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За здружението за медиумска писменост Планет-М Скопје 

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 2019 година беа реализирани главните носечки проекти на здружението: 
 

 Џифони Македонија – Меѓународен Филмски фестивал за млади од 12-17 Октомври 2019 
 Џифони Патува – патувачки фестивал за млади кој се одржа во 4 општини: Кичево, Радовиш, 

Гевгелија и Кавадарци во периодот аплил-јуни 2019 
 
Покрај овие проекти, здружението работеше и соработуваше со разни здруженија во разни сегменти 
за развојот и неформалната едукација за млади од кои најзначајни беа меѓународните учества на 
нашите претставници на фестивали во Грузија, Италија, Азербејџан и Србија. 

 



 
ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ 

ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА 2019 
СЕДМО ИЗДАНИЕ 
12-17 ОКТОМВРИ 

Тема: АIR (ВОЗДУХ) 



 

 
 

Седмото издание на Филмскиот фестивал за млади Џифони Македонија се одржа 
од 12-ти до 17-ти октомври 2019 во Скопје, во организација на здружението Планет-М 
со финансиска поддршка на Агенцијата за филм на Р. Македонија и Џифони Експириенс 
Италија и градот Скопје. 

Темата на фестивалот на шестото издание беше „ВОЗДУХ“ („AIR“) како 
генерален концепт на фестивалот Giffoni Experience 2019. 

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 поддршката на 
многубројните спонзори и партнери.  

На седмото издание имаше над шестотини 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 одржуваше на три локации: 
 

Главната тема на која се фокусира фестивалот е заштитата на човековата средина, со 
посебен акцент на воздухот. Не помалку важни теми во повеќето филмови и активности 
беа и безбедноста на интернет и борбата против врсничкото насилство. И годинава во 
главната програма имаше внимателно селектирани филмови, а учесниците, поделени во 3 
возрасни групи, во улога на жири ги одбраа најдобрите филмови за младата публика. 
Освен децата од нашата земја, во жирито учествуваа и околу 50 деца од странство, кои за 
време на фестивалот беа гости во домовите на своите другарчиња. 
 
 

СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ 
 

Свеченото отворање на фестивалот се одржа во Градското кино Милениум на 12-ти 
октомври со почеток од 19:30 часот. По обраќањето на извршниот директор на Џифони 
Македонија, Дарко Башески, Амбасадорот на Италија во Скопје, г-динот Карло Ромео ја 
поздрави публиката најпрвин на македонски, а потоа и на италијански, а потоа 
претседателот на Џифони Експириенс, Пјеро Риналди, го прогласи фестивалот за 
отворен.  

   

Фестивалот беше отворен со проекција на италијанскиот филм „Несовршено доба“ 
на режисерот Улисе Лендаро.  

СВЕЧЕНО 
ОТВОРАЊЕ И 
ЗАТВОРАЊЕ 

 
 

ПРОГРАМА  
ЗА ЈУНИОРИ 

 
 

ПРОГРАМА ЗА  
КАДЕТИ и  СЕНИОРИ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Кино Милениум Кинотека на Македонија Кино Фросина и МКЦ 



 

ФЕСТИВАЛСКА ПРОГРАМА НА ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА 2019 
 

Седмото издание на фестивалот на младите учесници им понуди 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.  
Во натпреварувачката програма беа избрани 15 играни филма распределени во три 
возрасни групи: јуниори (10-14 год.), кадети (14-16) и сениори (16-19), а секој од 
филмовите беше проследен со дискусија на темите на филмовите кои ги засегаат младите.  

 

Покрај филмската програма, голем дел од програмата на фестивалот имаше 
едукативан карактер. Преку мастер-класови, предавања и работилници младите осознаваа 
нови информации и вештини и ја спознаваа и развиваа својата креативност.  

Со гостувањето на патувачката мултимедијална училница на проектот „Una vita da 
Social“ (Живот на социјалните мрежи) се понуди дополнителна едукативна програма за 
безбедно користење на интернет која покрај учесниците на фестивалот ја посетија и над 
1500 ученици од основните и средните училишта во Скопје. 

 



 

ФИЛМСКА ПРОГРАМА  
 

Филмската програма се состоеше од 16 играни филмови, еден документарен филм, 
7 кратки филмови и 9 кратки едукативни еколошки видеа. 

 

Филмска програма за Јуниори:  

Бобот (2018) /Украина/ 
на Макс Ксјонда  
 

 
Мојот дедо е марсовец (2019) / Хрватска / 
на Дражен Жарковиќ и Марина Андре Шкоп  

 
Прасето  (2019)  / Бугарија / 
на Драгомир Шолев  

 
Магичното огледало – двојна беља (2019)   
/ Германија / 
на Маркус Х. Росенмилер  

 
Учителката (2018) / Индија /  
на Сидарт Малхотра  

 
Проекциите и дискусиите за Јуниорите беа на англиски и македонски јазик. Модератор на 
дискусиите беше актерот Столе Мицов.  
 



 

Филмска програма за Кадети :   
 

Безгласен Врисок (2019) /Русија/           
на Владимир Потапов  

 
Младо глупаво срце (2018) /Финска/      
на Селма Вилхунен  

 
Внатрешниот Град (2016) /Азербејџан/          
на Илкар Сафат  

 
Моето име е Сара (2019) /Полска / 
на Стивен Орит   

 
Зукс (2018)  /Белгија / 
на Кристоф и Димитри Леуе 

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

  



 

Филмска програма за Сениори:   
 
Среќен како Лазар (2018) / Италија / 
на Аличе Рорвахер 

 
Сечи (2019)  /Србија/ 
на Коста Ѓорѓевиќ  

 
Враќањето на Хана (2018) / Германија/ 
на Естер Бијалас  
 

 
Син (2019) /Босна и Херцеговина/ 
на Инес Тановиќ 
           

 
Утоја - 22 јули (2018) /Норвешка/           
на Ерик Поп  

 
 

Проекциите беа со англиски титлови, а дискусиите со Кадетите се водеа на англиски 
јазик. Модератор на дискуси беше Марти Али, еден од наијскусните и најпосветените 
Џифонци. 
 



 

Ревијална филмска рограма 

  

Македонски кратки филмови 
 Јас не сум Игор, (2019) на Сергеј Ѓеоргиев 

 Светлина, на Мартин Чичовски (краток филм) 

Италијански кратки филмови 

   

 Училишна екскурзија, на Салваторе Алока (краток филм) 

 Новите соседи, на Андреа Манино, Сара Бургио, Гиакомо Риналди (анимиран филм) 

 Пупоне, на Алесандро Гуида (краток филм) 

 Првиот ден за Матилда, на Росарио Капозоло (краток филм) 

 Брат, на Бепе Туфаруло (краток филм) 

  

 Звуци и тишина: патувања со Манфред Еичер, на Петер Гајер, Норберт Виедмер  

 Фамилијата Марковски, на Даријан Пејовски (ТВ серија - извадоци) 

   

 9 кратки едукативни еколошки видеа 



 

 

РАБОТИЛНИЦИ НА ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА 2019 

 
 
Едукативниот елемент на Џифони Македонија продолжува да го карактеризира 

и дефинира фестивалот со разни работилници на Џифони Македонија овозможувајќи им 
на учесниците запознавање со различни уметнички форми и професии за релативно 
краток период. На ова издание, под мотото „Воздух“ (“AIR”),  фестивалот за млади 
Џифони Македонија на учесниците им понуди вкупно девет работилници, поделени 
според соодветните возрасни категории и тоа: . 

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

основно училиште "Лазо Трповски"; 
 

 Кадети и Сениори– во Младинскиот Културен Центар имаше 6 работилници во 12 
групи, односно за секоја работилница по 2 групи 

 

 Име на работилница Предавач Категорија 

1 Театар Теа Беговска Јуниори 

2 Ликовна  Моника Мотеска Јуниори 

3 Модерен танц Булфрог балетско студио Јуниори 

4 Филмски колаж Ана Опачиќ Кадети и Сениори 

5 ОneTake Видео 
Кирил Каракаш и 
Светислав Подлешанов 

Кадети и Сениори 

6 Анимација Крсте Господиновски Кадети и Сениори 

7 Мотивациски Вештини 
Младинска организација 
S.H.A.R.E. 

Кадети и Сениори 

8 Шминка Игор Петрески Кадети и Сениори 

9 Фотографија Соња Ставрова Кадети и Сениори 

    

ТЕАТАРСКА РАБОТИЛНИЦА 

Оваа работилница има за цел на младите да им се пренесат убавините на театарот 
и изведувачките уметности и се стреми кон поттикнување на младите учесници да го 
изразат својот талент и да ја разбудат својата фантазија и креативност.  
Работилницата ја водеше режисерката Теа Беговска. 

  
 



 

ЛИКОВНА РАБОТИЛНИЦА 

Фокусот на оваа работилница е креирање на уметнички ликовни креации инспирирани од 
животната средина, а учесниците имаат голема слобода при изразување на својата 
имагинација. Работилницата ја водеше Моника Мотеска, ликовен уметник. 

   
 

РАБОТИЛНИЦА ЗА МОДЕРЕН ТАНЦ   

Танцот е привлечен и забавен и е дел од многу филмови, претстави, балети. На оваа 
работилница танц студиото Булфрог на младите учесници им ја откривше магијата која ги 
привлекува танчарите, но и публиката. Ментори на оваа работилница беа Јоана 
Стојчевска и Александра Никифоровски. 

  
 

ФИЛМСКА РАБОТИЛНИЦА „ФИЛМСКИ КОЛАЖ – филмски курс за средношколци“  

Во периодот на преминот од воспитание-образование кон професионална 
определба, честопати младите индивидуи се наоѓаат на крстопат и не можат јасно да ја 
изберат својата животна професионална насока. ФИЛМСКИ КОЛАЖ e филмски курс за 
средношколци чиј интерес е насочен кон филмската уметност, можност за соочување со 
факултетските наставни единици и реалната професионална пракса, и тоа пред да влезат 
во кругот на филмскиот свет. Оваа работилница е реализаирана во соработка со „Машина 
продакшн“, а ментор беше режисерката Ана Опачиќ. 

  
 



 

ONE TAKE ВИДЕО 

Работилница на која учесниците осмислуваат и подготвуваат сценарио и кореографија за 
снимање на забавен видео клип во еден единствен кадар низ просториите на МКЦ, кој 
потоа самите го снимаa и монтираа. Ментори на оваа работилница беа режисерите Кирил 
Каракаж и Светислав Подлешанов 

 
 

АНИМАЦИЈА 

Работилница за техниките на анимацијата на која учесниците научија со едноставни 
техники и апликации и својата богата имагинација да создадат кратки анимирани 
филмови. Мантор на работилницата беше Крсте Господиновски, режисер и професор. 

   
 

 MОТИВИРАЧКИ ВЕШТИНИ 

Во соработка со младинската организација S.H.A.R.E. на оваа работилница се споделија 
основните сознанија за начините за себеспознавање, како појдовна точка во процесот на 
поттикнување на промени, прво кај себеси, па потоа во светот околу нас. Работилницата 
ја координираше Ивона Минчева, а во активностите учествуваа повеќе членови на оваа 
младинска организација. 

  
 



 

ФИЛМСКА МАСКА И ШМИНКА 

Работилница водена од Игор Петрески на која младите ги осознаа основите на 
професионалната филмска маска и шминка. На оваа работилница младите самите 
изработуваа  маски, лузни, посекотини и др. 

  
 

ФОТОГРАФИЈА 

Оваа работилница е вовед во вештините на креативната фотографија, од основни 
технички поставки до создавање на уметничка фотографија. Работилницата кај младите 
учесници ја поттикнува креативноста и инвентивноста во создавањето на визуелната 
композиција низ игра на светло и сенки. Ментор на оваа работилница беше Соња 
Ставрова, фотограф. 

 
 

   Шесте работилници во категориите за кадети и сениори претежно фокусирани на 
филмските професии, резултираа со кратки филмови и кратки анимирани видеа, како и 
две видеа снимени во еден кадар. На работилниците наменети за јуниорите беа направени 
многу ликовни дела, театарска пиеса како и танц на музичката тема. Резултатите на 
сработеното на овие работилници беа покажани за време на церемонијата на свеченото 
затворање. 

За најмладите, во соработка со „Балкан Синема Ситис“, се одржа уште една еднодневна 
работилница наречена „Готвиме филм“, на која покрај филмската проекција, најмладите 
украсуваа мафини заедно  со Давор Панчевски (Dave's Kitchen).  

    

Дел од најмалите учесници на фестивалот ги презентираа резултатите од 
филмската работилница реализирана минатата година во соработка со Општина Центар. 



 

Мултимедијална училница „Живот на социјалните мрежи“ (Una vitа da social) 

 

Филмскиот фестивал за млади „Џифони Македонија“ ја имаше честа да биде 
домаќин на патувачката училница Una vita da social – „Живот на социјалните мрежи“ 
кој се реализираше како одделен проект со едукативни предавања со ученици, студенти, 
наставници и родители. Овој патувачки проект веќе седум години се реализира низ цела 
Италија, како дел од европскиот проектот „Поврзани генерации“ – Безбеден интернет 
центар, што го координира Министерството за образование и наука на Италија, а се 
реализира преку Одделението за безбедност во комуникациите при италијанското 
Министерство за внатрешни работи. Годинава, Одделението за безбедност во 
комуникациите одлучи првата и единствена меѓународна активност во рамките на 
проекот да биде спроведена токму кај нас, за време на фестивалот „Џифони Македонија“. 

   

Мултимедијалната мобилна училница, покрај за учесниците на „Џифони 
Македонија“, беше отворена и за учениците од училиштата во Скопје на неколку локации 
и тоа пред Младинскиот културен центар, пред платото на „Скопје Сити Мол“, пред „А1 
Арената Борис Трајковски“ и на плоштадот „Фонтана“ во Градскиот парк.  

Проектот се реализираше во соработка со Амбасадата на Италија во Скопје и со 
Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, а за успешна 
реализација на едукативните активности се погрижија и СВР Скопје, Град Скопје, 
Општина Карпош, Општина Центар, Министерството за образование на РСМ и низа 
други институции. Оваа училница покрај повеќе од 600 учесници на фестивалот, ја 
посетија над 1500 ученици од училиштата во Скопје. 

 



 

МЕЃУНАРОДНО ЖИРИ НА ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА 2019 
 

Седмото издание на фестивалот забележа огромен интерес на младите за учество 
на Џифони Македонија. Само во првиот ден по објавувањето на апликацијата за учество, 
се пријавија 120 учесници, а во следните две седмици, на еден месец пред почетокот на 
фестивалот местата за учество на фестивалот беа пополнети со над 600 пријавени 
учесници.  

На фестивалот беа поканети да учествуваат млади од 15 земји. Меѓународното 
жири беше составено од млади учесници од 10 земји, и тоа: Италија, Грузија, 
Азербејџан, Романија, Бугарија, Србија, Хрватска, Украина и Русија во групите на 
кадетите и сениорите, а секако и најголемиот дел млади од Македонија. Официјалниот 
јазик кој се користеше за време на дискусиите и работилницете беше англискиот. 

 

   Од 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 2020 во Италија кои во текот на 
11 дена ќе учествуваат заедно со над 6000 учсници од преку 50 земји. Во текот на 
фестивалотпокрај гледањето на филмовите, тие ќе имаат можност да се сретнат со 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 околу 
150 учесници беше составена од ученици од дваесетина основни училишта од шесто, 
седмо, осмо и деветто одделение од Скопје. 
         Најголем дел од учениците се пријавија за учество индивидуално преку апликацијата 
која беше објавена на интернет, а дел од нив беа селектирани од училиштата со кои е 
воспоставена континуирана соработка. 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.  

 

     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 честопати прекратки за сите да ги искажат своите мислења. По проекцијата 
на филмот и дискусијата имаше ужина и разни забавни активности прилагодени за 
нивната возраст, кои придонесуваа за нивна надградба и зближување.  
   

Работилниците им започнуваа во 13:00 часот. Работилниците за театар и 
ликовната работилница се одвива во Кинотеката, додека пак работилницата за модерен 
танц беше во просториите на основното училиште „Лазо Трповски“. 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. 

   

     На првиот ден на фестивалот од 8.30 часот започна регистрацијата на локалното 
жири за сениори и кадети. На оваа регистрација учениците ги добија своите материјали 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. 

    Гостите од интернационалното жири пристигнаа на 11-ти октомври. Децата и 
нивните координатори беа пречекани од страна на претставници на тимот на Џифони 
Македонија и претставени на нивните семејства домаќини. Секоја група од деца од 
секоја земја беше придружувана од еден или двајца возрасни придружници. Најголем 
дел од придружниците беа сместени во Хостел 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.  

 
Фестивалските денови исполнети со многу активности започнуваа од 9.30 часот 

со регистрација и проекции на филм од 10.00 часот за кадетите, по што имаше 
дискусија водена од модератори. Од 11.00 часот започнуваа работилниците за 
сениорите.  Секој ден по 12 часот следуваше паузата со ужина обезбедена од фурна Силбо. 



 

 

   

По ужината, во 13.00 часот започнуваше проекцијата на филм за сениорите и 
работилниците за кадетите. 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. како можност да видат дел од 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 индискиот филм Учителката на 

Сидарт Малхотра 

 Најдобар филм во категоријата кадети беше полскиот филм Моето име е Сара на 

Стивен Орит   

 Најдобар филм во категоријата Сениори беше норвешкиот филм Утоја - 22 јули на 

Ерик Поп 

  

Последниот ден е ден кога се завршуваат делата создавани на работилниците и се 
финализираат за да бидат прикажани како резултат од рботилниците на свеченото 
затворање на фестивалот. 

 



 

Средби со познати личности, мастеркласови и презентации 

Несомнено, младите 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.  Позитивните импресии и насмевките меѓу тинејџерите 
беа јасен знак за задоволството од овие средби и разговори со овие познати личности. 

  Актерот и пејач Лука Чиковани беше гостин на фестивалот и дискутираше со 
младите учесници по проекцијата на филмот „Среќен како Лазар“ каде тој игра една од 
главните улоги. На свеченото отворање на фестивалот тој пееше неколку песни од 
неговиот репертоар. 

   

Оваа година беа презентирани два македонски кратки играни филмови после кои 
следуваше дискусија со режисерите и актерите во филмот. 

Краткиот игран филм „Јас не сум Игор“ кој говори за предрасудите, 
дискриминацијата и идентитетот предизвика голем интерес и богата дискусија со 
режисерот на филмот Сергеј Георгиев и актерот Стефан Спасов. Во опуштена и 
пријатна атмосфера имаше простор за сите прашања на учесниците.  

   

На барање на истакнатите Џифонци, гости на фестивалот беа членовите на групата 
„Дупер“ Илчо Нечовски и Борис Какуринов. По дискусијата беше прмовиран нивниот 
музички спот за најновата песна.  

  



 

Премиерата на кратиот филм „Светлина“ во режија на Мартин Чичовски предизвика 
овации, аплаузи, а многу прашања следуваа по проекцијата на филмот направен од 
средношколци, кои се неколкугодишни истакнати учесници на фестивалот Џифони 
Македонија.  

  
Проекцијата на играниот филм „Режи“ (Love cuts) заврши со дискусија и прашања 

до режисерот Коста Ѓорѓевиќ и директорот на фотографија Бојана Андриќ. 

   

Претпремиерно за учесниците на „Џифони Македонија“беа прикажани извадоци од 
втората сезона на серијата „Фамилија Марковски“, во режија на Даријан Пејовски, по 
што младите учесници се сретнаа со дел од екипата на оваа серија. 

   

Учесниците имаа можност да проследат и мастер-клас на Светски обединети 
колеџи (United World Coledges) - глобалното образовно движење кое го користи 
образованието како сила за обединување на луѓето, нациите и културите за мир и нуди 
корисни информации за добивање на стипендии. 

   



 

На вториот фестивалски ден џифонци се сретнаа и со претставници на „Friday for 
Future“, кои им го доближија ова движење против глобалното затоплување на Земјата 
иако и добар дел од џифонците веќе го поддржуваат.  

   

Горливата тема на аерозагадувањето и на климатските промени предизвика дискусија 
помеѓу младите учесници на „Џифони Македонија“, а низ неа ги водеа претставнички на 
здружението „Еко свест“. Младите учесници беа добро информирани, но признаа дека им 
недостасува повеќе знаење на темата кое би сакале да го стекнат на училиште.   Низ игра младите 
научија многу факти за климатските промени преку предавање на тема „Загадување на воздухот – 
тивок убиец“ на Здружението „Еко свест“. Предавањето заврши со еко квиз на кој им беа 
поделени награди на учесниците.  

  

ЈП „Комунална хигиена“- Скопје одржа еко-предавање пред учесниците на 
Меѓународниот филмски фестивал за млади – „Џифони“, на кое беа претставени работата 
и активностите на ЈП „Комунална хигиена“-Скопје, а учесниците можеа да се запознаат 
со начините за правилна употреба на новите контејнери за комунален отпад со зафатнина 
од 3,2 кубни метри и корпите за ситни отпадоци што Претпријатието неодамна започна да 
ги поставува во сите скопски општини.  

   



 

Мастеркласот на PMI Macedonia наречен „Проектен менаџмент - вештини за 
живот“ ги опфати основите на проектниот менаџмент, запознавање со поимите и со 
фазите на проектниот менаџмент, како и со нивната примената во секојдневните 
активности. Презентацијата предизвика интересна дискусија, а во втората половина на 
мастеркласот се одржа интерактивна игра со натпреварувачки карактер -The Tower, во 
која младите учесници ги применија штотуку стекнатите сознанија за проектниот 
менаџмент. Победничкиот тим доби симболични награди. 

   

На последниот ден, последниот мастерклас на тема „Јас, обичниот граѓанин, во 
борба против аерозагадувањето“, го водеше Ели Пешева од „О2 иницијатива“ со фокус 
на дејствувањето како Скопје и нашата земја да бидат поубаво место за живеење, а 
џифонците се вклучија активно во дискусијата. 

  

На традиционалната „Меѓународна вечер“, сите 10 земји-учеснички се презентираа со 
свои штандови со промотивни материјали и национални специјалитети, а паралелно со 
музика ги забавуваше DJ Gianni Mirabello.  

  

    
 



 

Забава со DJ Gianni Mirabello (Италија)  

Во склоп на фестивалот за младите беше организирана забава со DJ Gianni 
Mirabello од Италија, кој пред 5 години беше дојден во Скопје на Џифони Македонија 
како член на италијанската делегација и кој веќе втора година по ред престојува во Скопје 
за време на  Џифони Македонија и соработува во забавниот дел на волонтерска основа.  

 

    

ВОЛОНТЕРИ 

Волонтерите на Џифони Македонија во најголем дел се поранешни учесници на 
фестивалот и се значаен сегмент во целата организациска структура за време на 
фестивалските денови. На отворената пријава преку веб беа пријавени преку 50 
волонтери, а на фестивалот работеа околу 40 волонтери кои се истакнаа со својата 
активност и одговорност. Од оваа група на волонтери со подолго искуство, кои 
уќествувале на фестивалот неколку години наназад, произлегуваат новите генерации 
соработници и лидери во тимот на Џифони. 

   

Волонтерите беа поделени во две групи на локации во 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.  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 меѓу кои свеченото отворање и затворање, регистрација на локално жири и 
брендирање, опремување на простор и придружба при екскурзијата за меѓународното 
жири. Волонтерите беа секогаш подготвени да помогнат и асистираат во салата 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 седмото издание со 

завршната церемонија која се одржа на 17-ти октомври во Кино Милениум од 19:30 
часот. Церемонијата ја водеа неколку млади искусни Џифонци кои искуството го калеа 
во минатите изданија на фестивалот или како македонски претставници на Џифони 
Италија.  

      Програмата на свеченото затворање се состоеше во презентација на 
финалните производи и настапи подготвени од страна на младите учесници за време на 
петте фестивалски дена на деветте работилници, како и со прогласување на 
победничките филмови во секоја од возрасните категории. Беа прогласени и првите 
двајца претставници, избрани меѓу најактивните учесници на седмото издание, кои ќе нѐ 
претставуваат во интернационалното жири во Италија на Џифони Експириенс 2020.  

 

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

    

Мала пиеса со над седумдесетина јуниори беше изведена како резултат на 
театарската работилница под менторство на Теа Беговска, a jуниорите од работилницата 
за модерен танц под водство на балетското студио Булфрог подготвија модерен танц на 
музичка нумера.  

  



 

  

Кратките филмови од филмските работилници можеа да се погледнат на големото 
платно. Беа прикажани шест кратки играни филмови од филмската работилница и серија 
кратки анимации како и две видеа од работилницата за видео во еден кадар. 

   

На завршната церемонија се обратија претставниците на Џифони Експириенс 
Јакопо Губитози и Марко Чезаро и претставниците на проектот „Живот на социјалните 
мрежи“, по што беше прикажано кратко видео од активностите во сите денови на 
фестивалот Џифони Македонија 2019. 

 
  
Видео материјалите и фотографии од фестивалот може да се видат на: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/150gq9VSjK2i5u7LLkXx7qZdijzblJAyk?usp=sharing 
https://www.youtube.com/channel/UCR0nu2vUj57yk8kBH1aNQ3A 
(www.tinyurl.com/GiffoniMK ) 
www.facebook.com/GiffoniMK  
  



 

ПАТУВАЧКИ ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ 

ЏИФОНИ ПАТУВА 2019   

во Кичево, Радовиш, Гевгелија и Кавадарци 

 

Во текот на 2019 година „Џифони патува" се одржа во Радовиш, Кичево, Гевгелија 
и Кавадарци како патувачки дел од фестивалот во помалите градови од Македонија.  Со 
цел приближување на филмот и активностите на фестивалот Џифони кон младите во овие 
градови беа прикажани и кратки видеа од последните изданија на фестивалите „Giffoni 
Experience“ од Италија и Филмскиот фестивал за млади „Џифони Македонија“.  

Во сите градови беа прокажувани по два играни филмови кои беа проследени со 
дискусии водени од модератор кој боедно беше и ментор на актерска работилница. 

 

Во Кичево филмот, како мултиетничка средина филмовите беа прикажувани со титлови 
на македонски и албански јазик, а исто и дискусиите се одвиваа двојазично со превод. 

По проекциите на филмовите на учесниците им беше поделена ужинка и вода, а потоа 
продолжуваа со работа на една од трите работилници. Ментор на работилниците за 
фотографија беше професорот Роберт Јанкулоски, а ментор на ликовните работилници 
беше Моника Мотеска. 

    Во текот на два дена преку богата програма и активности тимот на Џифони Македонија 
се стреми неформално да влијае врз едукацијата на младите во областа на филмот и 
културата и да ги потенцира естетските вредности на филмот, а преку дискусии на темите 
од филмовите да се поттикнат и да ги развиваат способностите за дебатирање.   

Фестивалската програма ЏИФОНИ ПАТУВА се одржува со финансиска поддршка 
на Агенцијата за филм и Фестивалот Џифони Експириенс од Италија, во соработка со 
Општините во кои се одржува како и Италијанската Амбасада во Скопје.  

 



 

  

На 19 и 20 април се одржа првиот од четирите патувачки дела на фестивалот за 
млади ЏИФОНИ ПАТУВА во Центарот за Култура "Кочо Рацин" во Кичево на кој учествуваа 
над 120 ученици од двете средни училишта како и од основните училишта. 

   

Во текот на на двата дена беа прикажани 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 актерот Сенад Абдули кој ја водеше и актерската 
работилница со младите од Кичево. Младите се запознаа со активностите на фестивалот 
Џифони Македонија и можбоста за учество на фестивалот Џифони во Италија. По 
проекциите младите учествуваа на три работилници, актерска, ликовна и фотографска. 

    



 

 
Радовиш беше домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони патува“ кој се одржа на 10 и 11 

Мај во Центарот за култура „Ацо Караманов“ на кој учествуваа повеќе од 120 ученици од 
средното општинско училиште „Коста Сусинов“ и од општинските основни училишта „Никола 
Карев“ и „Крсте П.Мисирков“.  

 

Во име на Градоначалникот Конзулов, фестивалот го отвори Секретарот на општина 
Радовиш, Драги Стојанов кој посакувајќи успешен тек на Фестивалот, се заблагодари за можноста 
и Радовиш да биде домаќини на овој прекрасен настан. 

  

Учениците на фестивалот гледаа филмови кои што обработуваат теми што ги засегаат 
младите и дискутираа под водство на актерот Столе Мицов, а преку креативните работилници ја 
развиваат својата креативност.  



 

 

Филмски фестивал за млади „Џифони патува“ во Гевгелија се одржа во Домот на култура 
на 31 мај и 1 јуни и на него учествувааа над 120 учесници од гимназијата  „Јосиф Јосифовски“ 
како и од осмо и деветто одделение од трите основни училишта во градот. 

  
Учениците гледаа два играни филмови: италијанските филмови Девојка во лет во 

режија на Сандра Ванучи  Несовршено доба во режија на Улисе Лендаро, а по секоја од 
проекциите на филмовите младите учесници имаа широки дискусии водени од 
режисерката Марија Џиџева која беше ментор и на креативна работилница за актерска 
игра пред камера. Покрај оваа работилница младите можеа да учествуваат на ликовна 
работилница или работилница за фотографија. 

 



 

 
Фестивалот „Џифони Патува“ во Кавадарци се одржа на 19 и 20 јуни во Домот на култура 

“Иван Мазов - Климе“ каде учествуваа педесетина учесници. На инсистирање на општината 
настанот да се одржи во јуни во склоп на општинската летна културна програма, а по завршување 
на школската година резултирање со намалена посетеност од вообичаената. Од друга страна сите 
учесници беа ученици кои ги интересираат културните актовности и активно учествуваа во 
дискусиите и работилниците. 

   

По проекциите на филмовите Лос Бандо и Малиот Ганстер, следеа широки дискусии водени од 
актерот и режисер Роберт Ристов кој беше ментор и на актерската работилница. Во текот на двата 
дена по проекциите и дискусиите следеше пауза со ужина по што следуваа креативните 
работилници (актерска, ликовна и фотографска) каде млладите креативно се изразуваа и 
забавуваа. 

  



 

КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦ НА ЏИФОНИ ПАТУВА 

Во текот на оваа година одлучивме да имплементиране по три работилници 
наместо планираните 2 од едноставна причина што е претешки да се работи со преголеми 
групи како резултат на големиот интерес кај младите. Поради тоа што буџетот 
предвидуваше две работилници, решение најдовме така што актерот кој ги модерираше 
дискусиите, водеше и актерска работилница. Така имавме три работилници: актерска, 
ликовна и фотографска. 

Актерски Работилници 

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

 Сенад Абдули во Кичево 

 Столе Мицов  во Радовиш 

 Марија Џиџева во Гевгелија 

 Роберт Ристов во Кавадарци 

   

  

   

  
 
 



 

 
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. 

     

  
        

  



 

Учество на ученици и студенти на меѓународни фестивали за млади 

   
Taoba International Youth Film Festival се одржа во Тбилиси Грузија од 11- 15 Април, 
2019 каде учествувавме на 3 средношколци и 1 студент заедно со околу 200 млади од 
други 5 земји на покана на Culture and Education Foundation, Грузија. 

  

Giffoni International Film Festival во Италија е најголем фестивал за деца и млади во 
светот. На 49тото издание кое се одржа од 19- 27 јули, 2019 учествувавме со 10 
средношколци и 2 студенти кои во тек на десетина дена заедно со над 6200 млади од 
над 50 земји ги следеа фестивалските програми и беа едни од најактивните учесници. 
Фестивалот е организиран од здружението Ente Autonomo Giffoni Experience коe е наш 
партнер и поддржувач. 

Salam International Youth Film Festival во Баку, Азербејџан го одржа своето прво 
издание од 2- 5 септември, 2019 и таму учествувавме со 3 средношколци на покана на 
организаторот Nariman film. На фестивалот учествуваа околу 250 млади од 11 земји. 

Меѓународен фестивал на кратк филм “КРАТКА ФОРМА” во Горњи Милановац, 
Република Србија го одржа пeттото издание од 27-29 септември 2019. 
На овој фестивал учествувавме на покана на Филмски центар Србија и Културниот 
центар Горњи Милановац. Учествувавме со 3 средношколци и еден студент кои беа 
авторите на краткиот филм „Фотографот“ во режија на Мартин Чичовски целосно снимен 
и продуциран од средношколци.  

 


