниците на
Ансамблот Македонија ќе ја збогатат со изведба на вокален
перформанс.
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INFORMACII
Gevgelija prestolnina na makedonskata ko{arka

Изминатиов продолжен викенд Гевгелија живееше во знакот на
кошарката. Кошаркарскиот куп на Македонија привлече над 200
спортисти и спортски работници, бројни гости од целата земја,
новинарски екипи и претставници на КФМ. Гевгелија се покажа
како добар домаќин овозможувајќи натпреварите од купот да се
одржат во најдобар ред и спортски дух, пред полни трибини и без
никаков инцидент.
Градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо Поцков не го
криеше своето задоволство по завршувањето на финалните
натпревари во машка и женска конкуренција во рамките на Купот
на Македонија во кошарка:
„Организациски покажавме дека како општина, во најтесна
соработка со кошаркарските клубови „Кожув“ и „Блокотехна“
можеме да организираме вакви спортски натпревари во нашиот
град. Веќе ни стигнуваат пофалби за организацијата на
овогодинешниот Куп во кошарка од сите страни, почнувајќи од
Кошаркарската федерација, па се до тренерите и играчите на сите
екипи кои настапија изминатите три дена во салата „26 Април“ и
во салата на Блокотехна во Негорци. Можеби некои беа скептици,
но ние со одличната организација, најнапред на мечот меѓу
репрезентациите на Македонија и Косово, а сега и со Купот на
Македонија, на најдобар можен начин ги разубедивме и
најскептичните дека Гевгелија, како општина може на едно високо
ниво да организира вакви натпревари. Изминатите три дена
имавме десет натпревари, и може да кажам дека немаше никаков
инцидент, а Гевгелија беше престолнина на македонската
кошарка. Посакував пехарот да остане во Гевгелија, дури и
предвидував финале Кожув-Блокотехна, но тоа е спортот. Еден од
двата тима од Гевгелија, Блокотехна играше во финалето, тука
Работнички беше подобар и заслужено го освои пехарот.“
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За успешно организираниот куп Кошаркарската федерација на
Македонија им врачи благодарници на организаторите директорот на КК Кожув, Ѓорги Гетов и директорот на КК
Блокотехна. Драган Ристов, како и на градоначалникот на општина
Гевгелија Сашо Поцков, под чие покровителство се одвиваше
купот.
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Rabotni~ki po desetti pat {ampion na Ko{arkarskiot kup

КК Работнички по десетти пат ја освои шампионската титула на
Кошаркарскиот куп на Македонија, кој изминатиов викенд се одржа
во Гевгелија. Шампионот на финалната средба со Блокотехна
заслужено славеше со 71:85, освојувајќи го пехарот. Избраниците
на тренерот Марјан Илиевски го добија првото полувреме со
резултат 49:45 благодарејќи на добрата одбрана и одличниот
Фурденберг. Одлуката за титулата падна во третата и четвртата
четвртина во која Работнички одигра одлична кошарка. Тренерот
Докузовски инсистираше на агресивна одбрана, но разиграниот
Чавдар Костов со успешната реализација ја обезбеди
победата.Третата четвртина им припадна на кошаркарите на
Работнички со 20:10. Избраниците на Илиевски, од друга страна,
во третиот квартал како да изгореа од желба за историскиот прв
трофеј и не успеаја да го одржат борбеното темпо. Последната
четвртина Работнички ја доби со 20:12 за убедлива победа и нова,
десетта титула по ред. Во женското финале Вардар го победи
Бадел со 50:40.
За најдобар кошркар и стрелец на купот беше прогласен Чавдар
Костов кој финалниот меч го заврши со 25 поени, а после него на
листата на стрелци следуваше Димитар Караџовски кој
реализираше 18 кошеви. Во тимот на Блокотехна, Кенет
Фундерберг постигна 24 поени. Но, иако Блокотехна го загуби
денешното финале, првиот човек на клубот, Томица Главчев, не
го криеше задоволството од изданието на својот тим без оглед на
конечниот исход на дуелот со Работнички. „Јас сум бескрајно горд
на моите момци, за она што го покажаа на овој турнир. За мене
ова е исто како да сме го кренале пехарот, игравме добра
кошарка, но за жал не успеавме да го победиме Работнички.
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Сепак, сликата што ја оставаме е максимално позитивна, за
нашиот клуб, како и за цела Гевгелија. Горд сум на моите
сограѓани за организацијата, за која најзаслужен е
Градоначалникот Поцков, голема благодарност за поддршката
што ја добивавме во текот на натпреварите. Спортската
атмосфера и начинот на кој го прифативме поразот треба да биде
пример како треба да изгледат натпреварите, бидејќи ова сепак е
спорт“ - изјави Главчев.
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