
 
 
Глигор Кондовски 
 
Кратка биографија: 
 
М-р Глигор Кондовски, роден 28 Април, 1980 год. Дипломира на Факултетот за 
музичка уметност, вокално-интрументален оддел, отсек виолина во класата кај 
проф. Олег Контраденко. Дипломира на вториот Факултет за драмски умености 
при Тетовскиот универзитет, филмска и ТВ режија кај Проф. Иса Ќосја. 
Магистрира на Факултетот за драмски уметности во Скопје, Филмско и ТВ 
сценарио, кај Проф. Д – р Сашко Насев. Моментално е вработен како наставник по 
виолина во ДМУ “Тодор Скаловски - Тетоец” во Тетово. Покрај неговата успешна 
педагошка дејност со награди и успешни ученици, има издадено три амбиентални 
музички албуми кои се продаваат на светските музички платформи: “Crumbly 
Secret” 2008, “Flown letters” 2012 и “Around the bend” 2019.  Во 2008 година негова 
композиција “Green dance” се најде на компилационо цд под наслов “Imamo dobro 
glasbo” издадено преку радио Вал202 при РТВ Словенија. Во 2009 година со 
краткометражен студентски филм насловен како “Boring boy” учествува во 
Кавадарци на државен филмски фестивал. Во 2012 година со краткометражен филм 
“Никогаш не знаеш” на Микроарт фестивал во Белград, во Р.Србија. Во 2014 
година учествува со експериментален филм “Рестарт” на Микорарт фестивал во 
Белград, Србија. Во 2016 на Festival u Slavonski brod, Croatia. Во 2016 на 
Indipendent European Cinema, во Нови Сад, Р. Србија. Во 2017 на Студентски 
филмски фестивал “New wave” Софија, Р. Бугарија. Во 2019 со филмот 
“Попладневни малини” се појавува на државен филмски фестивал во Крушево, на 
Вива фестивал во Сараево, Босна и Херцеговина и на “Inshort fest” во Нигерија. 
Прва самостојна изложба на фотографии насловена како “Обични профили” ја 
прави во Смедеревска паланка, Р. Србија, во 2018 година како и дел на мои 
фотографии учествуваа на: Изложба на фотографии во Музеј на Современа 
уметност и ЕУ Инфо Центар во склоп на проект “Денови на разноликоста”, 2017. 
Самостојна изложба под наслов на фотографии: “Тетовски Џез моменти”, 2019 со 
поддршка на Министерство за култура. Самостојна изложба на фотографии под 
наслов: “На сцена”, 2020 со поддршка на Министерство за култура. Самостојна 
изложба на фотографии под наслов: “Сфера” со поддршка на Министерство за 
култура, 2021 година. Помошник организатор на настан по повод 30 години 



независност под наслов: “Мултимедијална летна ноќ”, 2021 година. Со 
композицијата “Once upon a train” учествува на една компилација наречена 
“Клавирско небо” во Р. Србија, 2021 година. 
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