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КИНЕМАТОГРАФСКИТЕ
ПРОБЛЕСОЦИ ВО СТРУМИЧКО
ТРУДОВИ ПОДНЕСЕНИ НА ИСТОИМЕНИОТ СИМПОЗИУМ
ОДРЖАН ВО СТРУМИЦА

27. мај 2010, Струмица, Симпозиум „Кинематографските проблесоци во Струмичко“
На 27 мај 2010 година во Струмица, во рамките на програмата на
филмскиот фестивал АСТЕРФЕСТ, се одржа симпозиум на тема КИНЕМАТОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕСОЦИ ВО СТРУМИЧКО. На симпозиумот со свои трудови
настапија: Митко Маџунков, Мими Ѓоргоска-Илиевска, Славица Тасева, Васил Ѓоргиев-Ликин, Васе Манчев, Живко Велковски, Илинденка Петрушева,
Кире Козарев, Ацо Гогов и Зоран Узунов. Модератор беше Илинденка Петрушева.
***
Физиономијата и развиеноста на една национална кинематографија,
покрај креативниот потенцијал и културните традиции, ја условуваат
и економските, социјалните, политичките и законодавните фактори
на една конкретна општествена средина. Да се развива континуирано
една национална кинематографија тоа подразбира рамномерен развој на
сите кинематографски сегменти, почнувајќи од производството, па преку
дистрибуцијата и киноприкажувањето, развојот на филмската култура
(аматерски филм, филмски манифестации, филмска критика и публицистика), воспитувањето и образованието за филм, па сè до заштитата на
аудиовизуелните добра.
Во Македонија уште во далечната 1897 година се регистрирани првите
киноприкажувања, па потоа доаѓаат креативните дострели на браќата
Манаки, на Арсениј Јовков и на други сонувачи меѓу двете светски војни, за
по завршувањето на Втората светска војна да се комплетираат сите сегменти на македонската кинематографија. Во овој контекст придонесот
на струмичкиот регион е значаен како на планот на киноприкажувањето,
така и на творечки план. И токму тоа беше и целта на овој симпозиум – да
се поттикнат истражувањата и да се оформат сознанијата за кинематографските активности во овој регион.
Во продолжение ги објавуваме трудовите поднесени на овој симпозиум.
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КИНЕМАТОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕСОЦИ ВО СТРУМИЧКО

ПУБЛИКАТА И МАГИЈАТА
НА ФИЛМСКОТО ПЛАТНО

м

ојата одлука да говорам од еден теориски аспект за односот публика-филм-кино директно е поврзана со моќната магиска привлечност на киното и филмот. При ова ми се наметнува една луцидна
компарација на еминентниот теоретичар на филмот - Бела Балаж. Имено, Балаж
магијата на филмот ја споредува со една кинеска легенда во која еден човек бил
премногу опседнат со некоја слика на пејзаж, така што влегол во неа и никогаш
повеќе не излегол.
Ми се наметна и мислата дека она што го чувствуваме како магија, или магиско
во филмот – особено на филмот гледан во кино – е токму моментот на затемнетата
сала (гледачот останува сам со себе во темнината, во една налик ембрионална интимност), со светлите сенки на платното – и таа игра на светлината сред темнината,
каде што темнината е сликарското платно, а сенките се всушност светлина – нè потсетува на самото Создание: И БИ СВЕТЛИНА… Мислам дека ова е вистинската споредба со магијата на киното и вистинска причина зошто кога се наоѓаме во кино
ние навистина се соживуваме со ликовите од филмското платно, а дури понекогаш
и се поистоветуваме со некои од нив.
Токму затоа филмот од сите уметности во најголема мера овозможува идентификација, со тоа што нè ослободува од временските и просторните
ограничувања, за разлика од театарот кој му овозможува на гледачот да живее во
ситуациите низ кои минува актерот, но секогаш задржува една фиксна временска
и просторна рамка. Филмот, од своја страна, на гледачот му овозможува фиктивна
физичка сеприсутност, така што му обезбедува верување дека вистински живее во
тој фиктивен свет.
Идентификацијата во самиот почеток на појавата на филмот и филмската
уметност, односно во периодот на немиот филм, најмногу се постигнувала со посредство на монтажата и крупните планови. Тоа е психолошка идентификација
со емоциите, изразите и постапките на филмските јунаци. Додека, пак, со
развојот на филмската техника се постигнува не само психолошка туку и физич-
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ка идентификација, односно развојот на разните
филмски техники на снимање му овозможува на
гледачот илузија на буквално физичко движење во
просторот.
Идентификацијата е една од најмоќните причини за огромната популарност на филмот кај
филмската публика, а токму затоа со посредство
на филмот, односно како резултат на фактот што
идентификацијата остава траги во свеста на гледачот и по гледањето на филмот, се постигнуваат
и најразлични влијанија на публиката односно на
широките маси.
Зборувајќи за идентификацијата на филмскиот гледач, неопходно е да се истакне психолошкото дејство што го има кинематографската
слика врз свеста на гледачот. Филмската слика
има моќ да ги изрази најдлабоките механизми
на функционирањето на човековиот дух. И затоа, се подразбира да размислуваме за киното
како социјален амбиент за комуникација и тоа
не само затоа што филмот од сите уметности има
најголемо влијание на општеството туку и поради
фактот што филмот станува своевидна религија
на модерниот човек. Човекот денес, фактички,
најмногу и најчесто се огледува себеси сред светот и другите – преку филмот и параметрите и
критериумите што тој ги нуди, без разлика какви
се тие. Преку филмот човекот успева да ги оживее
сликите од својот реален живот, да создаде верна
и убедлива илузија на своето движење и постоење
сред светот, така што во моментот на перцепција
на филмот, гледачот има чувство како пред себе
да го гледа текот на животот, како и дека и самиот е учесник во илузијата на филмското платно.
Поради универзалноста на филмскиот јазик, филмот се обраќа на сите општествени слоеви, луѓе
и возрасти, како и на сите земји и нации. Токму
поради тоа, моќта која ја поседува филмот и неговото влијание врз широките народни маси го
прават споредлив со магискиот ритуал. Моќта на
филмскиот медиум денес секако е и резултат на
огромната популарност на филмот, која, пред сè,
произлегува од феноменот на движењето, потоа динамиката на случувањата, чистотата на
кажувањето и тоа со посредство на аудиовизуелната перцепција, актуелноста, автентичноста и
природноста на изразување на актерите. Токму
овие и некои други елементи му овозможуваат
на филмот силно и трајно да влијае врз човечката свест, односно да создава социјален амбиент
за комуникација преку кој влијае врз начинот на
живеење, однесување, сфаќање и сл. Затоа филмот и киното се одлично средство за каква било
пропаганда. Филмот успешно и посредно пренесува одредени идеи, политички ставови, филозоф-
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ски сфаќања, успева да создаде одредена психоза
кај луѓето, да оправда некои постапки и сл.
Мислата во филмот може да се објективизира
непосредно преку текстот, симболиката на кадрите, нивното врзување, како и преку движењата во
самиот кадар, камерата, осветлувањето, атмосферата, значи преку општата композиција на филмот. Како и во секоја уметност, така и во филмот,
мислата делува покомплексно ако на гледачот му
се наметне посредно, односно како заклучок по
перципирањето на филмската слика, без разлика дали е тоа автентична, или пак стилизирана и
аранжирана реалност.
Кинематографската слика воспоставува цврст
контакт со реалниот објективен свет, но во исто
време и иста мера го транспонира реалното во
имагинарно – односно во магија во смисла на погоре веќе кажаното.
Функцијата на таа трансформација се кристализира под влијание на кинематографската слика
во свеста на гледачот кој заклучува што сака да се
каже со сликите и со односите помеѓу нив.
Постојат два вида филмски слики: првата, која
во моментот се перципира на филмското платно, и
втората, која под дејство на низа фактори, ја преобразува свеста на гледачот во „ментален одраз на
конкретната слика“ за која Сартр тврди дека претставува „есенцијална структура на психолошките
функции на човекот и неговата свест“. Суштината
на таа ментална слика е феноменот на „присуството со отсуство“ односно означување на нештото
како присуство – преку акцентирање на недостатокот на истото. Тоа го насочува текот на свеста
на гледачот во одредена насока. Од ова произлегува дека филмот е особено погодно средство за
пренесување на идеи и за посредно искажување
на одредени мислења и ставови.
Покрај овие фактори: идентификацијата на
гледачот со ликовите, магијата на киното, моќта
на филмот да му овозможи на гледачот да „живее“ во ситуациите низ кои минува актерот со кој
тој се идентификува, како и моментот на киното
како социјален амбиент за меѓучовечка (и што е
многу битно – заедничка) комуникација, истата
таа магија на киното и филмот во голема мера во
развојот на филмската уметност се одразува во
интензивно чувство на блискост на гледачот со
ликот којшто актерот го игра, но и обратно – со
интензивно чувство на блискост, поистоветување
и желба да се биде актерот што го толкува тој лик,
што на крај доведува до градење на култ на личноста, односно кон појава на феноменот „култ на
ѕвездите” во затемнетиот простор на киното, кој
се јавува уште на самите почетоци во развојот на
кинематографијата.

М.Ѓ.Илиевска, Публиката и…, Кинопис 39/40(21), с. 13-16, 2010

Глорија Свонсон

Филмот поседува способност да ја истакне
маркантноста на ликот на актерот и да му овозможи популарност кај публиката. На филмското платно, актерот е личноста која има огромно
влијание врз гледачот, бидејќи самиот гледач се
идентификува со јунакот и посакува повторно да
го види физички непроменет. Најдобар пример
за тоа е Чаплин, чиј лик може да се спореди со
најзначајните ликови во книжевноста, и кој на ист
начин прерасна во мит. Токму поради тоа, сосема
оправдано можеме да ги споредиме ликот на Робин Худ во книжевноста и ликот на Скитникот на
Чаплин, само што филмот го издигна Чаплин во
мит за современиот „мал човек”.
Феноменот на филмските ѕвезди ја потврдува моќта на филмот да создава и да му наметнува на гледачот мит за актерите и ликовите кои
се појавуваат на филмското платно. Митовите
за филмските ѕвезди најчесто се создаваат од
комерцијални причини, додека, пак, ретки се митовите кои истовремено имаат за цел и естетско
значење, како што е случајот со Чаплин. Митот за
филмските актери на гледачот делува двострано
и спротивно: ликовите од филмското платно стануваат многу блиски со гледачот, тој добро ги познава, интимно ги доживува и се идентификува со
нив. А од друга страна, тој (гледачот) во реалноста
е далеку од тоа со што се поистоветува, и единствено што му преостанува во врска со актерските
ѕвезди е да ги посакува како нереални битија, да
ги гледа во кино на филмското платно каде што
може да се поистовети со филмските илузии за
нив, или да им пишува писма и да собира фотографии од нив.
Од сето ова погоре искажано, произлегува
заклучокот дека уметничкото дело, колку и да е
слично со реалноста, секогаш е физички затворено и одвоено од гледачот, без разлика дали и колку гледачот ќе £ се препушти на илузијата и ќе се
доживее како актер на случувањата. А луѓето, без
исклучок, секогаш на крај го засакуваат сето она
што станува дел од нив самите – а актерот, внатре
во својот лик, како и надвор на филмското платно – секогаш и безусловно станува (помалку или
повеќе) дел од нас, како неодвоив дел од нашето внатрешно искуство. Како таков, актерот како
ѕвезда недвојбено станува и дел од интегритетот
на гледачот – а така и дел од општата човечка култура и однесување.
На самиот крај од ова излагање – би сакала
да се осврнам на еден од есенцијалните сегменти кога станува збор за моќта на филмот – а тоа
е филмската култура како составен елемент на
севкупноста на кинематографијата низ која се
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проткајуваат и ферментираат сознанијата за филмската уметност низ формите – прикажување уметнички филмови, филмско воспитание и образование, филмски манифестации, аматерско филмско
творештво и слично.
Неопходно е филмската култура да се сфати
како дел од општата култура и уметничката сензибилност на човекот спрема уметноста. Филмската
култура не треба да се негува само во киносалите, туку пред сè во образованието, а потоа и преку културните институции, преку организирање
предавања, како и печатење значајни изданија
и книги за филмот. Токму затоа, во образовниот систем е неопходно да се воведе проучување
на изразните средства на филмскиот медиум и
историјата на филмот – во иста мера како што се
изучуваат основите на музиката, сликарството,
книжевноста и другите уметности. Покрај присуството на филмската уметност во образовниот
процес, како можност за подигање на свеста за
филмската култура, истото тоа може да се постигне и преку аматерските филмски клубови, и тоа не
само преку гледање филмови, туку и со организирани дебати за нив, или пак со создавање на нови
филмски дела.
Оттука произлегува дека филмската култура
едноставно е – специфичен вид на општото образование и познавање на уметностите, која се
јавува како составен елемент на науката на модерното време. Токму затоа, филмската култура многу
повеќе влијае врз состојбите на општата култура
во едно општество, отколку врз создавањето на
целоста на човечката култура. Бидејќи филмот
е млада уметност со свои специфични изразни
средства – неговата хуманистичка суштина се надоврзува на сите претходно постоечки уметности.
Затоа мислам дека симпозиумот посветен на
кинематографските проблесоци во Струмичко ќе
ја постигне својата основна цел, односно ќе помогне во развојот на филмската култура кај нас,
и ќе овозможи филмот и развојот на филмската
култура во Македонија да ја задржат единствената
функција на возвишеност која недвојбено мора да
ја поседува секоја вистинска уметност.
Сметам дека сите претходно наброени елементи, кои, меѓу другото, го одликуваат феноменот на
подвижните слики, се однесуваат и на струмичкиот регион во кој се негувале повеќе кинематографски сегменти (киноприкажување, аматерски
филм, филмски манифестации…) и искрено се
надевам дека наредните конкретни излагања на
еминентните учесници на овој симпозиум ќе овозможат попрецизна слика на она што се нарекува
кинематографија во Струмица и Струмичко.

М.Ѓ.Илиевска, Публиката и…, Кинопис 39/40(21), с. 13-16, 2010
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КИНЕМАТОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕСОЦИ ВО СТРУМИЧКО

Митко МАЏУНКОВ

МРАКОТ НА КИНАТА

н

Во најубавите живеалишта
сеќавањето го вбројува
мракот на кината
Милан Милишиќ

ишто не ги вообличува приказните толку добро како оние таинствени нишки кои природно ги поврзуваат настаните
собирајќи ги на едно место. Кога ќе помислам на своите први средби со филмот,
сеќавањето природно ме води во возбудливо треперливата темница на Кино Балкан во Струмица. Она што ни е блиско, тоа ни е и мило. Во нашите сеќавања таквите
места добиваат значење кое ја надминува нивната фактичка важност. Местото каде
што сме прогледале првпат личи на место каде што е создаден светот. Местото каде
што сме го виделе првиот филм, исто така, може да ни заличи на место каде што е
создадена кинематографијата. Восприемањето на нештата секогаш ја воспоставува
нивната внатрешна смисла. Така, метафорички зборувајќи, меѓу Булеварот на самракот и познатиот ни мрак на кината се воспоставува тесна интимна врска.
Фасцинацијата со филмот е фасцинација со ликовното претставување кое е
друго име за видливата вечност. Познатата борба меѓу иконофилите и иконокластите е историска борба помеѓу духот кому не му треба световно отелотворување
и неговиот можен земен лик. Победата на сликата во нашиот свет ја симболизира
можната земна вечност и траењето во ист, непроменлив облик. Таа идеја, на планетарно рамниште, нигде не е толку јасно и уверливо изразена како на филмот
кој е единствена уметност која го фиксира и симулира животот во неговиот жив,
подвижен и за сите разбирлив вид. Феноменот на филмските ѕвезди е првата модерна митологија налик на древното создавање богови од хероите. Кога херојот ќе
се префрли отаде границата на минливоста станува бог; кога филмската ѕвезда од
светот на трошноста ќе се префрли во еден вечно жив свет, станува модерен идол.
Познатите филмски ѕвезди се воздигнати над филмовите во кои играат и над творците на тие филмови. Ним им е дадено и дозволено и во најбаналните стереотипни
драматургии да ја вградуваат својата личност, својата биографичност, и да се воздигнат над лагата која (толку често) ја интерпретираат и, како древните богови, да
им вдахнат живот на ликовите од кал.
Миметичката уметност е базична лага, но тоа нигде не е толку видливо како во
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актерските интерпретации, чија суштина и e во тоа
другиот да се убеди дека не е „глума“ она што е сепак само игра. Тоа е дел од занаетот, но и дел од
суштинската невистинитост на неавтентичните ликови кои се играат автентично, како да се она што
не се. Таа способност да ја продава лагата како вистина – и со тоа да врши една невидена психолошка пропаганда, рамна на најстрашен терор – беше
една од причините поради која, во своите зрели
години, дури ни она кое во меѓувреме стана сува
филмска класика не го сметав за уметност, а особено не таква која би можела да се споредува со
врвната литература. Ми беше сосема јасно дека
врвните книжевни дела никогаш нема да станат
добри филмови, токму поради немоќта на филмот да ја пренесе комплексноста на ликот, односно мислата, односно внатрешната структура на
невидливите нешта. Но тоа не значи дека мене
ме одмина спомнатата фасцинација со филмот.
Напротив. Своите скепси во однос на филмската
уметност ги спомнувам не за да ја намалам туку да
ја подвлечам неговата магиска сила.
Претпоставувам дека оние меѓу вас кои ќе се
вклучат во овој наш разговор за киното, односно
кината во Струмица, ќе тргнат, како што приличи

во вакви моменти, од постојните документи за
нашето скромно кинооператорско минато. Јас ќе
тргнам исклучиво од сеќавањето, несигурно какво што тоа по природа е, но дотолку подрагоцено.
Иако приказните кои се интимно врзани за нашите
спомени, ние кои се занимаваме со нивното книжевно обликување, не треба да ги прераскажуваме – зашто можеме да ги потрошиме – јас сепак се
решив да ја скицирам приказната за нашите кина,
макар бегло движејќи се по нејзините рабови, од
почит спрема оваа манифестација и нејзините
челници кои се обидуваат да го вратат духот на
кината, а со тоа и на самата кинематографија, во
местата од каде што тој дух е протеран, во местата
без кина.
Да се вратам на темата.
Ако помислам на филм, ако слушнам за филм,
ако гледам филм, не можам а да не помислам на
Кино Балкан и на филмовите видени во Струмица
пред педесет, и повеќе од педесет години. Кога би
посакал да напишам книга за филмот, би морал да
тргнам од Кино Балкан. Ако сакам да ги опишам
струмичките парталковци со л’снати кондури и со
измазнети коси, не можам а да не ги видам како
сенки во излогот на Кино Балкан. Ако си ги за-

Казабланка (Мајкл Кертис)
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мислам првите редови на клупите без нумерација
од Кино Балкан, не можам а да не си го спомнам
босоногото шаренило кое прекутрупа се бори да
си фати место на тие клупи. Знам со кои песни се
гаси струјата, со која музика почнува журналот, ги
помнам боите на филмското платно измешани со
мирисот на катран со кој е намачкан подот. Ако се
прекине каде-годе кој-годе филм не можам а да не
ги слушнам свирежите од Кино Балкан. Ако затопотат копитата на коњите негде, и до свеста долета
индијанско перо со мирисот на прериите, не можам а да не ги слушнам аплаузите на публиката од
првите редови. Ја помнам до најмала подробност
бавчата на Кино Балкан со зелените, меѓусебно
поврзани дрвени столчиња, од трите страни опкружена со варосани ѕидови, свртена кон белиот
бескрај на платното од кој само што не рикнале
познатите МГМ-лавови. Дури, ако се најдам на
Поројот во Струмица над Кино Балкан, до денденешен не можам а да не се свртам кон местото
каде што некогаш беше таа бавча, како сè уште да
се надевам дека, под некогашното ѕвездено небо,
на некогашното платно, ќе видам делче од некој
стар филм. Постоеше време кога со ноќи би стоел
зад платното на таа бавча, само да беше дозволено, и макар од задната страна да ја видам волшебната превртена слика.
Денес тоа изгледа нестварно. За педесет години светот се промени повеќе одошто за петстотини порано. Јас најубаво ја помнам онаа Струмица
во која немаше ни вода ни струја, туку само вечна
жед и ѕвезди над главата. Во почетокот, се разбира, немаше ни кино. Првите детски кина ни беа
скриени во картонска кутија со свеќа и сенки врз
ѕидовите на кутијата, што самите ги правевме. Или
тоа беше творечки рефлекс добиен во моментот
кога веќе ги видовме првите подвижни слики?
Денешниот свет не може да го разбере она што
беше вчера, сè и да сака: тој свет е сега налик на
невидливо небо со ѕвезди, скриено зад светилките
кои се палат и гасат на копче. Во тие времиња, кога
се тепавме за карти за секој нов филм, не можеше
ни на сон да се замисли дека ќе дојде време кога
деноноќно ќе се вртат филмови во нашите сопствени домови, на нашите приватни (телевизиски)
екрани. Но тоа не значи дека сите денешни телевизори, колку што ги има сега на светот, можат да заменат едно единствено тогашно кино. Животните
идеали кои го променија светот, не го променија
автоматски и животот на луѓето. Неоспорниот технолошки напредок може да нè турне напред низ
времето, но може и преспат да нè врати во еден
многу погуст мрак од оној пред електриката. Тогаш ќе ни останат само запалените телевизори кои
никој не ги гледа ни слуша, како кандила кои горат

откако Господ си заминал.
Првите кина не се само кина, тие се како првите слики по пештерите. Првите цртежи на луѓе и
животни ја заробија човековата душа во напоредно прикажани ликови, првите филмови £ вдахнаа
на таа душа нов, видлив – и според тоа уверлив,
вистински – живот. Мојата рана детска замаеност
со филмот беше во тесна врска со волшепството
на осветлениот мрак. Моите рани вечерни спомени за Струмица се спомени на сенките кои шетаат
меѓу куќите и потоните, по дворовите и сокаците,
кои се кријат зад аглите и во крошните на дрвјата,
осветлени од синкавиот отсјај на ѕвезденото небо
надвиснато ниско над покривите. Играта на сенките се мешаше со мижуркањето на ламбите и
кандилцата кои тука и таму гореа зад прозорците,
додека семејствата, со првиот мрак, не си легнат
на спиење. Кога дојде првата електрика, и самата
таа беше мижуркава и несигурна како и светлоста
на ламбите и кандилата. Првата средба со киното
беше во тесна врска со тој целосен мрак, просто
пронижен од светлосниот сноп на проекторот кој
ја исполнуваше салата со слична синкава светлина со која ѕвездите го осветлуваа градот. Сликите
кои се појавуваа на екранот беа црно-бели, но со
таков интензитет што боите лесно се придодаваа
и замислуваа. Дури со појавата на првите филмови
во боја, интензитетот на боите како да стана послаб, некако премногу буквален. Поради нешто,
мракот беше она главното што го навестуваше
волшепството откако ќе се затворат вратите и ќе
се покријат сите проѕирки. Со синкавото струење
на светлината над нашите глави почнуваше она
главното: создавањето на еден нов живот и нов
свет пред нашите очи, свет поубав и поважен од
сите постоечки, за кој е важно само едно: да трае
што подолго, и ако е можно да не згасне никогаш.
Една од најупорните детски борби беше да се докаже вистинитоста на тој измислен свет: повеќето
дискусии кои ја оспоруваа стварноста на ликовите, во буквална смисла на зборот, се завршуваа со
тепачки.
Тогаш градот се завршуваше таму каде што
почнува денес. На местото на сегашниот Стаклен
пазар беа бавчите на вујковците на мајка ми. До
Земјоделското училиште се одеше покрај куќата
на професорот Влахов, низ ниви посеани со пченка. Крива Река беше река во која се капевме заедно со биволите. Во времето за кое станува збор
пазарот откај Одборот се пресели на чистината
пред денешен Есперанто, а на старото место никна парк. Првата а долго време и единствена асфалтирана улица во градот беше Рибарската, не
подолга од стотина чекори. Градот се протегаше
по својот природен и вековен паралелник под по-
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лите на ридот. Во централниот дел на градот беа
местата и институциите кои ја формираа културата на Струмица, книжарницата „на Јоската“, која
повеќе не постои, Библиотеката на Поројот, која
е сега кафеана, Театарот, кој е одамна урнатина, и
Кино Балкан, налик на изгубен и напуштен рај. Во
горниот дел од градот, покрај црквата, џамијата,
старите светилишта и урнатините, близу некогашниот центар на градот, беше само основното
училиште „Маршал Тито“. Реалната про-гимназија
беше во составот на гимназијата, а под неа, во
долниот дел од градот, со време се формираа неколку важни места: Партизан со своите сали за
вежбање, Паркот со својата летна бавча, Игралиштето со својот отворен терен, на кој паралелно се
играа фудбал и карти, и Олимпискиот базен. Меѓу
нив, како последна градба во таа северна насока
беше Домот на ЈНА, местото каде што се наоѓаме
сега и кое, како што ќе се види, одигра важна улога
во историјата на струмичките кина.
Кога се има во глава сликата на стара Струмица, паѓа во очи скромноста на нејзината културна топографија. Но, во излогот на единствената книжарница можеа да се видат, и во неа да се
купат, истите оние книги кои подоцна ги гледав и
во излозите на белградските книжарници, книги
како Менсфилд парк на Џејн Остин или Оркански
висови на Емили Бронте, или Џејн Ејр на нејзината
сестра Шарлота. Во библиотеката можеа да се
најдат бараните класични дела, но и модерните
автори, како Фокнер или Хемингвеј, сè до оние
најпопуларните, како Ремарк кој тогаш беше во
мода. Театарот беше во полн цут, и не беше никаков исклучок туку токму правило и градска
традиција, не само нашите родители туку и нашите
дедовци и баби да се дуздисаат за премиера и да
пробаат да фатат место поблиску до печката, ако
беше зима. А во Кино Балкан се даваа сите оние
ремек-дела кои се вртеа и по најголемите кина на
најголемите метрополи на светот. И тоа е она што
најмногу го одбележува тоа време. Се создаваше
една планетарна култура со препознатлив модерен сензибилитет, кој не можеше да се стекне без
увид во најшироката можна продукција на светската кинематографија. Тоа не беше привилегија
на сите земји, како што знаеме. Повеќето земји со
социјалистичко уредување се раздружија од светот. Одвај ако може да се надомести таа културна
изолација, чии негативни симболи станаа дури
фармерките и мастиките. Како може некој кој сонува за фармерки и мастики да биде слободен
човек, со модерен сензибилитет и неоптоварен
поглед на свет? Југославија, барем во тој поглед,
беше инаква земја. Најголемиот дар што нашата
повоена југословенска генерација го доби беше
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во тоа што со малку среќа упорните можеа да се
изборат за својата слобода. Зборувам, пред сè, за
онаа слобода која овозможува да се восприема
уметноста но и да се создава.
Во врска со рецепцијата на филмот во нашата средина, сакам да нагласам две нешта: едната е токму врската меѓу репресијата и слободата, втората е системот на едукација. Во моето
опитство тие две нешта се испреплетени. Сите
ја знаеме старата латинска сентенца според која
повторувањето е мајка на учењето, односно
знаењето (Repetitio est mater studiorum). Иако иронично може да се каже дека повторувањето е пред
сè тренинг за создавање на условни рефлекси, сепак, треба да се признае дека она што не се повторува не може ни да се запомни. Трајното знаење
е плод на „системот на лектири“, односно на една
смислена едукација. Филмот во годините за кои
станува збор беше дел од една таква едукација, и
ги подразбираше слободите нешто да се има, но
и забраните на тогашниот, мошне строг, школски
систем.
Мојата средба со филмот се случи многу
рано, само што тргнав на училиште, што може
да се илустрира со фактот дека по гледањето на
авантуристичките филмови од тој период ги продолжувавме нивните улични реплики, со сабји,
стрели и пиштоли. По ПЛАМЕН И СТРЕЛА станувавме Дардо, по ЦРВЕНИОТ ГУСАР (обата со Берт
Ланкастер) капетан Вало, итн. Ако се погледне
филмографијата само на тој актер, ќе нè изненади брзината со која филмовите пристигале до
нас (првиот од тие два филма е снимен во 1950,
вториот во 1952), а уште повеќе ќе нè изненади и
нивниот број (ВРАТИ СЕ, МАЛА ШИБО, ОДОВДЕ ДО
ВЕЧНОСТА, АПАЧИ, ВЕРА КРУЗ, ТЕТОВИРАНА РОЗА,
ТРАПЕЗ). Зборувам за филмови сите гледани во
Струмица во текот на моето основно и гимназиско образование, негде помеѓу 1949, кога запишав
прво одделение, и 1961 година, кога заминав на
студии. Последниот од спомнатите филмови, ТРАПЕЗ, е снимен во 1956 година. Тоа е еден издвоен
пример, а ги има толку што навистина не е можно
ни да се набројат. Не беше во прашање само детска замаеност со артис ти чиишто слики ги собиравме од чоколатчиња и ги лепевме во албуми, и
на кои им пишувавме писма за да ни пратат поголеми фотографии (што тие и го правеа, а некои од
нивните некогашни адреси јас сè уште ги помнам)
туку сериозен увид во светскиот филм, и тоа од
сите поважни кинематографии, а тогаш многу од
нив беа важни: покрај американската, која и тогаш
беше доминантна, италијанската, француската, англиската, руската, германската, за со одењето во
Белград да им се приклучат јапонската, чешката,
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полската, унгарската. Во Струмица се
даваа индиски филмови чии песни со
години се пуштаа и преку Радио Струмица, а да не зборуваме за таквите во
она време култни филмови како мексиканскиот ЕДЕН ДЕН ЖИВОТ (МАМА ХУАНИТА). Имаше филмови на кои до денденешен не можам да им влезам во трагата (како ЛИДИЈА БЕЈЛИ), но повеќето
беа сува класика. Кога за потребите
на овој симпозиум ги прелистав само
филмовите, режисерите и актерите кои
добиле Оскар за некое филмско дело
гледано во тој период во Струмица (а
станува збор за филмови од самите
почетоци на кинематографијата до актуелните дела кои до нас понекогаш
пристигаа само една-две години по
нивните светски премиери), можев да
се уверам дека нивниот број е навистина впечатлив: НА ЗАПАД НИШТО НОВО
на Луис Мајлстон, ОДВЕАНО СО ВИОРОТ
на Виктор Флеминг, РЕБЕКА на Алфред
Хичкок, КОЛКУ Е ЗЕЛЕНА МОЈАТА ДОЛИНА на Џон Форд, НАЈУБАВИТЕ ГОДИНИ
НА НАШИОТ ЖИВОТ на Вилијам Вајлер,
ХАМЛЕТ на Лоренс Оливие (со него
самиот во главната улога), АМЕРИКАНЕЦОТ ВО ПАРИЗ на Винсент Минели,
ОДОВДЕ ДО ВЕЧНОСТА на Фред Цинеман, НА ДОКОВИТЕ НА ЊУЈОРК на Елија
Казан (за кој Марлон Брандо доби и
Оскар за најдобра машка улога), МАРТИ
на Дилберт Ман (во кој Оскар добија и
Ернест Боргнин за главна машка улога
и Педи Чаевски за сценарио), МОСТОТ
НА РЕКАТА КВЕЈ на Дејвид Лин (за кој
Оскар доби и Алек Гинис) итн. Од филмовите чиишто режисери, или артисти
добиле Оскар за главни улоги, во тој
период во Кино Балкан се прикажани:
ПЛОДОВИТЕ НА ГНЕВОТ и МИРЕН ЧОВЕК на Џон Форд, МЕСТО ПОД СОНЦЕТО
и ДИВ на Џорџ Стивенс, ДОКТОР ЏЕКИЛ
И МИСТЕР ХАЈД со Фредерик Мерч, КАПЕТАН ХРАБРОСТ со Спенсер Трејси (кој
тогаш беше Траси), ЈЕНКИ ДУДЛ ДЕНДИ
со Џејмс Кегни, СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК
со Хозе Ферер, АФРИКАНСКА КРАЛИЦА
со Хемфри Богарт, ТОЧНО НА ПЛАДНЕ
со Гари Купер, СТАЛАГ 17 со Вилијам
Холден, КРАЛОТ И ЈАС со Јул Бринер,
ЏЕЗАБЕЛ со Бет Дејвис, ТРАМВАЈОТ НАРЕЧЕН ЖЕЛБА со Вивиен Ли, ТЕТОВИРАНА РОЗА со Ана Мањани, АНАСТАЗИЈА
На доковите на Њу Јорк
(Елија Казан)
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со Ингрид Бергман, ТРИТЕ ЕВИНИ ЛИЦА со Џоан
Вудворд, БАТЕРФЛАЈ 8 со Елизабет Тејлор, а меѓу
артистите кои добиле Оскар за споредни улоги
беа: извонредниот Волтер Бренан за ЗАКОН НА
ДИВИОТ ЗАПАД, Волтер Хјустон за БОГАТСТВОТО
НА СИЕРА МАДРЕ, Карл Малден за ТРАМВАЈОТ НАРЕЧЕН ЖЕЛБА, Ентони Квин за ВИВА ЗАПАТА и за
ЖЕД ЗА ЖИВОТ (во улога на Гоген), Клер Тревор за
ОСТРОВОТ ЛАРГО, Дороти Мелоун за ЗАПИШАНО
ВО ВЕТЕРОТ, Шели Винтерс за ДНЕВНИКОТ НА АНА
ФРАНК, и толкумина други неспомнати. Некои од
тие артисти, како Бренан, беа особено популарни,
но не толку како оние што личеа на домашните
лица, како оној мижуркав негативец од вестерните
чиј прекар беше Џате.
Ако имаме предвид дека тука се наброени
само некои од филмовите кои добиле Оскар,
филмови врзани главно за една национална
продукција, кои не се секогаш меѓу најдобрите
остварувања ни во рамките на таа продукција а
особено не пошироко, и кога ќе се прошири тоа
на сите главни кинематографии, и на сите жанрови, неми филмови, музички филмови, вестерн,
авантуристички, комедии, драми, воени, авторски
(во потесна смисла на зборот), ќе добиеме список од стотици филмови прикажани во период од
дванаесет години, и видени (кога станува збор за
мојата генерација) во еден чувствителен период
на животот, заклучно до адолесценцијата, кога се
формира и уметничкиот вкус, и погледот на свет,
и кога се избираат животните патишта. И кој тогаш
може да каже, независно од тоа каква професија
избрал и во која животна насока тргнал, дека тој
фестивал од филмови не влијаел врз неговата личност? Од тој период, од таа шеста деценија на XX
век со многу саати поминати во мракот на Кино
Балкан, датираат моите средби со она што беше и
засекогаш остана филмска класика, како филмовите на Чаплин, немите бурлески на Мак Сенет и
Бастер Китон, цртаните филмови на Дизни, филмовите на Ејзенштејн, Де Сика, Минели, Фелини,
Рене Клер, на што природно се надоврза средбата
со Кинотеката во Белград, францускиот нов бран,
јапонскиот филм, чешкиот филм итн. За многу
филмови, и од струмичкиот и од белградскиот
период, добро ги помнам местото и времето каде
и кога сум ги гледал, со сите патемни околности.
Знам, така, дека ЛЕГЕНДАТА ЗА УГЕЦУ на Мизогучи ја видов првин на една проекција во Домот
на младината во Белград, за потоа повеќе пати да
ја гледам во Кинотеката, секогаш со лоши копии,
но и секогаш со увереност дека станува збор за
еден од најдобрите филмови воопшто. Филм кој
се надоврза на него беше РУБЉОВ на Тарковски,
многу години подоцна, гледан во Салата на Кул-
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турниот центар во Белград. Го помнам моментот
кога во Кинотеката го гледав филмот НАДНИЦА ЗА
СТРАВ на Анри-Жорж Клузо, ја паметам возбудата
што ја почувствував од една од најубавите филмски метафори, кога експлозијата на камионот со
нитроглицерин ќе се даде со тутунот кој ќе летне
од цигарот што го витка Ив Монтан. Го помнам моментот кога го гледав првпат филмот КАЗАБЛАНКА
на Мајкл Кертис, кој ми беше пропуштен, и кој ме
исполни со ретка, радосна возбуда, со најубавата
Марселеза кога и да е испеана ја помнам; кога се
во прашање домашните филмови, шарената публика собрана пред Одеон за СОБИРАЧИТЕ НА
ПЕРДУВИ, речиси иста како онаа што седеше во
првите редови на Кино Балкан, од првите проекции, па до последниот филм виден онде, а тоа
беше САНДОКАН. Помнам колку ме израдува и
филмот на специјалниот гостин на нашиот фестивал, ЖИВОТОТ Е УБАВ на Боро Драшковиќ, незаборавната ликовна трансформација на Шербеџија
во еден вид Оливие-Хамлет, само уште попродуховен, и на една Соња Савиќ во кафеанска Грета Гарбо, со оној нејзин напукнат глас, кога пее невино
бесрамни песни или го кажува она незаборавно
„љубави“.
Го спомнувам тоа не затоа што полека сакам
да се оддалечам од темата за струмичките кина,
туку токму од спротивна причина, да £ пријдам
на таа иста тема од онаа страна која е за мене
најсуштествена. Таа суштественост се огледа во
восприемањето на некои филмови, кое се измешало со местото и часот на тоа восприемање. Толку пати го спомнав Кино Балкан, но Кино Балкан
не е секогаш истото кино. Го спомнав и системот
на едукација, што ги подразбира задолжителните попладневни претстави, но не на секој филм.
Имаше филмови за гледање, за кои се пишуваа
домашни задачи, но имаше и филмови забранети за гледање, за кои можеше да се пишува само
во тајните тетратки. Имаше време дозволено за
гледање, и имаше време забрането за гледање.
Освен колективните школски претстави, општо
земено, некои филмови можеа да се гледаат само
како прва претстава, пред да зајде сонцето, а не и
во вистинските, вечерни проекции, кои почнуваа
во осум навечер.
Јас веќе спомнав дека школскиот живот во
Струмица, во времињата за кои станува збор,
се одвиваше помеѓу основното училиште „Маршал Тито“ и реалната про-гимназија односно
гимназијата „Јане Сандански“. Во тоа време, основното училиште траеше четири години, и веднаш
потоа се поминуваше по зградата на гимназијата,
во петти клас. Тогаш сè уште се носеа шапки со
козирки, со римски број над козирката, под ши-
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ритот, со кој се обележуваше кој ученик во кој
клас оди. Но и без тие бројки, јасно се гледаше во
дворот големата разлика во возраста на оние кои
само што стигнале од „Маршал Тито“ спрема оние
од горните класови или матурантите. Таквото шаренило се гледаше и во текот на задолжителните
попладневни кинопроекции, кои се организираа
речиси еднаш неделно. Си спомнувам за моментот кога се даваше филмот на кој исто така не можам да му влезам во трагата, кој беше преведен
како ПРОВИНЦИЈАЛКА, а можеби станува збор за
COUNTRY GIRL, снимен во 1954 година, за кој Грејс
Кели има добиено Оскар. Не знаевме со другарчето до мене што значи зборот провинцијалец, па тој
му се обрати на постариот брат кој седеше зад нас.
Овој нè одмери од високо и ни рече дека зборот
се однесува на нас, дека ние сме провинцијалци.
Ние учениците, се разбира, одевме на кино и
како основци, но главното почнува од тој период,
кога киното ни стана и пријатна школска обврска.
Јас сум пишувал (во романот Кон другата земја)
дека мојата генерација беше првата генерација
која завршила осмолетка, која е основана токму
кога завршивме седми клас. Така од „Јане Сандански“, како што ја викавме гимназијата, се префрливме пак во „Маршал Тито“, во најубавата можна
стаја, заедно со голем број од професорите исполнети со револт, кои од професори беа деградирани во наставници. Колективните проекции секнаа
за една година, за да се обноват следната, но домашните задачи останаа. Помнам една реченица
од домашната на едно сокласниче: „Филмот беше
добар, но без содржина“. Како последица на неволните преселби, таа година нашата генерација
беше преполовена, од класот кој се одржуваше
во добра кондиција уште од прво одделение,
примајќи ги потоа безбројните повторувачи, сè
додека не стана еден од најдобрите и најопитни
класови воопшто, „понавлаа“ ни повеќе ни помалку седумнаесет наши сокласници. Тоа беше време
кога беа можни нешта кои денес не можат да се
замислат. Најдобрите ученици летаа од гимназија
и за петнаесет неоправдани, а во тоа осмо одделение нашата генерација се растури и никогаш
повеќе не се состави. Од повторувачите некои отидоа во економско, кое тогаш се отвори, некои во
трговско (или апашкото), а во прв клас гимназија
ние бевме пополнети со дечиња од селата и околните градови, како Берово, Валандово или Радовиш. Но школската традиција да се оди колективно на кино остана и таа потраја додека траеше и
Кино Балкан.
Но ништо не е вечно, па така ни Кино Балкан.
Првиот сериозен прекин на проекциите беше кога
се реновираше салата. Времето просто може да

се подели на тие два периода, до реновирањето,
кога салата беше рамна а вратите без завеси, и по
реновирањето, кога столовите беа променети, но
како и старите мошне удобни за седење, а салата
доби косина, додека мракот во неа се згусна онолку колку што само може да се посака.
Мислам дека од тој период, кога киното почна да се реновира, почнаа проекциите на местото
каде што сега се наоѓаме, во некогашниот Дом на
ЈНА, или сегашниот на АРМ. Колку што ми е познато, во таа сала и дотогаш се давале филмски
претстави, но само на затворени проекции, за
воени лица, и во еден момент салата, како и Домот во целост, се отвори за „цивилизацијата“. Тоа е
салата во која вечерва ќе се отвори оваа филмска
манифестација. Некогаш таа сала беше втора по
ред најдобра сала, да го парафразирам Џојс, за кинопроекции. Сега таа споредна и резервна сала е,
изгледа, главна и единствена. Како и да е, таа одигра важна улога во уметничкиот живот на нашиот
град, не само кога се во прашање кинопроекциите
туку и театарските претстави. Струмица, имено, некако во исто време остана и без кино и без театар.
Кога се подготвуваше мојата прва драма, Големиот смок, театарските претстави сè уште се играа
тука, во Домот. А кога салата во Домот еднаш се
пушти за филмови, мислам дека постојано се користеше, сè до пропаста на старата држава.
Воопшто, Домот во еден период играше една
деликатна двојна улога, тогаш војската не водеше
војни туку навиваше за Тиверија, секогаш за послабиот тим од солидарност, таа ги гасеше пожарите
и помагаше при поплавите, девојките кои привршуваа гимназија се мажеа често од школските клупи за младите новодојдени офицери, а мирисот
на дивите костени се ширеше во мај од корзото
пред гимназијата кон воениот базен кој беше помал од градскиот но почист, а навечер околу него
се одржуваа игранки, и се танцуваше во стивната
пастелна инглиш-валцер атмосфера, обрабена со
зимзелен, низ дворот на Домот кон зградата се
тегнеше музиката, а во салата горе сите филмови
беа веќе извртени.
Си спомнувам дека таму првпат го гледав
ИВАН ГРОЗНИ чии сенки како шилци ја дупеа салата, тука првпат го гледав БАМБИ на Дизни, туку
за првпат го видов Чаплин, за чии филмови нечиј
татко му рекол на синот дека се обични лакрдии,
додека татко ми мене ми кажа со голема нежност
нешто сосема друго, дека тоа е „Шарло, окапан
брат како нас“. Ги помнам филмовите на Франтишек Чап, ВЕСНА и другите, а песната „Не чакај помлади“ сè уште ми е во слухот, иако уште оттогаш
не сум ја слушнал. Она по што најмногу ја помнам
таа сала беше мракот, поточно речено, отсуството
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на вистинскиот мрак, кој инаку толку густо го исполнуваше Кино Балкан. Салата не се совпаѓаше со
мојата претстава за филмот, го немаше оној чудесен мрак кој те покрива како јорган со ѕвезди, столовите беа обични, нестабилни врз лизгавиот паркет, а прозорците ги покриваа несоодветни бели
синтетични пердиња. Тоа кино личеше на сала за
конференции или за банкети, и беше целосно забрането за нас учениците, зашто тука ми се чини
имаше само ноќни претстави, и професорите нè
ловеа пред влезот. Си спомнувам како еднаш Чилиманот ме фати токму кога сакав да избегам низ
тркалезното прозорче на клозетот, низ кое одвај
се протнав, молкома ме запиша во нотесот, а утредента на часот го префрли часовникот од левата
на десната рака, што беше знак дека се подготвува
да тепа, зашто беше левак а не сакаше да си го расипе саатот.
Никогаш не ми стана доволно јасно зошто не
нè ловеа во темнината на салите, туку пред зградите на кината. Тоа првото беше поопасно, а за
тоа беше се специјализирал Кољо Кабранот со
својот страшен глас, следен од Илето Зајакот. Тие
обајцата работеа во киното, понекогаш на билетите но повеќе на редот и мирот. Кога ќе нè фатеше без карти Кабранот нè исфрлаше безмилосно.
Еднаш мене ме исфрли и од редот во кој чекав за
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билети за ОДВЕАНО СО ВИОРОТ, за моите родители, кои во тоа време гласно го читаа романот на
Маргарет Мичел во креветот, а јас ги оставив без
билети, иако во редот беше и чичко ми. Не можат
да се набројат забраните поради кои можеше да
бидеш исфрлен од училиште, и од основното, а
камоли од про-гимназија и осмолетка и гимназија,
па сепак немаше забрана која беше толку важна, а
да не може да се прекрши во името на сопствената слобода. Не беа забранети само ноќните претстави, беа забранети и некои филмови во целост,
како на пример ТАА ИГРАШЕ САМО ЕДНО ЛЕТО, со
Ула Јакобсон, поради експлицитните сексуални
сцени, или ЛИСАБОНСКИ НОЌИ поради сензуалната музика, или којзнае поради што друго. Од сè
најстрашно беше, сепак, да не те исфрлат од салата
среде филм на најинтересното место.
Она што е изгубено се мери не само според
она што останало туку и според она што можело
да остане. Главните и споредните нешта се изместени така што повеќе не можат да се препознаат.
На местото на некогашното резервно кино сега
се одржуваат меѓународни филмски фестивали,
а на местото на резервната сцена на резервниот
Струмички театар се проектираат филмовите наменети за Кино Балкан. Но Кино Балкан повеќе го
нема, како што го нема ни Народниот театар од ис-

тата улица, на педесетина метри од него, сместени
на истиот простор но во некое сосема друго време. Како што палмите пожални и од жалните врби
не можат да ги заменат дивите маслинки пред
гимназијата, така исто силно осветлениот град со
развиен ноќен живот, што како октопод го стиснал полето, како да сака да му ги истисне цревата,
не може да го замени гратчето осветлено само со
ламби, кандила и ѕвезди. Стариот театар, старото
кино и старата библиотека на град Струмица, сместени покрај старото корзо, и заедно со него, и заедно со една стара книжарница, некогаш, успеаја
да го сочуваат духот на градот. Што ќе сочуваат
нивните сегашни испустени костури, низ кои
луњаат сенките на минатото, допрво ќе се види.
Местата без кина, театри и книжарници се
тажни места, кои немаат никакви шанси да ја преживеат сопствената смрт наречена напредок. Да
замислиме – што не е тешко – дека и нашиот град
е едно такво место. Тоа напредува „во секој поглед“ – да се послужиме со една филмска реплика – но ако напредува, што напредува во него,
она што го има или она што го нема? Жителите на
песочните земји, кои живеат од нафта, ќе умрат
од глад кога ќе ја снема нафтата, ако парите земени од неа не ги претворат во друга и поинаква
„нафта“. Благосостојбата на овој град зависи од

собраните води. Ако тие води се потрошат без да
се создаде „нова вода“, ние еден ден ќе изумреме
од жед. Прашањето кое само од себе се поставува
гласи: која е таа скапоцена „нова вода“? Би рекол
дека не треба голем ум па да се заклучи дека нема
нова вода – „новата вода“ е иднината на водата.
За нешто да се спаси од пропаст и заборав, нужно е да постои свест за важноста на тоа што треба да се спасува, и потребни се сили (и средства)
тоа да се изврши, но треба и поттик за воопшто да
стане нешто да се спасува. Кога почнал да го пишува својот роман Богородичната црква во Париз
Виктор Иго, меѓу другото, сакал да упати апел за
спас на средновековните катедрали, кои во негово
време се разградувале и биле на пат да ги снема.
Така јас и оваа манифестација ја доживувам, меѓу
другото, како апел за спас на кината во местата
каде што нив ги снемало, и за спас на она што тие
го олицетворуваат, а го олицетворуваат пионерскиот дух на филмот и на новото време, дух кој е
денес, за жал, контаминиран и загрозен. Она што
не се повторува, не може ни да се запомни – тоа
веќе го рековме. Се прашувам само, и сè почесто,
дали ваквите апели воопшто можат да стигнат до
адресите на кои се упатени. Поделбата на улогите
во светот е таква што главните ролји сè почесто ги
играат споредни лица.

Салата на киното Балкан
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КИНЕМАТОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕСОЦИ ВО СТРУМИЧКО

Васе МанчеВ

ЕДЕН ОСОБЕН БЛЕСОК НА
КИНЕМАТОГРАФИЈАТА ВО
СТРУМИЧКО

ш

еесеттите години од последниот век на вториот
милениум, во Струмичко се случи вистински блесок на кинематографијата. Тие години, претпријатието за прикажување филмови „Балкан“ од Струмица разви мрежа
со која опфати неколку од поголемите населени места, како Ново Село, Дабиле, Босилово, Муртино и други, како и некои помали како Робово, во кои имаше задружни домови со големи, просторни сали и други простории во кои се реализираа
Задружен дом во село Куклиш
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Панорама на струмица, околу 1922 година

културни и забавни дејности. Беа поставени големи филмски платна и беше инсталирана професионална опрема за проектирање, која овозможуваше проекци и на најсложените и најсовремени
филмски остварувања. Така беа создадени станици на кои, освен југословенскиот, почна да стига
и светскиот игран филм, поточно она што во тоа
време се откупуваше и увезуваше откако ќе ги минеше идеолошките и други филтри на тогашниот
политички систем. Со тоа на населението од тие и
соседните места му беше овозможен полн контакт
со филмот како уметност.
Претходно кинематографијата гостуваше во
тие средини преку подвижното кино, при што
филмаската магија се случуваше и во крајно импровизирани услови, но секогаш со многу силни
ефекти врз битието на гледачите. Доживувањата
што ги овозможуваа подвижните слики беа мошне сложени, длабоки и дејствени, иако се работеше за малубројни и стари играни филмови на
разни теми, широко познати и присутни во светот,
најчесто прикази на борбата за правда, човечко
достоинство и елементарните вредности на човековиот живот, како и документарни и краткометражни наменски филмови, најчесто од областа на здравството, земјоделството и соседните

стопански области, како и стории од културата и
творештвото. И такви, тие сепак оставаа длабоки
траги врз психата и свеста на луѓето чии уметнички претстави главно беа обликувани во традиционалната народна раскажувачка и прикажувачка
уметност, фолклорот, преданијата и митологијата.
Освен тоа, кинематографијата беше присутна
во тие средини и посредно, преку голем број од
младите жители од тие места, кои ги посетуваа
средните училишта, работеа во Струмица или
одеа во градот по разни други поводи и потреби.
Тие следеа дел од репертоарот на кино „Балкан“ и
беа значително навлезени во светот на играниот
филм и имаа стекнато извесни основи на филмска
култура. Филмот во значителна мера го обележуваше нивниот живот, влијаеше врз нивната свест
и развој и го обликуваше и облагородуваше нивното однесување и поглед на свет. Таквото присуство на филмската уметност во животот во тие
места можеби уште побитно се пројавуваше како
фактор кој имаше повеќекратно влијание врз населението.
Сепак, создавањето на мрежата од киноприкажувачки пунктови во поголемите населени места
во Струмичко се пројави како своевидна културна
и уметничка експлозија во суптилната сфера на
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Кинокабината во кино „Балкан“

традиционалната култура и живеење, која нагло и
восхитувачки ги рашири хоризонтите на духот во
тоа мало поднебје, ограничено со планините Беласица од југоисток, Огражден од североисток, Плавуш и Серта од запад и Плачковица од север. Играните филмови отвораа нови, зашеметувачки широки видици кон светот, ги оживуваа во Струмичко
со сета нивна впечатливост и најдалечните места
на планетата, спојувајќи го животот од различни
поднебја и времиња и овозможувајќи им на гледачите на особен начин да го освојуваат непознатото и да го шират својот свет. Тоа се пројавуваше
како некој вид волшепство што имаше сила да ја
менува стварноста, да внесува во неа елементи
од стварноста транспонирана во филмовите. Резултатите од сложеното и силно влијание што го
вршеше филмската магија стануваа очигледни во
животот речиси непосредно по проекциите.
Се јави впечатливо мношто двојници и имитатори на највпечатливите хероини и херои од
филмовите, со делумно или целосно копирани
фризури и облеки, особено инспирирани од облеката на најмаркантните јунаци на вестерн сто-
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риите, на очиглед беше вистинско соѕвездие од
украси кои речиси по ништо не се разликуваа од
оние во филмските приказни. Се пееја песните од
филмовите, се танцуваше како во филмовите, се
повторуваа и во секојдневниот говор најубавите
реплики од дијалозите, се прераскажуваа и толкуваа содржините. Рамништето на имитацијата се
надградуваше со преземање на идејата и нејзино
пренесување во животот.
Највпечатливи беа пројавите на идентификаци ја на гледачите со јунаците во филмовите,
осо бено со хероите на слободата, правдата и
човекољубието, со витезите на човековото достоинство и гордост, со заштитниците на највисоките
вредности на животот, со носителите на напредокот, со творците на човечката среќа, со распалувачите на најубавите мечти, со занесениците
на љубовта, играта, забавата. Идентификацијата
имаше толку висок степен на уверливост што
се пројавуваше како целосно соживување на
поединецот со идолот и негово пренесување од
фикцијата во конкретната реалност.
Во некои случаи, како оној со филмот за
Александар Македонски, идентификувањето
со најимпресивните елементи на стварноста на
филмската приказна достигаше и високи рамништа на национална идентификација, осознавање
на сопствениот историски и национален идентитет, на континуитетот на тој идентитет низ вековите од времето пред Исус Христос до часот
на проекцијата на филмот. Тоа беше уметничка
поткрепа и поттик на оспоруваната, негираната
и поради тоа не сосема доизградена национална
свест на обичниот Македонец и неговата потреба
од идентификување на своите корени во времето.
Тие можеа да се пренесат во времето на Александар Македонски, да ги видат неговите историски
подвизи, да ја појмат неговата големина и моќ, да
ја согледаат неговата слава, значење и вредности.
И да се кренат на највисокото ниво на гордоста
што се потомци на таков цар, повторувајќи гласно:
„Каков цар сме имале!“
Тој блесок на кинематографијата во Струмичко беше блесок на високи вредности, но не ја избегна судбината на блесоците воопшто: да бидат
краткотрајни и брзо да згаснуваат. Но, и покрај
тоа, хоризонтите што ги отвори, мирогледот што
го рашири далеку отаде сите граници со кои
беше заробен духот на човекот од струмичкото
поднебје, не се намалија, ниту стеснија. Вкусената волшебна слобода на погледот, на мислата,
на идентификувањето со значајното и вредното,
остана како дух во свет простор и време кој ќе го
вдахновува човекот од струмичко како што изгревот ги раѓа новите денови.

В. Манчев, Еден особен блесок..., Кинопис 39/40(21), с. 26-28, 2010
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КИНЕМАТОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕСОЦИ ВО СТРУМИЧКО

ПАТУВАЧКИТЕ КИНА НА
ИЛИЈА ЏОНОВ И ЈОРДАН ЕНЧЕВ

п

атувачките кина најчесто се поврзуваат со
пионерските денови на кинематографијата. Во недостиг на постојани киносали, во
градовите и помалите места крстосувале патувачки/подвижни кина. Во циркуски
шатори, во кафеани, на отворен простор, тие ја прикажувале новата атракција –
подвижните слики. Такви кина се појавиле веднаш по 1895 година кога во Париз
е одржана првата проекција на браќата Лимиер. Такви кина се појавиле и кај нас
и тие во 1897 година ги одржале првите филмски проекции во Скопје и во Битола. Историјата на патувачките кина на овие наши простори е јасен пример за големата љубов спрема филмот на цела една дузина скромни и, најчесто, безимени
луѓе кои давале свој придонес за културата на обичниот свет. Битно е да се каже во
оваа пригода дека патувачките односно подвижните кина опстојале, како појава,
во текот на севкупната историја на кинематографијата и тоа до ден-денешен. Причината е едноставна – во многу мали и зафрлени места немало и нема киносали, па
тој недостаток се надоместува со патувачки кина. Особено денес кога кај нас нема
постојана комерцијална киномрежа, комуникацијата со филмските дела ја овозможуваат повремените гостувања на Кинотеката на Македонија низ населените места
во државава, како и програмите на Тивериополската филмска алијанса во струмичкиот регион. А летово беше востановено вистинско патувачко кино што го иницираше нововостановениот меѓународен фестивал на креативен документарен филм
„Македокс” кое ги посети Богданци, Дојран, Витолиште, Кочани и Прилеп.
Јас во ова свое обраќање ќе ги раскажам приказните за две патувачки кина чија
дејност, во минатото, допирала и до струмичкиот крај.
Првото патувачко кино за кое ќе стане збор е она на бај Јордан Енчев кое одржувало филмски проекции во струмичките села во 1913 година. Кој е Јордан Енчев? Роден е во бугарското село Жеравна (Котленско) и во периодот од 1910 до
1930 година со своето мало кинопроекторче обиколувал многу села во Бугарија, во
Србија (во царибродскиот крај) и во Македонија (селата во Струмичко). Тој успеал,
во 1910 година, да набави од Виена кинопроектор марка „Пате” и 4 филма со вкупна
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должина од 1000 метри. Апаратот работел со помош на газиена ламба, но нешто подоцна набавил
карбитна ламба којашто обезбедувала соодветна светлина за проекцијата. Што прикажувал бај
Јордан? Е, тука има еден мал куриозитет. Познато е
дека на 12 април 1912 година се случила големата
трагедија на прекуокеанскиот брод „Титаник”. Две
недели по оваа стравична катастрофа во софиското кино „Модерен театар” (на сопственикот Карло
Вакаро кој со своето подвижно кино „Екселсиор”
во неколку наврати гостувал во Скопје) бил прикажан журналот „Стравичната катастрофа на бродот
‘Титаник’”. По стотината прикажувања на овој журнал, копијата доста се изабила и кога бај Јордан му
ја побарал на Вакаро, овој без размислување му ја
дал оти веќе дошле нови журнали. Меѓу филмовите што Јордан Енчев ги имал на располагање бил и
играниот филм „Пароброд-гроб”, италијански филм
на Артуро Амброзио произведен во 1911 година,
како и документарни снимки од пристаништето
во Бремен. И што прави бај Јордан? Врши монтажа, да, монтира секвенци од трите филмски извори и создава нов филм: започнува со кадрите од
отпловувањето на „Титаник” од матичното пристаниште (од оригиналниот материјал на журналот),
следува драмата на патниците (користени секвенци од играниот филм) и најодзади поаѓање на бродови за спасување на постраданите од „Титаник”
(користени кадри од пристаништето во Бремен).
Без да учел некаде монтажа и режија, талентот
на Јордан Енчев му овозможил да создаде филм
којшто, со својата условна автентичност, ги возбудил гледачите. И значи, во 1913 година, Јордан
Енчев се упатил пеш (натоварен на грб со проекторот, карбитната ламба и филмовите, а си имал
и еден придружник – мало кутре) од Златарево
по течението на реката Струмица, по таканаречениот Црн пат. Одржал по една филмска проекција
во Соколаре, Ново Село, Секирник, Босилово, Робово, Балдовци. На крајот влегол во Струмица, но
тука властите не му дозволиле да одржи проекција
бидејќи немало соодветна просторија. Се одморил два дена, па потоа продолжил на северозапад
– одржал проекции во Добрејци, Градошорци и
Валдиевци и се упатил кон Радовиш, но бугарските
стражи го вратиле назад. Бидејќи филмовите биле
неми, содржините ги коментирал самиот Јордан
Енчев. За една проекција наплатувал влезници по
два лева за возрасните и по еден лев за децата. Се
случувало за една вечер да собере и по 200 лева,
но половината од тие спечалени пари морал да им
ги даде на кметот и секретарот-благајник без чија
дозвола не можело да се одржат проекциите. Но
во селото Градошорци, наместо пари, селаните
му дале јајца, ракија и сомун. Рекламата за филм-
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ските проекции ја обезбедувал преку селскиот
барабанџија или училишното ѕвоно.
Второто патувачко кино за кое сакам да зборувам е она на Илија Џонов, роден во Богданци во почетокот на 20-тиот век. Илија Џонов бил
љубопитен човек, полн со енергија, сакал да патува и да запознава други луѓе, со еден збор - човек со немирен дух. На почетокот од 1924 година
Илија бил на пат во Ниш и Крагуевац и оттаму донел фотоапарат, 35мм кинопроектор марка „Синема Пате” и неколку филмови. Веднаш организирал
проекции во Гевгелија, но воден од желбата ова
„чудо” да го видат и жителите од околните места
направил мало патувачко кино. Ќе го натоварел
магарето со проекторот и со апаратот за музика и реклама и ајде во Богородица, Стојаково,
Богданци, Ѓавато… Луѓето во шок – на екранот
се појавуваат возови, диви животни и гледачите
масовно бегале, но потоа пак се враќале. Во 1929
година Илија решил заедно со семејството да се
пресели во Струмица. Кинопроекторот, нормално, го земал со себе. И тука, во кафеаната „Вардар”
одржувал повремени проекции, а во меѓувреме
со натовареното магаре одел и во струмичките
села Босилово, Турново, Дабеле… Но, по извесно
време проекторот се расипал и Илија се упатил
кон Србија по нов проектор, но со себе го зел и
стариот. И патем, организирал проекција во Кратово во хотелот „Белград”. Но, се запалил филмот,
изгорел и кинопроекторот, а Илија се заколнал
дека повеќе нема да се занимава со оваа работа. Но кратко му траела лутината. Го продолжил
патот кон Србија и оттаму се вратил со нов 35мм
подвижен кинопроектор. Но и со договор со дистрибутерите кои требало да му обезбедуваат нови
филмови на секои два месеца. Било тоа во почетокот на 1935-тата година. Покрај проекциите во
Струмица, Илија организирал во овој период и две
поголеми кино-турнеи. Првата – летото од 1935
година низ струмичките села, низ Малешевијата
па сè до Берово. Оваа турнеја траела две недели.
На 18 февруари 1936 година Илија Џонов добил од
Министерството за трговија и индустрија диплома
за мајстор-киноапаратер и со тоа бил послободен
да организира поголеми кино-потфати. И тоа го
направил веќе летото на истата таа 1936 година: го
натоварил магарето со кинопроекторот и акумулаторот, а пљачките свои и на сина си Кирил (студент
кој бил дојден на ферии) си ги носеле самите. Проекции одржале во: Костурино, Валандово, Удово,
Клисура (тука ја поминале реката Вардар), Неготино и околните села, Кавадарци (во кафеаната „Балкан”), Конопиште, Чемерско, Дреново, Прилеп,
Кажани, Маловиште, Магарево, Ресен (во „Ѓупското
кафе”) и на крај Охрид. Но веќе фатила есен, Илија
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Илија Џонов (седи)

го продал магарето и со синот и проекторот (со
разни превозни средства – автобус, воловска кола,
чези, коњи…) се вратиле во Струмица.
Каков бил ќарот од овие турнеи? Синот
на Илија Џонов, професорот Кирил Џонов кој
најмногу ми расправаше за животот на татка си
и кој најмногу му помагал околу киното (кога си
доаѓал дома на ферии во Струмица од студиите
во Белград) вели: „Ќарот беше што запознавме
многу луѓе, особено меѓу учителите со кои долго
навечер седевме и расправавме за филмовите. Не
наплаќавме влезници – како од сиромаштијата да
земеш? Ако некој дадеше некоја паричка – добро,
најчесто даваа во натура – кој јајце, кој сиренце,
лепче, па ќе се најдеше да направиме чалбур. За
луѓето од нашиот крај (Струмичко, Гевгелиско…)
проекциите на нашето патувачко кино беше
атракција, но се сеќавам за проекциите во битолските влашки села Маловиште, Гопеш… е, таму
луѓето знаеја што е кино, па за нив беше тоа свече-

ност. Навечер, со фенери и фамилијарно, ќе дојдеа
каде што бевме стационирани и уживаа во проекциите. Потоа нè канеа на вечери, седенки, практично, не нè пуштаа да си одиме”.
За рекламата бил задолжен синот Кирил кој
цртал плакати на пак-папир со водени бои и потоа
ги лепел на ѕидови, на огради. Бидејќи филмовите
биле неми, Илија сам, во текот на проекцијата, ги
коментирал, се разбира, на гевгелиско-струмички
дијалект.
Кога започнала Втората светска војна, Илија
Џонов ги прекинал проекциите и се занимавал
со трговија. А кога, пак, загинал син му Боро Џони
(првоборец, постариот брат на Кирил), Илија, тој
немирен авантуристички дух, наеднаш се смирил,
замолчал, бил духовно уништен. Но, оставил зад
себе малку повеќе љубов, малку повеќе радост за
своите сограѓани. Својот сон се обидел да им го
пренесе на оние обични, напатени луѓе од својата
Македонија.
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Васил ЃоргиеВ ликин

БЕЛЕШКИ ЗА
КИНОПРИКАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
ВО СТРУМИЦА И СТРУМИЧКО НЕКОИ АСПЕКТИ И ВИДУВАЊА

п
Зградата на некогашното култно
кино „Балкан”, детаљ
(фото: Веселин Ристов)
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ериодот омеѓен со првичните кинематографски проблесоци1 во Струмица и Струмичко2, па
сè до денес, е исполнет со мноштво настани и
пројави, но и со бројни личности и институции
коишто, исто така, според покажаните резултати, се дел од оваа речиси стогодишна киноприкажувачка дејност во градот под Царевите
Кули3. Во таа смисла, „невозможна мисија” е во
еден ваков труд, според обемот, да се сместат, анализираат, протолкуваат и истакнат
сите „фази” и „етапи”, односно да се проследат
позначајните појави и процеси од развојот на
киноприкажувачката дејност и филмската култура во Струмица и Струмичко. Затоа во овој
труд ќе се задржиме на одредени аспекти, односно ќе направиме обид да изнесеме и одбележиме некои наши видувања, размислувања
и оценки за личности и настани, за кои сметаме дека одиграле позначајна улога или, пак, ги
овозможиле, односно ги поттикнале развојот
и интересот кон кинематографијата, односно
кон филмската уметност, пред сè преку киноприкажувачката дејност, со што пак, од друга
страна, трајно се вградиле или дале свој прилог
во развојот на филмската култура во градот и
регионот.

Затоа сметаме дека овде би било мошне корисно да се согледаат улогата и значењето на
поединецот во овие процеси, понатаму улогата и
значењето на институциите од областа на културата и киноприкажувачката дејност, кои оставиле
видлива трага во промовирањето на филмот како
естетска и воспитно- образовна категорија, но и
како важен сегмент и чинител во општественото
живеење, чија смисла, пак, пред сè, се реализира
преку подрачјето на културата.
Во таа смисла, следејќи ги погореспоменатите
цели и задачи, од долгиот список на личности и
поединци коишто се занимавале со киноприкажувачка дејност во Струмица и Струмичко, ги издвоивме личностите на Петар Белев и Киро Бошнаков,
родени струмичани, за кои сметаме дека наполно
го заслужуваат нашето внимание.
Од струмичките институции, пак, коишто, меѓу
другото, се занимавале и со киноприкажувачка
дејност, вниманието ни го привлече Работничкиот универзитет „Јоска Свештарот”, институција
којашто, според наше мислење, во шеесеттите години од 20 век, на ова поле развила мошне интересна и плодна активност4.
Пред да ги соопштиме резултатите од спроведената истражувачка постапка, сметаме дека
е потребно, овде, да споменеме уште некои
појаснувања. Имено, Петар Белев и Киро Бошнаков го свртеа нашето внимание затоа што за нив
двајцата, во постојната литература што ја третира оваа проблематика, може да се сретнат сосем малку податоци. За Петар Белев, единствено
се знае тоа дека е еден од пионерите на киноприкажувачката дејност во Струмица, додека за
дејноста и личноста на Киро Бошнаков речиси и
да не постојат никакви податоци, барем според
сознанијата со кои во моментов располагаме.
РУ „Јоска Свештарот” во шеесеттите години од
20 век била институција од областа на образованието и културата којашто, меѓу другото, се занимавала и со киноприкажувачка дејност. Освен тоа, за
нас беше интересно сознанието дека одговорните
луѓе од оваа институција, своевремено, развиле и
спровеле дополнителни форми и содржини преку кои филмот го промовирале и како воспитнообразовна, но и како естетска категорија, со што
правеле обиди оваа уметност да ја приближат до
што поголем број консументи од различна образовна, интелектуална и социјална средина. Оваа
дејност на Работничкиот универзитет ќе се обидеме да ја проследиме низ неколку сегменти.
И на крајот од овој дел ќе споменеме и тоа
дека сознанијата и податоците до кои дојдовме
во текот на нашите истражувања, овде, за прв пат
£ се соопштуваат на културната и на пошироката

јавност.
Сега, најпрво, да видиме кој е, всушност, Петар
Белев?
Петар Белев е роден во 1890 година во Струмица, од татко Тане и мајка Нуша, која потекнувала од струмичкото семејство Гарванлиеви. Тане и
Нуша имале три сина и една ќерка. Синовите Ѓорѓи
и Петар останале да живеат и работат во Струмица, додека синот Владимир заминал за Америка.
Ќерката Јорданка, пак, се омажила во Бугарија,
каде што и останала до крајот на животот. Меѓу
струмичани Петар Белев уште е познат и како Нушин Петар, по името на мајка му Нуша, која била
со жив темперамент. Семејството Белеви се занимавало со трговија и со живинарство. Сопствена
фарма имале во месноста Софилар. Поседувале и
поголеми површини на плодно земјиште во околината на градот Струмица. Најстарата куќа на
семејството Белеви се наоѓала во, за тоа време,
познатото струмичко Кајник-маало (денешната
улица „Невена Стојкова”, наспроти Центарот за
култура „Антон Панов”). Куќата на Белевци била
двокатна, со убави архитектонски решенија и со
убаво изработени дрвени скалила коишто воделе
до вториот кат од куќата. Исто така, поседувала и
простран чардак, со од далеку впечатлива дрвена
преграда. Интересно е тоа што, своевремено, непосредно по нивното ослободување од страна на
Македонската револуционерна организација, токму во оваа куќа престојувале Елен Стон и Катерина
Цилка, по среќното завршување на познатата афера со запленувањето на Мис Стон. Впрочем, Петар
Белев, како сосем младо момче, од с. Градашорци,
водејќи го коњот на кој била качена Елен Стон ги
придружувал до Струмица, односно до сопствениот дом5.
Инаку, Петар Белев основно училиште завршил во родниот град, а Трговска академија во
Бугарија. Се оженил со Рајна, родум од Стара Загора. Подоцна, откако оформил семејство, се вратил
во родниот град, каде што и починал во 1985 година. Меѓу струмичани, по завршувањето на Втората
светска војна, е познат и како човек којшто се занимавал и со самарџиство6.
Петар Белев, како што видовме од погоре изложеното, потекнувал од богато трговско
семејство. Во периодот меѓу двете светски војни,
и самиот бил трговец и тоа мошне успешен. Поради природата на професијата со која се занимавал, често патувал во Солун, во Софија, натаму во
Цариград, од каде што всушност набавувал стока
(железарија) за потребите на сопствената трговска
мрежа. Бил со мошне немирна природа, поседувал жив темперамент и авантуристички дух. Се интересирал и покажувал инвентивност, склоност и
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Петар Белев (десно) и Благовест Буралиев
(фотоархива, Завод и музеј - Струмица)
љубопитност кон повеќе области. Во Струмица, на
пример, меѓу граѓаните бил познат и по тоа што во
секое време поседувал, односно знаел да подготвува лек за разни болести, и тоа според рецептите
на народната медицина итн.
По завршувањето на Првата светска војна,
односно во почетокот на 20-тите години од 20 век,
имотниот струмички трговец Петар Белев ја продал старата семејна куќа во Кајник-маало и купил
нов имот во североисточниот дел од градот, каде
што интензивно се градело, односно во овој период, на некој начин, градот се возобновувал од
разурнувањата и пожарите коишто му се случиле
во текот на Балканските и Првата светска војна.
Овде Петар Белев изградил нов, модерен
објект, кој, своевремено, се наоѓал на самиот агол
од денешната ул. „Благој Јанков-Мучето” и бул.
„Маршал Тито”, во центарот на градот7. Објектот
бил изграден од цврст, модерен материјал 8, на
два ката, со живеалиште и со дуќани, и една поголема просторија специјално наменета за
киноприкажување9. Во оваа поголема просторија
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се влегувало од денешната улица „Благој Мучето”. Во неа имало наредено столови и апарат за
проектирање на филмови. Всушност, тоа била
првата киносала, воопшто изградена во Струмица,
во која пак граѓаните редовно доаѓале да ги проследат тогашните филмски остварувања10. Веруваме дека на филмските вечери, кои се приредувале
во оваа киносала во 20-тите години од минатиот
век, посетителите се насладувале на атрактивните филмски приказни. Меѓутоа, бидејќи се проектирале неми филмови, на овие филмски сеанси учествувале, со своите гитари и мандолини, и
млади музичари од градот, и тоа: Ѓорги Цинцев11,
Ѓошо Гарванлиев, Томе Кујумџиев12, Миљо Урдинов13 итн. Исто така, веруваме дека овие „музички
импровизации” на младите струмичани, кои ги надополнувале филмските проекции, всушност биле
и еден вид самостојни, мошне возбудливи и неповторливи музички концерти, кои публиката знаела
честопати да ги награди со силни аплаузи14.
По Втората светска војна, оваа зграда била национализирана од страна на тогашните власти и
во неа функционирал и работел ДТВ „Партизан”,
односно извесно време служела како простор за
спортски активности на тогашната струмичка младина.
Според тоа, би заклучиле дека, со изградбата
на првата киносала, Петар Белев, всушност, овозможил понатамошен непречен развој на киноприкажувачката дејност во Струмица и вложил свој
впечатлив придонес во негувањето и развојот на
филмската култура на овие простори, така што со
тоа си обезбедил трајно место во историјата на
киноприкажувачката дејност во Струмица, но и
пристојно место во историјата на македонската
кинематографија.
Киро Бошнаков е личност на која, исто така,
според наше мислење, треба да £ се посвети извесно внимание. Имено, ни се чини дека, барем
според сознанијата до кои дојдовме, во овој град,
всушност, не постои малку повозрасен струмичанец во чија меморија не се вгнездил чичко Киро
Бошнаков. Впрочем, овде, ќе се обидеме да фрлиме малку повеќе светлина врз овој лик од поновата историја на киноприкажувачката дејност во
Струмица15.
Киро Бошнаков е роден во 1923 година во
Струмица. Неговото семејство потекнува од Кукушко, Егејска Македонија (денес во Р. Грција) што
ќе рече дека е „бежанец”, потекло какво што имаат
голем број струмички семејства. Се школувал во
родниот град, а по професија бил електротехничар. По завршувањето на Втората светска војна,
се префрлил на работа во Скопје. Впрочем, Киро
Бошнаков е еден од основачите на Радио Скопје,
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Работнички универзитет во Струмица

Киро Бошнаков, електротехничар и
кинооператор

Кочо Урдин, долгогодишен директор на
Работничкиот универзитет
каде што работел како техничар. По извесно
време, се вратил во Струмица, затоа што требало да биде назначен за директор на тогашното
претпријатие „ЕЛЕКТРОН”. Меѓутоа, со работа започнал во „Електродистрибуција”, така што до
крајот на кариерата останал посветен на својата
професија. Починал во Струмица, во 2003 година.
Во шеесеттите години од минатиот век, Киро
Бошнаков бил ангажиран како кинооператор од
страна на раководството на РУ „Јоска Свештарот”,
поточно по иницијатива на Кочо Урдин (19302008), тогашен директор на оваа институција и
наш познат писател и културен деец16. Ваквиот
ангажман бил целосно во согласност со воспитнообразовната и културната политика на оваа установа, која пак, на ова поле, во овој период била
доста ангажирана и бележела добри резултати17.
Пред новопечениот кинооператор била поставена
следнава задача: со подвижната киноопрема, марка „Искра”, апаратура со која рачно се управувало
и рачно се премотувале филмовите, на повеќе локации во градот требало да проектира филмови за
деца и ученици18. Овие проекции за деца и ученици, на кои претежно се прикажувале филмови од
западно производство, односно од продукцијата
на „Волт Дизни”, се одржувале на отворена сцена,
и тоа на следниве градски локации:
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1. Во центарот на градот, покрај зградата на
тогашниот „Гранап”, се поставувало платно за проектирање филмови (приближно
некаде околу влезната врата во дворот на
гиманзијата „Јане Сандански”)
2. Кај месноста викана „Дупена чешма”
3. Кај месноста „Топуска”, односно во близина
на познатиот „Момин Бунар”
4. И во приземните простории на „Градскиот одбор”, односно во зградата на општина
Струмица.
Како што споменавме погоре во текстот, овие
проекции биле наменети за деца и ученици, така
што, имајќи ги предвид периодот и условите во
кои овие настани се одвивале, не треба да се
трошат премногу зборови за да се опише со каква воодушевеност од страна на децата и учениците биле проследувани сите згоди и незгоди на
јунаците од цртаните филмови на Волт Дизни.
Често пати, по завршувањето на проекциите,
младата публика не сакала да ја напушти отворената сцена, па така чичко Киро морал да ги повторува проекциите, чин којшто бил проследуван
со громогласни аплаузи. Меѓутоа, со помош на вистински педагошки однос кон младите консументи
на филмската уметност, К. Бошнаков се стекнал со
неопходен авторитет кај децата и учениците, така
што за време на проекциите владеела вистинска
атмосфера за потполно соживување со јунаците
од филмските приказни.

Зградата на општина Струмица, детаљ
(фото: Веселин Ристов)

Центарот на Струмица во шеесеттите години од 20 век.
Во преден план (лево) зградата на „Гранап”
(фотоархива, Завод и музеј - Струмица)
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На овој начин, Киро Бошнаков се вградил во
меморијата на една цела генерација струмичани, кои во шеесеттите години од минатиот век ги
стекнувале првите знаења и искуства за филмот и
филмската уметност. И не само тоа, туку се вградил
и во естетските поимања за филмот и филмската
уметност на цела една генерација филмска публика, која во шеесеттите и почетокот на седумдесеттите години ги полнеше киносалите, затоа што за
таа генерација струмичани „колку што бил важен
театарот, толку и киното”19.
На крајот од овој наш труд, како и што ветивме
погоре во текстот, ќе се задржиме на некои сегменти од киноприкажувачката дејност на РУ „Јоска
Свештарот”.
Веќе споменавме дека РУ „Јоска Свештарот”
во шеесеттите години од 20 век, како институција
од областа на образованието и на културата, меѓу
другото, се занимавала и со киноприкажувачка
дејност. Меѓутоа, мошне интересно е сознанието
дека одговорните луѓе од оваа институција, своевремено, развивале и спроведувале дополнителни
форми и содржини преку кои се обидувале филмот и филмската уметност да ги промовираат не
само како воспитно- образовна, туку и како естетска категорија, со што правеле напори да ги приближат до што поголем број консументи од различна образовна, интелектуална и социјална средина. Ваквата определеност на оваа установа била
поврзана, пред сè, со името и дејноста на Кочо
Урдин, тогашен директор на РУ и наш познат драмски писател и културен деец. Токму на овој сегмент
од киноприкажувачката дејност на Работничкиот
универзитет се задржуваме, сосем накратко, подолу во текстот.
Имено, Работничкиот универзитет во овој период организирал јавни трибини и предавања на
кои биле застапени најразлични теми од тогашниот општествено-политички живот, но и теми од областа на културата и образованието. Во таа смисла,
се организирале предавања како за филмот така
и за уметноста, воопшто. Во Програмата за работа, реализирана во 1961, односно во 1962 година,
пред струмичката културна и поширока јавност, на
тема „За филмската уметност”, беседел нашиот познат писател Славко Јаневски (1920-2000)20, а пак
Георги Старделов на тема со наслов „За уметноста”
итн21. Потаму, под формата: „Филмска трибина”,
организирана од страна на РУ, во 1959 година, се
одржале 221 кинопретстави, на кои биле проектирани 208 филмови, со вкупно 20.750 посетители22.
Со слични ефекти била и наредната 1960 година.
Исто така, се користеле и други најразлични форми и содржини за промоција на филмот и филмската уметност. Така, на пример, во програмските

активности за 1965 година, под формата „Филмски вечери”, биле застапени повеќе содржини
посветени на филмската уметност23. Според еден
Извештај пак од 1968 година, во просториите на
Работничкиот универзитет бил организиран семинар за театар, филм и ТВ, којшто го посетувале 120
слушатели24.
Во еден друг Извештај, од истата 1968 година,
се вели дека во последниве три години кинопретставите организирани од страна на РУ биле посетени од 90. 000 посетители. Така само во 1968
година, на пример, филмот МАКЕДОНСКА КРВАВА
СВАДБА го гледале над 10.000 посетители итн25.
Во текот на целиот период од киноприкажувачката дејност, која траела таму некаде сè до
првата половина на 80-тите години од минатиот
век, во годишните програми за работа на РУ, како
редовна активност, секогаш се вметнувала и киноприкажувачката дејност26.
Всушност, со тоа што, овде, бегло посветивме
неколку реда на киноприкажувачката дејност на
РУ во шеесеттите години, целта ни беше да го привлечеме вниманието на истражувачите, но и на пошироката културна јавност кон оваа институција,
за наскоро, во некоја блиска иднина, да следува
подетално истражување на оваа нивна дејност.
ЗАКЛУЧОК
Мошне благопријатно е сознанието дека во
овој процес на „креативност и создавање” учествувале мноштво личности и институции, со испреплетеност од вонредно богатство на настани
и најразлични содржини, така што воопшто нема
да биде нескромно ако истакнеме дека: Струмица
има своја препознатлива и богата историја на киноприкажувачка дејност, како и создавање на впечатлива филмска култура на овие простори, која
пак зазема посебно и истакнато место во рамките
на македонската кинематографија.
Потврдата за оваа изречена констатација веќе
ја добивме со појавата на „Астерфест”, фестивал
којшто еве годинава по шести пат се одржува во
нашиов град. Благодарение на овој меѓународен
фестивал, на светската кинематографска карта,
Струмица е веќе повидлива и попрепознатлива.
Освен тоа, сметаме дека во претстојниот период
овој фестивал ќе предизвика појава на нови импулси и ќе овозможи, односно обезбеди нови насоки и правци во развојот на киноприкажувачката
дејност и филмската култура воопшто во Струмица
и Струмичко.
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БЕЛЕШКИ
1 Засега најстарите податоци за одржани
филмски проекции во градот Струмица
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дејност во Струмица и Струмичко од почетокот на XX век до 1945 година, Кинопис, 37-38, год. XX, 2009, 17-27; Илинденка Петрушева, Фотографијата и филмот
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2 Во есента 1913 година во повеќе струмички села престојувало патувачкото кино на Јордан Енчев од Бугарија.
Меѓутоа, на филмскиот ентузијаст Ј.
Енчев, од страна на тогашните воени
власти стационирани во Струмица, не
му било дозволено да одржи филмски
проекции и во градот. За тоа, пак, поопширно види: Костадин Костов, Титаник во струмичките села, Кинопис, 25
(14), Скопје, 2002, 15-17; Васил ЃоргиевЛикин, цитирана статија, 18; Илинденка
Петрушева, цитирано дело, 111-136.
3 Поопширно види: Васил Ѓоргиев-Ликин,
цитирана статија, 17-27; Илинденка Петрушева, цитирано дело, 111-136.
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За дејноста и работата на РУ “Јоска
Свештарот” поопширно види: Државен
архив на Република Македонија, одделение Струмица (понатаму ДАРМС),
фонд Работнички универзитет “Јоска
Свештарот” - Струмица (понатаму ФРУ);
Љупчо Апостолов и Стојан Дончевски, 50 години Работнички универзитет “Јоска Свештарот” (1953 - 2003),
монографија, Струмица, 2003.
5 Информациите за Петар Белев и
семејството Белеви ги добивме од
Глорија Буралиева од Струмица, инаку
негова внука, од братот Ѓорѓи. Види:
Информација на Глорија Буралиева за
Ѓорѓи и Петар Белеви, запишале Васил
Ѓоргиев-Ликин и Ема Петковска, Струмица, 2010.
6 На истото место.
7 Види: Информација на Глорија Буралиева за Ѓорѓи и Петар Белеви...
8 Види: А. Андријевић, Струмица - земља
и народ, Ниш, 1923, 22.
9 Во нашиот труд “Киноприкажувачката
дејност во Струмица и Струмичко од
почетокот на XX век до 1945 година”,
погрешно определивме, но и погрешно
сметавме дека прво постојано кино во
Струмица е киното “Балкан” и дека неговата изградба започнала во 1921 или
1922 година. Всушност, во посочениве
години, во североисточниот дел од
градот, Петар Белев е тој што започнал
со изградбата на првиот објект наменет
за киноприкажување. Првите филмски
проекции, пак, во киното “Балкан” се одржале значително подоцна, односно тоа
се случило по 1927 година. За тоа поопширно види: Васил Ѓоргиев-Ликин, цитирана статија, 20; А. Андријевић, цитирано дело, 21-22; Иван Станоев, Сеќавања
на Ѓорѓи Василев Цинцев од Струмица,
Кинотечен месечник бр. 26 (Кинотека на
Македонија), Скопје, 1982; Информација
на Глорија Буралиева за Ѓорѓи и Петар
Белеви...
10 Види: Иван Станоев, Беласица 19221982, Монографија издадена по повод
60 год. ФК “Беласица”, Струмица, 1984,
13. Всушност, Ристо Симитчиев во оваа
монографија посветена на споменатата годишница од формирањето на популарниот струмички клуб, во своите
сеќавања по тој повод, меѓу другото,
го истакнува и следново: “…Некои од
тогашните фудбалери: Томе Кујумџиев,
Миле Урдинов, Ѓорги Цинцев, Ѓошо Гарванлиев и други, во времето на немиот
филм, често самоиницијативно и доброволно, со своите мандолини и гитари,
свиреа за време на проектирањето на
филмот, во бараката на Петар Белев...”.
11 Ѓорѓи В. Цинцев (1900-1980), спортист,
музичар и полиглот од Струмица. Меѓу
двете светски војни се занимавал со
дизајн и изработка на машки и женски
чевли. (Биографските податоци се обезбедени од новинарот Иван Станоев,
инаку зет на Ѓорѓи Цинцев. Поопширно
види кај авторот на овој труд.)
12 Томе Кујумџиев е еден од основачите на
Фудбалскиот клуб “Беласица” од Струмица во 1922 година, негов прв секретар и
раководител на музичкиот оркестар

којшто егзистирал како дел од фудбалскиот клуб. Поопширно види: Иван Станоев, цитирано дело, 9–10.
13 Миљо Урдинов е татко на познатиот македонски драмски писател и културен
деец Кочо Урдин (1930-2008), како и на
Киро Урдин, исто така наш познат уметник и академик.
14 Види: Иван Станоев, цитирано дело, 13.
15 Сите податоци и фотографии со ликот
на Киро Бошнаков ги добивме од синот
Костадин Бошнаков, како и од сопругата
на Киро, Стојна Бошнакова. Види: Костадин Бошнаков, Сеќавања за мојот татко
Киро Бошнаков како киноприкажувач и
еден од основачите на Радио Скопје, запишал Васил Ѓоргиев-Ликин, Струмица,
2010
16 Според Стојна Бошнакова, Кочо Урдин
имал мошне блиски пријателски врски
со нејзиниот сопруг Киро Бошнаков
и покажувал мошне ангажиран однос
кон киноприкажувачката дејност. Види:
Костадин Бошнаков, Сеќавања за мојот
татко Киро Бошнаков како киноприкажувач и еден од основачите на Радио
Скопје...
17 Види: ДАРМС, ФРУ, Извештај за работата
на Работничкиот универзитет во Струмица од четвртото до петтото годишно
собрание, Кутија 1956-1989, сигнатура 7.
373.139/582 – 594.
18 Може да се смета дека организираното
прикажување филмови за најмладата
популација во Струмица потекнува
уште од 1915 година. Оваа убава струмичка традиција ќе има мошне важен
удел во правилното восприемање и
во култивирањето посебен однос кон
филмот и филмската уметност карактеристични за неколку генерации на струмичките филмски вљубеници. За тоа
види: Васил Ѓоргиев-Ликин, цитирана
статија, 22
19 Види: ДАРМС, Фонд “Кино Балкан”,
Кутија бр. 2, 1954-1989, Записник од
седница одржана на 18 октомври 1960
година.
20 Види: ДАРМС, ФРУ, Кутија 1956-1989,
Програма на Работничкиот универзитет
за учебната 1961/62, сигнатура 7. 373. 1.
24/394 – 397.
21 На истото место.
22 Види: ДАРМС, ФРУ, Извештај за работата
на Работничкиот универзитет во Струмица од четвртото до петтото годишно
собрание, Кутија 1956-1989, сигнатура 7.
373.139/582 - 594
23 Види: ДАРМС, ФРУ, Програма за културна дејност на Работничкиот универзитет
во 1965, Кутија 1956-1989, сигнатура 7.
313. 1. 25/398 – 403.
24 Види: ДАРМС, ФРУ, Извештај за работата
на Работничкиот универзитет во 1968,
Кутија 1956- 1989, сигнатура 7. 373. 1.
44/614.
25 Види: ДАРМС, ФРУ, Извештај за дејноста
на Работничкиот универзитет во 1968,
Кутија 1956-1989, сигнатура 7. 373.1.
44/624.
26 Види: ДАРМС, ФРУ, Кутија 1956-1989,
сигнатура 7. 373, 1. 33/523.
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КИНЕМАТОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕСОЦИ ВО СТРУМИЧКО

слаВица тасеВа

ПОВОЕНАТА ДЕЈНОСТ НА КИНОТО
БАЛКАН, АКТИВНОСТА НА
НЕГОВОТО ПОДВИЖНО КИНО СО
ПОСЕБЕН АКЦЕНТ НА ПОДВИЖНИТЕ
КИНА ВО СТРУМИЧКИТЕ СЕЛА

п

огледот од мојот дом на спротивната страна
од улицата секојдневно запира на белата аголна зграда, сега напуштена, со заклучена врата и големи прашливи излози на кои сè уште стои избледениот плакат од
филмот МУМИЈА... Претставите почнуваат во 16, 18 и 20 часот..... Киното „Балкан”.
Понекогаш е тажна помислата за тивкото „умирање” на овој објект кој живееше
заедно со струмичани педесетина години. Тоа место кое нудеше магија на филмското платно, засекогаш ќе остане како спомен за една генерација во Струмица.
Првите податоци за изградбата на оваа зграда се среќаваат уште во 1928 год. во
книгата Струмица - земља и народ од А. Андриевиќ каде што се спомнува дека на
североисточниот крај од градот, кој е во обнова на самата периферија, постои недовршена голема зграда од модерен тип и од модерни материјали, која е наменета
за кино.1
Како сопственик на оваа зграда-кино се спомнува Ѓуљап Ахмедов 2 и оттогаш
во градот се создале поволни услови за одржување на филмски проекции. Почнал развојот на културата од доменот на филмската и театарската дејност, што за
еден развиен трговски град како Струмица бил своевиден елемент на културата на
живеење на струмичани.
Во 1935 година во салата на киното била изградена и бина на која се одржувале
театарски претстави, како и други приредби и манифестации3, а во исто време во
Струмица функционирале и „маалските кина” каде што фамилијата Баџакови покажувала особена активност од тој домен, со изведба на проекции на филмови од
сопствен мал проектор4.
Во 1942 година, зградата на киното го задржала својот надворешен облик, но го
сменила својот корисник, односно како закупец на објектот и целокупната опрема
и инвентар се јавил Борис Шеќеринов од Струмица. Објектот бил со четири излези
од салата кон улицата и имал галерија (балкон) во салата со вкупно 364 места за
седење.5
Анализирајќи ја фотографијата на која е киното во 30-тите години на XX век
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(од фотоархивата на Завод и музеј - Струмица), се
забележува неговиот архитектонски изглед кој е
карактеристичен за градбите во тој период. Тоа е
модерна зграда со висина од околу 6 м., вертикално расчленета со пиластри кои формираат четири
полиња на фасадата. Во секое поле се сместени
профилирани отвори со полукружен завршеток,
со висина од околу 5 м. во кои има дрвени врати
со полукружни натсветла. Јасно се забележува и
потенциран влез на левата страна од фасадата,
дефиниран со два декорирани пиластри кои го
формираат влезот. Просторот помеѓу пиластрите
е оформен со триаголен тимпанон на кој има поставено релјефен медалјон. На останатиот дел од
зградата исто така има оформено триаголен тимпанон на кој се забележува релјефна декорација.
Над средишната врата е поставена рекламна фирма со натпис „Дом културно-просветног друштва”.
Денешниот изглед на зградата на кино
„Балкан” е видно променет. Веројатно, промената
настанала во 70-тите години на дваесеттиот век
кога се употребуваат современите стилови на
градба со прави форми и површини, без присуство на декорации на фасадата. Затворени се отворите на фасадата која е воедначена, а присутни се
само две излезни врати.
Историскиот развој на архитектонскиот изглед на објектот во однос на неговата функција е
проследен и со историскиот развој на неговата
дејност како кино од повоениот период, па сè до
90-тите години на дваесеттиот век.
Киноприкажувачката дејност во струмичкото
кино била активна и по завршувањето на воените
операции на територијата на Македонија (втората

половина на 1944 год.), но во 1945 год. сопственикот Борис Шеќеринов го подарил на градскиот
ЕНОФ, а во 1948 год. објектот бил национализиран, со што потпаднал под управа на Градскиот народен одбор.6
Во првите години по Втората светска војна,
за да се намали недостигот од постојани кина,
низ Македонија ќе започне интензивна работа на
подвижните кина: најнапред (во 1945 г.) подвижното кино на Народниот фронт, а нешто подоцна
подвижните кина на Црвениот крст и на Министерството на просвета. Голем број училишта, работнички и народни универзитети се опремуваат
со подвижни 16 мм проектори. Во меѓувреме, со
одржувањето на бројните доброволни акции низ
земјата никнуваат културни синдикати и задружни домови опремени со киносали.7 Доброволни
младински акции се одржувале во 1947 год. во
Струмичкото Поле, а во населбата на младинската
акција биле прикажани вкупно 32 кинопроекции.8
Во логорот во Борисово - Струмичко, во 1947
год. за време на младинската работна акција во
Струмичко Поле, прикажан е филмот СЛАВИЦА.
Во истата година во дворот на струмичкото кино
,,Балкан” е отворено летно кино со вкупно 500
седишта. Првиот филм што е проектиран на летната сцена е советскиот филм ТАХИР И ЗУХРА 9.
Со отворањето на летното кино, се зголемува и
бројноста на публиката во летниот период од годината.
Во киното „Балкан” се одржувале и манифестации почнувајќи од 1948 г. по неговата
национализација, така што по повод 29 Ноември
во програмата за прослава на празникот е вклуче-

Панорама на старата Струмица
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Во втор план - кино
Балкан во 30-те години

на и свечена академија која се одржала во киното
„Балкан”10.
Во 1948 г. во киното „Балкан” во Струмица се
вршела и колективна едукација на младинците од
Струмичката околија. Во месец април 1948 г. младинците ја проследиле проекцијата на домашниот
документарен филм СМОТРА НА МЛАДОСТА, по
што следувало предавање и дискусии.11
Со предавањето на претпријатието кино „Балкан” на трудбеничкото самоуправување во 1950 г.,
набавени се два кинопроектора, заменет е дотраениот инвентар и започнато е унапредување во киноприкажувачката дејност.12
Активноста на подвижното кино „Балкан” продолжува низ 50-тите години на XX век, и тоа со
прикажување на филмови низ повеќе села во
Струмичко. Во 1952 година се направени проекции на домашниот филм ЧУДОТВОРЕН МЕЧ низ
20 села во Струмичко.13 Во тој период особено се
истакнувала работата на Црвениот крст во Стру-
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Кино „Балкан“ денес

мица, така што во 1951 година во работата на
организацијата на Црвениот крст сè повеќе биле
застапени филмските проекции.14 Подвижното
кино на југословенскиот Црвен крст во 1952 година ја посетило и Струмица15, што дава исто така
слика за активноста на кината низ проекциите во
Југославија.
Во 1954 год. низ струмичкиот регион подвижното кино го прикажувало македонскиот документарен филм МАКЕДОНСКИ ТУТУН снимен од Тутунскиот институт во Прилеп. Интересен е податокот
од сеќавањето на некои жители од струмичките
села за кинопроекциите на подвижните кина во
селата. Обично, поради немање адекватна сала и
простор каде што би можел да се проектира филмот, проекциите се вршеле на ѕидовите од селските цркви кои биле со поголема рамна површина и
варосани во бела боја.
Во 1953 год. започнува активноста на киноприкажувачката дејност низ струмичките села. Благодарение на новокупениот кинопроектор во Ново
Село од страна на задругата, во селото редовно се
прикажувале филмови.16
Со отворањето на домовите, низ селата во
кои почнале да се прикажуваат филмови, замира
активноста на подвижното кино „Балкан”17, но се
зголемува киноприкажувањето во киното „Балкан”
во Струмица, со податок дека во 1952 год. за цела
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година се прикажани дури 66 филма.18
Годината 1960 е година на реформа на струмичкото кино кога тоа го изменило својот облик,
но се создале нови услови за работа. Отворени се
нови погони во подрачјето на општина Струмица,
со што се создал културен-забавен живот на село.
Претпријатието кино „Балкан” ги кинофицирало
следниве села: Дабиља, Босилово, Муртино, Моноспитово, Турново, Иловица и Василево. Паралелно со кинофицирањето на селата, се зголемил
и профитот на претпријатието со раст од 7%, што
е резултат од посетеноста на кината во селата. Со
податокот за профитот на претпријатието, се забележува и пораст на личниот доход по вработен,
и тоа за 20 %, а исто така се создале услови и за
квалификација на тројца работници од неквалификувани во квалификувани работници, од вкупно
вработените 12 работници.19
Годишното прикажување филмови ја достигнало бројката од 240 филма од кои 27 домашни,
а бројот на посетители достигнал до 350 000. Киното „Балкан” во тој период (1965 г.) располагало
со 9 кинопроектори, 1 подвижен кинопроектор
и 1 превозно возило ,,Комби”. За наредната 1966
година било планирано отворање на нови погони со стабилни кинопроектори во селата Куклиш,
Велјуса и Колешино.20
Во 1966 година, кино „Балкан” има интенции
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Летната бавча на
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објектот, сè до ден-денешен. Така напуштен и неупотреблив, објект кој повремено се користи како
гласачко место за време на изборите, тој немо сведочи за еден бурен период од културно-забавниот
живот на струмичани.
Можеби некогаш повторно ќе оживеат подзаборавените сеќавања на една генерација за
која киното „Балкан” беше место на нивните први
љубови, први срамежливи држења за рака во темнината од салата, во која понекогаш се гледаше
филм и по три пати само да се биде со саканата
личност. Можеби филмското платно повторно ќе
се спушти и филмот ќе воведе нова свежина во
културно-забавниот живот на градот. Можеби...

Дискотеката во
кино „Балчкан“

Напуштена и
дискотеката

за кинофицирање на уште 8 задружни домови во
струмичката околија. Но, за тој зафат колективот
на кино „Балкан” се обраќа до Работничкиот универзитет во Струмица, за одобрување на долгорочен 15-годишен кредит во износ од 30.000.000
динари, со кој ќе може да се реализира предвидениот план.21
Желбата за кинофикација на село била голема
со цел да се овозможи разонода и културен развој
на младината на село.
Од 1991-92 година со престанокот на
прикажување филмови во киното, објектот се здоби со нова функција - диско насловено диско ,,Кактус”. За таа цел, објектот беше целосно реновиран
во ентериерот во функција на новата намена. Во
тоа време, диското „Кактус” беше најпознатото и
најубавото диско во Македонија со вкусно уреден внатрешен простор, решен на повеќе нивоа
со метална конструкција. Како диско, објектот
опстојуваше неколку години, но со замирањето на
трендот на диско-манијата замре и функцијата на
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КИНЕМАТОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕСОЦИ ВО СТРУМИЧКО

ЖиВко ВелкоВски

СОГЛЕДБИ ЗА ЗАСТАПЕНОСТА НА
ФИЛМСКИОТ ПЛАКАТ
ВО СТРУМИЦА И СТРУМИЧКО

п

ојавата на филмската уметност отвори
нови погледи и создаде нови можности за развој на уште подинамични културни
текови, така што филмот како нов и актуелен визуелно-уметнички медиум особено влијаеше за збогатување на човековото културно и духовно живеење со нови
изразни форми и можности. На културен план, оваа „нова уметност” придонесе и
за збогатување, со нови содржини, на веќе постојните традиционални форми на
живеење1.
Филмскиот плакат, како уметничка творба и пропагандно средство на филмското дело, секако, е неделив дел од овие нови изразни форми и можности. Преку плакатот, меѓу другото, се акцентира и интересот за филмот2.
За разлика од некои други средини, кај нас, во периодот пред Првата светска
војна, се соочуваме со недостаток од поопстојни информации за содржината на
филмскиот репертоар, како и со недостаток на сочувани филмски плакати. Оваа
констатација особено се однесува на помалите македонски градови, каков што, во
овој период, бил градот Струмица, кој доживеал невидени разурнувања и страдања
на населението за време на Балканските и Првата светска војна3.
Нешто поповолна состојба имаме во периодот меѓу двете светски војни кога
овдешните љубители на филмот имале можност поодблиску да се запознаат со примарните карактеристики и намената на филмскиот плакат, пред сè, доживувајќи го
како визуелна информација за физиономијата на филмот. Во таа смисла, во Струмица, меѓу двете светски војни, бележиме обиди за креирање и изработка на филмски
плакат, и друг рекламен материјал, кој бил распространуван низ градот. Имено, Кирил Џонов, син на филмскиот вљубеник Илија Џонов и еден од доајените на киноприкажувачката дејност во Струмица4, покажал мошне смела творечка иницијатива
на ова поле, изработувајќи филмски плакати. Ова е податок којшто е од особена
важност за историјата на филмскиот плакат на овие простори. Така, на едно место,
меѓу другото, Кирил Џонов ќе рече: „Јас цртав плакати на пак-папир со водени боици и ги лепевме на ѕидови, на огради...”5 За жал, не се сочувани други податоци од
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Рекламното пано на кино Балкан
кои би можеле да дознаеме за колкав број изработени плакати се работи, за кои филмови се креирани, како изгледале и со колкави димензии биле
итн. Меѓутоа, останува податокот дека Џонови се
јавуваат и како предвесници на еден мошне плоден период којшто допрва ќе следува, период кога
македонскиот филмски плакат ќе доживее ренесанса и период кога македонските автори (Дарко
Марковиќ и Костадин Танчев-Динката) ќе бидат
наградувани и на филмските фестивали. Имено, се
работи за годините по Втората светска војна, кога
македонската кинематографија ќе биде заокружена како целина.
Покрај тоа, со дистрибуцијата на филмовите,
во периодот меѓу двете светски војни, бил доставуван и готов филмски плакат и друг рекламен
материјал, кој професионално се изработувал во
филмските студија или на други соодветни места.
Во Струмица, филмските плакати не само што биле
распространувани ширум градот, туку пред самото кино постоела рекламна табла каде што редовно се поставувале плакати6.
Во повоениот период, меѓу другото, киноприкажувачката дејност е во функција на збогатување
на културно-забавниот живот во градот. Оваа
констатација особено се однесува на културнозабавниот живот во помалите населени места, сегмент на кој во продолжение ќе посветиме извесно
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внимание. Во таа смисла, по селата во струмичкиот
регион, за прикажување на филмови како од домашна така и од странска продукција, се користеа
селските задружни домови. По населените места
заедно со филмовите се лиферуваа и филмски плакати со различна тематика, димензија и техника на
изработка. Вообичаено, тие се изложуваа во центарот на населените места, најчесто на ѕидовите
од селските продавници или пред влезовите во
задружните домови, односно на оние места каде
што се собираа повеќе луѓе. За тоа се користеа
посебно изработени и застаклени мали витрини.
Пропагандниот филмски материјал го распространуваа вработените во киното „Балкан” во Струмица, меѓу кои, според сеќавањата на авторот на
овие редови, беа и: Симе Стоилов, Илија Голубов,
Владо Наумовски, Ѓорги Партенов итн. Впрочем,
тоа значеше и олеснување во достапноста, како и
збогатување на визуелната култура и на сето она
што значи ликовно изразување преку уметничкиот реализам на филмскиот плакат. Ова е момент
којшто беше од особена важност за задоволување
и на ваквите потреби на населението од овие помали населени места.
За жал, со појавата на т.н. куќно кино, за
прикажувањето филмови се означи нова ера
којашто донесе значајни и коренити промени,
кои пак се почувствуваа и во овие наши кра-
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ишта. Ова особено се однесува на периодот од
осумдесеттите години кога на пазарот се појави
најсофистицирана апаратура за следење на филмови во домашни услови. Со тоа, филмскиот
плакат ги напушти јавните простори и во голема
мера ја изгуби својата улога во однос на јавната
промоција на филмските дела, така што драстично
ги смали своите димензии. Така, сега во најново
време, визуелната логистика на филмот – филмскиот плакат е сведен на мали димензии како мал
репродуктивен омот, аплициран на кутиите и омотите најпрво на видео касетите, а подоцна и на дигиталната ЦД продукција.
БЕЛЕШКИ:
1 Види: Група автори, Филмското столетие во Македонија,
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3 Види: Илинденка Петрушева, Фотографијата и филмот на
почвата на Македонија, МАНУ, Скопје, 2007, 111-136; Васил
Ѓоргиев-Ликин, Киноприкажувачката дејност во Струмица од
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Скопје, 2009, 17-19
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АКТИВНОСТИТЕ НА ФОТО-КИНО
КЛУБОТ „СТРУМИЦА”
ПОМЕЃУ 1979 И 1989 ГОДИНА
Од активностите на фото-киноклубот
„Струмица“

1. Општествено-културни трендови
(време на филмската треска и публика која бара
карта повеќе)
Пишувајќи денес за веќе надалеку познатиот
„Астерфест” и за филмските влијанија и кинокултурата кои овој фестивал брзо и надалеку ги шири,
невозможно е да не се навратам на два момента во
поблиската историја на филмскиот живот во Струмица и да не ја потцртам нивната улога во развојот
на овој фестивал. Едниот аргумент е фото-кино клубот „Струмица” и вториот е Горан Тренчовски (творецот на „Астерфест”), кој првите филмски чекори
ги направи токму во овој клуб. Оттука е важно да се
акцентира улогата на фото-кино клубот „Струмица”,
како школо кое иницирало кај сегашните автори
еден таков инспиративен и творечки однос спрема
филмот. Денешните настани тоа, секако, најдобро
го потврдуваат.
Формирањето на фото-кино клубот „Струмица”
беше последица на неколку претходни причини.
Едната беа општествено-културните (филмски)
трендови во тој период (полни сали публика и
барање карта повеќе), а втората причина беа економските и кадровските претпоставки за развој на
оваа дејност.
Генерацијата на авторот на овој текст живееше
во златното филмско време, кое би го опишал како
време на добри филмови и полни киносали со публика. Филмот беше една од главните или многу
важните забави. Покрај сè друго што правевме,
одењето во кино беше десертот. Филмот буквално
раководеше со нас, нè формираше, нè градеше и нè
разградуваше.
Таквата филмска клима нè градеше нас а ние
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пак (се надевам) дадовме мал прилог во развојот
на филмот или филмскиот живот во Струмица. И
како што реков на почетокот, последните настани
околу „Астерфест” тоа најдобро го потврдуваат.
Во сите (глобални) општествени движења, академски и стручни расправи за филмот, за неговата
улога во развојот на општествената и индивидуална свест, доминантните влијанија на големите
центри на филмската моќ, беше неопходно и неминовно да се појават и оформат и „локалните”
центри, клубови и движења кои му дадоа печат
и го насочуваа, помалку или повеќе успешно, тој
тренд. Во малите локални средини, каква во тоа
време беше и Струмица, почна да отчукува часовникот на филмското (аматерско) творештво кое си
направи место во тоа што денес го нарекуваме поблиска историја. Како?
2. ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ И КАДРОВСКИ
ПРЕТПОСТАВКИ ЗА РАЗВОЈ НА ФОТО- КИНО
КЛУБОТ
Не случајно го ставив овој поттекст во моето
излагање. Во тоа време Струмица, а особено некои
од луѓето кои ќе ги споменам подолу, направија
претпоставки за наше анимирање и вклучување
во клупскиот живот.
Струмица реализира една многу убава и
значајна идеја и практика. Имено, во тоа време,
Струмица формира Самоуправна интересна заедница за техничка култура. Сакам со посебно задоволство и восхит да го потцртам значењето на
оваа идеја и практика.
Идејата се состоеше во тоа што струмичките
раководители, стопанствениците, граѓаните по
предлог на ентузијастите (во областа на техничката култура) се договорија да формираат посебен
фонд од средства од стопанството наменет за техничко образование, културна наобразба и забава
за своите деца. Оваа длабоко и сестрано осмислена идеја се реализира на наше огромно задоволство и на највидлив можен и долгорочен начин се
потврди во практиката.
Така, се изгради новиот објект за техничка култура во која под полна пареа работеа сите можни
технички, природно-математички науки, радио
техника, моделарства и за мене најсаканата активност - филмската. Фото-кино клубот „Струмица”
беше практичната реализација на тоа творештво.
Зградата за техничка култура во Струмица
овозможи просторен, технички, финансиски и
кадровски потенцијал на едно место. Процесот
на творење беше отворен и гарантиран. Имавме
на располагање сè што можеше да се посака за
остварување на нашето „хоби”.

Податок: Секоја година од клупите, клубовите,
лабораториите излегуваа над 500 млади луѓе (добро едуцирани) во својата област. Струмица генерираше научни бактерии.
Животот на „невладините организации” кои со
години наназад функционираа на овој простор,
го достигна својот максимум. Тоа беше така сè додека не дојдоа „странците” и други специјалци,
кои ни ги уништија нашите достигања, го сменија
името на тогашните клубови, народни техники,
народни училишта и под ново име т.н. невладини
организации почнаа да нè учат на тоа што дотогаш
ние ги учевме нив. За жал, ние недоволно мудро
се боревме или воопшто не се боревме против
новите продори. Нашиот ангажман беше насочен кон учење, творење, натпревари, фестивали,
запознавање други култури. Прекрасна идеја и
практика.
Ова тврдење или констатација или просто
прераскажување на тогашната стварност сакав
да ја нагласам. За областа за која пишувам посебен прилог (во тој период) дадоа и треба да се
споменат: Јован Рендевски, Ристо Годев, Тодор
Терзијанов, Станко Илиев…
3. ОПШТЕСТВЕНО-МИГРАЦИОНИ
ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КЛУБОТ
(ВРЕМЕ НА ЕНТУЗИЈАСТИ И АНИМАТОРИ ВО
КУЛТУРАТА)
Општеството си го правеше своето, миграционите токови (школувани кадри се враќаа од поголемите центри) помагаа таа практика да се оформи, да созрее, да се доразвие. Филмскиот творечки живот се движеше како мал воз. Мал, ама воз.
Фото-кино клубот имаше простории толку колку
што му требаа, техника и финансии речиси колку
што му беа неопходни. Патувавме низ Југославија
и на фактура со печат (на доверба), од Белград, Загреб, Скопје купувавме камери, фотоапарати, филмови и ги носевме во Струмица.
Сите претпоставки за нормално клупско
живеење беа остварени и клубот си го живееше
својот живот. Се одржуваа курсеви по фото и кинотехника, се учевме и ги учевме помладите да ракуваат со камера, да снимаат, да развиваат филмови,
ги учевме монтажа, ги учевме како се пишува сценарио, како се прави книга на снимање. Правевме
филмови. Процесот беше заокружен и тие можеа
да снимат филм и да го прикажуваат. Можевме и
одевме на фестивали и се рангиравме согласно со
фестивалските критериуми.
Во меѓувреме, одржувавме и предавања, семинари со афирмирани и познати филмаџии и
филмски теоретичари на тема филмот и филмската
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режија, сценарио, идеја и практика. Организиравме филмски проекции во киносалата на фото-кино
клубот. Стотина млади луѓе доаѓаа и остануваа.
Филмската техника, дотогаш баук, сега стана наше
секојдневие.
4. ФИЛМ И ФОТО ВО ФАБРИЧКИТЕ ХАЛИ
(КУЛТУРА ВО ЖИВОТНАТА И РАБОТНАТА
СРЕДИНА)
Тоа што исто така ми се чини многу интересно
и значајно е моментот на доближувањето на филмот и на фотографијата до работниците, до фабричките хали, до секој заинтересиран граѓанин.
Ги снимавме на филмска лента и ги остававме сите
настани во градот „конзервирани” за иднината.
Архитектура, културни настани, спортски манифестации, СВОЗ, изградба на спомениците во тоа
време, Штафетата на младоста итн. Сите значајни
и навидум незначајни настани беа „отстрелани” со
камера.

ности и на републички и сојузни фестивали и изложби на фотографии во Струмица. Поранешниот
југословенски простор овозможуваше директни
комуникации со творци од најразлични средини, што пак нам ни правеше шанса за драгоцени
искуства. Во овој период особено значаен беше
12. Републички фестивал на аматерскиот филм
1982 (во техничка организација на фото-кино клуб
„Струмица”, а претседател на организациониот тим
со посебен прилог беше Трајче Трајковски) на кој
учество зедоа повеќе струмички автори. Една година порано, 1981, филмот ПАТ ДО НОВИОТ ПАТ
(по идеја на Иле Делев, камера Митко Филев и
Киро Козаров, сценарио, монтажа, режија Киро
Козаров), на фестивалот Ричновска осмичка 1981
(Кнежноу) Чехословачка, се пласира во наградените филмови (награда Златна Крајка). Членовите
на фото-кино клубот „Струмица”, со десетина фотографии, учествуваа на југословенскиот куп - Денови на југословенската фотографија 1991. Во исто
време се случуваа меѓуклупски проекции и изложби на фотографии.

5. ТВОРЕЧКИ И ФЕСТИВАЛСКИ АКТИВНОСТИ
6. КРЕАТИВНИ ОПСЕРВАЦИИ
Една од најзначајните активности, секако,
беше фестивалската. Струмичките филмаџии одеа
на републички, сојузни и меѓународни филмски фестивали, а клубот, пак, во исто време беше
домаќин и организатор на меѓуклупски актив-
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Живот помеѓу два момента (испраќање на филмот и чекање на неговото враќање). Секој автор
или творец има своја значајна и за него важна етапа или момент во периодот низ кој поминал. Фил-
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мот, нормално, нè збудали сите. Баравме начин
како да дојдеме до пари и да купиме филм и да
уживаме во „пукањето” на филмот. Кога ќе забрмчеше моторчето на камерата, умираше сè друго.
Се случуваше филм и ништо друго не беше важно.
Филмовите во првите години тешко се наоѓаа.
Ги набавувавме надвор (Грција, Германија, Италија)
и во тамошните лаборатории ги развивавме филмовите. Времето на испраќање и враќање на филмот траеше 14 до 15 дена. Дури по петнаесет дена
можеше да се види, прво, техничката исправност
на филмот, а потоа квалитетот на снимениот и
„монтиран” материјал. Неговата должина (временска) беше три минути. За три минути требаше да се
направи многу. Имајќи го овој проблем во главата, работевме т.н. „креативна монтажа”. Тоа значи
дека во процесот на снимање (работа на камерата)
мораше да се осмислат многу елементи - камера,
идеја, монтажа.
Монтажните пултови беа реткост, па филмовите се монтираа на рака. Поради овој недостаток мораше многу да се мисли и да се креира за
време на снимањето. Но, тоа му даваше посебен
шмек и ангажман на снимателот. Појавата на видео лентата и видео камерата беше неверојатна
новост. Но, во исто време тие бесконечно долги
филмови ја уништија „креативната монтажа”. Овие
филмови нè олабавија. Можевме да снимаме без
размислување и посебен напор. Можевме да пиеме кафе, а камерата да снима, да работи. Ако филмот го работевме со огромна љубов, магија, многу
чувства и желба да се создаде добар кадар, видеото беше неверојатната вест за бескрајно долга
филмска лента која ќе реши многу проблеми. Но,
видео филмот ја расипа магијата (ја уби тремата)
во креативната монтажа. Снимањето со кратката целулоидна лента беше како игра во театар.

Нема грешка и повторување.Оваа кратка филмска лента не трпеше грешки.
7. КОМПЛИМЕНТ
Од кино „Балкан”, со киноприкажувачка
дејност, преку кино клубот како творечка дејност
до „Астерфест”, арена или раскрсница каде што се
среќаваат филммејкерите и ги споделуваат своите идеи, Струмица отвори светска филмска работилница, Струмица етаблира светска престижна
филмска академија.
Фантастичен род од долгогодишна макотрпна
но сакана работа на еден ентузијаст, ученик на
курсевите по фото и кинотехника, школуван режисер и денес познат фестмејкер.
Може ли по овие аргументи да се одговори на
прашањето која е улогата на Струмица во филмската култура. Сакам историјата на филмскиот живот во Струмица со ова, да ја бојадисам во светла
нијанса која се вика Горан Тренчовски.
***
Ако филмот е најраспространетиот медиум меѓу луѓето и согласно на тоа, највозможен и
најбрз и највлијателен и најмоќен инструмент во
рацете на филммејкерите и влијателните општествени групи, тогаш важноста и специфичноста
„Астерфест” стануваат уште поатрактивни.
Многу видно, брзо, незапирливо, „Астерфест”
ја поставува неопходноста од уште подиференцирана концепција, селекција и реализација.
Во овој момент на 6-годишниот живот на Фестивалот, таа концепција е речиси без забелешка,
како што уште повеќе ќе биде забележлив неговиот развој од година во година.

Од активностите на фото-киноклубот „Струмица“
К.Козаров, Активностите на фото-кино клубот…, Кинопис 39/40(21), с. 48-51, 2010

51

УДК 791.43.077(497.742)
Кинопис 39/40(21), с. 52-54, 2010

КИНЕМАТОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕСОЦИ ВО СТРУМИЧКО

зоран узуноВ

СТРУМИЦА КАКО
ЗНАЧАЕН ЦЕНТАР
ЗА РАЗВОЈ НА
АМАТЕРСКИОТ ФИЛМ,
КЛУБОВИТЕ, АВТОРИТЕ,
ФЕСТИВАЛИТЕ,
ФИЛМОВИТЕ
- МАЛИТЕ И ГОЛЕМИТЕ
ФИЛМСКИ СОНУВАЧИ Од активностите
на фотокиноклубот
„Струмица“

52

Затемнета просторија. Црвена полутемнина. Изразите на лицата на присутните во исчекување. Внимавајте,
процес на развивање на филмска лента – обична осмица. Ќе се роди ли нашиот прворазвиен црно-бел филм
во домашни услови? Се отвора дозната, се наѕираат силуетите, перфорацијата е во својата уредна положба,
има и сликички, 24 за секоја секунда снимен материјал.
Излегуваат кадар по кадар, ги гледаме во минијатури. Се
радуваме. Ние, филмските творци од фото-кино клубот
„Струмица“си добивме своја лабораторија за развивање
на филмска лента.
Така почнувавме, со ентузијазам се радувавме на триминутната филмска лента излезена од руската кинокамера „Кварц“ и го монтиравме нашиот прворазвиен црнобел филм. Магијата на филмот продолжуваше.
Основните задачи на членовите на фото-кино клубот „Струмица“ (во понатамошниот текст – клубот) беа
пропишани со статутот на клубот, следејќи ја генералната политика на Народна техника на Македонија, да ги
прифаќа и обучува новите членови, на постојните да им
овозможува унапредување на знаењата и вештините,
да обезбедува мaтеријални средства и да овозможува
снимање на настаните од поширок општествен интерес
и карактер, изработка на филмови од различни жанрови,

во зависност од интересот на членовите. Следејќи
ги трагите на снимениот документарен филмски
материјал од членовите на клубот, се гледа дека
членовите на клубот снимале настани како што
се: Штафетата на младоста, СВОЗ (Сите во одбрана и заштита), мото-трки, тракторски натпревари, карневали, пуштање во употреба на големи
индустриски капацитети, свечени седници на
општествено-политички организации, општински
совети-одбори и сл.
Овие филмски остварувања во најголем дел говорат сами за себе, со „силата на документот“ и во
таа позиција на филмско соопштување, претставено на графикон, линијата на самиот објективен настан е значително истакната и таа се наоѓа во доминантен однос спрема линијата на вредноста на
самиот автор, неговата субјективност, елоквенција
и неговиот филмски ракопис. Вредностите на
реализаторот на филмот, во оваа информативна
категорија на документарниот филм, се „под“ вредностите што ги носи самата фактографија.
Авторот е овде присутен со самиот факт
на мотивот-темата и начинот на нејзината
визуелизација. Тој, авторот, е присутен со својата
вештина да ги обликува и поврзе визуелните факти, на начин како е организирана и презентирана

објективната стварност, што некои информации ги
прави помалку или повеќе атрактивни и занимливи.
Ќе се сетам, еден наш член, штотуку филмски
аматер, со филмската камера од 16 мм, требаше да го сними настанот СВОЗ. Во очекување на
динамични активности од страна на учесниците
(територијална одбрана, противпожарна единица, црвен крст и др.), камерата ја беше поставил
на место најдобро за него и се чекаше стартот на
акцијата. Но, ни најмалку очекувајќи, кога започна акцијата, еден од пожарникарите, со увежбана
рутина, го пушти шмркот со полн млаз и до гола
кожа го избања нашиот филмотворец. И друг настан - во далечната 1986 година, на еден настан на
кој градот Струмица се претставуваше во Скопје,
го снимав настанот на еден ликовен автор кој имаше „работа на лице место“, инсталација на платно
долго околу 15 метри. Се наместив со камерата
од „долен ракурс“, сакајќи да го доловам изразот
на уметникот, но тој во моментот кон платното
фрли десетина бои кои се распрснаа и директно
на објективот на камерата и на мојата облека го
доловија ефектот на неговата инсталација. И уште
- за еден филмски фестивал до жири-комисијата
сме испратиле касета со снимен суров материјал.
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Со промена на односите во сферата на
дијалектичката меѓузависност на субјективното
(авторот) и објективното (темата), често ја напуштавме границата на филмската информативност
и навлегувавме во филмската документаристика,
во која интерпретативната амбиција на авторот
е на истo рамниште со објективната стварност
која е предмет на филмската нарација. Тогаш можевме и да интервенираме, да изменуваме, да
додаваме, одземаме и моментот да го документираме не само информативно, туку со посилни
емотивни знаци на кадарот, движењето на камерата, режијата. Тие филмски остварувања беа
учесници на филмските фестивали во земјата
и надвор од неа: КАМЕРА 300, ОСФАФ, РЕПУБЛИЧКИОТ ФЕСТИВАЛ НА АМАТЕРСКИ ФИЛМ,
СОЈУЗНИОТ (ЈУГОСЛОВЕНСКИ) ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ, ОМОЉИЦА...
Во оваа прилика мора да го спомнеме и „резот“ во филмското творење, кога поради новата
технологија – воведувањето на видео-техниката,
филмската лента тешко се наоѓаше, развивањето
на филмската лента не беше економично, лабораториите се затворија, а клубовите и авторите не
можеа да си ги дозволат скапите видео камери,
видео ленти и видео уреди. Ја набавивме првата
видео камера со видео лента од 8 мм, го набавивме првиот видео уред на кој го монтиравме
видеоматеријалот и многу брзо ја заборавивме
филмската лента. Видеото беше во експанзија, а
интересот на членовите почна да се зголемува.
Преку есенски и пролетен видео курс вршевме
едукација на ученици од 5-8 одделение. Летната киношкола организирана од ФСМ, КСМ и НТМ
придонесе за зголемен број филмски творци од
младата генерација.
Кога се пишува материјал за ваков настан,
мора да се обрне внимание на сите елементи на
темата зададена за пишување. Фактографијата на
филмското творење во Струмица директно е поврзана со работата на ФКК „Струмица“, низ кој клуб
поминале многу автори, од кои некои се појавиле
само еденпат, двапати, а некои твореле подолго
време. Митко Филев и Кире Козаров со филмската лента супер 8 мм активно творат во периодот
1980-1984 година, познати по нивниот филм ПАТ
ДО НОВИОТ ПАТ. Последниот филм снимен на
филмска лента е ДРВОШКАТА ТРИЛОГИЈА, на авторот Горан Тренчовски, снимен во 1988 година.
Видео лентата разигрува поголем број автори
и започнувајќи од 1990 година, со видео лента ВХС
е снимен првиот видео филм БОРБА СО БИКОВИ,
на авторот Зоран Узунов. Се враќа и Митко Филев,
а се вклучуваат и: Кире Манчев, Кире Јанаков, Јани
Бојаџи, Дончо Лаништанин, Зоран Наков, Катери-
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на Филева, Верица Узунова, Горан Велков, Никола
Николов, Васко Стојанов, Андон Николов, Димитар Покрајчев, Влатко Симеоновски, Ивица Донев,
Марија Ивановска, Мартин Конев, Методи Митев
и други млади творци. Овде морам да го спомнам
и тоа дека филмските автори не само што твореа
туку и учествуваа во раководните органи на клубот. Меѓу другите, претседатели на клубот биле:
Митко Филев, Кире Козарев, Зоран Узунов, Горан
Тренчовски и сега актуелниот Епаминонда Ефтимов, кој доаѓа од редот на фотографските автори.
Авторите твореа различни жанрови, според
барањето на пропозициите од филмските фестивали. Се снимаа документарци, играни и експериментални филмови. Познати документарци за
човечката судбина се филмовите: ПОСЛЕДНИОТ
САМАРЏИЈА на авторите Васко Стојанов и Никола
Николов, НЕГОВАТА СУДБИНА, на Кире Јанаков, ЗАНАЕТОТ ШТО ОДУМИРА на Зоран Наков, а познати играни филмови се: ФИЛМ – КАКО СЕ СНИМА
ФИЛМ и АНГЕЛОТ, ПОШТАРОТ И ВЕЛОСИПЕДОТ на
авторот Јани Бојаџи. Ќе кажам уште еден интересен настан. Кога го снимавме филмот ЛИМАРОТ И
ЦИМЕРОТ, во 1996 година, еден од учесниците во
тој документарец, за сето време на снимањето,
на неговиот „цимер“ му го повторуваше изразот
„овие мора да се шпиони“. Филмот ПОСЛЕДНИОТ САМАРЏИЈА се снимаше неколку дена и кога
отидовме на завршниот дел, непријатно се изненадивме кога на вратата на занаетчискиот дуќан
имаше некролог дека ненадејно почина саканиот
дедо, татко, брат, чичко... почина практично нашиот самарџија.
Во оваа прилика нема да зборувам за наградите. Чувството да се биде филмски автор и да се
види сопствената творба на филмското платно е
ненадминливо, а дружењето со филмските автори
на филмските фестивали е неповторливо.
Објективната стварност покажува дека филмскиот аматеризам на некои од авторите им овозможил и комерцијално да продолжат со филмската работа (со снимање семејни веселби), а на авторите Горан Тренчовски и Јани Бојаџи тоа им било
поттик во оформувањето на нивното високо образование и професионалната работа. Андон Николов го продолжи своето школување во Италија,
токму на тоа што го работеше во клубот и сонуваше еден ден да........
Горан Тренчовски продолжува и понатаму да
``сонува`` за Струмица да добие печат на град познат преку „Астерфестот“, во меѓународни и светски рамки. Нека тоа биде поттик и за овие млади
генерации, кои сега во услови на најголема дигитална технологија треба да се внесат во кадарот и
магијата на филмот.
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КИНЕМАТОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕСОЦИ ВО СТРУМИЧКО

ацо гогоВ

ФИЛМОТ ВО СТРУМИЧКО НА
ПРЕМИНОТ МЕЃУ ВЕКОВИТЕ:
СКИЦА ЗА БЛИСКОТО МИНАТО И
СЕГАШНОСТА

1. РЕМИНИСЦЕНЦИИ
На раскрсницата која води накај Чифлик-маало, на извишениот дел од градот,
некаде под ридовите, на самиот агол на улицата, во период од неколку декади, ќе
се слеваат поворки луѓе од сите четири страни во потрага по филмски кадри кои
светлината од астраионското небо ја порамнуваат со онаа на кино-проекторот.
Токму на тоа место на крстосување на светлините земски и на оние другите, филмски светлини, долги години ќе фигурира киното „Балкан” како јавно претпријатие
за киноприкажувачка дејност, но и како еден од оние топоси каде што играта не
е само игра и има повисока смисла, а филмските ликови се звучни слики кои го
запираат здивот. Интересен детаљ е тоа што фронталниот дел на киното, паното
со стакло, каде што на црвена сомотна заднина стоеја плакати на филмовите кои
се прикажуваат, со обележана саатница на проекциите – тоа пано, значи, како и
целиот објект, се наоѓаа во коса положба. Таа струмичка косина, која и сега стои
непроменета, долго време ќе биде вовед во една правоаголна хоризонтала – онаа
на белото филмско платно – уште од 1927 година, кога Ѓуљап Сулејманов ќе го изгради постојаното кино „Балкан” со летна кино-бавча. Низ подотворената врата
веднаш до билетарницата, онака скришум, неколку скалила погоре, ѕиркаа Одри
Хепберн, Клерк Гебл и други црно-бели ликови, врамени во рамка, под превезот
од стакло. Чекањето проекции на популарни филмови по сė наликуваше на секвенца од експресионистички филм, на „масовка”, на групна сцена во која мноштвото посетители се претопува во сменувањето на светлината од околните улични
светилки и темнината од неосветлените делови на улицата. На тие и такви проекции, во преполна сала, филмските кадри што се редеа публиката ги восприемаше не како прост мимезис, како фикција во која солзите и смеата се одглумени,
туку како покажување на самиот живот, како стварност, и тоа беше придружено
со аплаудирање, довикување, свиркање; прекинувањето на филмот пак, предизвикуваше негодување, колнење, извикување на комични досетки. Крцкањето на
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киноприкажувањето, пред отпочнувањето на еден
нов циклус, стои прикажувањето на три филма
со Ристо Шишков, во рамките на „Денови на Ристо Шишков”: ЦРНО СЕМЕ, МАКЕДОНСКА КРВАВА
СВАДБА и НЕЛИ ТИ РЕКОВ – од 22 до 24 октомври
1992 година.
2. ФАКТИ

Рекламното пано на Центарот
за култура „Антон Панов“

црвените кожни седишта при седнувањето на гледачите, некаде во седумдесеттите и осумдесеттите
години од дваесеттиот век, значеше вовлекување
на една животна тангента однадвор – внатре, во
киносалата, и тука продолжуваше животот како
блесок на светло и шуштење на звучници, но и, понекогаш, како плач на мало дете, прегрнување на
љубовни парови, шепотење на уво, грицкање семки, па и спиење.
Не е без значење фактот што репертоарот
на кино „Балкан” беше во знакот на ноќните проекции, првенствено оние од 18 и 20 часот, додека останатите проекции, онаа од 16 часот, а
особено проекциите од 10 и 12 часот, прибираа
многу помал број посетители. На тој начин, киното беше одредено од својата ноќна димензија на
постоење, имајќи предвид дека ноќта - како што
вели филмологот Анри Ажел во нешто подруг
контекст - претставува „растворање на облиците,
разбивање на категориите, продор на сето она
што било придушено, распарчено од структурите
на денот”. (...) „Големата ноќна игра ни овозможува
стекнување нова власт над светот, но по правилата
на некое таинствено искуство...” (Анри Ажел: „Естетика филма”, БИГЗ, Београд, 1978, стр. 66).
Некаде во деведесеттите години на XX век,
најмногу како резултат на експанзијата и енормната популарност на видео технологијата,
но не и како единствена причина, конечно ќе биде прекината киноприкажувачката дејност на кино „Балкан”. По
извесен период ќе има обид за повторно обновување на проекциите, но тоа
ќе трае кратко, до конечното замирање
на киното. На познатото црвено пано и
денес, виснати, пожолтени, можат да се
видат последните три плакати од филмовите што се прикажале. Како своевидно кратко интермецо, меѓувреме во
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Во периодот од 2005 година започнува нова
еманација на филмскиот флуид на просторот
на Струмичко. На 28 мај 2005 година, во локалот „Ловиште”, јавно е промовирана идејата за
Меѓународен фестивал на краток и документарен
филм „Астерфест”, а истата година, од 24 до 26 јуни,
е одржано и првото промотивно и ревијално издание на фестивалот. Тоа воедно претставува и
започнување на процесот на освојување нови кинематички простори. Покрај традиционалните локации за киноприкажување, како што се: Центарот
за култура „Антон Панов”, Домот на техничка култура и Домот на АРМ, филмски проекции, во рамките
на фестивалот, ќе се одржуваат и во: Старото забавиште, Терма Банско, Музејот на град Струмица,
Малиот парк, манастирот Св. Богородица Елеуса
(Милостива) во Велјуса; во хотелите: „Тивериопол“,
„Илинден” и „Цар Самоил”. Кога се работи за локалитетите како античката Терма во Банско и манастирот во Велјуса како нови кинематички простори, важен е спојот помеѓу старото и новото, обидот
на топосите кои функционираат првенствено како
историски одредници да им се даде и една нововременска назнака преку киноприкажувањето.
Преку тоа практично самиот фестивал, покрај
својата насоченост кон кинематографијата од
Југоисточна Европа, настојува како своја подлога
да го има токму локалното поднебје како рамка
која ги врамува филмските приказни, домашни и
странски; крстосување и средба на различни автори, различни јазици и филмови на што е можно
повеќе локации.
Веќе првата година од одржувањето на „Астерфест” ќе бидат прикажани околу шеесет филмa
од Југоисточна Европа, со посебно
фокусирање на современите филмски и
видео форми на унгарскиот филм. Важен
сегмент е и симпозиумот одржан таа година, нешто порано, како своевиден вовед
во филмската програма, со наслов „Старите ѕвезди на новиот екран” – обид да се
воспостави поврзувачката линија помеѓу
она што претставува филмска класика и
современиот социо-културен контекст во
кој филмот има своја рецепција; обид, конечно, да се ослободи филмската уметност
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од стапицата на ефемерноста и тривијалноста и
повторно да се доживее како „митски” настан. Во
2006 година, во рамките на второто издание на
„Астерфест”, ќе бидат прикажани повеќе филмови,
а значајно место има прикажувањето на блок филмови од Кипар. Таа година се воведени и повеќе
фестивалски награди. Наградата „Златна потковица” ќе ја добие косовскиот филм ПОДИГРУВАЊЕ
на Илбер Мехмедалиу и Едон Ризваноли. „Сребрената потковица” ќе ја добие филмот СЕВДАХ на
босанската авторка Мира Ердевички. „Бронзената
потковица” ќе ја добие унгарскиот филм НОВО ЕЛДОРАДО на Тибор Кочиш. Воедно, почнувајќи од
2006 година, ќе се доделува и наградата за врвни
остварувања во авторскиот филм - „Астер”, а истата таа година наградата ќе ја добие македонскиот
режисер Бранко Гапо. Специјалната награда „Стар
златен проектор” ќе ја добие Стефан Шашков за
филмот БОИ ВО ВРЕМЕТО.
Наредната 2007 година, во периодот од 31 мај
до 4 јуни, ќе се одржи третиот по ред „Астерфест”,
под мотото „Откривање нови кинематички простори”. Наградата „Астер” ќе ја добие војводинскиот
автор Карољ Вичек, а трите награди – „Златна,”
„Сребрена” и „Бронзена потковица” – ќе ги добијат
филмовите: БАБИЧКИ НА РЕВОЛУЦИЈАТА на Петра Селишкар; ШЕЌЕРЕН ГРАД на Кимон Цакирис;
и КРАЈНА СУРОВОСТ на Росен Елезов. Наградата „Стар златен проектор” ќе ја добие филмот
ДЕВОЈЧЕТО СО ХАРМОНИКА на Билјана Гарванлиева. Таа година ќе се додели и наградата „Мувиленд” за најдобар краток филм од одредена
кинематографија. Во рамките на прикажаните
кратки албански филмови, наградата „Мувиленд”
ќе ја добие филмот НАПУШТЕН РАЈ на Ено Милкани.

Четвртото издание на „Астерфест” во 2008 година ќе се одржи под мотото „Безгранични филмски видици”, во знак на 90-годишнината од првата
филмска проекција во Струмица. Најуспешни ќе
бидат филмовите: ПРОБЛЕМОТ СО КОМАРЦИТЕ на Андреј Паунов, ДОМА на Ѓорче Ставрески
и СРПСКИ ШАЈКИ на Димитар Анакиев, кои ќе ги
добијат трите награди „Потковица”. Наградата
„Астер” ќе ја добие познатиот хрватски режисер
Лордан Зафрановиќ, кој ќе претседава со жирикомисијата и ќе присуствува на прикажувањето
на омажот кратки филмови, чиј автор е тој самиот.
Во категоријата „Мувиленд”, за најдобар краток
романски филм ќе биде прогласен БРАНОВИ на
Адријан Ситару. Истата година ќе биде востановена и наградата за најдобар странски краток игран
филм, а неа ќе ја добие филмот БОЛЕН на Мајк
Ример. Специјалната награда „Стар златен проектор” ќе ја добие филмот ТОНЕЧКО СЕЛО на Мартон
Ширмај.
Во 2009 година ќе се одржи петтиот „Астерфест”, под мотото „Југоисточни приказни”. Рангел
В`лчанов од Бугарија ќе ја добие наградата за
врвни остварувања во авторскиот филм - „Астер”.
Филмот НАГОРЕ на Георги Лазаревски ќе ја добие „Златната потковица”; „Сребрена потковица”
– филмот ИНФОРМАТИВНИ ПРИКАЗНИ на Намик
Кабил; „Бронзена потковица” –РЕНЕ на Хелена
Трештикова. За најдобар краток српски филм во
категоријата „Мувиленд” ќе биде прогласен ТОЧКА НА ПРЕКИН на Игор Тохољ, а признанието за
најдобар странски краток филм ќе го добие филмот ПТИЧКИ на исландскиот автор Рунар Рунарсон. Нововостановената награда „Ацо Алексов” ќе
ја добие филмот ИЗГРЕЈСОНЦЕ на Ѓорче Ставрески.

Центар за култура „Антон Панов“, Струмица
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Специјалната награда „Стар златен проектор” ќе ја
добие филмот БОРОВИНКИ ОД БРОД на Ерик Фуско од Холандија.
Паралелно со прикажувањето филмови на
„Астерфест”, почнувајќи од 2007 година, ќе започне и континуираното редење филмски сеанси пo
иницијатива и во организација на Тивериополската филмска алијанса, со режисерот Горан Тренчовски како нејзин spiritus movens. Во 2007 година ќе
биде прикажан филмот ЗАТЕМНУВАЊЕ на Жорж
Мелиес, снимен пред цело едно столетие, како и
документарецот СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ФРЕСКИ ВО
МАКЕДОНИЈА на Кочо Недков, снимен пред точно 50 години. Наредната година следуваат повеќе
филмски сеанси во кои е видлива интенцијата за
проникнување на домашниот македонски филм
и остварувањата од странски автори, такви кои
веќе се сметаат за класични. Во јануари и февруари 2008 година е остваренo едно ретроспективно
видување на македонскиот филм, навраќање на
неговите почетоци; настојување она што првенствено фигурира како архивски материјал и ретко
се прикажува – повторно да биде актуелизирано.
Така, најпрвин ќе бидат прикажани филмовите: КОМИТСКА ЛЕГЕНДА и СОНЦЕ ЗАД РЕШЕТКИ (последниот според новела на Славко Јаневски). А во февруари, како надоврзување, ќе бидат прикажани и
филмовите: ЖИТО ЗА НАРОДОТ, БУНТ НА КУКЛИТЕ
и ПОДАРОК ОД ВЕСЕЛИОТ МОЛЕР. Посетителите на
тој начин ќе добијат можност да ги проследат самите почетоци на македонската кинематографија,
црно-белите кадри кои евоцираат поинаков сензибилитет и друго време. Во април истата година,
на локалните ТВ-станици, како поместување од
киноприкажувачкиот простор на телевизискиот
екран, ќе бидат прикажани инсерти од филмот
АНДРЕЈ РУБЉОВ на Андреј Тарковски. Во јуни, пак,
ќе биде прикажана ретроспектива на филмови
на еден од најзначајните претставници на новиот
германски филм од 70-тите и 80-тите години – „романтичниот анархист” Рајнер Вернер Фасбиндер.
Темноцрвениот плакат и брошурата со филмската
програма - на кои фигурира згрченото и копнежливо лице на Фасбиндер – остануваат како своевидно хартиено сведоштво за средбата на струмичката публика со приказните за Лили Марлен,
Марија Браун и Вероника Фос.
Во октомври истата година, во Малата сала на
Центарот за култура „Антон Панов” ќе бидат прикажани два кратки филма од македонски автори,
со присуство на авторите и дел од актерската екипа. Тоа се филмовите: ИСКУШЕНИЕ во режија на
Бранко Костески; и ЧАРЛИ ПАРКЕР, ЉУБОВ МОЈА
во режија на Аљоша Симјановски. Кон крајот на
годината, пак, ќе бидат проектирани три филма

58

од струмички автори: СЕКС, ДРОГА И РОКЕНРОЛ на
Јани Бојаџи; ПИШТА на Киро Урдин; АДИОС на Горан Тренчовски.
Во 2009 година, на 27 февруари, ќе бидат прикажани кратки филмови од браќата Манаки, а
на 28 и 29 март, во Домот на АРМ, ќе се прикаже
циклус вестерн филмови, со ТОЧНО НАПЛАДНЕ
како филм со кој ќе започне циклусот. Извонреден
впечаток кај публиката ќе остави краткиот филм
ВРАТА на ирската режисерка Хуанита Вилсон, која
ќе присуствува на проекцијата и ќе ги сподели,
преку неформален разговор со публиката, своите
искуства при креирањето на филмот. На 12 и 13
декември, во Домот на АРМ, ќе се прикаже циклус
норвешки филмови поврзани со името на норвешкиот писател Кнут Хамсун. Како прилог кон
одбележувањето на 20-годишнината од смртта на
Семјуел Бекет, ќе се прикаже дваесетминутниот
ФИЛМ, работен според сценарио на Бекет, со Бастер Китон во насловната улога. Треба да се истакне дека најголемиот број од наброените програми
се реализирани во соработка со Кинотеката на
Македонија.
Во јануари 2010 година беше прикажан мал
циклус филмови за Исус од Фердинанд Зека, а на
23 март оваа година беше прикажан документарниот филм ДУХОТ НА ТАТКО МИ, посветен на Ристо
Шишков, во режија на Горан Тренчовски – обид за
документаристичко препрочитување на еден од
најзначајните актери на македонскиот XX век.
3. НЕГОВОТО ВИСОЧЕСТВО АВТОРОТ
Филмот во пост-кино „Балкан” периодот
во Струмичко, може да се рече, е обележан со
свртување кон она што значи авторски филм, преку реализирање на повеќе тематски циклуси, а тоа
истовремено значи и настојување кругот на гледачи филмот да го доживее како естетски феномен.
Таа цикличност, така да се рече, од своја страна е
обележана со обидот да се воспостават паралели
и допирни точки меѓу различни кинематографии;
интенција за поврзување на старите филмски кадри, оние минато-вековните, веќе видени, како
дел од филмската меморија на поединецот, со
оние новите – филмските кадри кои допрва се
снимаат во реонот на Југоисточна Европа. Неговото височество Авторот, преку кратката филмска
форма, во современ контекст, станува раскажувач
на приказни кои треба да го имаат дејствието на
ударна игла – со минимален број знаци (аудитивни, визуелни) треба да го соголи животот до неговата суштина и да се препознае како перфекционистичка уметност, еквивалентна на книжевната
хаику форма.
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