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За здружението за медиумска писменост Планет-М Скопје 

Здружението за медиумска писменост ПЛАНЕТ-М Скопје се занимава со помагање на 
младите да развијат информирано и критичко разбирање за природата на средствата за јавно 
информирање, на техниките кои се користат од страна на медиумската индустрија и влијанието на 
овие техники, како и да им обезбеди на младите можност да креираат сопствени медиумски 
производи. 

Визијата на Здружението за медиумска писменост ПЛАНЕТ-М Скопје е преку разни форми на 
неформално образование да подготви нови генерации на деца и млади како успешни лидери на 
новите поколенија со подобрена општа состојба на младите и нивна активна вклученост 
општеството. 

Мисијата на Здружението за медиумска писменост ПЛАНЕТ-М Скопје е да врши промоција 
на медиумската писменост, образиванието, културата, критичко мислење, толеранција, правото и 
демократијата и како и развивање на истите преку формални и неформални образовни процеси и 
дејствувања и вклучување на младината во нив. 

Стратешки цели на Здружението се да остварува низа можности за развој на младите 
генерации, стекнувањето на знаење преку метод на неформално образование како и да врши 
промоција на креативноста на децата и младите и на нивните таленти. 

Здруженито своите цели и задачи ќе ги остварува преку активностите кои ќе се 
реализираат преку јавни настани, фестивали, работилници, обуки, развој на содржини, јавни 
предавања, дебати и трибини од областите во кои работи организацијата, како и соработка со 
домашни и странски образовни, аудиовизуелни и стручни институции, организации и здруженија 
кои имаат исти или слични цели и задачи. 

Здружението за медиумска писменост „ Планет-М “ го поддржува развојот на младата 
генерација реализирајќи активности во областа на образованието, уметноста, културата, како и 
човековите (детските) права и активна инворлвираност на младите во сите сегменти на нивниот 
раст и развој во граѓанското општество.  

Мисијата на Здружението за медиумска писменост „ Планет-М “е да врши промоција на 
медиумската писменост, образиванието, културата, критичко мислење, толеранција, правото и 
демократијата и како и развивање на истите преку формални и неформални образовни процеси и 
дејствувања и вклучување на младината во нив.  Во насока на реализација на мисијата 
здружението изготвува, развива и спроведува креативни проекти и работилници кои го 
унапредуваат неформалното образование и културата во современото општество за поширок 
образовен, културен, економски и социјален развој. да им помогне да го остварат својот целосен 
потенцијал. Планет-М преку неформална едукација во разни сегменти ги едуцира и поддржува 
младите на нивниот раст, созревање како и постигнување на еднаквост и хармонија по родова, 
социјална, етничка, врска или било која друга основа, а со тоа кон намалување на 
дискриминацијата, булингот и насилството кај младите воопшто.   

Главната алатка за мотивација и инволвирање на младите е филмската уметност најмногу 
преку Меѓународниот Филмски фестивал за млади „Џифони Македонија“ кој е гранка на 
најголемиот фестивал за деца и млади „Џифони Експириенс“ од Италија како и преку патувачкиот 
дел низ помалите градови наречен „Џифони патува“. Прикажувањто на филмови се користи за 
мотивирање на младите за отворена дебата на теми кои ги засегаат младите.  
Значаен сегмент на активностите се меѓународна соработка и инволвирање на младите од нашата 
земја во разни меѓународни проекти. 
 
Во текот на 2017 година беа реализирани главните носечки проекти на здружението: 
 

 Џифони Македонија – Меѓународен Филмски фестивал за млади од 6-11 Октомври 2018 
 Џифони Патува – патувачки фестивал за млади Берово, Крушево, Велес, Струмица, 

Кочани, Струга и Гостивар 
 



 

 

ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ 
ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА 2018 

6-11 ОКТОМВРИ 

Тема: AQUA (ВОДА) 



 

 
 

Шестото издание на Филмскиот фестивал за млади Џифони Македонија се одржа 
од 6-ти до 11-ти октомври 2018 во Скопје, во организација на здружението Планет-М со 
финансиска поддршка на Агенцијата за филм на Р. Македонија и Џифони Експириенс 
Италија. 

Темата на фестивалот на шестото издание беше „AQUA“ како генерален концепт 
на фестивалот Giffoni Experience 2018 како прва од тригодишниот план на фестивалот 
да се фокусира на екологијата и зачувувањето на животната средина. 

Покрај финансиската и логистичката поддршка од Агенцијата за филм на Република 
Македонија и Џифони Експириенс од Италија, успешната организација и реализација на 
ова издание на фестивалот не ќе беше можна без поддршкатамногубројните спонзори и 
партнери.  

На шестото издание имаше над шестотини и педесет активни млади учесници од 
основните и средните училишта од Скопје и еден помал дел од другите градови од 
Македонија. 

Средни училишта од Скопје: 
 Јосип Броз Тито 
 Раде Јовчески Корчагин 
 Никола Карев 
 Орце Николов 
 Лазар Личеновски 
 Илија Николовски - Луј 
 Кочо Рацин 
 Панче Арсовски 
 Алгоритам центар 
 Др. Панче Караѓозов 
 Георги Димитров 
 Васил Антевски-Дрен 
 НОВА 
 Yahya Kemal 
 Здравко Цветковски 
 Марија Кири Склодовска 
 Методи Митевски – Брицо 
 ПСУ САБА 
 American School 
 Владо Тасевски 
 и др. 

Основни училишта од Скопје: 
 Вера Циривири Трена 
 Љубен Лапе 
 Јан Амос Коменски 
 Аврам Писевски 
 Лазо Ангеловски 
 Војдан Чернодрински 
 Хриситијан Тодоровски Карпош 
 Петар Поп Арсов 
 Браќа Миладиновци 
 Братство 
 Видое Смилевски Бато 
 Гоце Делчев 
 Јохан Хајнрих Песталоци 
 Лазо Трповски 
 Љубен Лапе 
 Невена Георгиева Дуња 
 Страшо Пинџур 
 Живко Брајковски 
 Тихомир Милошевски 
 Наум Наумовски Борче 
 и др. 



 

ФЕСТИВАЛСКИ ЛОКАЦИИ 

 
Главната програма на фестивалот се одржува на три локации: 
 

 
 
 

СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ 
 

Свеченото отворање на фестивалот се одржа во Градското кино Милениум на 7-ми 
октомври со почеток од 19:30 часот. Во преполната сала од гости, фанови, поддржувачи 
на фестивалот и деца од жирито свое обраќање имаа извршниот директор на Џифони 
Македонија Дарко Башески, претседателот на Џифони Експириенс Пјеро Риналди, а на 
крајот, Амбасадорот на Р. Италија во Р.Македонија, неговата екселенција г-динот Карло 
Ромео ја поздрави публиката најпрвин на македонски, а потоа и на италијански, 
прогласувајќи го фестивалот за отворен и посакувајќи им на младите незаборавни 
денови на дружење и забава на фестивалот.  

    

Оваа година фестивалот беше отворен со италијанскиот филм „По трагите на мојот 
татко“ на режисерот  Марко Сегато според романот „Мечкина кожа“ на Матео Ригето. 

СВЕЧЕНО 
ОТВОРАЊЕ И 
ЗАТВОРАЊЕ 

 
 

ПРОГРАМА ЗА 
ЈУНИОРИ 

 
 

ПРОГРАМА ЗА 
КАДЕТИ 

 
 

ПРОГРАМА ЗА 
СЕНИОРИ 

    

Кино Милениум Кинотека на Македонија Кино Фросина и 
МКЦ 

Кино Милениум и 
МКЦ 



 

ФЕСТИВАЛСКА ПРОГРАМА НА ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА 2018 
 

Шестото издание на фестивалот изобилуваше со богата филмска и едукативна 
програма, исполнета со забавни и едукативни активности, филмови, дискусии, 
работилници, гости, музика, размена на идеи, култури и пријателства што понатаму 
придонесе за развој на филмската и културната естетика како и за креативноста на 
младите, давајќи им можност да комуницираат со нивните врсници од различни делови 
од светот. Поради одржувањето на традиционалниот настан Бела ноќ во град Скопје, 
поради што на 6 октомври беа зафатени со програма Киното Милениум и поголемиот 
дел од МКЦ, првиот ден програмата започна само за јуниорите во Кинотеката на 
Македонија, а за кадети и сениори, односно учениците од средните училишта 
програмата започна следниот ден. 

 
 
ФИЛМСКА ПРОГРАМА  

 
Филмската програма се состоеше од 16 играни филмови и 13 кратки филмови кои 

беа прикажани во Кинотека на Р. Македонија (Јуниори) и во Младинскиот Културен 
Центар (Кадети и Сениори).  

 

Филмска програма за Јуниори:  

 

Море од пченица (2018) 82', (Италија) 
режија: Фабрицио Гвардучи  
 

      

Лето 1993 (2017) 97', (Шпанија) 
режија: Карла Симон  
  

  

Супа Модо (2018) 74',  (Германија, Кенија) 
режија: Ликарион Вајнајна  

    



 

Лос Бандо (2018) 94', (Норвешка) 
режија: Кристијан Ло  
 

  

Ловци на вештерки (2018) 86',   
(Србија, Македонија) 
режија: Раско Миљковиќ  
  

  
 
Проекциите и дискусиите за Јуниорите беа на англиски и македонски јазик. Модератор на 
дискусиите беше актерот Васко Костовски.  
 
 
 
Филмска програма за Кадети :   
 
 

Двајца на пијаното (2016) 88', (Русија) 
режија: Валери Игнатјев  
 

  

Ловец на џинови (2017) 107',  
(Белгија, Велика Британија, САД) 
режија: Андерс Волтер  

  

Зрели момчиња (2018) 95',  
(Велика Британија) 
режија: Тоби МекДоналд  

  



 

Меркат месечев брод (2017) 96',  
(Јужна Африка) 
режија: Ханеке Шуте  
 

  

Ова лудо срце (2018) 106', (Германија) 
режија: Марк Ротмунд  
 

  
 
Проекциите беа со англиски титлови, а дискусиите со Кадетите се водеа на англиски јазик. 
Модератор на дискуси беше Тино Апостоловски. 
 
 
Филмска програма за Сениори:   
 
Животно (2018) 96', (Австрија) 
режија: Катарина Мукстајн  
 

  

Несовршено доба (2017) 96', (Италија) 
режија: Улисе Лендаро  
 

   

Гулабот (2018) 78', (Турција) 
режија: Бану Сивачи  
 

  



 

Сади (2018) 96', (САД) 
режија: Меган Грифитс  
 

  

Кога дрвјата паѓаат (2018) 88',  
(Украина, Полска, Македонија) 
режија: Марисија Никитиук  
 

  
 
Проекциите беа со англиски титлови, а дискусиите со Сениорите се водеа на англиски 
јазик. Модератор на дискусиите беше актерката Даниела Иваноска. 

 

Ревијална филмска рограма 

• Bismillah by Alessandro Grande (2017) 13’ ITALY  

• Enfants Perdus by Ermanno Dantini (2017) 17’ Italy  

• Uproar by Ludovico Di Martino (2017) 15’ Italy  

• Bike Bird by Odveig Klyve, Kari Klyve-Skaug (2018) 15’ Norway  

• Into The Blue by Antoneta Alamat Kusijanovic (2017) 15’ Croatia  

• Timmy by Lyubo Yonchev (2018) 15’ Bulgaria  

• Good Night by Sergej Sarchevski (2017) 11’ Macedonia  

• Mishko by Hanis Bagashov (2018) 17’ Macedonia  

• Victor Dreams Of Losing by Loen Ristov (2018) 15’ Macedonia 

• Blacky And Faulty by Marko Džambazoski (2018) 11’ Macedonia  

• Award by Lidija Mojsovska (2017) 11’ (2018) 11’ 

 
Pula Film Festival Workshop for Digital Natives by MYTHERAPY Studio:  

• Shush! by Group Of Young Authors (2018) 8’ Croatia  

• Auf Wiedersehen by Group Of Young Authors (2017) 7’ Croatia 

 
 
  



 

РАБОТИЛНИЦИ НА ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА 2018 
  

 
Фестивалот за млади Џифони Македонија традиционално е проследен со повеќе 

работилници, поделени според соодветните возрасни категории на учесниците, 
породлабочувакќи го едукативниот карактер на фестивалот. 

 
 Јуниори – 3 работилници на две локации: Кинотека на Македонија, и 

музичко училиште "Пијанофорте"; 

 Кадети и Сениори– 8 работилници во Младинскиот Културен Центар (МКЦ); 
 Студенти – 1 работилница во снимање на локации на езеро Козјак и во 
Младинскиот Културен Центар (МКЦ); 

Работилниците како едукативен елемент на Џифони Македонија и оваа година ја 
постигна својата цел овозможувајќи им на учесниците запознавање со различни 
уметнички форми и професии за релативно краток период. На ова издание на 
фестивалот под мотото “AQUA” на своите Јуниори им понуди четири работилници, а за 
Кадетите и Сениорите седум работилници. 

 Име на работилница Предавач Категорија 

1 Театар Теа Беговска Јуниори 

2 Ликовна работилница Моника Мотеска Јуниори 

3 Музичка работилница Пијанофорте Јуниори 

4 Едноминутен Филм Сезер Салихи Кадети и Сениори 

5 ОneTake Видео Сандра Ѓеоргиева Кадети и Сениори 

6 Анимација Крсте Господиновски Кадети и Сениори 

7 Сценарио и креативно пишување Татјана Гоговска Кадети и Сениори 

8 Македонскиот филм во три чина Илина Митревска Кадети и Сениори 

9 Костимографина Елена Максимовска Кадети и Сениори 

10 Шминка Игор Петрески Кадети и Сениори 

11 Фотографија Роберт Јанкулоски Кадети и Сениори 

12 Мастерклас – краток филм Лука Кортина Студенти 

    

   
  



 

   
Работилниците беа конципирани во различни сегменти наменети за посебни 

полиња на интерес на учесниците. И оваа година во категориите за кадети и сениори 
имаше повеќе работилници претежно базирани на филмските професии, кои што 
резултираа со кратки филмови и кратки анимирани видеа, како и едно видео снимено 
во еден кадар. На работилниците наменети за јуниорите на беа направени многу 
ликовни дела, театарска пиеса како и музичката тема на разни инструменти од 
музичката работилница и сите беа покажани за време на церемонијата на свеченото 
затворање. 

 
Едукативниот елемент на Џифони Македонија продолжува да го карактеризира 

и дефинира фестивалот. На шестото издание се покажа дека фестивалот има капацитет 
да се развие и во по проширена и подолга програма.  

    
Оваа година за прв пат беше направена проба програмата да се прошири и за 

студенти, па така од Италија беа селектирани учесници од програмата Мастерклас кои 
заедно со Македонските студенти во тек на 5 дена направија краток филм под 
менторство на италијанскиот режисер Лука Кортина. 



 

 
МЕЃУНАРОДНО ЖИРИ НА ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА 2018 

 
 

Шесто издание на фестивалот се карактеризираше со огромен интерес на младите 
за учество на Џифони Македонија. Еден месец пред почетокот на фестивалот местата за 
учество на фестивалот беа пополнети. Младите се пријавуваа преку онлајн апликација 
со која се пополнија сите отворени места за кадети и сениори, а дел од јуниорите се 
пријавуваа преку координаторите во своите учулишта.  

 

Меѓународното жири ги следеше филмовите и имаше одлишни дискусии по 
завршувањето на секој филм, а на најактивните учесници им беа доделени награди од 
спонзорите и поддржувачите. 

 Кај кадетите и сениорите беа пополнети сите места со самостојаната апликација, а кај 
јуниорите местата се дополнија со организираните групи од училиштата од Општина 
Карпош и Општина Аеродром. 
 

Меѓународното жири беше составено од млади учесници од 10 земји, и тоа: 
Италија, Чешка, Грузија, Романија, Бугарија, Србија, Хрватска, Украина и Турција, а 
секако и најголемиот дел млади од Македонија во групите на кадетите и сениорите. 
Официјалниот јазик кој се користеше за време на дискусиите и работилницете беше 
англискиот. 

   Најактивните учесници од сите категории кои најаргументирано и најелоквентно 
дебатираа на дискусиите се избраат 10 млади претставници како македонски 
претставници во жирито на Giffoni Experience 2019 во Италија, како и двајца студенти кои 
говорат италијански јазик на едукативниот дел од фестивалот наречен Giffoni Masterclass 
каде предавања држат врвни италијански и меѓународни автори, режисери, продуценти, 
актери, писатели и други јавни личности и експерти. 

 
 



 

ЈУНИОРИ 

  Оваа година на фестивалот Џифони Македонија, категоријата Јуниори со над 150 
учесници оваа година беше составена од ученици од дваесетина основни училишта од 
седмо, осмо и девето одделение во најголем дел од Скопје и од неколку градови од 
Македонија. 

   

       Над седумдесет ученици аплицираа индивидуално и поголем дел од нив не 
потекнуваа од училишта со кои е воспоставена соработка и имаат координатори кои ги 
организираат учениците од своето училиште. Сите тие беа контактирани поединечно пред 
почетокот на фестивалот. Родителите кои ги носеа и земаа децата индивидуално покажаа 
огромно задоволство за учеството на нивните деца на фестивалот и покрај тоа што во 
нивното училиште нема координатор. Наставниците – координатори од училиштата со 
кои е воспоставена традиционална соработка присуствуваа во текот програмата на 
фестивалот. Отсуството во училиштата беше регулирано со потврда за учество, која се 
издававаше на барање на родителот. 

     Активностите за Јуниорите се одвиваа во Кинотеката на Република Македонија. 
Децата пристигнуваа од 9 часот, а по регистрацијата од 9.30 часот им започнуваа 
фестивалските активности. Децата во оваа категорија секојдневно активно учествуваа во 
дискусиите по проекција на филмовите со нивното критичко размислување и нивните 
аргументирани ставови и мислења. Дискусиите по филмовите беа конструктивни, 
интересни и, често, прекратки за да ги искажат сите свои мислења. По проекцијата на 
филмот и дискусијата, имаа ужина и различни забавни активности прилагодени за 
нивната возраст, кои придонесуваа за нивна надградба и зближување.  

   
Работилниците им започнуваа во 13:00 часот. Работилниците за театар и 

ликовнара работилница се одвива во Кинотеката, додека пак Музичката работилница 
беше во просториите на Музичкото училиште Пијанофорте. Нивната програма 
завршуваше околу 14:30-15:00 часот.  



 

КАДЕТИ И СЕНИОРИ 
 

   Сите пријавени учесници во категориите Кадети и Сениори аплицираа самостојно, 
преку пополнување на веб апликација преку која се пријавија повеќе од 500 ученици од 
средните училишта.  

    Регистрацијата на локалното жири за сениори и кадети се одржа на 6-ти октомври од 
12-18 часот, еден ден пред почеток на програмата на фестивалот, а за јуниори истиот ден 
пред почетокот на програмата од 9-10 часот. На оваа регистрација учениците ги добија 
своите матерјали и маички, кои требаше да ги носат постојано на фестивалските 
активности. 
 Дел до македонските Кадети и Сениори се пријавија да бидат домаќини на децата-гости 
од интернационалното жири кои доаѓаа од различни земји и тоа: 

 Италија (12 деца во жири) 
 Чешка (4 деца во жири) 
 Грузија (2 деца во жири) 
 Романија (4 деца во жири) 
 Бугарија (4 деца во жири) 
 Србија (4 деца во жири) 
 Хрватска (4 деца во жири) 
 Украина (4 деца во жири) 
 Турција (4 деца во жири) 

   Гостите од интернационалното жири пристигнаа на 5-ти и 6-ти октомври. Децата и 
нивните координатори беа пречекани од страна на претставници на тимот на Џифони 
Македонија и претставени на нивните фамилии-домаќини. Секоја група од деца од 
секоја земја беше придружувана од еден или два возрасни придружници. Најголем дел 
од шепероните беа сместени во Хомстел Лог Ин кој се наоѓа во МКЦ, само двете 
претставнички од Италија беа сместени во хотелот Холидеј ин кој е традиционален 
поддржувач на фестивалот Џифони Македонија со обезбедување на значаен попуст на 
сместувањето.    

 



 

Фестивалските денови исполнети со многу активности започнуваа од 9 часот со 
регистрација и проекции на филм од 9.30 часот по што имаше дискусија оводена од 
модератори.  Потоа следуваше паузата со ужина обезбедена од фурна Силбо. 

 

Попладневните часови беа резервирани за работилници по избор. За кадетите и 
сениорите имаше органиирано 8 различни работилници. 

За оние учесници кои не беа пријавени на некоја од работилниците, имаше 
проекции на филмови во ревијалната програма.  

   

За меѓународните гости се организираа и прошетки до Матка, Свети Памтелејмон 
и Стара Чаршија и др. што беше одлична можност да ги видат убавините на нашиот град.  

   Последниот ден секогаш е ден за гласање  за најдобар филм во секоја од категориите. На 
ова издание на фестивалот изборот  за најдобар филм по категории беше следниот: 

 Најдобар филм во категоријата Јуниори беше норвешкиот филм Лос Бандо во 
режија на Кристијан Ло  

 
 Најдобар филм во категоријата кадети беше германскиот филм Ова лудо срце во 

режија на Марк Ротмунд  
 

 Најдобар филм во категоријата Сениори беше Украинскиот филм Кога дрвјата 

паѓаат во режисја на Марисија Никитиук   
 

Како непишана спонтана традиција меѓу младите, на последниот ден на плакатот од 
фестивалот собираат потписи од новостекнатите пријатели. Последниот ден е ден кога се 
завршуваат работилниците и се финализираат финалните трудови како нивни резултат.   



 

 
Средби со познати личности и презентации 

 
Оваа година беше изоставен зелениот тепих на Џифони Македонија како 

симулација на фестивалскиот црвен тепих, но и понатаму беа организирани средби со 
личности кои се истакнуваат со својата посветеност во својата уметничка професија.  

Младите имаа можност да разговараат со режисерот Игор Иванов Изи, со актерите 
Актерите Валентин Костадиновски - Тино и Атанас Атанасовски реализирано во 
соработка со Конект Фестивал, средба со оснивачите на Reborn.mk Димитар и Бане. 

   

Во опуштена и пријатна атмосфера имаше простор за сите прашања и сугестии. 
Позитивните импресии и насмевките меѓу тинејџерите беа јасен знак за задоволството 
од овие средби и разговори со овие познати личности.  

Несомнено, нашите Џифонци ретко се наоѓаат во ситуација одблизу да ги 
запознаат своите идоли и ликови кои ги гледаат на малите екрани или во кино салите 
или пак да размислуваат за идната професија во областа на филмот или културата 
воопшто. Џифони Македонија е тука да им ги оствари желбите, постојано да ги 
поттикнува и да им приреди нови изненадувања.  

   

Во соработка со Министерството за животна средина беше одржан Мастерклас 
Water Cleanup,  а во соработка со ПАКОМАК беше реализиран преокт за чистење на 
околината „Чист свет“. 

На средбата со United World Coledges младите се запознаа со можностите за 
меѓународни студии и добивање на стипендии, 

 Во соработка со гимназијата Никола Карев, нивното драмско студио Wunderbar изведе 
перфoрманс “Образование?! Абе ајде! 



 

 Официјална посета на заменик министер за култура на Република Италија 

Г-ѓа Лучиа Боргонсони, Заменик министер за култура на Република Италија офговорна 
за кинематографија дојде во официјална посета на Македонија како гостин на Џифони 
Македонијс. Притоа таа оствари и официјални средби со Министерот за култура на г-дин 
Асаф Адеми и директорот на Агенцијата за филм г-дин Горјан Тозија. 

   

Г-ѓа Боргонзони помина значително време и со младите учесници на фестивалот во 
коното Милениум и во Младинскиот културен центар. 

  

 

Меѓународна забава со DJ Gianni Mirabello (Италија) DJ GoXXX (Македонија) 
 

Во склоп на фестивалот за младите беше организирана Меѓународна забава со DJ Gianni 
Mirabello од Италија којпред 4 години беше дојден во Скопје на Џифони Македонија како 
член на Италијансата делегација и кој изјави желба на последното издание на Џигони 
Македонија да волонтира и да направи забава која ја реализира заедно со DJ GoXXX од 
Македонија.  

   
 



 

 
ВОЛОНТЕРИ 

 
Волонтерите на Џифони Македонија се особено значаен сегмент во целата 

организациска структура за време на фестивалските денови. На отворената пријава 
преку веб беа пријавени преку 60 волонтери, а на фестивалот работеа триесетина 
волонтери кои беа одговорни, респонзивни и активни. Тие од првиот момент си го 
пронајдоа своето место во тимот и во целата организација и сопствените задолженија ги 
завршија речиси беспрекорно. Практично најголем дел од волонтерите се поранешни 
учесници на фестивалот, а од поискусните кои волонтирале неколку години наназад 
произлегуваат новите генерации во тимот на Џифони. 

  

Волонтерите беа поделени во две групи на трите локации во кино Милениум,  
МКЦ и во Кинотека. Поголемиот дел од волонтерите кои беа распределени на 
локацијата во Кинотеката по завршување на програмата во 15 часот доаѓаа во МКЦ каде 
програмата траеше и до 22 часот.  

   Меѓу другото, покрај обврските за време на петте фестивалски дена по локација, 
секој од нив беше инволвиран во најмалку две дополнителни активности кои беа 
составен дел од фестивалот и тоа свечено отворање и затворање (поделба на карти, 
пречекување на гости, делење на newsletter, изложување на изработените производи), 
регистрација на локални жири и брендирање, опремување на простор и придружба при 
екскурзијата за меѓународното жири. Волонтерите беа секогаш спремни да помогнат и 
асистираат во сала за време на филм и дискусија или во подготовка на самиот простор 
при ужинка или работилници. 

 
 
  



 

CВЕЧЕНО ЗАТВОРАЊЕ 
 

Филмскиот фестивал за млади Џифони Македонија го затвори шестото издание со 
завршната церемонија која се одржа на 11-ти октомври во Кино Милениум од 19:30 
часот каде наместо офоцијални професионални водители, церемонијата ја водеа 
повежемина млади искусни Џифонци кои искуството го калеа во минатите изданија на 
фестивалот, но и како македонски претставници на Џифони Италија.  

  

      Програмата се состоеше во презентација на финалните производи и настапи 
подготвени од страна на младите учесници за време на петте фестивалски дена на 
единаесетте работилници, како и со прогласување на победничките филмови во секоја од 
возрасните категории и прогласување на најактивните претставници на жирито кои ќе не 
претставуваат во интернационалното жири во Италија на Џифони Експириенс 2018. 

   

Јуниорите од работилницата за музика под водство на Музичкото училиште 
Пианофорте подготвија музичка нумера на која децата свиреа на најразлични 
инстументи.  

Мала пиеса со голем педесетина јуниори беше изведена на сцената на кино 
Милениум како резултат на театарската работилница под менторство на Теа Беговска. 

             Децата од ликовната работилница, фотографската и костимографската 
работилница направија изложба во фоајето на киното Милениум. 

Резултатите од сите останати работилници како  можеа да се погледнат на 
големото платно. Беа прикажани осум кратки играни филмови од работилницата за 
едноминутни филмови, десет анимирани филмови од ранотилницата за анимација, а 
најголеми аплаузи доби видеото од работилниацат за видео во еден кадар. 

На крајот од завршната церемонија се обрати директорот на Џифони Експириенс 
од Италија г-дин Клаудио Губитози, по што беше прикажано финалното видео од 
последното издание на фестивалот Џифони Експириенс 2018 во Италија. 

 
Видео материјалите од фестивалот може да се видат на: 
www.goo.gl/Vf7Hyt    www.vimeo.com/gffmacedonia    или   www.facebook.com/GiffoniMK 

  



 

ПАТУВАЧКИ ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ЏИФОНИ ПАТУВА 

 

Џифони патува"  е проект кој започна 
да се реализира како продолжено 
дејствување на фестивалот за млади 
„Џифони Македонија" и кој се одржува 
во разни населени места. 

    „Џифони патува" е проект чија цел е 
ширење на културниот производ 
„Џифони" низ земјата и вклучување на 
поголем број на млади вљубеници во филмот и културата во места каде таа повеќе 
недостасува. Поктај тоа овој проект настојува да наметне нов вид на неформална 
едукација преку критички дискусии на темите кои ги засегаат младите и преку креативни 
работилници. Во текот на дводневните манифестации младите учесници имаат можност 
преку филмска и едукативна програма да ја почувствуваат магијата на филмот и културата 
воопшто.   

Преку проектот  „Џифони Македонија" и „Џифони патува"  се очекува да се развие 
интерес кај младата публика и да се делува едукативно за да на младите им се приближи 
аудио визуелната култура и да се развие кино дистрибуцијата во Македонија. 

 

Во мултиетничките средини филмовите се прикажуваат со титлови на македонски и 
албански јазик, а исто и дискусиите се одвиваат двојазично со превод. 

По проекциите на филмовите на учесниците се отвара дискусија за која повод е филмот 
кој го гледале младите, со цел да се поттикнат да ги развиваат способностите за 
дебатирање и да разговараат за проблемите кои ги засегаат. По кратка пауза со ужинка 
обезбедена од спонзори следат креативни работилници водени од етаблирани автори, 
уметници, актери и сл. 



 

КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ НА ЏИФОНИ ПАТУВА 

Актерски Работилници 

Актерските работилници ги водеа актери и режисери кои беа и модератори во секој 
од градовите каде се одржуваше фестивалот: 

 Сенад Абдули во Гостивар 
 Оливера Аризанова-Мансбарт  - во Струмица 
 Нина Максимова – во Кочани и Берово 
 Висар Вишка во Струга 
 Зорица Нушева во Берово 
 Даниела Иваноска во Крушево 
 Талија Настова во Велес 

   
  
Фотографски работилници 

На работилниците за фотографија под менторство на професорот по фотографија 
Роберт Јанкулоски, учесниците учеа како да фотографираат со своите мобилни телефони 
или фотоапарати и да создадат фотографии кои ќе импресионираат со визуелната 
експресија и композиција. 

   
  Ликовни работилници 

Ликовните работилници ги водеше Моника Мотеска која се покажа како одличен 
педагог и ментор и преку работата со младите ја ослободи и поттикна нивната креативна 
способност да се изразат висуелно. Во тек на два дена младите цртаа и боеа по неколку 
ликовни дела при што се користеа разни ликовни техники, но најголемиот дел од нив 
избираа да бојат со акрилни бои. 

        
 



 

Џифони Патува во Берово 

 

На 21 и 22 април се одржа патувачкиот дел од фестивалот Џифони Патува во 
Берово во Бизнис центарот како најголем јавен простор во градот. 

Настанот беше отворен од страна на градоначалникот на општина Берово г-дин 
Звонко Пеќевски кој покрај логистичката поддршка со луѓе континуирано присутни за 
целото време на фестивалот, а општината да обезбеди и пијалоци за младите учесници. 

   

 За време на фестивалот беа прикажани филмовите „Девојка во лет“ и „Малиот 
ганстер“, како и видеата од фестивалите Џифони Експириенс од Италија и Џифони 
Македонија и беа информирани за можноста за учество на овие фестивали. 

   
На фестивалот учествуваа учениците од Берово и Пехчево кои по проекцијата на 
филмовите развија широки дискусии кои ги водеше актерката Нина Максимова која ги 
мотивираше отворено да дискутираат за темите поврзани со овие филмови. 

  



 

Џифони Патува во Крушево 

На 11 и 12 Мај во Домот на културарата „Наум Наумовски Борче“ во Крушево се 
одржа филмскиот фестивал за млади Џифони Патува во Крушево како патувачки дел 
од фестивалот Џифони Македонија во помалите градови од Македонија.  

Фестивалот беше отворен од градоначалникот на Крушево г-дин Томе Христоски 
кој се погрижи покрај логистичката поддршка во организацијата, општината да обезбеди и 
еден дел од ужинки и пијалоци за учесниците. 

  

Во склоп на филмската програма беа прикажани и кратки видеа од последните 
изданија на фестивалите „Giffoni Experience“ од Италија и Филмскиот фестивал за млади 
„Џифони Македонија“, со цел приближување на брендот „Џифони’’ кон младите во 
Крушево. 

 

   

Во текот на двата дена младите учесници гледаа два филма: италијанскиот филм 
„Девојка во лет“ и холандскиот филм „Малиот ганстер“. Секоја од проекциите беше 
проследена од дискусија водена од актерката Даниела Иваноска која беше и ментор на 
актерската работилница. 

   



 

Џифони патува во Велес 

 

На 18 и 19 мај во Градската библиотека "Гоце Делчев" во Велес (поранешниот 
Пионерски дом „Ѓоре Органџиев“) се одржa Фестивалот за млади Џифони патува во 
Велес кој се организираше за учениците на возраст од 13-18 години од сите училишта од 
градот.  

Во текот на двата дена младите го гледаа италијанскиот филм „Девојка во лет“ и 
холандскиот филм „Малиот ганстер“ и дебатираа под водство на актерката Талија 
Настова. 

  

Во склоп на филмската програма беа прикажани и кратки видеа од последните 
изданија на фестивалите „Giffoni Experience“ од Италија и Филмскиот фестивал за млади 
„Џифони Македонија“, со цел приближување на брендот „Џифони’’ кон младите во Велес. 

   

  



 

Џифони Патува во Струмица 

 

На 14 и 15 ноември се одржа фестивал за млади ЏИФОНИ ПАТУВА во Струмица на 
кој присуствуваа околу 600 средношколци. 

  

Во текот на првиот ден во Домот на Култура „Антон Панов“ во Струмица 
фестивалот беше отворен од страна на градоначалникот Коста Јаневски, а потоа следеа 
проекции на филмови. италијанскиот филм Девојка во лет во режија на Сандра Ванучи и 
норвешкиот филм Лос Бандо во режија на Кристијан Ло проследени со дискусии водени 
од актерката Оливера Аризанова-Мансбарт.  

Во текот на вториот ден младите од Струмица во домот на АРМ учествуваа на 
работилници за поттикнување на креативноста кај младите. 

 



 

Џифони Патува во Кочани 

 
На 16 и 17 ноември се одржа фестивал за млади ЏИФОНИ ПАТУВА во Кочани во 

Мултимедијалниот културен центар кој го отвори градоначалникот Николчо Илијев.  

  

Во текот на двата дена беа прикажани италијанскиот филм Девојка во лет (La Fuga) 
во режија на Сандра Ванучи и норвешкиот филм Лос Бандо во режија на Кристијан Ло по 
кои следува дискусии водени од актерката Нина Максимова која ја водеше и Актерската 
работилница. Посебна мотивацијата за младите од Кочани беше тоа што оваа актерка 
потекнува од Кочани, а првите проби да биде актерка ги направила токму на истата сцена 
во Мултимедијалниот културен центар кога имала 13 години. По паузата со ужинка, 
младите учествуваа на креативните работилници. 

  



 

Џифони Патува во Струга 

 

На 30 ноември и 1 декември во Хотел Дрим во Струга со почеток од 10 часот се одржa 
филмски фестивал за млади ЏИФОНИ ПАТУВА во Струга. 

 
Учениците од средните училишта во Струга гледаа два играни филмови: 

италијанскиот филм Девојка во лет во режија на Сандра Ванучи и норвешкиот филм Лос 
Бандо во режија на Кристијан Ло кои беа титлувани на македонски и албански јазик. По 
секоја од проекциите на филмовите младите учесници имаа широки дискусии водени од 
актерот и режисер Висар Вишка кој беше ментор и на актерската работилница. 

  



 

Џифони Патува во Гостивар 

 

На 14 и 15 декември во меѓународниот Универзитет ВИЗИОН во Гостивар со почеток од 10 
часот се одржа филмски фестивал за млади ЏИФОНИ ПАТУВА во Гостивар. 

  

Учениците од средните училишта во Гостивар во текот на двата дена гледаа два 
играни филмови: италијанскиот филм Девојка во лет во режија на Сандра Ванучи и 
норвешкиот филм Лос Бандо во режија на Кристијан Ло кои беа титлувани на македонски 
и албански јазик по што следеа широки дискусии водени од актерот и режисер Сенад 
Абдули кој беше ментор и на актерската работилница. Дискусиите беа водени паралелно 
на Македонски и албански јазик.  

Во текот на двата дена по проекциите следеше пауза со ужина по што следуваа 
креативните работилници. 

  


