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ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕДИУМИ 
 

 БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА 
5 ФОТОГРАФИ, 50 СПОМЕНИЦИ, 1 БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА 

 
Отворање на изложбата на фотографии: среда, 25 Април 2012, 19,00 часот 
Куршумли Ан, Стара скопска чаршија 
Изложбата ќе биде отворена од 25.4 – 9.5.2012 
 
Во рамки на свеченото отворање на изложбата, со почеток во 19,30 ќе се одржи премиерната проекција на 
документарниот филм „Балканска приказна“. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
ПРОЕКТ 
„Балканска приказна“ има за цел го стимулира јавниот дискурс за историјата на Балканот, да го промовира 
чувството на заедничка историја врз основа на верски и етнички соживот и да придонесе за промоција и 
зачувување на  културното наследство. 
 
Се состои од изложба на фотографии, придружена со паралелни настани: едукативни планови, проекции на 
документарниот филм, каталог, патување низ времето преку оживување на звуците и мирисите од османлискиот 
период. „Балканска приказна“ е проект на Гете-институт, реализиран со финансиска поддршка од Европската 
унија. Продуциран е од Анемон, во партнерство со организации од земјите партнери на проектот: „ЦеПроСАРД“ 
од Скопје, НВО „ЕЦ ма ндруше“ од „Албанскиот фонд за споменици од Тирана“, „Ремонт“ од Белград. 
Музејот на Македонија и градот Скопје го поддржаа спроведувањето на проектот во Република Македонија.  
 
ИЗЛОЖБА 
Изложбата на фотографии „Балканска приказна“ се отвора во Куршумли ан во Скопје, на 25 Април, 2012 г. 
Петмина современи фотографи од Балканот (Скопје, Атина, Тирана, Призрен и Белград) направија фотографии 
на спомениците од периодот на Османлиската Империја, во современ контекст. Фотографиите опфаќаат 
значајни објекти како: џамии, цркви, амами, анови, аквадукти, палати, мостови, доловувајќи ги истовремено 
нивните уникатни историски карактеристики, но и нивната моментална состојба 
Под водство на тим историчари од целиот регион, изложбата го преиспитува значењето на заедничката историја 
за нас денес. Истовремено, таа предизвикува и да ја истражиме нашата заедничка, балканска историја, надвор 
од националните граници. 
  
ДРУГИ ИЗЛОЖБИ 
Изложбата ќе биде поставена во Скопје, Атина, Белград, Призрен, Тирана, Брисел и Берлин.  
  
ПУБЛИКАЦИЈА 
Изложбата е дополнета со публикација на англиски јазик. Таа содржи фотографии и историски текстови за 
Османлиската Империја и спомениците. 
 
ВЕБ СТРАНА www.balkantale.com 
Интерактивна мапа која им овозможува на посетителите, наставниците и децата од училишна возраст, да ги 
разгледуваат спомениците, да ја истражуваат нивната историја и моменталната состојба. Оваа виртуелна мапа 
ќе го поттикне туризмот и заштитата на овие објекти, а претставува и база со основни податоци која ќе поттикне 
понатамошни истражувања. Веб страната е достапна на англиски, германски, македонски, српски, албански и 
грчки. 
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ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ 
Документарниот филм со времетраење од 27 минути е исто така дел од проектот „Балканска приказна“. Филмот 
е снимен по повод 100 годишнината од избувнувањето на балканските војни и го прикажува животот во 
Османлиската Империја. Истиот е бесплатно достапен на веб страната на проектот. Филмот ќе се прикажува и 
на повеќе телевизиски канали на Балканот, вклучително и во Република Македонија, по повод 100 годишнината 
од избувнувањето на балканските војни (2012)  
  
ЕДУКАТИВНИ ПЛАНОВИ  
Изложбата вклучува едукативни планови за деца, достапни на шест јазици за земјите партнери на проектот. 
Плановите треба да ги поттикнат децата да научат повеќе за животот на народите на Балканот во периодот од 
14 – 20 век, и да го  поттикнат интересот за заштитата на културното наследство  
 
ОЖИВУВАЊЕ НА ЗВУЦИТЕ И МИРИСИТЕ ОД ОСМАНЛИСКИОТ ПЕРИОД  
Изложбата ќе им овозможи на посетителите прошетка низ мирисите и звуците од османлискиот период. 
Посетителите ќе „патуваат“ низ времето преку мирисот на јасмин, роза, ловор и мастиково дрво – мириси кои 
опстоиле низ вековите и кои останале популарни и значајни за нас и денес. Додека ја разгледуваат изложбата, 
посетителите ќе имаат можност да слушнат и специјално создадени композиции кои содржат звуци од 
османлискиот период.  
 
 

 
Фотографии од проектот се достапни на следниот линк: http://gallery.me.com/leonidas76/100219 
Username: press, Password: balkan 
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