
 



 

 

Cinema: il Giffoni Experience sbarca nel cuore dei Balcani Festival per ragazzi al via domani a Skopje, poi in 
Albania (ANSAmed) - NAPOLI, 15 OTT - Sbarca nel cuore dei Balcani il Giffoni Experience, destinazione 
Skopje: la prima edizione del piu' famoso festival per ragazzi in versione balcanica, si terra' nella capitale 
della Macedonia dal 17 al 22 ottobre. L'appuntamento con la cerimonia d'apertura del Giffoni Macedonia 
Youth Film Festival e' per domani sera nella cornice del Millennium Movie Theatre, con l'ambasciatore 
italiano in Macedonia, Ernesto Massimino Bellelli. La formula dell'evento seguira' il format consolidato del Gff 
con una giuria composta da 500 ragazzi tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi (Albania, Grecia, Italia, 
Romania, Serbia e Macedonia) che visionera' una selezione di film presentati durante le ultime edizioni del 
Gff. Tre le sezioni, suddivise in base all'eta' dei giurati: +10, +13 e +16 anni. "L'attivita' del Giffoni Experience 
in Macedonia - sottolinea il managing director Claudio Gubitosi - segue il percorso intrapreso gia' da molti 
anni per coinvolgere in modo molto attivo tutta l'area dei Balcani. L'Albania, in questi ultimi anni, e' stato l'hub 
di Giffoni Experience; seguiranno poi il Kosovo, il Montenegro e la Serbia. La nostra presenza sara' anche 
formativa per permettere ai giovani di questi paesi di organizzarsi, promuoversi e integrarsi a pieno titolo in 
Europa. Giffoni World Alliance, questo il progetto che da anni portiamo avanti, non solo esporta un brand 
che nel 2013 ha raggiunto risultati strabilianti ma anche un nuovo concetto di interazione con le giovani 
generazioni di diverse aree del mondo. Dopo la Macedonia, a novembre, Giffoni Experience sara' in Albania, 
poi a Doha in Qatar e, a gennaio 2014, in Brasile, con la seconda edizione di Giffoni - Sao Paulo". Il festival 
macedone ricordera' anche Giuliano Gemma con una retrospettiva dell'attore e, in occasione della settimana 
della lingua italiana nel mondo, rendera' omaggio a Federico Fellini con una mostra dei suoi disegni. Ci 
saranno, inoltre, workshop su come si realizza un film e seminari sulla fotografia e sui videogame e sara' 
girato un film dal Dipartimento Produzione del Gff, con la sceneggiatura degli studenti dell'Accademia delle 
Arti di Skopje. Il programma cinematografico della sezione +10 si aprira' il 18 ottobre con il lungometraggio 
sloveno 'Let's go our own way' del regista Miha Hočevar; la sezione +13 vedra' in concorso 'Regret!', del 
regista olandese Dave Schram, 'Mike says goodbye!' dell'olandese Maria Peters, 'Windstorm' di Katja Von 
Garnier, 'Touch of the light' di Chang Jung-Chi e 'L'ultimo goal' di Federico di Cicilia. Per la sezione +16, 
saranno presentati 'Lore', della regista australiana Cate Shortland, 'The Golden Cage' di Diego Quemada-
Diez, il francese 'Pieces of me' di Nolwenn Lemesle, 'The deflowering of Eva Van End', di Michiel Ten Horn e 
'Black diamonds' del regista spagnolo Miguel Alcantud. Il 21 ottobre sara' proiettato in anteprima nazionale 
"The little Gypsy witch", del regista croato Tomislav Zaja, una commedia musicale con elementi fantastici. Il 
Giffoni Macedonia Youth Film Festival e' co-prodotto con il Fondo cinematografico della Macedonia e dal 
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali del Governo italiano e finanziato con il Fondo Pac Campania 2013-
2014.(ANSAmed). PTR 16-OTT-13 13:21 NNN 

  



 

Cinema: Giffoni Experience in the heart of the Balkans 
Youth film festival starts Thursday in Skopje, then Albania 
 

(ANSAmed) - NAPLES - The first edition of the Giffoni Experience youth film festival in the 
Balkans will kick off in the capital of Macedonia, Skopje, on Thursday through October 22. 
The Giffoni Macedonia Youth Film Festival is opening on Thursday night at the Millenium 
movie theater with the Italian ambassador to Macedonia, Ernesto Massimino Bellelli. 
The format will be the usual one with a jury of 500 members aged 10 to 18 from six countries - 
Albania, Greece, Italy, Romania, Serbia and Macedonia - who will watch the movies presented 
at the last editions of the festival. Jurors will be divided into three sections: plus 10, plus 13 
and plus 16 years of age. 
"The activity of the Giffoni Experience in Macedonia continues as in the past several years to 
involve in a very active way the whole Balkan area", the managing director Claudio Gubitosi 
said. "Albania in the past few years was a hub of the Giffoni Experience; Kosovo, Montenegro 
and Serbia will follow. 
Our presence will also educate to allow youths from these countries to organize, promote 
themselves and integrate fully in Europe. Giffoni World alliance, the project we have promoted 
for years, doesn't only export a brand which gained incredible results in 2013 but also a new 
concept of interaction with young generations from different areas in the world. After 
Macedonia, in November, the Giffoni Experience will be in Albania, then in Doha in Qatar and 
in January 2014 in Brazil with the second edition of Giffoni - Sao Paulo". 
Macedonia's festival will also remember late actor Giuliano Gemma and, on the week 
celebrating the Italian language in the world, it will pay homage to Federico Fellini with an 
exhibit of his drawings. Workshops will also be organized on how films are made. Seminars 
will also be held on photography and videogames and a film will be made by the production 
department of Gff. The screenplay has been written by students at the arts academy in 
Skopje. 
The +10 section will open on October 18 with Slovenia's Let's go our own way by filmmaker 
Miha Hoevar; the +13 section features films competing for an award such as Regret! by Dutch 
filmmaker Dave Schram, Mike says goodbye by Dutch Maria Peters, Windstorm by Katja Von 
Garnier, Touch of the light by Chang Jung-Chi and L'ultimo goal, the last goal, by Federico di 
Cicilia. The +16 section will feature Lore by Australian filmmaker Cate Shortland, the Golden 
Cage by Diego Quemada-Diez, France's Pieces of me by Nolween Lemesle, The deflowering 
of Eva Van End by Michiel Ten Horn and Black Diamonds by Spanish filmmaker Miguel 
Alcantud. 
On October 21 musical comedy The Little Gipsy Witch by Croatian filmmaker Tomislav Zaja 
will debut in the country. 
The Giffoni Macedonia Youth Film Festival is co-produced with Macedonia's film fund and the 
Italian culture ministry and funded by the Pac Fund of the Campania region 2013-
2014.(ANSAmed) 



 

CINEMA: IL GIFFONI FILM FESTIVAL APPRODA IN MACEDONIA LA PRIMA EDIZIONE DEL GIFFONI 
MACEDONIA YOUTH FILM FESTIVAL DA DOMANI AL 22 OTTOBRE Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - Il 
Giffoni Film Festival (Gff) approda in Macedonia.La prima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film Festival 
si svolgera', infatti, da domani al 22 ottobre a Skopje, capitale della Repubblica Macedone, nelle location del 
Millennium Movie Theatre, del Centro Giovanile, della Cineteca Nazionale e delll'Universita' delle Arti. La 
cerimonia di inaugurazione si terra' domani alle 19,30 con la partecipazione dell'ambasciatore d'Italia in 
Macedonia, Ernesto Massimino Bellelli. La formula dell'evento seguira' il format consolidato del Gff con una 
giuria composta da 500 ragazzi di eta' compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi (Albania, 
Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia) che visionera' una selezione di film presentati durante le ultime 
edizioni del Giffoni Film Festival. Il tema scelto per la prima edizione e' 'Step' (Percorsi). "L'attivita' del Giffoni 
Experience in Macedonia - spiega il managing director Claudio Gubitosi - segue il percorso intrapreso gia' da 
molti anni per coinvolgere in modo molto attivo tutta l'area dei Balcani. L'Albania, in questi ultimi anni, e' stato 
l'hub di Giffoni Experience; seguiranno poi il Kosovo, il Montenegro e la Serbia". "La nostra presenza - 
continua Gubitosi - sara' anche formativa per permettere ai giovani di questi paesi di organizzarsi, 
promuoversi e integrarsi a pieno titolo in Europa. Giffoni World Alliance, questo il progetto che da anni 
portiamo avanti, non solo esporta un brand che nel 2013 ha raggiunto risultati strabilianti ma anche un nuovo 
concetto di interazione con le giovani generazioni di diverse aree del mondo. Dopo la Macedonia, a 
novembre, Giffoni Experience sara' in Albania, poi a Doha in Qatar e, a gennaio 2014 in Brasile, con la 
seconda edizione di Giffoni-Sao Paulo".(segue) (Spe/Ct/Adnkronos) 16-OTT-13 13:33 NNNN 
CINEMA: IL GIFFONI FILM FESTIVAL APPRODA IN MACEDONIA (2) (Adnkronos) - Tre le sezioni previste, 
suddivise in base all'eta' dei giurati : +10, +13 e +16 anni. Il programma cinematografico della sezione +10 si 
aprira' il 18 ottobre con il lungometraggio sloveno 'Let's go our own way' del regista Miha Hocevar e 
continuera' nei giorni successivi con una selezione di cortometraggi italiani e macedoni. La sezione +13 
vedra' in concorso 'Regret!', del regista olandese Dave Schram, 'Mike says goodbye!' dell'olandese Maria 
Peters, 'Windstorm' di Katja von Garnier, 'Touch of the light' di Chang Jung-Chi e 'L'ultimo goal' di Federico 
Di Cicilia che sara' presente in sala insieme al produttore Alberto De Matteis per discutere con i ragazzi sul 
film. Per la sezione +16, saranno presentati 'Lore', della regista australiana Cate Shortland, 'The golden 
cage' di Diego Quemada-Diez, il francese 'Pieces of me' di Nolwenn Lemesle, 'The deflowering of Eva Van 
End', di Michiel ten Horn e 'Black diamonds' del regista spagnolo Miguel Alcantud. Prevista per la sezione 
+16 anche una selezione di cortometraggi di produzione macedone: 'Aleric' di Vuk Mitevski, 'Hansel and 
Gretel: the true story' di Goce Cvetanovski, 'Inside' di Ivan Ivanovski, Bardo' di Marija Apchevska, 'To guard 
a mountain' di Izer Aliu e 'Violent youth' di Marko Gjokovikj. Il 21 ottobre sara' proiettato in anteprima 
nazionale 'The little Gypsy Witch', del regista croato Tomislav Žaja, una commedia musicale con elementi 
fantastici che ritrae la vita di una insolita famiglia rom vista attraverso gli occhi di una bambina di 10 anni. 
Per ricordare Giuliano Gemma, recentemente scomparso, il festival macedone presentera' al pubblico una 
retrospettiva di alcuni film dell'attore tra cui 'Il ritorno di Ringo', 'I giorni dell'ira', 'Stella d'argento' e 'Il deserto 
dei tartari'. 

(segue) (Spe/Ct/Adnkronos) 16-OTT-13 13:38 NNNN CINEMA: IL GIFFONI FILM FESTIVAL APPRODA IN 
MACEDONIA (3) (Adnkronos) - In occasione della 'Settimana della Lingua Italiana nel Mondo', organizzata 
dall'ambasciata italiana di Skopje in collaborazione con il Gex, spazio a un grande maestro della storia del 
cinema italiano: Federico Fellini. Il regista romagnolo. che amava disegnare, specialmente i volti dei 
personaggi dei suoi film, verra' omaggiato con una mostra, curata dalla responsabile della sezione Ufficio 
Culturale dell'Ambasciata, Alessandra Ksenija Jelen, che raccogliera' i suoi disegni e le sue opere. Ricco e 
variegato il calendario di attivita' extra-cinematografiche dedicate ai ragazzi durante i sei giorni del festival: 
workshop sugli aspetti tecnici e gli strumenti del cinema (da come si realizza un film di 1 minuto allo 
storytelling), seminari sulla fotografia e sui videogame, mostre, giochi, lezioni di danza e concerti con le 
migliori band macedoni, tra cui gli Eye Cue e i Bar Zeppelin. Il dipartimento produzione del Giffoni 
Experience realizzera' un film con sceneggiatura scritta dagli studenti dell'Accademia delle Arti di Skopje. 
L'opera, che sara' girata dai registi del Gff Luca Apolito, Gianvincenzo Nastasi e Francesco Paglioli, sara' 
presentata al pubblico del festival durante la cerimonia di chiusura il 22 ottobre. (Spe/Ct/Adnkronos) 16-OTT-
13 13:40 NNNN   



 

Al via Giffoni Experience in 
Macedonia, in giuria 500 giovani 
da 6 paesi 
Il festival si terrà a Skopje. In programma una retrospettiva su 
Gemma 

di com/onp - 16 ottobre 2013 11:08fonte ilVelino/AGV NEWSRoma

 
La prima edizione del GIFFONI MACEDONIA YOUTH FILM FESTIVAL si svolgerà da domani 17 al 22 
ottobre a Skopje - capitale della Repubblica Macedone - nelle splendide location del Millennium Movie 
Theatre, del Centro Giovanile, della Cineteca Nazionale e dell’Università delle Arti. La cerimonia di 
inaugurazione si terrà il 17 ottobre alle 19:30 con la partecipazione dell’Ambasciatore della Repubblica 
Italiana in Macedonia Ernesto Massimino Bellelli. La formula dell’evento seguirà il format consolidato 
del GFF con una giuria composta da 500 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei 
Paesi (Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia) che visionerà una selezione di film 
presentati durante le ultime edizioni del Giffoni Film Festival. Il tema scelto per la prima edizione è 
STEP (Percorsi). “L’attività del Giffoni Experience in Macedonia – dichiara il managing direcotr Claudio 
Gubitosi - segue il percorso intrapreso già da molti anni per coinvolgere in modo molto attivo tutta l’area 
dei Balcani. L’Albania, in questi ultimi anni, è stato l’hub di Giffoni Experience; seguiranno poi il Kosovo, 
il Montenegro e la Serbia. La nostra presenza - continua Gubitosi - sarà anche formativa per permettere 
ai giovani di questi paesi di organizzarsi, promuoversi e integrarsi a pieno titolo in Europa. Giffoni World 
Alliance, questo il progetto che da anni portiamo avanti, non solo esporta un brand che nel 2013 ha 
raggiunto risultati strabilianti ma anche un nuovo concetto di interazione con le giovani generazioni di 
diverse aree del mondo. Dopo la Macedonia, a novembre, Giffoni Experience sarà in Albania, poi a 
Doha in Qatar e, a gennaio 2014, in Brasile, con la seconda edizione di Giffoni - Sao Paulo”.  
 
Tre le sezioni previste, suddivise in base all’età dei giurati : +10, +13 e +16 anni. Il programma 
cinematografico della sezione +10 si aprirà il 18 ottobre con il lungometraggio sloveno LET’S GO OUR 
OWN WAY del regista Miha Hočevar e continuerà nei giorni successivi con una selezione di 



cortometraggi italiani e macedoni. La sezione +13 vedrà in concorso REGRET!, del regista olandese 
Dave Schram, MIKE SAYS GOODBYE! dell’olandese Maria Peters, WINDSTORM di Katja von Garnier, 
TOUCH OF THE LIGHT di Chang Jung-Chi e L’ULTIMO GOAL di Federico Di Cicilia che sarà presente 
in sala insieme al produttore Alberto De Matteis per discutere con i ragazzi sul film. Per la sezione +16, 
saranno presentati LORE, della regista australiana Cate Shortland, THE GOLDEN CAGE di Diego 
Quemada-Diez, il francese PIECES OF ME di Nolwenn Lemesle, THE DEFLOWERING OF EVA VAN 
END, di Michiel ten Horn e BLACK DIAMONDS del regista spagnolo Miguel Alcantud. Prevista per la 
sezione +16 anche una selezione di cortometraggi di produzione macedone: ALERIC di Vuk Mitevski, 
HANSEL AND GRETEL: THE TRUE STORY di Goce Cvetanovski, INSIDE di Ivan Ivanovski, BARDO 
di Marija Apchevska, TO GUARD A MOUNTAIN di Izer Aliu e VIOLENT YOUTH di Marko Gjokovikj.  
 
Il 21 ottobre sarà proiettato in anteprima nazionale THE LITTLE GYPSY WITCH, del regista croato 
Tomislav Žaja, una commedia musicale con elementi fantastici che ritrae la vita di una insolita famiglia 
rom vista attraverso gli occhi di una bambina di 10 anni. Per ricordare Giuliano Gemma, recentemente 
scomparso, il festival macedone presenterà al pubblico una retrospettiva di alcuni film dell’attore tra cui 
IL RITORNO DI RINGO, I GIORNI DELL’IRA, STELLA D’ARGENTO e IL DESERTO DEI TARTARI. In 
occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, organizzata dall'Ambasciata Italiana di 
Skopje in collaborazione con il GEX, spazio a un grande maestro della storia del cinema italiano: 
Federico Fellini. Il regista romagnolo – che amava disegnare, specialmente i volti dei personaggi dei 
suoi film – verrà omaggiato con una mostra, curata dalla responsabile della sezione Ufficio Culturale 
dell’Ambasciata, Alessandra Ksenija Jelen, che raccoglierà i suoi disegni e le sue opere. Ricco e 
variegato il calendario di attività extra-cinematografiche dedicate ai ragazzi durante i sei giorni del 
festival: workshop sugli aspetti tecnici e gli strumenti del cinema (da come si realizza un film di 1 minuto 
allo storytelling), seminari sulla fotografia e sui videogame, mostre, giochi, lezioni di danza e concerti 
con le migliori band macedoni, tra cui gli Eye Cue e i Bar Zeppelin. Il dipartimento produzione del 
Giffoni Experience realizzerà un film con sceneggiatura scritta dagli studenti dell'Accademia delle Arti di 
Skopje. L’opera, che sarà girata dai registi del GFF Luca Apolito, Gianvincenzo Nastasi e Francesco 
Paglioli, sarà presentata al pubblico del festival durante la cerimonia di chiusura il 22 ottobre.  
 
La delegazione del Giffoni Experience che parteciperà al festival sarà composta dal managing director, 
Claudio Gubitosi, dal Presidente Pietro Rinaldi, e da altri membri della direzione artistica. Delle 
istituzioni italiane saranno presenti Maria Giuseppina Troccoli, Direttore Servizio II - Produzione, 
Distribuzione, Esercizio e Industrie Tecniche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ciro 
Castaldo, dirigente Settore Turismo, Sport, Spettacolo e Cultura della Provincia di Salerno. Co-prodotto 
con il Fondo Cinematografico della Macedonia e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 
Governo Italiano e finanziato con il Fondo Pac Campania 2013-2014, il festival è stato fortemente 
voluto dal Ministero della Cultura macedone, guidato da Elizabeta Kanceska-Milevska, dal Direttore del 
Fondo cinematografico macedone, Darko Basheski e dalla Direttrice della Cineteca Nazionale della 
Macedonia, Mimi Giorgoska-Ilievska. A curare tutta la macchina organizzativa saranno il regista e 
produttore Ivo Antov, direttore esecutivo del festival ed Elena Velichkovska, direttore artistico. 

 

  



 

Cinema per ragazzi, Giffoni Experience vola in Macedonia 

SKOPJE 

(16 ott) Piace ai ragazzi, conquista gli adulti, vola oltreoceano. Con alle spalle più di quaranta anni di 
successi il Giffoni Film Festival continua ad essere un evento tanto atteso quanto fortunato. “Di tutti 
i Festival – per usare le parole di François Truffaut – quello di Giffoni è il più necessario”: necessario 
perché ha un respiro internazionale, perché regala momenti di confronto, perché registi autori e 
interpreti vedono nelle manifestazione ospitata dal paese in provincia di Salerno, molto più che una 
vetrina. Necessario perché racconta la nuova generazione e perché proprio ai ragazzi dà spazio e 
voce: al Giffoni Film Festival, infatti, i protagonisti sono i giovani e il pubblico e i giurati provengono 
da ogni parte del mondo. E ora il Giffoni Film Festival – dopo aver già conquistato altri Paesi, dal 
Qatar al Brasile – è pronto per approdare in Macedonia. La prima edizione del Giffoni Macedonia 
Youth Film festival si svolgerà, infatti, a partire da  domani e si concluderà martedì 22 ottobre  a 
Skopje - capitale della Repubblica Macedone. Ad ospitare  il Festival del Cinema per Ragazzi sarà il 
Millennium Movie Theatre, il Centro Giovanile, la Cineteca Nazionale e l’Università delle Arti. La 
cerimonia di inaugurazione si terrà domani alle 19.30 e vedrà la partecipazione dell’Ambasciatore 
della Repubblica Italiana in Macedonia Ernesto Massimino Bellelli.  La formula dell’evento seguirà il 
format vincente e ormai consolidato del GFF con una giuria composta da 500 ragazzi di età compresa 
tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi: Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia che 
visionerà una selezione di film presentati durante le ultime edizioni del Giffoni Film Festival. Il tema 
scelto per la prima edizione è “Step (Percorsi)”. “L’attività del Giffoni Experience in Macedonia – 
dichiara il managing direcotr Claudio Gubitosi – segue il percorso intrapreso già da molti anni per 
coinvolgere in modo molto attivo tutta l’area dei Balcani. L’Albania, in questi ultimi anni, è stato 
l’hub di Giffoni Experience; seguiranno poi il Kosovo, il Montenegro e la Serbia. La nostra presenza – 
continua Gubitosi – sarà anche formativa per permettere ai giovani di questi paesi di organizzarsi, 
promuoversi e integrarsi a pieno titolo in Europa. Giffoni World Alliance, questo il progetto che da 
anni portiamo avanti, non solo esporta un brand che nel 2013 ha raggiunto risultati strabilianti ma 
anche un nuovo concetto di interazione con le giovani generazioni di diverse aree del mondo. Dopo la 
Macedonia, a novembre, Giffoni Experience sarà in Albania, poi a Doha in Qatar e, a gennaio 2014 in 
Brasile, con la seconda edizione di Giffoni-Sao Paulo”. (Gil) 

SCHEDA / LE SEZIONI 

Tre le sezioni previste, suddivise in base all’età dei giurati : +10,  +13 e +16 anni. Il programma 
cinematografico della sezione +10 si aprirà il 18 ottobre con il lungometraggio sloveno Let’s go our 
own way del regista Miha Hočevar e continuerà nei giorni successivi con una selezione di 
cortometraggi italiani e macedoni. La sezione +13 vedrà in concorso Regret!, del regista olandese 
Dave Schram, Mike says goodbye! dell’olandese Maria Peters,  Windstorm di Katja von Garnier, Touch 
of the light di Chang Jung-Chi e L’ultimo goal di Federico Di Cicilia che sarà presente in sala insieme 
al produttore Alberto De Matteis per discutere con i ragazzi sul film. Per la sezione +16, saranno 
presentati Lore, della regista australiana Cate Shortland, The golden cage di Diego Quemada-Diez, il 
francese Pieces of me di Nolwenn Lemesle, The deflowering of eva van end, di Michiel ten Horn e 
Black diamonds del regista spagnolo Miguel Alcantud. Prevista per la sezione +16 anche una selezione 
di cortometraggi di produzione macedone: Aleric di Vuk Mitevski, Hansel and gretel: the true story di 
Goce Cvetanovski, Inside di Ivan Ivanovski, Bardo di Marija Apchevska, To guard a mountain di Izer 
Aliu e Violent youth di Marko Gjokovikj.   Il 21 ottobre sarà proiettato in anteprima nazionale The 
little gypsy witch, del regista croato Tomislav Žaja, una commedia musicale con elementi fantastici 
che ritrae la vita di una insolita famiglia rom vista attraverso gli occhi di una bambina di 10 anni. Per 



ricordare Giuliano Gemma, recentemente scomparso, il festival macedone presenterà al pubblico una 
retrospettiva di alcuni film dell’attore tra cui Il ritorno di Ringo, I giorni dell’ira, Stella d’argento e il 
Deserto dei tartari. 

  



 

Giffoni Experience in Macedonia 
La prima edizione del festival, con una giuria di 500 giovani provenienti da sei Paesi, si terrà a Skopje 
dal 17 al 22 ottobre. In programma film, dibattiti, laboratori, mostre e una retrospettiva in memoria di 
Giuliano Gemma. 
 

La prima edizione del GIFFONI MACEDONIA YOUTH FILM FESTIVAL si svolgerà dal 17 al 22 
Ottobre a Skopje - capitale della Repubblica Macedone - nelle splendide location del Millennium Movie 
Theatre, del Centro Giovanile, della Cineteca Nazionale e dell'Università delle Arti. La cerimonia di 
inaugurazione si terrà il 17 ottobre alle 19:30 con la partecipazione dell'Ambasciatore della Repubblica 
Italiana in MacedoniaErnesto Massimino Bellelli. La formula dell'evento seguirà il format consolidato 
del GFF con una giuria composta da 500 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei 
Paesi (Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia) che visionerà una selezione di film 
presentati durante le ultime edizioni del Giffoni Film Festival. Il tema scelto per la prima edizione è 
STEP (Percorsi). "L'attività del Giffoni Experience in Macedonia" dichiara il managing director Claudio 
Gubitosi "segue il percorso intrapreso già da molti anni per coinvolgere in modo molto attivo tutta l'area 
dei Balcani. L'Albania, in questi ultimi anni, è stato l'hub di Giffoni Experience; seguiranno poi il Kosovo, 
il Montenegro e la Serbia. La nostra presenza sarà anche formativa per permettere ai giovani di questi 
paesi di organizzarsi, promuoversi e integrarsi a pieno titolo in Europa. Giffoni World Alliance, questo il 
progetto che da anni portiamo avanti, non solo esporta un brand che nel 2013 ha raggiunto risultati 
strabilianti ma anche un nuovo concetto di interazione con le giovani generazioni di diverse aree del 
mondo. Dopo la Macedonia, a novembre, Giffoni Experience sarà in Albania, poi a Doha in Qatar e, a 
gennaio 2014, in Brasile, con la seconda edizione di Giffoni - Sao Paulo". 
 
Tre le sezioni previste, suddivise in base all'età dei giurati : +10, +13 e +16 anni. Il programma 
cinematografico della sezione +10 si aprirà il 18 ottobre con il lungometraggio sloveno Let's Go Your 
Own Way del regista Miha Hočevar e continuerà nei giorni successivi con una selezione di 
cortometraggi italiani e macedoni. La sezione +13 vedrà in concorso Regret!, del regista 
olandese Dave Schram, Mike Says Goodbye!dell'olandese Maria Peters, Windstorm di Katja von 
Garnier,Touch of the Light di Chang Jung-Chi e L'ultimo goal diFederico Di Cicilia che sarà 
presente in sala insieme al produttore Alberto De Matteis per discutere con i ragazzi sul film. Per la 
sezione +16, saranno presentati Lore, della regista australiana Cate Shortland, The Golden 
Cage di Diego Quemada-Diez, il francese Pieces of me di Nolwenn Lemesle, The Deflowering of 
Eva Van End, di Michiel ten Horn e Black Diamonds del regista spagnolo Miguel Alcantud. Prevista 
per la sezione +16 anche una selezione di cortometraggi di produzione macedone: Aleric di Vuk 
Mitevski, Hansel and Gretel: The True Story di Goce Cvetanovski, Inside di Ivan 
Ivanovski, Bardo di Marija Apchevska, To Guard A Mountain di Izer Aliu e Violent Youth diMarko 
Gjokovikj.  
 
Il 21 ottobre sarà proiettato in anteprima nazionale The Little Gypsy Witch, del regista 
croato Tomislav Žaja, una commedia musicale con elementi fantastici che ritrae la vita di una insolita 
famiglia rom vista attraverso gli occhi di una bambina di 10 anni. Per ricordare Giuliano Gemma, 
recentemente scomparso, il festival macedone presenterà al pubblico una retrospettiva di alcuni film 
dell'attore tra cui Il ritorno di Ringo, I giorni dell'ira, Sella d'argento e Il deserto dei tartari. In 
occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, organizzata dall'Ambasciata Italiana di 
Skopje in collaborazione con il GEX, spazio a un grande maestro della storia del cinema 
italiano: Federico Fellini. Il regista romagnolo - che amava disegnare, specialmente i volti dei 
personaggi dei suoi film - verrà omaggiato con una mostra, curata dalla responsabile della sezione 
Ufficio Culturale dell'Ambasciata, Alessandra Ksenija Jelen, che raccoglierà i suoi disegni e le sue 
opere. Ricco e variegato il calendario di attività extra-cinematografiche dedicate ai ragazzi durante i sei 
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giorni del festival: workshop sugli aspetti tecnici e gli strumenti del cinema (da come si realizza un film 
di 1 minuto allo storytelling), seminari sulla fotografia e sui videogame, mostre, giochi, lezioni di danza e 
concerti con le migliori band macedoni, tra cui gli Eye Cue e i Bar Zeppelin. Il dipartimento produzione 
del Giffoni Experience realizzerà un film con sceneggiatura scritta dagli studenti dell'Accademia delle 
Arti di Skopje. L'opera, che sarà girata dai registi del GFF Luca Apolito, Gianvincenzo 
Nastasi e Francesco Paglioli, sarà presentata al pubblico del festival durante la cerimonia di chiusura 
il 22 ottobre. 

 



 

17 ottobre 2013 

Velichkovska, unire cinema ed educazione 
500 ragazzi a Skopje per Giffoni Experience 
 

"Unire il cinema all'educazione": è uno dei significati e degli obiettivi del 
Macedonia Youth Film Festival, prima edizione del festival per ragazzi Giffoni 
Experience in versione balcanica, al quale partecipano circa 500 ragazzi 
provenienti dalla Macedonia ma anche da Albania, Grecia, Italia, Romania e 
Serbia. Lo spiega Elena Velichkovska, direttrice esecutiva di Giffoni 
Macedonia. "Il motto del festival - dice - è unire il cinema all'educazione, fare i 
primi esordi nell'avvicinare i film alla generazione dei giovani". 

 



 
 

Cinema: Giffoni Macedonia, soddisfazione direttore Gubitosi 
Chiusa prima edizione balcanica film festival per ragazzi  
   (ANSA) - SKOPJE, 22 OTT - Grande soddisfazione per 
l'andamento del Giffoni Experience, la prima edizione del 
festival del cinema per ragazzi in versione balcanica svoltosi a 
Skopje, e' stata espressa da Claudio Gubitosi, direttore 
artistico e creatore della manifestazione. ''Skopje in questi 
giorni ha vissuto con lo spirito di Giffoni. Mi aspettavo un 
buon esito, e io sono piu' che soddisfatto dei giovani 
partecipanti e dell'intera organizzazione'', ha detto Gubitosi 
in una conferenza stampa questa sera al termine del festival. Il 
direttore ha sottolineato l'importanza degli accordi conclusi a 
margine della manifestazione, a cominciare da quello fra i due 
ministeri della cultura italiano e macedone. E' stato concordato 
fra l'altro che il Paese balcanico sara' nel 2014 ospite d'onore 
alla Borsa mediterranea per lo scambio del turismo archeologico, 
prevista in novembre a Salerno. ''I ragazzi sono stati 
eccezionali e hanno mostrato grande interesse e entusiasmo, 
anche nella frequenza dei laboratori'', ha osservato Gubitosi. 
''Abbiamo voluto proporre Giuliano Gemma quale ospite speciale 
del festival, ma purtroppo poco prima della manifestazione ha 
perso tragicamente la vita''. Gubitosi ha elogiato gli 
organizzatori del 'Giffoni Macedonia' e ha ringraziato il 
ministro della cultura Elizabeta Kanceska-Milevska, che ha 
espresso da parte sua l'interesse a proseguire la 
collaborazione. (ANSA)     Y2Y-QN 
22-OTT-13 21:14 NNNN 
 
 
Gubitosi, a Skopje lo spirito di Giffoni 
Chiusa prima edizione balcanica film festival per ragazzi  
ANSA) - SKOPJE, 22 OTT - Grande soddisfazione per l'andamento 
del Giffoni Experience, prima edizione del festival del cinema 
per ragazzi in versione balcanica svoltosi a Skopje, e' stata 
espressa da Claudio Gubitosi, direttore artistico e creatore 
della manifestazione. "Skopje in questi giorni ha vissuto con lo 
spirito di Giffoni. Mi aspettavo un buon esito, e io sono piu' 
che soddisfatto dei giovani partecipanti e dell'intera 
organizzazione", ha detto Gubitosi in serata alla conferenza 
stampa al termine del festival.     XWE-DF 
22-OTT-13 21:29 NNNN 
 
 
  



 
 
Gff in Macedonia, ecco i vincitori 
Riconoscimenti per i film 'Regret' e 'Pieces of Me' 
 
Guarda la foto1 di 1 
(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - Sono 'Regret!' di Dave Schram per la sezione +13 e 'Pieces of me' del regista 
Nolwenn Lemesle per quella +16 le pellicole vincitrici della prima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film 
Festival, che si è tenuto a Skopje dal 18 al 22 ottobre. 
 
La giuria, composta da 500 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi (Albania, 
Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia), ha visionato una selezione di film presentati durante le ultime 
edizioni del Giffoni Film Festival. 
 
A rappresentare l'Italia il film 'L'ultimo goal' di Federico Di Cicilia, presente in sala insieme al produttore 
Alberto De Matteis. Durante la cerimonia di chiusura è stata proiettata la prima co-produzione italo 
macedone realizzata dai registi del dipartimento produzioni del Gff Luca Apolito, Gianvincenzo Nastasi e 
Francesco Paglioli. 'For Angela', questo il titolo dell'opera, racconta la storia di un musicista che 
improvvisamente sembra aver smarrito la capacità di comporre musica. L'incontro con Angela, anche lei 
musicista, restituirà al compositore quello che sembrava smarrito: creatività e ispirazione. 
 
Soddisfatto il direttore artistico di Giffoni Experience, Claudio Gubitosi: "Skopje in questi giorni ha vissuto 
con lo spirito di Giffoni. Mi aspettavo un buon risultato ma il livello raggiunto ha superato ogni aspettativa''. 
  



 
 

Gff guarda nuove mete, Georgia e Seattle 
Scritto da: tatonno 7 ore ago in Notizie Locali Inserisci un commento 

(ANSA) – NAPOLI, 23 OTT – Messa alle spalle la prima edizione 
del Giffoni Macedonia Youth Film Festival, il Giffoni Experience 
guarda ai prossimi appuntamenti, con diverse tappe già fissate e 
nuove richieste di cooperazione come quelle pervenute dai 
responsabili del Fondo Cinematografico del Ministero della 
Cultura della Georgia e dai responsabili del Festival per 
Ragazzi di Seattle. 
”La Campania, ancora una volta grazie a Giffoni – ha 
sottolineato l’ideatore del festival Claudio Gubitosi – è al 
centro dell’attenzione culturale, economica e commerciale nel 
mondo. Fra poco Giffoni ritorna nei Balcani, con la nona 
edizione di Giffoni-Albania, in programma dal 19 al 24 novembre. 
Poi tappa in Qatar, dove collaboriamo con il Doha Film Institute 
per la prima edizione dell’Ayjal Film Festival dal 26 al 30 
novembre. L’organizzazione per la seconda edizione di 
Giffoni-Sao Paolo a gennaio 2014, è attiva e pronta per un 
evento che coinvolgerà migliaia di ragazzi brasiliani”. 
”Pochi giorni fa – ha aggiunto – ho ricevuto una telefonata 
dell’assessore Regionale alla Cultura, Caterina Miraglia, in 
visita ufficiale in Argentina, che mi ha confermato l’interesse 
del governatore di Buenos Aires di poter avere anche lì la 
presenza di Giffoni. Questa richiesta è stata inserita in un 
protocollo di intesa tra la Regione Campania e l’Argentina”. 
Il prossimo appuntamento con la Macedonia sarà a Ottobre 2014 
per la seconda edizione del Giffoni Youth Film Festival. 
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l Giffoni Festival in Macedonia 
con l'omaggio a Giuliano Gemma 
A Skopje dal 17 al 22 ottobre con una retrospettiva dell'attore recentemente scomparso. In giuria 
500 ragazzi tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi.Tre le sezioni, suddivise in base all'età dei 
giurati: +10, +13 e +16 anni 
 
Sbarca nel cuore dei Balcani il Giffoni Experience, destinazione Skopje: la prima edizione del più 
famoso festival per ragazzi in versione balcanica, si terrà nella capitale della Macedonia dal 17 al 22 
ottobre. 
L'appuntamento con la cerimonia d'apertura del Giffoni Macedonia Youth Film Festival si svolgerà al 
Millennium Movie Theatre, con l'ambasciatore italiano in Macedonia, Ernesto Massimino Bellelli. 
 
La formula dell'evento seguirà il format consolidato del Giffoni Film Festival con una giuria composta da 
500 ragazzi tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi (Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e 
Macedonia) che visionerà una selezione di film presentati durante le ultime edizioni del Gff. Tre le 
sezioni, suddivise in base all'età dei giurati: +10, +13 e +16 anni. 
 
"L'attività del Giffoni Experience in Macedonia - sottolinea il managing director Claudio Gubitosi - segue 
il percorso intrapreso già da molti anni per coinvolgere in modo molto attivo tutta l'area dei Balcani. 
L'Albania, in questi ultimi anni, è stato l'hub di Giffoni Experience; seguiranno poi il Kosovo, il 
Montenegro e la Serbia. La nostra presenza sarà anche formativa per permettere ai giovani di questi 
paesi di organizzarsi, promuoversi e integrarsi a pieno titolo in Europa. Giffoni World Alliance, questo il 
progetto che da anni portiamo avanti, non solo esporta un brand che nel 2013 ha raggiunto risultati 
strabilianti ma anche un nuovo concetto di interazione con le giovani generazioni di diverse aree del 
mondo. Dopo la Macedonia, a novembre, Giffoni Experience sarà in Albania, poi a Doha in Qatar e, a 
gennaio 2014, in Brasile, con la seconda edizione di Giffoni - Sao Paulo". 
 
Il festival macedone ricorderà anche Gemma con una retrospettiva dell'attore e, in occasione della 
settimana della lingua italiana nel mondo, renderà omaggio a Federico Fellini con una mostra dei suoi 
disegni. Ci saranno, inoltre, workshop su come si realizza un film e seminari sulla fotografia e sui 
videogame e sarà girato un film dal Dipartimento Produzione del GFF, con la sceneggiatura degli 
studenti dell'Accademia delle Arti Skopje. 
 
Il programma cinematografico della sezione +10 si aprirà il 18 ottobre con il lungometraggio sloveno 
"Let's Go Our Own Way" del regista Miha Ho? evar; la sezione +13 vedrà in concorso 'Regret!', del 
regista olandese Dave Schram, "Mike Says Goodbye!" dell'olandese Maria Peters,  "Windstorm" di 
Katja Von Garnier, "Touch of the Light" di Chang Jung-Chi e "L'ultimo goal" di Federico di Cicilia. Per la 
sezione +16, saranno presentati "Lore", della regista australiana Cate Shortland, "The Golden Cage" di 
Diego Quemada-Diez, il francese "Pieces of me" di Nolwenn Lemesle, "The Deflowering of Eva Van 
End", di Michiel Ten 
 
 Horn e "Black Diamonds" del regista spagnolo Miguel Alcantud.  
 
Il 21 ottobre sarà proiettato in anteprima nazionale "The Little Gypsy Witch", del regista croato Tomislav 
Zaja, una commedia musicale con elementi fantastici. Il Giffoni Macedonia Youth Film Festival è co-
prodotto con il Fondo cinematografico della Macedonia e dal ministero per i Beni e le attività culturali 
del governo italiano e finanziato con il Fondo Pac Campania 2013-2014. 
  



 

Giffoni Experience in Macedonia 
notizia a cura di Valentina D'Amicoscritta il 17 ottobre 2013Fonte: Comunicato stampa 

La prima edizione del festival, con una giuria di 500 giovani provenienti da sei Paesi, si terrà a Skopje 
dal 17 al 22 ottobre. In programma film, dibattiti, laboratori, mostre e una retrospettiva in memoria di 
Giuliano Gemma. 
 

La prima edizione del GIFFONI MACEDONIA YOUTH FILM FESTIVAL si svolgerà dal 17 al 22 
Ottobre a Skopje - capitale della Repubblica Macedone - nelle splendide location del Millennium Movie 
Theatre, del Centro Giovanile, della Cineteca Nazionale e dell'Università delle Arti. La cerimonia di 
inaugurazione si terrà il 17 ottobre alle 19:30 con la partecipazione dell'Ambasciatore della Repubblica 
Italiana in MacedoniaErnesto Massimino Bellelli. La formula dell'evento seguirà il format consolidato 
del GFF con una giuria composta da 500 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei 
Paesi (Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia) che visionerà una selezione di film 
presentati durante le ultime edizioni del Giffoni Film Festival. Il tema scelto per la prima edizione è 
STEP (Percorsi). "L'attività del Giffoni Experience in Macedonia" dichiara il managing director Claudio 
Gubitosi "segue il percorso intrapreso già da molti anni per coinvolgere in modo molto attivo tutta l'area 
dei Balcani. L'Albania, in questi ultimi anni, è stato l'hub di Giffoni Experience; seguiranno poi il Kosovo, 
il Montenegro e la Serbia. La nostra presenza sarà anche formativa per permettere ai giovani di questi 
paesi di organizzarsi, promuoversi e integrarsi a pieno titolo in Europa. Giffoni World Alliance, questo il 
progetto che da anni portiamo avanti, non solo esporta un brand che nel 2013 ha raggiunto risultati 
strabilianti ma anche un nuovo concetto di interazione con le giovani generazioni di diverse aree del 
mondo. Dopo la Macedonia, a novembre, Giffoni Experience sarà in Albania, poi a Doha in Qatar e, a 
gennaio 2014, in Brasile, con la seconda edizione di Giffoni - Sao Paulo". 
 
Tre le sezioni previste, suddivise in base all'età dei giurati : +10, +13 e +16 anni. Il programma 
cinematografico della sezione +10 si aprirà il 18 ottobre con il lungometraggio sloveno Let's Go Your 
Own Way del regista Miha Hočevar e continuerà nei giorni successivi con una selezione di 
cortometraggi italiani e macedoni. La sezione +13 vedrà in concorso Regret!, del regista 
olandese Dave Schram, Mike Says Goodbye!dell'olandese Maria Peters, Windstorm di Katja von 
Garnier,Touch of the Light di Chang Jung-Chi e L'ultimo goal diFederico Di Cicilia che sarà 
presente in sala insieme al produttore Alberto De Matteis per discutere con i ragazzi sul film. Per la 
sezione +16, saranno presentati Lore, della regista australiana Cate Shortland, The Golden 
Cage di Diego Quemada-Diez, il francese Pieces of me di Nolwenn Lemesle, The Deflowering of 
Eva Van End, di Michiel ten Horn e Black Diamonds del regista spagnolo Miguel Alcantud. Prevista 
per la sezione +16 anche una selezione di cortometraggi di produzione macedone: Aleric di Vuk 
Mitevski, Hansel and Gretel: The True Story di Goce Cvetanovski, Inside di Ivan 
Ivanovski, Bardo di Marija Apchevska, To Guard A Mountain di Izer Aliu e Violent Youth diMarko 
Gjokovikj.  
 
Il 21 ottobre sarà proiettato in anteprima nazionale The Little Gypsy Witch, del regista 
croato Tomislav Žaja, una commedia musicale con elementi fantastici che ritrae la vita di una insolita 
famiglia rom vista attraverso gli occhi di una bambina di 10 anni. Per ricordare Giuliano Gemma, 
recentemente scomparso, il festival macedone presenterà al pubblico una retrospettiva di alcuni film 
dell'attore tra cui Il ritorno di Ringo, I giorni dell'ira, Sella d'argento e Il deserto dei tartari. In 
occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, organizzata dall'Ambasciata Italiana di 
Skopje in collaborazione con il GEX, spazio a un grande maestro della storia del cinema 
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italiano: Federico Fellini. Il regista romagnolo - che amava disegnare, specialmente i volti dei 
personaggi dei suoi film - verrà omaggiato con una mostra, curata dalla responsabile della sezione 
Ufficio Culturale dell'Ambasciata, Alessandra Ksenija Jelen, che raccoglierà i suoi disegni e le sue 
opere. Ricco e variegato il calendario di attività extra-cinematografiche dedicate ai ragazzi durante i sei 
giorni del festival: workshop sugli aspetti tecnici e gli strumenti del cinema (da come si realizza un film 
di 1 minuto allo storytelling), seminari sulla fotografia e sui videogame, mostre, giochi, lezioni di danza e 
concerti con le migliori band macedoni, tra cui gli Eye Cue e i Bar Zeppelin. Il dipartimento produzione 
del Giffoni Experience realizzerà un film con sceneggiatura scritta dagli studenti dell'Accademia delle 
Arti di Skopje. L'opera, che sarà girata dai registi del GFF Luca Apolito, Gianvincenzo 
Nastasi e Francesco Paglioli, sarà presentata al pubblico del festival durante la cerimonia di chiusura 
il 22 ottobre. 
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Cinema: il Giffoni Film Festival approda in 
Macedonia 
Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - Il Giffoni Film Festival (Gff) approda in Macedonia.La prima edizione del 

Giffoni Macedonia Youth Film Festival si svolgerà, infatti, da domani al 22 ottobre a Skopje, capitale 

della Repubblica Macedone, nelle location del Millennium Movie Theatre, del Centro Giovanile, della 

Cineteca Nazionale e delll’Università delle Arti. La cerimonia di inaugurazione si terrà domani alle 

19,30 con la partecipazione dell’ambasciatore d'Italia in Macedonia, Ernesto Massimino Bellelli. 

La formula dell’evento seguirà il format consolidato del Gff con una giuria composta da 500 ragazzi di 

età compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi (Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e 

Macedonia) che visionerà una selezione di film presentati durante le ultime edizioni del Giffoni Film 

Festival. Il tema scelto per la prima edizione è 'Step' (Percorsi). "L’attività del Giffoni Experience in 

Macedonia – spiega il managing director Claudio Gubitosi – segue il percorso intrapreso già da molti 

anni per coinvolgere in modo molto attivo tutta l’area dei Balcani. L’Albania, in questi ultimi anni, è 

stato l’hub di Giffoni Experience; seguiranno poi il Kosovo, il Montenegro e la Serbia". 

"La nostra presenza – continua Gubitosi – sarà anche formativa per permettere ai giovani di questi 

paesi di organizzarsi, promuoversi e integrarsi a pieno titolo in Europa. Giffoni World Alliance, questo il 

progetto che da anni portiamo avanti, non solo esporta un brand che nel 2013 ha raggiunto risultati 

strabilianti ma anche un nuovo concetto di interazione con le giovani generazioni di diverse aree del 

mondo. Dopo la Macedonia, a novembre, Giffoni Experience sarà in Albania, poi a Doha in Qatar e, a 

gennaio 2014 in Brasile, con la seconda edizione di Giffoni-Sao Paulo". 
 

  



 

Giffoni Experience Macedonia 17-22 ottobre 2013 
„ 

Giffoni Experience è sbarcato in Macedonia 
Nella capitale della Repubblica Macedone è sbarcato il festival per 
ragazzi più famoso del mondo: il Giffoni Macedonia Youth Film Festival 
promette di essere all'altezza del suo omonimo italiano 

 

Giffoni Experience Macedonia 17-22 ottobre 2013 

„i terrà a Skopje dal 17 al 22 ottobre la prima edizione del festival di Giffoni Macedonia. Nella capitale della 

Repubblica Macedone è sbarcato il festival per ragazzi più famoso del mondo: il Giffoni Macedonia Youth Film 
Festival promette di essere all'altezza del suo omonimo italiano. Nelle splendide location del Millennium Movie Theatre, 

del Centro Giovanile, della Cineteca Nazionale e dell’Università delle Arti si inaugura il festival con una cerimonia in 

grande il 17 ottobre alle 19:30, cui parteciperà l’Ambasciatore della Repubblica Italiana in Macedonia, Ernesto 

Massimino Bellelli. Naturalmente la formula del festival si atterrà a quella di un'edizione normale del GFF e prevederà 

una giuria composta da cinquecento ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi, ovvero Albania, 

Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia, cui spetterà il compito di visionare una vasta selezione di film presentati 

durante le ultime edizioni del Giffoni Film Festival. Il tema scelto per la prima edizione macedone è Step, ovvero percorsi, 

e infatti il Giffoni Macedonia segue proprio il percorso del suo corrispettivo italiano "Per coinvolgere in modo molto attivo 
tutta l’area dei Balcani - ha dichiarato il direttore Claudio Gubitosi - L’Albania, in questi ultimi anni, è stato l’hub di 

Giffoni Experience, a cui seguiranno il Kosovo, il Montenegro e la Serbia. La nostra presenza - ha continuato Gubitosi - 

sarà anche formativa per permettere ai giovani di questi paesi di organizzarsi, promuoversi e integrarsi a pieno titolo in 

Europa". Il Giffoni Experience, però, non si fermerà alla Macedonia "Dopo la Macedonia - ha affermato sempre Gubitosi - 

a novembre, Giffoni Experience sarà in Albania, poi a Doha in Qatar e a gennaio 2014 in Brasile, con la seconda 

edizione di Giffoni - Sao Paulo”. Un vero e proprio successo a livello globale del festival dei ragazzi che, in Macedonia, 

renderà omaggio anche al grande Giuliano Gemma, recentemente scomparso, con una selezione delle sue pellicole più 

famose come "I giorni dell'ira", "Il ritorno di Ringo", "Stella d'argento" e "Il deserto dei Tartari". Gli omaggi ai grandi nomi 

del cinema italiano non finiscono qui: in occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, organizzata 

dall'Ambasciata Italiana di Skopje in collaborazione con il GEX, sarà dato spazio a un grande maestro della storia del 

cinema italiano, Federico Fellini, che verrà omaggiato con una mostra, curata dalla responsabile della sezione Ufficio 

Culturale dell’Ambasciata Alessandra Ksenija Jelen, che raccoglierà i suoi disegni e le sue opere. Durante i sei giorni di 

festival, i ragazzi partecipanti saranno protagonisti di workshop sugli aspetti tecnici e gli strumenti del cinema, seminari 

sulla fotografia e sui videogame, mostre, giochi, lezioni di danza e concerti con le migliori band macedoni, tra cui gli Eye 

Cue e i Bar Zeppelin. Il dipartimento produzione del Giffoni Experience, inoltre, realizzerà un film con sceneggiatura 

scritta dagli studenti dell'Accademia delle Arti di Skopje. L’opera, che sarà girata dai registi del GFF Luca Apolito, 

Gianvincenzo Nastasi e Francesco Paglioli, sarà presentata al pubblico del festival durante la cerimonia di chiusura il 22 

ottobre.“ 

  



 

 

Giffoni Macedonia Youth Film Festival prima edizione 
 

Dal 17 al 22 ottobre a Skopje avrà luogo il Giffoni Macedonia Youth Film Festival che si svolgerà all’interno 
del Millennium Movie Theatre, del Centro Giovanile, della Cineteca Nazionalee dell’Università delle Arti. 

La giuria sarà composta, come per il GFF, da cinquecento ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti 
daAlbania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia. 

I ragazzi, provenienti dai vari paesi, saranno divisi in tre fasce in base all’età: +10, +13, +16 e visioneranno film 
presentati durante le ultime edizioni del GFF. 

Saranno proiettati inoltre dei film tra cui “Il ritorno di Ringo”, “I giorni dell’ira”, “Sella d’argento” ed “Il deserto dei Tartari” in 
memoria Giuliano Gemma, prematuramente scomparso l’1 ottobre 2013. 

Una settimana ricca di eventi e ad arricchirla ulteriormente ci sarà anche una mostra su Federico Fellini in occasione 
della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo dove verranno mostrati disegni ed opere del regista. 

  

http://www.theblazonedpress.it/website/2013/10/16/giffoni-macedonia-youth-film-festival-prima-edizione/67359
http://www.giffonifilmfestival.it/news-giffoni-experience/item/1632-giffoni-macedonia-youth-film-festival-2013.html


 

 

  

 

  



 

16/10/2013 
GIFFONI EXPERIENCE IN MACEDONIA 
 
La prima edizione del GIFFONI MACEDONIA YOUTH FILM FESTIVAL si svolgerà dal 17 al  22 
Ottobre  a Skopje - capitale della Repubblica Macedone - nelle splendide location del Mil lennium 
Movie Theatre, del Centro Giovanile, della Cineteca Nazionale e dell ’Università delle Arti . La 
cerimonia di inaugurazione si terrà i l  17 ottobre alle 19:30 con la partecipazione dell ’Ambasciatore 
della Repubblica Ital iana in Macedonia Ernesto Massimino Bellel l i . 
La formula dell ’evento seguirà i l  format consolidato del GFF con una giuria composta da 500 ragazzi 
di età compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi (Albania, Grecia, Ital ia, Romania, Serbia 
e Macedonia) che visionerà una selezione di f i lm presentati durante le ult ime edizioni del Giffoni Fi lm 
Festival. I l  tema scelto per la prima edizione è STEP (Percorsi).  
“L’att ività del Giffoni Experience in Macedonia – dichiara i l  managing direcotr Claudio Gubitosi - 
segue i l  percorso intrapreso già da molti  anni per coinvolgere in modo molto att ivo tutta l ’area dei 
Balcani. L’Albania, in questi ult imi anni, è stato l ’hub di Giffoni Experience; seguiranno poi i l  Kosovo, 
i l  Montenegro e la Serbia. La nostra presenza - continua Gubitosi - sarà anche formativa per 
permettere ai giovani di questi paesi di organizzarsi, promuoversi e integrarsi a pieno ti tolo in 
Europa. Giffoni World All iance, questo i l  progetto che da anni portiamo avanti, non solo esporta un 
brand che nel 2013 ha raggiunto risultati strabil ianti ma anche un nuovo concetto di interazione con le 
giovani generazioni di  diverse aree del mondo. Dopo la Macedonia, a novembre, Giffoni Experience 
sarà in Albania, poi a Doha in Qatar e, a gennaio 2014, in Brasile, con la seconda edizione di Giffoni  
- Sao Paulo”.  
Tre le sezioni previste, suddivise in base all ’età dei giurati : +10,  +13 e +16 anni. I l  programma 
cinematografico della sezione +10 si aprirà i l 18 ottobre con i l lungometraggio sloveno LET’S GO 
OUR OWN WAY del regista Miha Hočevar e continuerà nei giorni successivi con una selezione di 
cortometraggi i tal iani e macedoni. La sezione +13 vedrà in concorso REGRET!, del regista olandese 
Dave Schram, MIKE SAYS GOODBYE! dell ’olandese Maria Peters,  WINDSTORM di Katja von 
Garnier, TOUCH OF THE LIGHT di Chang Jung-Chi e L’ULTIMO GOAL di Federico Di Cici l ia che sarà 
presente in sala insieme al produttore Alberto De Matteis per discutere con i ragazzi sul f i lm. Per la 
sezione +16, saranno presentati LORE, della regista austral iana Cate Shortland, THE GOLDEN CAGE 
di Diego Quemada-Diez, i l  francese PIECES OF ME di  Nolwenn Lemesle, THE DEFLOWERING OF 
EVA VAN END, di Michiel ten Horn e BLACK DIAMONDS del regista spagnolo Miguel Alcantud. 
Prevista per la sezione +16 anche una selezione di cortometraggi di produzione macedone: ALERIC 
di Vuk Mitevski, HANSEL AND GRETEL: THE TRUE STORY di Goce Cvetanovski, INSIDE di Ivan 
Ivanovski, BARDO di Mari ja Apchevska, TO GUARD A MOUNTAIN di Izer Aliu e VIOLENT YOUTH di 
Marko Gjokovikj.  
I l  21 ottobre sarà proiettato in anteprima nazionale THE LITTLE GYPSY WITCH, del regista croato 
Tomislav Žaja, una commedia musicale con elementi fantastici che ritrae la vita di una insolita 
famiglia rom vista attraverso gli  occhi di una bambina di 10 anni. 
Per ricordare Giuliano Gemma, recentemente scomparso, i l  festival macedone presenterà al pubblico 
una retrospettiva di alcuni f i lm dell ’attore tra cui IL RITORNO DI RINGO, I GIORNI DELL’IRA, STELLA 
D’ARGENTO e IL DESERTO DEI TARTARI. 
In occasione della Settimana della Lingua Ital iana nel Mondo, organizzata dall 'Ambasciata Ital iana di 
Skopje in collaborazione con i l  GEX, spazio a un grande maestro della storia del cinema ital iano: 
Federico Fell ini. I l  regista romagnolo – che amava disegnare, specialmente i volt i  dei personaggi dei 
suoi f i lm – verrà omaggiato con una mostra, curata dalla responsabile della sezione Ufficio Culturale 
dell ’Ambasciata, Alessandra Ksenija Jelen, che raccoglierà i suoi disegni e le sue opere. 



Ricco e variegato i l  calendario di att ività extra-cinematografiche dedicate ai ragazzi durante i sei 
giorni del festival: workshop sugli aspetti tecnici e gl i  strumenti del cinema (da come si realizza un 
fi lm di 1 minuto al lo storytel l ing), seminari sulla fotografia e sui videogame, mostre, giochi, lezioni di  
danza e concerti con le migliori band macedoni, tra cui gl i  Eye Cue e i Bar Zeppelin. I l  dipartimento 
produzione del Giffoni Experience realizzerà un fi lm con sceneggiatura scritta dagli studenti 
dell 'Accademia delle Arti  di Skopje. L’opera, che sarà girata dai registi del GFF Luca Apolito, 
Gianvincenzo Nastasi e Francesco Pagliol i , sarà presentata al pubblico del festival durante la 
cerimonia di chiusura i l  22 ottobre. 
La delegazione del Giffoni Experience che parteciperà al festival sarà composta dal managing 
director, Claudio Gubitosi, dal Presidente Pietro Rinaldi, e da altri  membri della direzione artistica. 
Delle isti tuzioni i tal iane saranno presenti Maria Giuseppina Troccoli,  Direttore Servizio II - 
Produzione, Distribuzione, Esercizio e Industrie Tecniche del Ministero per i  Beni e le Attività 
Culturali  e Ciro Castaldo, dirigente Settore Turismo, Sport, Spettacolo e Cultura della Provincia di 
Salerno. 
Co-prodotto con i l  Fondo Cinematografico della Macedonia e dal Ministero per i  Beni e le Attività 
Culturali  del Governo I tal iano e finanziato con i l  Fondo Pac Campania 2013-2014, i l  festival è stato  
fortemente voluto dal Ministero della Cultura macedone, guidato da Elizabeta Kanceska-Milevska, dal 
Direttore del Fondo cinematografico macedone, Darko Basheski e dalla Direttrice della Cineteca 
Nazionale della Macedonia, Mimi Giorgoska-Il ievska. A curare tutta la macchina organizzativa 
saranno i l  regista e produttore Ivo Antov, direttore esecutivo del festival ed Elena Velichkovska, 
direttore artistico. 
 

  



 

Il Giffoni Film Festival sbarca in Macedonia 
 

Piace ai ragazzi, conquista gli adulti, vola oltreoceano. Con alle spalle più di quaranta anni di 
successi il Giffoni Film Festival continua a essere un evento tanto atteso quanto fortunato. "Di tutti i 
Festival - per usare le parole di François Truffaut - quello di Giffoni è il più necessario": necessario 
perché ha un respiro internazionale, perché regala momenti di confronto, perché registi autori e 
interpreti vedono nelle manifestazione ospitata dal paese in provincia di Salerno, molto più che una 
vetrina. Necessario perché racconta la nuova generazione e perché proprio ai ragazzi dà spazio e 
voce: al Giffoni Film Festival, infatti, i protagonisti sono i giovani e il pubblico e i giurati provengono 
da ogni parte del mondo. E ora il Giffoni Film Festival - dopo aver già conquistato altri Paesi, dal 
Qatar al Brasile - è pronto per approdare in Macedonia. La prima edizione del Giffoni Macedonia 
Youth Film festival si svolgerà, infatti, a partire da domani e si concluderà martedì 22 ottobre a 
Skopje, capitale della Repubblica Macedone. A ospitare il Festival del Cinema per Ragazzi sarà il 
Millennium Movie Theatre, il Centro Giovanile, la Cineteca Nazionale e l'Università delle Arti. La 
cerimonia di inaugurazione si terrà domani alle 19.30 e vedrà la partecipazione dell'ambasciatore 
della Repubblica Italiana in Macedonia Ernesto Massimino Bellelli 

  

http://mobile.noi.caserta.it/il-giffoni-film-festival-sbarca-in-macedonia.html


 

Gubitosi, con Gff porto l’Italia nel mondo 
Scritto da: tatonno 4 ore ago in Notizie Locali Inserisci un commento 

Da domani sarà in Macedonia per la prima edizione del Macedonia Youth Film Festival. Poi, prima della fine 
dell’anno, in Albania e in Qatar. Una puntata in Brasile, per stringere un accordo con il festival in programma 
a gennaio a San Paolo, e ancora contatti con Bosnia, Kosovo e Serbia per portare il Giffoni Experience nel 
cuore dei Balcani tra il 2014 e il 2015. Più che l’agenda di un uomo di cinema sembra la mappa di 
Tripadvisor quella di Claudio Gubitosi, dal 1971 inventore del Festival di Giffoni, la rassegna per ragazzi che 
nel tempo ha conquistato anche i grandi del cinema. ”É il successo di un format e di un’idea che a 43 anni è 
ancora valida – sottolinea Gubitosi prima di imbarcarsi su un volo che domani lo porterà a Skopje, capitale 
della Macedonia -. 
Il nostro brand viene visto con simpatia ovunque e ci chiamano per esportarlo fuori dai confini nazionali”. 
La strategia è quella di mettere le proprie competenze a disposizione dei festival stranieri che adottano il 
modello Giffoni (film per ragazzi con giurie composte da bambini di varia età) e accompagnarli per 3/4 anni 
fino a quando diventano in grado di camminare con le proprie gambe: ”In questo senso 
l’internazionalizzazione del Gff – evidenzia – non è nè un punto di arrivo nè di partenza, ma il proseguimento 
di un viaggio intrapreso da anni che mi consente di portare il nostro marchio, quello della Campania e del 
nostro Paese, in giro per il mondo. 
Ma anche di favorire il percorso inverso: e cioè di portare il mondo in Campania. La candidata al premio 
Oscar Jessica Chastain era entusiasta perchè grazie al nostro invito aveva avuto l’opportunità di conoscere 
bellezze come Napoli e Ischia”. 
L’ultimo figlioccio del Giffoni Experience è il Macedonia Youth Film Festival, al via domani fino al 22 ottobre. 
”Li’ gireremo anche un film con la nostra troupe e gli attori dell’accademia delle arti di Skopje”. Un primo 
passo verso un progetto più ambizioso che porterà il format anche nel resto dei Balcani, in Kosovo e Bosnia 
nel 2014, e successivamente in Serbia (con un’anteprima già l’anno prossimo).  
   ”Da anni ha intrapreso questo doppio binario – ricorda – che consente attraverso il Giffoni di esportare la 
qualità dell’offerta culturale della Campania all’estero al punto di essere ormai anche un volàno di turismo”. 
La popolarità nel mondo del marchio Giffoni è testimoniata peraltro dai dati sui social network: oltre 66 mila 
‘mi piace’ su Facebook, numero 1 tra le pagine dedicate ai festival italiani e 9° al mondo, e oltre 30mila 
followers su Twitter. Il primato in Italia arriva anche dalla trasmissione in streaming, la piu’ seguita per un 
totale di un milione e 300 mila accessi unici.  
   Giffoni nel mondo è un disegno che parte da lontano: ”Per sette anni siamo stati presenti a Hollywood – 
ricorda Gubitosi – e cooperiamo con 52 nazioni grazie alla nostra presenza nelle giurie. Il disegno che ho in 
testa prevede un’attività divisa in aree geografiche: siamo in America Latina, dove torneremo a fine gennaio 
col festival di San Paolo; nell’area del golfo arabo, a Doha, dove dopo tre anni di cooperazione daremo il 
nostro contributo alla prima edizione del nuovo festival (dal 26 novembre al 1 dicembre). E poi ancora siamo 
in Iran e Giappone. Mentre dopo cinque anni di collaborazione, il festival di Cracovia ora cammina da solo. 
In Albania siamo gli unici occidentali che hanno accesso libero da 26 anni, dai tempi in cui c’era ancora la 
dittatura. E dal 19 al 24 novembre saremo a Tirana per l’ottava edizione del Gff Experience Albania”. 
   E se qualcuno pensa che tanto tempo dedicato ai Giffoni Experience nel mondo possa togliere energie 
all’evento principale ecco l’annuncio: ”Siamo già pronti per il 2014 e il 30 novembre lanceremo il programma 
a Napoli”.  
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“Giffoni Macedonia Youth Film Festival” I Edizione 

hgfPrenderà il via oggi, giovedì 17 ottobre, per concludersi martedì 22, a Skopje, capitale della Repubblica 
Macedone, la prima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film Festival: le location saranno il Millennium 
Movie Theatre, il Centro Giovanile, la Cineteca Nazionale e l’Università delle Arti. La cerimonia di 
inaugurazione avrà luogo alle ore 19.30, con la partecipazione dell’Ambasciatore della Repubblica Italiana 
in Macedonia Ernesto Massimino Bellelli. 

La formula dell’evento sarà quella classica del Giffoni Film Festival: una giuria composta da 500 ragazzi di 
età compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi (Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e 
Macedonia), visionerà una selezione di film presentati durante le ultime edizioni della kermesse campana. 

Il tema scelto per la prima edizione è Step (Percorsi). Tre le sezioni previste, suddivise in base all’età dei 
giurati: +10, +13 e +16 anni. Per ricordare Giuliano Gemma, recentemente scomparso, il festival macedone 
presenterà al pubblico una retrospettiva di alcuni film dell’attore, tra cui Il ritorno di Ringo (Duccio Tessari, 
’65), I giorni dell’ira (Tonino Valerii, ’67), Sella d’argento (Lucio Fulci,’78) e Il deserto dei Tartari (Valerio 
Zurlini, ’76). In occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, organizzata dall’Ambasciata 
Italiana di Skopje in collaborazione con il GEX, verrà reso omaggio a Federico Fellini tramite una mostra, 
curata dalla responsabile della sezione Ufficio Culturale dell’Ambasciata, Alessandra Ksenija Jelen, che 
raccoglierà i suoi disegni e le sue opere. 

Ricco e variegato il calendario di attività extra-cinematografiche dedicate ai ragazzi durante i sei giorni del 
festival: workshop sugli aspetti tecnici e gli strumenti del cinema (da come si realizza un film di 1 minuto 
allo storytelling), seminari sulla fotografia e sui videogame, mostre, giochi, lezioni di danza e concerti con le 
migliori band macedoni, tra cui gli Eye Cue e i Bar Zeppelin. 

Il dipartimento produzione del Giffoni Experience realizzerà un film su sceneggiatura scritta dagli studenti 
dell’Accademia delle Arti di Skopje. L’opera, che sarà girata dai registi del GFF Luca Apolito, Gianvincenzo 
Nastasi e Francesco Paglioli, sarà presentata al pubblico del festival durante la cerimonia di chiusura, il 22 
ottobre.La delegazione del Giffoni Experience che parteciperà al festival sarà composta dal managing 
director, Claudio Gubitosi, dal Presidente Pietro Rinaldi, e da altri membri della direzione artistica. 

In rappresentanza delle istituzioni italiane saranno presenti Maria Giuseppina Troccoli, Direttore Servizio II 
– Produzione, Distribuzione, Esercizio e Industrie Tecniche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
Ciro Castaldo, dirigente Settore Turismo, Sport, Spettacolo e Cultura della Provincia di Salerno. 

Co-prodotto con il Fondo Cinematografico della Macedonia e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
del Governo Italiano e finanziato con il Fondo Pac Campania 2013-2014, il festival è stato fortemente voluto 
dal Ministero della Cultura macedone, guidato da Elizabeta Kanceska-Milevska, dal Direttore del Fondo 
cinematografico macedone, Darko Basheski e dalla Direttrice della Cineteca Nazionale della Macedonia, 
Mimi Giorgoska-Ilievska. A curarne l’intera organizzazione vi saranno il regista e produttore Ivo Antov ed 
Elena Velichkovska, rispettivamente direttore esecutivo ed artistico del festival. 

  

http://suonalancorasam.wordpress.com/


 

IL GFF SBARCA IN MACEDONIA: OLTRE 500 RAGAZZI IN GIURIA 
PROVENIENTI DA 6 PAESI 

 |  |  

Il Giffoni Film Festival - dopo aver già conquistato altri Paesi, dal Qatar al Brasile - è pronto 
per approdare in Macedonia. La prima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film festival si 
svolgerà, infatti, a partire da domani e si concluderà martedì 22 ottobre a Skopje, capitale 
della Repubblica Macedone. A ospitare il Festival del Cinema per Ragazzi sarà il Millennium 
Movie Theatre, il Centro Giovanile, la Cineteca Nazionale e l'Università delle Arti. 

La cerimonia di inaugurazione si terrà domani alle 19.30 e vedrà la partecipazione 
dell'ambasciatore della Repubblica Italiana in Macedonia Ernesto Massimino Bellelli.  
 

La formula dell'evento seguirà il format vincente e ormai consolidato del GFF con una giuria 
composta da 500 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi: Albania, 
Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia che visionerà una selezione di film presentati 
durante le ultime edizioni del Giffoni Film Festival. Il tema scelto per la prima edizione è "Step 
(Percorsi)". 
 
"L'attività del Giffoni Experience in Macedonia - dichiara il managing direcotr Claudio 
Gubitosi - segue il percorso intrapreso già da molti anni per coinvolgere in modo molto attivo 
tutta l'area dei Balcani. L'Albania, in questi ultimi anni, è stato l'hub di Giffoni Experience; 
seguiranno poi il Kosovo, il Montenegro e la Serbia. La nostra presenza - continua Gubitosi - 
sarà anche formativa per permettere ai giovani di questi paesi di organizzarsi, promuoversi e 
integrarsi a pieno titolo in Europa. Giffoni World Alliance, questo il progetto che da anni 
portiamo avanti, non solo esporta un brand che nel 2013 ha raggiunto risultati strabilianti ma 
anche un nuovo concetto di interazione con le giovani generazioni di diverse aree del mondo. 
Dopo la Macedonia, a novembre, Giffoni Experience sarà in Albania, poi a Doha in Qatar e, a 
gennaio 2014 in Brasile, con la seconda edizione di Giffoni-Sao Paulo". 
 
Il festival e' stato fortemente voluto dal Ministero della Cultura macedone, guidato 
da Elizabeta Kanceska-Milevska, dal Direttore del Fondo cinematografico macedone, Darko 
Basheski e dalla Direttrice della Cineteca Nazionale della Macedonia, Mimi Giorgoska-Ilievska. 
A curare tutta la macchina organizzativa saranno il regista e produttore Ivo Antov, direttore 
esecutivo del festival ed Elena Velichkovska, direttore artistico.  

  

http://www.eolopress.it/eolo/index.php?option=com_content&view=article&id=7367:il-gff-sbarca-in-macedonia-oltre-500-ragazzi-in-giuria-provenienti-da-6-paesi-&catid=117:news&Itemid=255
http://www.eolopress.it/eolo/index.php?option=com_content&view=article&id=7367:il-gff-sbarca-in-macedonia-oltre-500-ragazzi-in-giuria-provenienti-da-6-paesi-&catid=117:news&Itemid=255
http://www.eolopress.it/eolo/index.php?view=article&catid=117:news&id=7367:il-gff-sbarca-in-macedonia-oltre-500-ragazzi-in-giuria-provenienti-da-6-paesi-&format=pdf&option=com_content&Itemid=255
http://www.eolopress.it/eolo/index.php?view=article&catid=117:news&id=7367:il-gff-sbarca-in-macedonia-oltre-500-ragazzi-in-giuria-provenienti-da-6-paesi-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=255
http://www.eolopress.it/eolo/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5lb2xvcHJlc3MuaXQvZW9sby9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD03MzY3OmlsLWdmZi1zYmFyY2EtaW4tbWFjZWRvbmlhLW9sdHJlLTUwMC1yYWdhenppLWluLWdpdXJpYS1wcm92ZW5pZW50aS1kYS02LXBhZXNpLSZjYXRpZD0xMTc6bmV3cyZJdGVtaWQ9MjU1


 

Il Giffoni Experience sbarca nei Balcani, al via la prima 
edizione del Giffoni Macedonia Youth Film Festival 

Al via la prima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film Festival che si svolgerà dal 17 al 
22 ottobre 2013 a Skopje – capitale della Repubblica Macedone – nelle location del 
Millennium Movie Theatre, del Centro Giovanile, della Cineteca Nazionale e dell’Università 
delle Arti. La cerimonia di inaugurazione si terrà il 17 ottobre alle 19.30 con la 
partecipazione dell’Ambasciatore della Repubblica Italiana in Macedonia Ernesto 
Massimino Bellelli. La formula dell’evento seguirà il format consolidato del GFF con una 
giuria composta da 500 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei 
Paesi (Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia) che visionerà una selezione di 
film presentati durante le ultime edizioni del Giffoni Film Festival. Il tema scelto per la 
prima edizione è Step (Percorsi). “L’attività del Giffoni Experience in Macedonia – dichiara 
il managing director Claudio Gubitosi – segue il percorso intrapreso già da molti anni per 
coinvolgere in modo molto attivo tutta l’area dei Balcani. L’Albania, in questi ultimi anni, 
è stato l’hub di Giffoni Experience; seguiranno poi il Kosovo, il Montenegro e la Serbia. La 
nostra presenza – continua Gubitosi – sarà anche formativa per permettere ai giovani di 
questi paesi di organizzarsi, promuoversi e integrarsi a pieno titolo in Europa. Giffoni 
World Alliance, questo il progetto che da anni portiamo avanti, non solo esporta un brand 
che nel 2013 ha raggiunto risultati strabilianti ma anche un nuovo concetto di interazione 
con le giovani generazioni di diverse aree del mondo. Dopo la Macedonia, a novembre, 
Giffoni Experience sarà in Albania, poi a Doha in Qatar e, a gennaio 2014 in Brasile, con 
la seconda edizione di Giffoni-Sao Paulo”. Tre le sezioni previste, suddivise in base all’età 
dei giurati: +10, +13 e +16 anni. Il 21 ottobre sarà proiettato in anteprima nazionale “The 
Little Gypsy Witch”, del regista croato Tomislav Žaja, una commedia musicale con 
elementi fantastici che ritrae la vita di una insolita famiglia rom vista attraverso gli occhi 
di una bambina di 10 anni. Per ricordare Giuliano Gemma, recentemente scomparso, il 
festival macedone presenterà al pubblico una retrospettiva di alcuni film dell’attore tra 
cui “Il ritorno di Ringo”, “I giorni dell’ira”, “Stella d’Argento” e “Il deserto dei Tartari”. In 
occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, organizzata dall’Ambasciata 
Italiana di Skopje in collaborazione con il GEX, spazio a un grande maestro della storia 
del cinema italiano: Federico Fellini. Il regista romagnolo – che amava disegnare, 
specialmente i volti dei personaggi dei suoi film – verrà omaggiato con una mostra, 
curata dalla responsabile della sezione Ufficio Culturale dell’Ambasciata, Alessandra 
Ksenija Jelen, che raccoglierà i suoi disegni e le sue opere. Ricco e variegato il calendario 
di attività extra-cinematografiche dedicate ai ragazzi durante i sei giorni del festival: 
workshop sugli aspetti tecnici e gli strumenti del cinema (da come si realizza un film di 1 
minuto allo storytelling), seminari sulla fotografia e sui videogame, mostre, giochi, lezioni 
di danza e concerti con le migliori band macedoni, tra cui gli Eye Cue e i Bar Zeppelin. 
Inoltre, il dipartimento produzione del Giffoni Experience realizzerà un film con 
sceneggiatura scritta dagli studenti dell’Accademia delle Arti di Skopje. L’opera, che sarà 
girata dai registi del GFF Luca Apolito, Gianvincenzo Nastasi e Francesco Paglioli, sarà 
presentata al pubblico del festival durante la cerimonia di chiusura il 22 ottobre. Per 
maggiori informazioni: www.giffoni.mk 

  

http://www.giffoni.mk/


 

Giffoni “Experience”: da 
domani il via nei Balcani 
Redazione /   

Sbarca nei Balcani il Giffoni Experience: si tratta della prima edizione del più famoso festival per ragazzi in “salsa” 
balcanica, che si terrà a Skopje, in Macedonia, da domani al 22 ottobre. La formula prevista è si quella del Giffoni Film 
Festival, ma con una giuria composta da 500 ragazzi tra i 10 e i 18 anni provenienti da: Albania, Grecia, Italia, 
Romania, Serbia e Macedonia. La giuria visionerà una selezione di film presentati durante le ultime edizioni del Gff. E’ 
previsto anche un omaggio agli attori italiani scomparsi Giuliano Gemma e Federico Fellini. 

 

http://www.webnapoli24.com/author/reda/


 

Il Giffoni Film Festival (Gff) approda in Macedonia.La prima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film Festival si 
svolgerà, infatti, da domani al 22 ottobre a Skopje, capitale della Repubblica Macedone, nelle location del 
Millennium Movie Theatre, del Centro Giovanile, della Cineteca Nazionale e delll’Università delle Arti. La 
cerimonia di inaugurazione si terrà domani alle 19,30 con la partecipazione dell’ambasciatore d'Italia in 
Macedonia, Ernesto Massimino Bellelli. 
 
La formula dell’evento seguirà il format consolidato del Gff con una giuria composta da 500 ragazzi di età 
compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi (Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia) 
che visionerà una selezione di film presentati durante le ultime edizioni del Giffoni Film Festival. Il tema scelto 
per la prima edizione è 'Step' (Percorsi). "L’attività del Giffoni Experience in Macedonia – spiega il managing 
director Claudio Gubitosi – segue il percorso intrapreso già da molti anni per coinvolgere in modo molto attivo 
tutta l’area dei Balcani. L’Albania, in questi ultimi anni, è stato l’hub di Giffoni Experience; seguiranno poi il 
Kosovo, il Montenegro e la Serbia". 
 
"La nostra presenza – continua Gubitosi – sarà anche formativa per permettere ai giovani di questi paesi di 
organizzarsi, promuoversi e integrarsi a pieno titolo in Europa. Giffoni World Alliance, questo il progetto che da 
anni portiamo avanti, non solo esporta un brand che nel 2013 ha raggiunto risultati strabilianti ma anche un 
nuovo concetto di interazione con le giovani generazioni di diverse aree del mondo. Dopo la Macedonia, a 
novembre, Giffoni Experience sarà in Albania, poi a Doha in Qatar e, a gennaio 2014 in Brasile, con la seconda 
edizione di Giffoni-Sao Paulo". 
 

  



 

GIFFONI EXPERIENCE IN MACEDONIA 

Il Giffoni Film Festival (Gff) approda in Macedonia.La prima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film Festival si 
svolgerà, infatti, da domani al 22 ottobre a Skopje, capitale della Repubblica Macedone, nelle location del 
Millennium Movie Theatre, del Centro Giovanile, della Cineteca Nazionale e delll’Università delle Arti. La 
cerimonia di inaugurazione si terrà domani alle 19,30 con la partecipazione dell’ambasciatore d'Italia in 
Macedonia, Ernesto Massimino Bellelli. 
 
La formula dell’evento seguirà il format consolidato del Gff con una giuria composta da 500 ragazzi di età 
compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi (Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia) 
che visionerà una selezione di film presentati durante le ultime edizioni del Giffoni Film Festival. Il tema scelto 
per la prima edizione è 'Step' (Percorsi). "L’attività del Giffoni Experience in Macedonia – spiega il managing 
director Claudio Gubitosi – segue il percorso intrapreso già da molti anni per coinvolgere in modo molto attivo 
tutta l’area dei Balcani. L’Albania, in questi ultimi anni, è stato l’hub di Giffoni Experience; seguiranno poi il 
Kosovo, il Montenegro e la Serbia". 
 
"La nostra presenza – continua Gubitosi – sarà anche formativa per permettere ai giovani di questi paesi di 
organizzarsi, promuoversi e integrarsi a pieno titolo in Europa. Giffoni World Alliance, questo il progetto che da 
anni portiamo avanti, non solo esporta un brand che nel 2013 ha raggiunto risultati strabilianti ma anche un 
nuovo concetto di interazione con le giovani generazioni di diverse aree del mondo. Dopo la Macedonia, a 
novembre, Giffoni Experience sarà in Albania, poi a Doha in Qatar e, a gennaio 2014 in Brasile, con la seconda 
edizione di Giffoni-Sao Paulo". 

 



 

Giffoni Experience è sbarcato in 
Macedonia 
Nella capitale della Repubblica Macedone è sbarcato il festival per 
ragazzi più famoso del mondo: il Giffoni Macedonia Youth Film 
Festival promette di essere all'altezza del suo omonimo italiano 

Giffoni Experience Macedonia 17-22 ottobre 2013 
„i terrà a Skopje dal 17 al 22 ottobre la prima edizione del festival di Giffoni Macedonia. Nella capitale 
della Repubblica Macedone è sbarcato il festival per ragazzi più famoso del mondo: il Giffoni Macedonia 
Youth Film Festival promette di essere all'altezza del suo omonimo italiano. Nelle splendide location del 
Millennium Movie Theatre, del Centro Giovanile, della Cineteca Nazionale e dell’Università delle Arti si 
inaugura il festival con una cerimonia in grande il 17 ottobre alle 19:30, cui parteciperà l’Ambasciatore della 
Repubblica Italiana in Macedonia, Ernesto Massimino Bellelli. Naturalmente la formula del festival si atterrà a 
quella di un'edizione normale del GFF e prevederà una giuria composta da cinquecento ragazzi di età 
compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi, ovvero Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e 
Macedonia, cui spetterà il compito di visionare una vasta selezione di film presentati durante le ultime 
edizioni del Giffoni Film Festival. Il tema scelto per la prima edizione macedone è Step, ovvero percorsi, e 
infatti il Giffoni Macedonia segue proprio il percorso del suo corrispettivo italiano "Per coinvolgere in modo 
molto attivo tutta l’area dei Balcani - ha dichiarato il direttore Claudio Gubitosi - L’Albania, in questi ultimi 
anni, è stato l’hub di Giffoni Experience, a cui seguiranno il Kosovo, il Montenegro e la Serbia. La nostra 
presenza - ha continuato Gubitosi - sarà anche formativa per permettere ai giovani di questi paesi di 
organizzarsi, promuoversi e integrarsi a pieno titolo in Europa". Il Giffoni Experience, però, non si fermerà 
alla Macedonia "Dopo la Macedonia - ha affermato sempre Gubitosi - a novembre, Giffoni Experience sarà 
in Albania, poi a Doha in Qatar e a gennaio 2014 in Brasile, con la seconda edizione di Giffoni - Sao Paulo”. 
Un vero e proprio successo a livello globale del festival dei ragazzi che, in Macedonia, renderà omaggio 
anche al grande Giuliano Gemma, recentemente scomparso, con una selezione delle sue pellicole più 
famose come "I giorni dell'ira", "Il ritorno di Ringo", "Stella d'argento" e "Il deserto dei Tartari". Gli omaggi ai 
grandi nomi del cinema italiano non finiscono qui: in occasione della Settimana della Lingua Italiana nel 
Mondo, organizzata dall'Ambasciata Italiana di Skopje in collaborazione con il GEX, sarà dato spazio a un 
grande maestro della storia del cinema italiano, Federico Fellini, che verrà omaggiato con una mostra, 
curata dalla responsabile della sezione Ufficio Culturale dell’Ambasciata Alessandra Ksenija Jelen, che 
raccoglierà i suoi disegni e le sue opere. Durante i sei giorni di festival, i ragazzi partecipanti saranno 
protagonisti di workshop sugli aspetti tecnici e gli strumenti del cinema, seminari sulla fotografia e sui 
videogame, mostre, giochi, lezioni di danza e concerti con le migliori band macedoni, tra cui gli Eye Cue e i 
Bar Zeppelin. Il dipartimento produzione del Giffoni Experience, inoltre, realizzerà un film con sceneggiatura 
scritta dagli studenti dell'Accademia delle Arti di Skopje. L’opera, che sarà girata dai registi del GFF Luca 
Apolito, Gianvincenzo Nastasi e Francesco Paglioli, sarà presentata al pubblico del festival durante la 
cerimonia di chiusura il 22 ottobre.“ 

  



 

Il Giffoni sbarca nel cuore dei 
Balcani 
Al via domani a Skopje il festival per ragazzi. La rassegna 
renderà omaggio anche all’attore Giuliano Gemma recente 
scomparso 

Sbarca nei Balcani il Giffoni Experience. La prima edizione del più famoso festival per ragazzi in 
versione balcanica, si terrà a Skopje, in Macedonia, da domani al 22 ottobre. L’appuntamento 
con la cerimonia d’apertura del Giffoni Macedonia Youth Film Festival si svolgerà al Millennium 
Movie Theatre, con l’ambasciatore italiano in Macedonia, Ernesto Massimino Bellelli. La formula 
è quella del Gff con una giuria composta da 500 ragazzi tra i 10 e i 18 anni, provenienti da 
Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia, che visionerà una selezione di film 
presentati durante le ultime edizioni del Gff. Tre le sezioni, suddivise in base all’età dei giurati: 
+10, +13 e +16 anni. 

OMAGGI – Il festival macedone ricorderà anche Giuliano Gemma con una retrospettiva 
dell’attore e, in occasione della settimana della lingua italiana nel mondo, renderà omaggio a 
Federico Fellini con una mostra dei suoi disegni. Ci saranno, inoltre, workshop su come si 
realizza un film e seminari sulla fotografia e sui videogame e sarà girato un film dal 
Dipartimento Produzione del Gff, con la sceneggiatura degli studenti dell’Accademia delle Arti 
Skopje. 
 

  



 

Festival di Giffoni sbarca nei Balcani 
Da domani film, mostre e omaggi per Giuliano Gemma e Fellini 
 

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - Sbarca nei Balcani il Giffoni Experience: la prima edizione del pi&ugrave; famoso festival per 

ragazzi in versione balcanica, si terr&agrave; a Skopje, in Macedonia da domani al 22 ottobre. La formula &egrave; quella 

del Gff con una giuria composta da 500 ragazzi tra i 10 e i 18 anni provenienti da Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e 

Macedonia) che visioner&agrave; una selezione di film presentati durante le ultime edizioni del Gff. Previsto anche un 

omaggio a Giuliano Gemma e Federico Fellini. 

  



 

Cinema: il Giffoni Film Festival approda in 
Macedonia 
Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - Il Giffoni Film Festival (Gff) approda in Macedonia.La prima edizione del 

Giffoni Macedonia Youth Film Festival si svolgerà, infatti, da domani al 22 ottobre a Skopje, capitale 

della Repubblica Macedone, nelle location del Millennium Movie Theatre, del Centro Giovanile, della 

Cineteca Nazionale e delll’Università delle Arti. La cerimonia di inaugurazione si terrà domani alle 

19,30 con la partecipazione dell’ambasciatore d'Italia in Macedonia, Ernesto Massimino Bellelli. 

La formula dell’evento seguirà il format consolidato del Gff con una giuria composta da 500 ragazzi di 

età compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi (Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e 

Macedonia) che visionerà una selezione di film presentati durante le ultime edizioni del Giffoni Film 

Festival. Il tema scelto per la prima edizione è 'Step' (Percorsi). "L’attività del Giffoni Experience in 

Macedonia – spiega il managing director Claudio Gubitosi – segue il percorso intrapreso già da molti 

anni per coinvolgere in modo molto attivo tutta l’area dei Balcani. L’Albania, in questi ultimi anni, è 

stato l’hub di Giffoni Experience; seguiranno poi il Kosovo, il Montenegro e la Serbia". 

"La nostra presenza – continua Gubitosi – sarà anche formativa per permettere ai giovani di questi 

paesi di organizzarsi, promuoversi e integrarsi a pieno titolo in Europa. Giffoni World Alliance, questo il 

progetto che da anni portiamo avanti, non solo esporta un brand che nel 2013 ha raggiunto risultati 

strabilianti ma anche un nuovo concetto di interazione con le giovani generazioni di diverse aree del 

mondo. Dopo la Macedonia, a novembre, Giffoni Experience sarà in Albania, poi a Doha in Qatar e, a 

gennaio 2014 in Brasile, con la seconda edizione di Giffoni-Sao Paulo". 
 

  



 

Cinema: Gubitosi, col Gff porto Italia nel mondo. Format fa tappa in 
Macedonia, poi Albania, Qatar e Brasile 

Da domani sarà in Macedonia per la prima edizione del Macedonia Youth Film Festival. Poi, prima della fine 
dell'anno, in Albania e in Qatar. Una puntata in Brasile, per stringere un accordo con il festival in programma 
a gennaio a San Paolo, e ancora contatti con Bosnia, Kosovo e Serbia per portare il Giffoni Experience nel 
cuore dei Balcani tra il 2014 e il 2015. Più che l'agenda di un uomo di cinema sembra la mappa di 
Tripadvisor quella di Claudio Gubitosi, dal 1971 inventore del Festival di Giffoni, la rassegna per ragazzi che 
nel tempo ha conquistato anche i grandi del cinema. 

''É il successo di un format e di un'idea che a 43 anni è ancora valida - sottolinea Gubitosi prima di 
imbarcarsi su un volo che domani lo porterà a Skopje, capitale della Macedonia -. Il nostro brand viene visto 
con simpatia ovunque e ci chiamano per esportarlo fuori dai confini nazionali''. 

La strategia è quella di mettere le proprie competenze a disposizione dei festival stranieri che adottano il 
modello Giffoni (film per ragazzi con giurie composte da bambini di varia età) e accompagnarli per 3/4 anni 
fino a quando diventano in grado di camminare con le proprie gambe: ''In questo senso 
l'internazionalizzazione del Gff - evidenzia - non è nè un punto di arrivo nè di partenza, ma il proseguimento 
di un viaggio intrapreso da anni che mi consente di portare il nostro marchio, quello della Campania e del 
nostro Paese, in giro per il mondo. Ma anche di favorire il percorso inverso: e cioè di portare il mondo in 
Campania. La candidata al premio Oscar Jessica Chastain era entusiasta perchè grazie al nostro invito 
aveva avuto l'opportunità di conoscere bellezze come Napoli e Ischia''. L'ultimo figlioccio del Giffoni 
Experience è il Macedonia Youth Film Festival, al via domani fino al 22 ottobre. ''Li' gireremo anche un film 
con la nostra troupe e gli attori dell'accademia delle arti di Skopje''. 

Un primo passo verso un progetto più ambizioso che porterà il format anche nel resto dei Balcani, in Kosovo 
e Bosnia nel 2014, e successivamente in Serbia (con un'anteprima già l'anno prossimo). ''Da anni ha 
intrapreso questo doppio binario - ricorda - che consente attraverso il Giffoni di esportare la qualità 
dell'offerta culturale della Campania all'estero al punto di essere ormai anche un volàno di turismo''. La 
popolarità nel mondo del marchio Giffoni è testimoniata peraltro dai dati sui social network: oltre 66 mila 'mi 
piace' su Facebook, numero 1 tra le pagine dedicate ai festival italiani e 9° al mondo, e oltre 30mila followers 
su Twitter. Il primato in Italia arriva anche dalla trasmissione in streaming, la piu' seguita per un totale di un 
milione e 300 mila accessi unici. Giffoni nel mondo è un disegno che parte da lontano: ''Per sette anni siamo 
stati presenti a Hollywood - ricorda Gubitosi - e cooperiamo con 52 nazioni grazie alla nostra presenza nelle 
giurie. Il disegno che ho in testa prevede un'attività divisa in aree geografiche: siamo in America Latina, dove 
torneremo a fine gennaio col festival di San Paolo; nell'area del golfo arabo, a Doha, dove dopo tre anni di 
cooperazione daremo il nostro contributo alla prima edizione del nuovo festival (dal 26 novembre al 1 
dicembre). E poi ancora siamo in Iran e Giappone. Mentre dopo cinque anni di collaborazione, il festival di 
Cracovia ora cammina da solo. In Albania siamo gli unici occidentali che hanno accesso libero da 26 anni, 
dai tempi in cui c'era ancora la dittatura. E dal 19 al 24 novembre saremo a Tirana per l'ottava edizione del 
Gff Experience Albania''. E se qualcuno pensa che tanto tempo dedicato ai Giffoni Experience nel mondo 
possa togliere energie all'evento principale ecco l'annuncio: ''Siamo già pronti per il 2014 e il 30 novembre 
lanceremo il programma a Napoli''. 

 



 

 

Festival di Giffoni sbarca nei Balcani 
Sbarca nei Balcani il Giffoni Experience: la prima edizione del più famoso festival per ragazzi in versione 
balcanica, si terrà a Skopje, in Macedonia da domani al 22 ottobre. La formula è quella del Gff con una giuria 
composta da 500 ragazzi tra i 10 e i 18 anni provenienti da Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e 
Macedonia che visionerà una selezione di film presentati durante le ultime edizioni del Gff. Previsto anche 
un omaggio a Giuliano Gemma e Federico Fellini. 

  



 

Festival di Giffoni sbarca nei Balcani 
Sbarca nei Balcani il Giffoni Experience: la prima edizione del più famoso festival per ragazzi in 
versione balcanica, si terrà a Skopje, in Macedonia da domani al 22 ottobre. La formula è quella 
del Gff con una giuria composta da 500 ragazzi tra i 10 e i 18 anni provenienti da Albania, Grecia, 
Italia, Romania, Serbia e Macedonia che visionerà una selezione di film presentati durante le 
ultime edizioni del Gff. Previsto anche un omaggio a Giuliano Gemma e Federico Fellini. 

 



www.salernonotizie.it 

Cinema: Giffoni Macedonia, soddisfazione direttore Gubitosi. Chiusa prima 
edizione balcanica film festival per ragazzi 
Grande soddisfazione per l'andamento del Giffoni Experience, la prima edizione del 
festival del cinema per ragazzi in versione balcanica svoltosi a Skopje, e' stata espressa 
da Claudio Gubitosi, direttore artistico e creatore della manifestazione. 

''Skopje in questi giorni ha vissuto con lo spirito di Giffoni. Mi aspettavo un buon esito, 
e io sono piu' che soddisfatto dei giovani partecipanti e dell'intera organizzazione'', ha 
detto Gubitosi in una conferenza stampa questa sera al termine del festival. Il direttore 
ha sottolineato l'importanza degli accordi conclusi a margine della manifestazione, a 
cominciare da quello fra i due ministeri della cultura italiano e macedone. 

E' stato concordato fra l'altro che il Paese balcanico sara' nel 2014 ospite d'onore alla 
Borsa mediterranea per lo scambio del turismo archeologico, prevista in novembre a 
Salerno. ''I ragazzi sono stati eccezionali e hanno mostrato grande interesse e 
entusiasmo, anche nella frequenza dei laboratori'', ha osservato Gubitosi. 

''Abbiamo voluto proporre Giuliano Gemma quale ospite speciale del festival, ma 
purtroppo poco prima della manifestazione ha perso tragicamente la vita''. Gubitosi ha 
elogiato gli organizzatori del 'Giffoni Macedonia' e ha ringraziato il ministro della cultura 
Elizabeta Kanceska-Milevska, che ha espresso da parte sua l'interesse a proseguire la  
 

  



 
 

Gubitosi, a Skopje lo spirito di Giffoni 
Chiusa prima edizione balcanica film festival per ragazzi 
22 ottobre, 21:29 
 
Guarda la foto1 di 1 

ANSA) - SKOPJE, 22 OTT - Grande soddisfazione per l'andamento del 
Giffoni Experience, prima edizione del festival del cinema per ragazzi in 
versione balcanica svoltosi a Skopje, e' stata espressa da Claudio Gubitosi, 
direttore artistico e creatore della manifestazione. "Skopje in questi giorni ha 
vissuto con lo spirito di Giffoni. Mi aspettavo un buon esito, e io sono piu' che 
soddisfatto dei giovani partecipanti e dell'intera organizzazione", ha detto 
Gubitosi in serata alla conferenza stampa al termine del festival. 
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Cinema: Giffoni-Macedonia, una prima edizione indimenticabile 
Si è conclusa con un grande successo la prima edizione del Giffoni Macedonia Youth 
Film Festival, il festival del cinema per ragazzi in versione balcanica. La serata finale si 
è svolta presso il Centro Giovanile della città di Skopje, la capitale macedone che ha 
ospitato il festival. 
La formula ha seguito in toto il format consolidato del GFF con una giuria composta da 
500 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi (Albania, 
Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia) che ha visionato una selezione di film 
presentati durante le ultime edizioni del Giffoni Film Festival. 

I giurati hanno premiato il film REGRET! di Dave Schram per la sezione +13 e PIECES 
OF ME del regista Nolwenn Lemesle per quella +16. A rappresentare l’Italia il film 
L’ULTIMO GOAL di Federico Di Cicilia, presente in sala insieme al produttore Alberto De 
Matteis. Durante la cerimonia di chiusura è stata proiettata la prima co-produzione italo 
macedone realizzata dai registi del dipartimento produzioni del GFF Luca Apolito, 
Gianvincenzo Nastasi e Francesco Paglioli. FOR ANGELA, questo il titolo dell’opera, 
racconta la storia di un musicista che improvvisamente sembra aver smarrito la 
capacità di comporre musica. L’incontro con Angela, anche lei musicista, restituirà al 
compositore quello che sembrava smarrito: creatività e ispirazione. 

•  Soddisfatto il direttore artistico di Giffoni Experience, Claudio Gubitosi: “Skopje in 
questi giorni ha vissuto con lo spirito di Giffoni. Mi aspettavo un buon risultato ma il 
livello raggiunto ha superato agni aspettativa." Importanti anche gli accordi conclusi a 
margine della manifestazione, a cominciare da quello fra il Ministero della Cultura 
italiano e quello macedone. 

La Macedonia, con l’invito fatto dalla Provincia di Salerno e dall’Ambasciata d’Italia al 
Ministero della Cultura, sarà ospite d'onore alla Borsa Mediterranea per lo scambio del 
Turismo Archeologico, prevista a novembre a Paestum. 

"I ragazzi sono stati eccezionali e hanno mostrato grande interesse ed entusiasmo - 
continua Gubitosi – anche alla partecipazione dei laboratori. Le sale stracolme, la 
piazza principale di Skopje, con le innumerevoli statue rappresentative dei personaggi 
della storia macedone, in festa con migliaia di palloncini con il marchio Giffoni-
Macedonia. Televisioni pubbliche e private, stampa sempre presente. 

File per entrare ai laboratori e ai workshop. Il Ministro della Cultura Macedone Elizabeta 
Kanceska - Milevska è stata più volte presente e ha seguito da vicino buona parte delle 
attività. L’Ambasciatore italiano Ernesto Massimino Bellelli e l’Addetta Culturale 
Alessandra Ksenija Jelen sono stati premurosi, amorevoli e orgogliosi dell’esperienza di 
Giffoni. Il direttore del Centro Cinematografico Darko Basheski ha confermato che la 
formula di Giffoni sarà estesa, nei prossimi mesi, anche in altre città macedoni. 

La presenza nel cuore dei Balcani segna un’altra tappa del percorso intrapreso anni fa 
nel riaffermare la migliore espressione dell’esperienza Giffoni nel mondo e di come 
viene accolto, richiesto, voluto e desiderato”. 

A Skopje Giffoni ha ricevuto altre richieste di cooperazione da parte dei responsabili del 
Fondo Cinematografico del Ministero della Cultura della Georgia e dai responsabili del 
Festival per Ragazzi di Seattle. “La Campania, ancora una volta grazie a Giffoni – 
continua Gubitosi – è al centro dell’attenzione culturale, economica e commerciale nel 
mondo. Con l’Accademia delle Arti e con il team della produzione di Giffoni, abbiamo 
realizzato in cinque giorni un film scritto e interpretato dai giovani macedoni che ha 



fatto andare in visibilio il pubblico presente in sala, durante la proiezione. 

Fra poco Giffoni ritorna nei Balcani, con la nona edizione di Giffoni-Albania, in 
programma dal 19 al 24 novembre. Poi tappa in Qatar, dove collaboriamo con il Doha 
Film Institute per la prima edizione dell’Ayjal Film Festival dal 26 al 30 novembre. E già 
l’organizzazione, per la seconda edizione di Giffoni-Sao Paolo a gennaio 2014, è attiva e 
pronta per un evento che coinvolgerà migliaia di ragazzi brasiliani. 

Abbiamo voluto chiamare questo progetto Giffoni World Alliance, perché la 
cooperazione con i vari partner internazionali è un elemento importante, che da una 
parte contribuisce a mettere al centro delle nostre attività le giovani generazioni di ogni 
angolo del mondo, e dall’altra a tenere sempre l’obiettivo puntato sulla promozione 
dell’offerta culturale della Campania nel mondo. 

Un forte traino per il turismo e per vivere appieno le bellezze e le qualità del nostro 
territorio. Pochi giorni fa ho ricevuto una telefonata dell’Assessore Regionale alla 
Cultura, Caterina Miraglia, in visita ufficiale in Argentina, che mi ha confermato 
l’interesse del governatore di Buenos Aires di poter avere anche lì la presenza e lo 
spirito di Giffoni. Questa richiesta è stata inserita in un protocollo di intesa tra la 
Regione Campania e l’Argentina”. 

Il prossimo appuntamento con la Macedonia sarà a Ottobre 2014 per la seconda 
edizione del Giffoni Macedonia Youth Film Festival. 
 

  



Sunset Boulevard 
Un luogo, un'ispirazione 

 

“Giffoni Macedonia Youth Film Festival”, conclusa la 
I Edizione 

Pubblicato il 23 ottobre 2013| Lascia un commento 

Si è svolta ieri, martedì 22 ottobre, presso il Centro 
Giovanile della città di Skopje, capitale macedone che ha 
ospitato l’evento, la serata finale del Giffoni Macedonia 
Youth Film Festival I Edizione: una giuria composta da 
500 ragazzi di età compresa tra 10 e 18 anni, provenienti 
da sei Paesi (Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e 
Macedonia) ha visionato una selezione di film presentati 

durante le ultime edizioni della kermesse campana. 
I giurati hanno premiato il film Regret! di Dave Schram (sezione +13) 
e Pieces Of Me, del regista Nolwenn Lemesle (sezione +16). 
Per l’Italia è stato presentatoL’ultimo goal di Federico Di Cicilia, 
presente in sala insieme al produttore Alberto De Matteis, mentre 
durante la cerimonia di chiusura si è svolta la proiezione del filmFor 
Angela, prima co-produzione italo macedone realizzata dai registi 
del GFF- Dipartimento produzioni(Luca Apolito, Gianvincenzo Nastasi 
e Francesco Paglioli), su sceneggiatura scritta dagli studenti 
dell’Accademia delle Arti di Skopje. E’ la storia di un musicista che 

improvvisamente sembra aver perso la capacità di comporre musica. L’incontro con Angela, anche lei musicista, 
restituirà al compositore quanto sembrava smarrito: creatività e ispirazione. 
Sono stati anche conclusi importanti accordi a margine della manifestazione, come quello fra i due Ministeri della 
Cultura, italiano e macedone. La Macedonia, infatti, grazie all’invito rivolto dalla Provincia di Salerno e 
dall’Ambasciata d’Italia al Ministero della Cultura, sarà ospite d’onore alla Borsa Mediterranea per lo scambio 
del Turismo Archeologico, prevista a novembre a Paestum.Giffoni ha poi ricevuto altre richieste di cooperazione 
da parte dei responsabili del Fondo Cinematografico del Ministero della Cultura della Georgia e dai responsabili 
delFestival per Ragazzi di Seattle. 
Giffoni ritornerà nei Balcani, con la nona edizione diGiffoni-Albania, in programma dal 19 al 24 novembre, per 
poi fare tappa in Qatar, una collaborazione con il Doha Film Institute per il debutto dell’Ayjal Film Festival (26 – 
30 novembre), mentre si sta già organizzando la seconda edizione di Giffoni-Sao Paolo per gennaio 2014, un 
evento che coinvolgerà migliaia di ragazzi brasiliani. Il prossimo appuntamento con il Giffoni Macedonia Youth 
Film Festival sarà a ottobre 2014. 
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Gff in Macedonia, ecco i vincitori 
Riconoscimenti per i film 'Regret' e 'Pieces of Me' 
 

Guarda la foto1 di 1 

(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - Sono 'Regret!' di Dave Schram per la sezione 
+13 e 'Pieces of me' del regista Nolwenn Lemesle per quella +16 le pellicole 
vincitrici della prima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film Festival, che 
si è tenuto a Skopje dal 18 al 22 ottobre. 
 
La giuria, composta da 500 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni 
provenienti da sei Paesi (Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e 
Macedonia), ha visionato una selezione di film presentati durante le ultime 
edizioni del Giffoni Film Festival. 
 
A rappresentare l'Italia il film 'L'ultimo goal' di Federico Di Cicilia, presente in 
sala insieme al produttore Alberto De Matteis. Durante la cerimonia di 
chiusura è stata proiettata la prima co-produzione italo macedone realizzata 
dai registi del dipartimento produzioni del Gff Luca Apolito, Gianvincenzo 
Nastasi e Francesco Paglioli. 'For Angela', questo il titolo dell'opera, racconta 
la storia di un musicista che improvvisamente sembra aver smarrito la 
capacità di comporre musica. L'incontro con Angela, anche lei musicista, 
restituirà al compositore quello che sembrava smarrito: creatività e 
ispirazione. 
 
Soddisfatto il direttore artistico di Giffoni Experience, Claudio Gubitosi: 
"Skopje in questi giorni ha vissuto con lo spirito di Giffoni. Mi aspettavo un 
buon risultato ma il livello raggiunto ha superato ogni aspettativa''. 
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Gff guarda nuove mete, Georgia e Seattle 
Scritto da: tatonno 7 ore ago in Notizie Locali Inserisci un commento 

(ANSA) – NAPOLI, 23 OTT – Messa alle spalle la prima edizione 
del Giffoni Macedonia Youth Film Festival, il Giffoni Experience 
guarda ai prossimi appuntamenti, con diverse tappe già fissate e 
nuove richieste di cooperazione come quelle pervenute dai 
responsabili del Fondo Cinematografico del Ministero della 
Cultura della Georgia e dai responsabili del Festival per 
Ragazzi di Seattle. 
”La Campania, ancora una volta grazie a Giffoni – ha 
sottolineato l’ideatore del festival Claudio Gubitosi – è al 
centro dell’attenzione culturale, economica e commerciale nel 
mondo. Fra poco Giffoni ritorna nei Balcani, con la nona 
edizione di Giffoni-Albania, in programma dal 19 al 24 novembre. 
Poi tappa in Qatar, dove collaboriamo con il Doha Film Institute 
per la prima edizione dell’Ayjal Film Festival dal 26 al 30 
novembre. L’organizzazione per la seconda edizione di 
Giffoni-Sao Paolo a gennaio 2014, è attiva e pronta per un 
evento che coinvolgerà migliaia di ragazzi brasiliani”. 
”Pochi giorni fa – ha aggiunto – ho ricevuto una telefonata 
dell’assessore Regionale alla Cultura, Caterina Miraglia, in 
visita ufficiale in Argentina, che mi ha confermato l’interesse 
del governatore di Buenos Aires di poter avere anche lì la 
presenza di Giffoni. Questa richiesta è stata inserita in un 
protocollo di intesa tra la Regione Campania e l’Argentina”. 
Il prossimo appuntamento con la Macedonia sarà a Ottobre 2014 
per la seconda edizione del Giffoni Youth Film Festival. 
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Cinema: Giffoni-Macedonia, una prima edizione indimenticabile 

Si è conclusa con un grande successo la prima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film Festival, il festival 
del cinema per ragazzi in versione balcanica. La serata finale si è svolta presso il Centro Giovanile della città 
di Skopje, la capitale macedone che ha ospitato il festival. 

La formula ha seguito in toto il format consolidato del GFF con una giuria composta da 500 ragazzi di età 
compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da sei Paesi (Albania, Grecia, Italia, Romania, Serbia e Macedonia) 
che ha visionato una selezione di film presentati durante le ultime edizioni del Giffoni Film Festival. 

I giurati hanno premiato il film REGRET! di Dave Schram per la sezione +13 e PIECES OF ME del regista 
Nolwenn Lemesle per quella +16. A rappresentare l’Italia il film L’ULTIMO GOAL di Federico Di Cicilia, 
presente in sala insieme al produttore Alberto De Matteis. Durante la cerimonia di chiusura è stata 
proiettata la prima co-produzione italo macedone realizzata dai registi del dipartimento produzioni del GFF 
Luca Apolito, Gianvincenzo Nastasi e Francesco Paglioli. FOR ANGELA, questo il titolo dell’opera, racconta la 
storia di un musicista che improvvisamente sembra aver smarrito la capacità di comporre musica. 
L’incontro con Angela, anche lei musicista, restituirà al compositore quello che sembrava smarrito: 
creatività e ispirazione. 

•  Soddisfatto il direttore artistico di Giffoni Experience, Claudio Gubitosi: “Skopje in questi giorni ha vissuto 
con lo spirito di Giffoni. Mi aspettavo un buon risultato ma il livello raggiunto ha superato agni aspettativa." 
Importanti anche gli accordi conclusi a margine della manifestazione, a cominciare da quello fra il Ministero 
della Cultura italiano e quello macedone. 

La Macedonia, con l’invito fatto dalla Provincia di Salerno e dall’Ambasciata d’Italia al Ministero della 
Cultura, sarà ospite d'onore alla Borsa Mediterranea per lo scambio del Turismo Archeologico, prevista a 
novembre a Paestum. 

"I ragazzi sono stati eccezionali e hanno mostrato grande interesse ed entusiasmo - continua Gubitosi – 
anche alla partecipazione dei laboratori. Le sale stracolme, la piazza principale di Skopje, con le 
innumerevoli statue rappresentative dei personaggi della storia macedone, in festa con migliaia di 
palloncini con il marchio Giffoni-Macedonia. Televisioni pubbliche e private, stampa sempre presente. 

File per entrare ai laboratori e ai workshop. Il Ministro della Cultura Macedone Elizabeta Kanceska - 
Milevska è stata più volte presente e ha seguito da vicino buona parte delle attività. L’Ambasciatore italiano 
Ernesto Massimino Bellelli e l’Addetta Culturale Alessandra Ksenija Jelen sono stati premurosi, amorevoli e 
orgogliosi dell’esperienza di Giffoni. Il direttore del Centro Cinematografico Darko Basheski ha confermato 
che la formula di Giffoni sarà estesa, nei prossimi mesi, anche in altre città macedoni. 

La presenza nel cuore dei Balcani segna un’altra tappa del percorso intrapreso anni fa nel riaffermare la 
migliore espressione dell’esperienza Giffoni nel mondo e di come viene accolto, richiesto, voluto e 
desiderato”. 

A Skopje Giffoni ha ricevuto altre richieste di cooperazione da parte dei responsabili del Fondo 
Cinematografico del Ministero della Cultura della Georgia e dai responsabili del Festival per Ragazzi di 



Seattle. “La Campania, ancora una volta grazie a Giffoni – continua Gubitosi – è al centro dell’attenzione 
culturale, economica e commerciale nel mondo. Con l’Accademia delle Arti e con il team della produzione 
di Giffoni, abbiamo realizzato in cinque giorni un film scritto e interpretato dai giovani macedoni che ha 
fatto andare in visibilio il pubblico presente in sala, durante la proiezione. 

Fra poco Giffoni ritorna nei Balcani, con la nona edizione di Giffoni-Albania, in programma dal 19 al 24 
novembre. Poi tappa in Qatar, dove collaboriamo con il Doha Film Institute per la prima edizione dell’Ayjal 
Film Festival dal 26 al 30 novembre. E già l’organizzazione, per la seconda edizione di Giffoni-Sao Paolo a 
gennaio 2014, è attiva e pronta per un evento che coinvolgerà migliaia di ragazzi brasiliani. 

Abbiamo voluto chiamare questo progetto Giffoni World Alliance, perché la cooperazione con i vari partner 
internazionali è un elemento importante, che da una parte contribuisce a mettere al centro delle nostre 
attività le giovani generazioni di ogni angolo del mondo, e dall’altra a tenere sempre l’obiettivo puntato 
sulla promozione dell’offerta culturale della Campania nel mondo. 

Un forte traino per il turismo e per vivere appieno le bellezze e le qualità del nostro territorio. Pochi giorni 
fa ho ricevuto una telefonata dell’Assessore Regionale alla Cultura, Caterina Miraglia, in visita ufficiale in 
Argentina, che mi ha confermato l’interesse del governatore di Buenos Aires di poter avere anche lì la 
presenza e lo spirito di Giffoni. Questa richiesta è stata inserita in un protocollo di intesa tra la Regione 
Campania e l’Argentina”. 

Il prossimo appuntamento con la Macedonia sarà a Ottobre 2014 per la seconda edizione del Giffoni 
Macedonia Youth Film Festival. 
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Утре стартува престижниот филмски фестивал 
„Џифони“ 

Утревечер во 19.30 во Кино Милениум стартува престижниот, 
Меѓународен филмски фестивал „Џифони“ кој има за цел да ја 
доближи филмската уметност до младата генерација. Од Италија 
ќе допатува делегација од 27 члена, дел од меѓународното жири 
и претставници на културни институции  кои ќе бидат примени на 
највисоко ниво од претставници на сродни институции од 
Македонија. 
 
„Не е едноставно да се добие бесплатно брендот на еден 

фестивал со исклучителна традиција како што е „Џифони“ и да се исполнат сите критериуми зацртани 
од Giffoni Experience,“ изјави директорот на Филмскиот фонд, Дарко Башевски. 
 
На фестивалот ќе учествуваат 420 деца, од кои 30-на се деца од Италија, Романија, Србија, Грција и 
Албанија, а останатите од Македонија. Во фестивалската програмата ќе се најдат и најдобрите кратки 
играни филмови од домашни филмски автори, филмови кои своите премиери веќе ги имат на познати 
и признати меѓународни филмски фестивали, а се подржани од Филмскиот Фонд на Македонија. За 
време на фестивалот  во МКЦ ќе се одржат и голем број креативни работилници кои ќе го разбудат 
најдоброто кај нашите млади луѓе. 
 
На отворањето на фестивалот ќе присуствуваат Клаудио Губитози, уметничкиот директор на Giffoni 
Experience и министерката за култура Елизабета Канческа Милевска. 
 
Фестивалот ќе трае до 22 октомври. 
 

  



 

Објавена програмата за првото издание на Филмскиот фестивал 
за млади „Џифони Македонија“ 

 
 

По повод свеченото отворање на првото издание на филмскиот фестивал за млади „Џифони Македонија“ 

денес беше одржана прес конференција на која учествуваа Дарко Башески, Директор на Филмскиот Фонд 

на РМ, Даниела Станковска Плачковска, советник за продукција на Филмски фонд на РМ, Елена 

Величковска, Извршен Директор на Џифони Македонија и Иво Антов, Уметнички директор на  Џифони 

Македонија кои ја претставија програмата и официјалното лого на фестивалот. 

 

 

Фестивалот ќе изобилува со богата филмска и едукативна програма се со цел развивање на филмската и 

културната естетика и креативност на младите во нашата земја. 

Жирито ќе биде составено од 400 деца кои ќе бидат поделени во три возрасни категории од +10 +13 и 

+16 години. За филмовите ќе гласаат младите кои учествуваат во категориите од +13 и +16 години. Во 

состав на жирито ќе има 30 млади во својство на меѓународно жири кои доаѓаат од Србија, Италија, 

Албанија, Грција и Романија. Воедно во склоп на фестивалот ќе бидат организирани работилници за 



филм, фотографија и танго кои ќе бидат предводени од еминентни експерти од наведените области. Ќе 

бидат организирани две работилници на македонски филмови кои ќе бидат наменети за старосната 

категорија +13 и +16 во кои ќе бидат прикажани кратки и  анимирани филмови од новата македонска 

продукција предводени од Лабина Митевска, актер, директор на ИФФК “Браќа Манаќи” и продуцент и 

Висар Вишка, актер. 

Филмската програма се состои од 50 филмски наслови, кои во текот на петте фестивалски дена ќе бидат 

прикажани на локациите на Кинотеката на Република Македонија и Младинскиот Културен Центар. 

Филмовите кои влегуваат во официјалната селекција на фестивалот се филмови со потекло од Кина, 

Италија, Холандија, Шпанија, Германија, Мексико и кратки филмови од Македонија. 

По сценарио на студенти од Факултетот за драмски уметности и креативна екипа составена од истите ќе 

се произведе краток филм во чест на првото издание на фестивалот “Џифони Македонија”, кој ќе биде 

премиерно прикажан на свеченото затворање на фестивалот. 

Филмскиот фестивал за млади „Џифони Македонија“ официјално започнува утре и трае до 22 октомври. 

 



 

Утре стартува престижниот филмски фестивал 
„Џифони“ 
Утревечер во 19.30 во Кино Милениум стартува престижниот, Меѓународен филмски 
фестивал „Џифони“ кој има за цел да ја доближи филмската уметност до младата 
генерација. Од Италија ќе допатува делегација од 27 члена, дел од меѓународното жири и 
претставници на културни институции  кои ќе бидат примени на највисоко ниво од 
претставници на сродни институции од Македонија. 
 
„Не е едноставно да се добие бесплатно брендот на еден фестивал со исклучителна 
традиција како што е „Џифони“ и да се исполнат сите критериуми зацртани од Giffoni 
Experience,“ изјави директорот на Филмскиот фонд, Дарко Башевски. 
 
На фестивалот ќе учествуваат 420 деца, од кои 30-на се деца од Италија, Романија, 
Србија, Грција и Албанија, а останатите од Македонија. Во фестивалската програмата ќе 
се најдат и најдобрите кратки играни филмови од домашни филмски автори, филмови кои 
своите премиери веќе ги имат на познати и признати меѓународни филмски фестивали, а 
се подржани од Филмскиот Фонд на Македонија. За време на фестивалот  во МКЦ ќе се 
одржат и голем број креативни работилници кои ќе го разбудат најдоброто кај нашите 
млади луѓе. 
 
На отворањето на фестивалот ќе присуствуваат Клаудио Губитози, уметничкиот директор 
на Giffoni Experience и министерката за култура Елизабета Канческа Милевска. 
 
Фестивалот ќе трае до 22 октомври. 
 

  



 

 

Утре стартува престижниот филмски 
фестивал "Џифони" 
   

Утревечер во 19.30 во Кино Милениум стартува престижниот, Меѓународен филмски 
фестивал "Џифони" кој има за цел да ја доближи филмската уметност до младата 
генерација. 
Од Италија ќе допатува делегација од 27 члена, дел од меѓународното жири и претставници на 
културни институции кои ќе бидат примени на највисоко ниво од претставници на сродни 
институции од Македонија. 
 
„Не е едноставно да се добие бесплатно брендот на еден фестивал со исклучителна традиција 
како што е „Џифони“ и да се исполнат сите критериуми зацртани од Giffoni Experience,“ изјави 
директорот на Филмскиот фонд, Дарко Башевски. 
 
На фестивалот ќе учествуваат 420 деца, од кои 30-на се деца од Италија, Романија, Србија, 
Грција и Албанија, а останатите од Македонија. Во фестивалската програмата ќе се најдат и 
најдобрите кратки играни филмови од домашни филмски автори, филмови кои своите 
премиери веќе ги имат на познати и признати меѓународни филмски фестивали, а се подржани 
од Филмскиот Фонд на Македонија. За време на фестивалот во МКЦ ќе се одржат и голем број 
креативни работилници кои ќе го разбудат најдоброто кај нашите млади луѓе. 
 
На отворањето на фестивалот ќе присуствуваат Клаудио Губитози, уметничкиот директор на 
Giffoni Experience и министерката за култура Елизабета Канческа Милевска. 
 
Фестивалот ќе трае до 22 октомври. 
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http://cooltura.mk/?p=25123 

Детскиот фестивал „Џифони филм фестивал“ и во Македонија 

Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска утре (петок, 01.03.2013 година) во 11:00 
часот во „Порта Македонија“ ќе присуствува и ќе се обрати на прес – конференција по повод 
планираните активности со познатиот детски фестивал од Италија „Џифони филм фестивал“, кој 

од годинава ќе се одржува и во Македонија. 

 

     Ќе присуствуваат и Клаудио Губитоси, директор на „Џифони филм фестивал“, Дарко Башески, 
директор на Филмскиот фонд на РМ и Фабио Кристијани, амбасадор на Италија во нашата земја. 
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http://www.macedonia-online.com/macedonia-to-host-international-childrens-film-festival-giffon 

Macedonia to host international children’s film festival 'Giffoni' 

 

 

Macedonia will host renowned Italian children’s film festival “Giffoni” this September. Guests aged 12-18 
from seven countries will visit Macedonia and attend screenings of European films, but also take part in 
debates and workshops towards stimulating their creativity and innovation. 

The festival, held under slogan “Forever Young”, comes to Macedonia as a result of efforts by the Italian 
Embassy to Skopje, supported by the Ministry of Culture and the City of Skopje. 

Culture Minister Elizabeta Kanceska-Milevska said at Friday’s press conference the festival would bring 
numerous benefits for the youth, raising their awareness on film art and modeling their perception about 
culture and art in general. 

Festival managing director Claudio Gubitosi said the festival’s arrival in Macedonia came as a result of  
the engagement and commitment shown by young Macedonians at last year’s festival. 

The Giffoni International Film Festival is the largest children’s film festival in Europe and possibly the 
world. It takes place in the little Italian town of Giffoni Valle Piana. Over 2,000 children attend the festival 
from 39 countries around the world. During the festival, the children and teenagers watch the films, learn 
about the filmmaking process, and are called to judge them and award the best ones with prizes. Every 
year the festival attracts 100,000 guests, directors, producers, and movie stars. 
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http://www.mia.mk/en/Inside/RenderSingleNews/77/102791806 
 

Macedonia to host international children's film festival "Giffoni" 
 

Macedonia will host renowned Italian children’s film festival “Giffoni” this September. Guests aged 12-18 
from seven countries will visit Macedonia and attend screenings of European films, but also take part in 
debates and workshops towards stimulating their creativity and innovation. 

The festival, held under slogan “Forever Young”, comes to Macedonia as a result of efforts by the Italian 
Embassy to Skopje, supported by the Ministry of Culture and the City of Skopje. 

Culture Minister Elizabeta Kanceska-Milevska said at Friday’s press conference the festival would bring 
numerous benefits for the youth, raising their awareness on film art and modeling their perception about 
culture and art in general. 

Festival managing director Claudio Gubitosi said the festival’s arrival in Macedonia came as a result of  
the engagement and commitment shown by young Macedonians at last year’s festival. 

The Giffoni International Film Festival is the largest children’s film festival in Europe and possibly the 
world. It takes place in the little Italian town of Giffoni Valle Piana. Over 2,000 children attend the festival 
from 39 countries around the world. During the festival, the children and teenagers watch the films, learn 
about the filmmaking process, and are called to judge them and award the best ones with prizes. Every 
year the festival attracts 100,000 guests, directors, producers, and movie stars. 
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http://vlada.mk/node/5955?language=en‐gb 

Македонија домаќин на детскиот филмски фестивал „Џифони“ 

 

Во втората половина од годинава Македонија ќе биде домаќин на најпознатиот италијански  
детски филмски фестивал „Џифони филм фестивал“. 

При крајот на септември се очекува Македонија да ја посетат над 50 млади луѓе на возраст од 12 
до 18 години од седум држави кои ќе проследат 15-тина проекции на европски филмови и во  
текот на престојот ќе учествуваат во дебати и работилници кои ќе ја поттикнат нивната  
креативност и иновативност. 

Планирано е пред започнување на фестивалот, во текот на мај да се одржи ден на „Џифони“ на 
кој јавноста ќе се информира за овој настан, а во јули македонска делегација ќе престојува во 
Италија. 

Фестивалот под мотото „Засекогаш млад“ ќе се одржи за првпат во Македонија благодарение на  
Италијанската амбасада, а ќе се реализира со поддршка на Министерството за култура и Град 
Скопје. 

На денешната прес-конференција во Скопје, министерката за култура Елизабета Канческа-
Милевска оцени дека реализацијата на овој филмски фестивал во Македонија ќе има многу 
придобивки за младите во подигнувањето на нивната свест за филмската уметност и во 
моделирањето на нивната перцепција за културата и уметноста воопшто. 

- Одржувањето на овој фестивал ќе биде убава можност за промоција на нашата земја, а ако се 
земат предвид културните релации што ги имаме со Република Италија убедена сум дека преку 
оваа манифестација успешно ќе биде промовирана и мисијата на „Џуфони“ за обединување на  
целиот свет преку културата и филмската уменост, рече Канческа-Милевска. 

Директорот на фестивалот Клаудио Губитоси истакна дека заслужни за доаѓањето на фестивалот 
во Македонија се младите Македонци и нивната ангажираност и посветеност прикажана на  
минатогодишниот фестивал кога младата 17-годишна Илина Димитровска ја имала таа 
привилегија одблизу да се запознае со американскиот актер Николас Кејџ. 

Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски најави дека ја дадат потребната поддршка за 
успешна реализација на фестивалот. 

Фестивалот „Џифони“ има 43 годишна традиција и е своевиден бренд на италијанската култура 
поради квалитетната селекција на филмови и гости, но и поради социјалниот и едукативниот  
катактер. Секоја година над 50 земји испраќаат свои делегации на фестивалот. Со поддршка на 
Италијанската амбасада во Скопје изминатите десет години на овој фестивал се испраќаа 
претставници и од Македонија. 
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http://a1on.mk/wordpress/archives/110084 

Македонија домаќин на детскиот филмски фестивал „Џифони“ 

 

 Во втората половина од 
годинава Македонија ќе биде 
домаќин на најпознатиот 
италијански детски филмски 
фестивал „Џифони филм 
фестивал“. 

При крајот на септември се 
очекува Македонија да ја 
посетат над 50 млади луѓе на 

возраст од 12 до 18 години од седум држави кои ќе проследат 15-тина проекции на европски 
филмови и во текот на престојот ќе учествуваат во дебати и работилници кои ќе ја поттикнат 
нивната креативност и иновативност. 

Планирано е пред започнување на фестивалот, во текот на мај да се одржи ден на „Џифони“ на 
кој јавноста ќе се информира за овој настан, а во јули македонска делегација ќе престојува во 
Италија. 

Фестивалот под мотото „Засекогаш млад“ ќе се одржи за првпат во Македонија благодарение на 
Италијанската амбасада, а ќе се реализира со поддршка на Министерството за култура и Град 
Скопје. 

На денешната прес-конференција во Скопје, министерката за култура Елизабета Канческа-
Милевска оцени дека реализацијата на овој филмски фестивал во Македонија ќе има многу 
придобивки за младите во подигнувањето на нивната свест за филмската уметност и во 
моделирањето на нивната перцепција за културата и уметноста воопшто. 

- Одржувањето на овој фестивал ќе биде убава можност за промоција на нашата земја, а ако се 
земат предвид културните релации што ги имаме со Република Италија убедена сум дека преку 
оваа манифестација успешно ќе биде промовирана и мисијата на „Џуфони“ за обединување на 
целиот свет преку културата и филмската уменост, рече Канческа-Милевска. 

Директорот на фестивалот Клаудио Губитоси истакна дека заслужни за доаѓањето на фестивалот 
во Македонија се младите Македонци и нивната ангажираност и посветеност прикажана на 
минатогодишниот фестивал кога младата 17-годишна Илина Димитровска ја имала таа 
привилегија одблизу да се запознае со американскиот актер Николас Кејџ. 

Фестивалот „Џифони“ има 43-годишна традиција и е своевиден бренд на италијанската култура 
поради квалитетната селекција на филмови и гости, но и поради социјалниот и едукативниот 
катактер. Секоја година над 50 земји испраќаат свои делегации на фестивалот. Со поддршка на 
Италијанската амбасада во Скопје изминатите десет години на овој фестивал се испраќаа 
претставници и од Македони 
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http://hitportal.com.mk/Kultura-detail/makedonija-domakin-na-detskiot-filmski-festival-dhifoni/# 
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http://libertas.mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0‐

%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%9C%D0%B8%D0%BD‐%D0%BD%D0%B0‐%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82‐
%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%81/ 

 

Македонија домаќин на детскиот филмски фестивал „Џифони“ 
 

Во втората половина од годинава Македонија ќе биде домаќин на најпознатиот италијански 
детски филмски фестивал „Џифони филм фестивал“. 

Кон крајот на септември во Македонија ќе дојдат над 50 млади луѓе на возраст од 12 до 18 години 
од седум држави кои ќе проследат 15-тина проекции на европски филмови и во текот на престојот 
ќе учествуваат во дебати и работилници кои ќе ја поттикнат нивната креативност и иновативност. 
Фестивалот под мотото „Засекогаш млад“ ќе се одржи за првпат во Македонија благодарение на 
Италијанската амбасада, а ќе се реализира со поддршка на Министерството за култура и Град 
Скопје. 
Фестивалот „Џифони“ има 43 годишна традиција и е своевиден бренд на италијанската култура 
поради квалитетната селекција на филмови и гости, но и поради социјалниот и едукативниот 
катактер. Секоја година над 50 земји испраќаат свои делегации на фестивалот. Со поддршка на 
италијанската амбасада во Скопје изминатите десет години на овој фестивал се испраќаа 
претставници и од Македонија. 
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http://www.plusinfo.mk/vest/82530/Makedonija-vo-septemvri-domakjin-na-detskiot-filmski-festival-Gzifon 

Македонија во септември домаќин на детскиот филмски фестивал „Џифони“ 

 

Во втората половина од годинава Македонија ќе биде домаќин на најпознатиот италијански 
детски филмски фестивал „Џифони филм фестивал“. 
Кон крајот на септември во Македонија ќе дојдат над 50 млади луѓе на возраст од 12 до 18 години 
од седум држави кои ќе проследат 15-тина проекции на европски филмови и во текот на престојот 
ќе учествуваат во дебати и работилници кои ќе ја поттикнат нивната креативност и иновативност. 
Фестивалот под мотото „Засекогаш млад“ ќе се одржи за првпат во Македонија благодарение на 
Италијанската амбасада, а ќе се реализира со поддршка на Министерството за култура и Град 
Скопје. 
Директорот на фестивалот Клаудио Губитоси истакна дека заслужни за доаѓањето на фестивалот 
во Македонија се младите Македонци и нивната ангажираност и посветеност прикажана на 
минатогодишниот фестивал кога младата 17-годишна Илина Димитровска ја имала таа 
привилегија одблизу да се запознае со американскиот актер Николас Кејџ. 
Фестивалот „Џифони“ има 43 годишна традиција и е своевиден бренд на италијанската култура 
поради квалитетната селекција на филмови и гости, но и поради социјалниот и едукативниот 
катактер. Секоја година над 50 земји испраќаат свои делегации на фестивалот. Со поддршка на 
италијанската амбасада во Скопје изминатите десет години на овој фестивал се испраќаа 
претставници и од Македонија. 
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http://www.kultura.gov.mk/index.php/odnosi-so-javnost/soopstenija/845-makedonija-domakin-na- filmskiot-festival-gifoni-film- festiva 

Македонија домаќин на филмскиот фестивал „Џифони филм фестивал“ 

 

Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска денеска во „Порта Македонија“ на прес-
конференција на која присуствуваа и градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, Клаудио 
Губитоси, директор на „Џифони филм фестивал“, Дарко Башески, директор на Филмскиот фонд 
на РМ и Фабио Кристијани, амбасадор на Италија во нашата земја, информираше дека во  
втората половина од годинава Република Македонија ќе биде домаќин на најпознатиот 
италијански детски филмски фестивал „Џифони филм фестивал“. 

 

Фестивалот под мотото „Засекогаш млад“ ќе се одржи за првпат во Македонија благодарение на  
Италијанската амбасада, а ќе се реализира со поддршка на Министерството за култура и Град 
Скопје. 

-Реализацијата на овој филмски фестивал во Република Македонија ќе има многу придобивки за  
нашите млади граѓани во подигнување на свеста за филмската уметност но, и во моделирањето  
на нивната перцепција  воопшто, и за културата и за уметноста, истакна Канческа-Милевска. Таа 
додаде дека одржувањето на овој фестивал ќе биде убава можност за промоција на нашата 
земја, а ако се земат предвид културните релации што ги имаме со  Република Италија, преку 
оваа манифестација, успешно ќе биде промовирана и мисијата на „Џифони“, за обединување на 
целиот свет преку културата и филмската уметност. 
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При крајот на септември се очекува 
Македонија да ја посетат над 50 млади 
луѓе на возраст од 12 до 18 години од 
седум држави кои ќе проследат 15-тина 
проекции на европски филмови и во текот 
на престојот ќе учествуваат во дебати и 
работилници кои ќе ја поттикнат нивната 
креативност и иновативност. Планирано е 
пред започнување на фестивалот, во текот 
на мај да се одржи ден на „Џифони“ на кој 
јавноста ќе се информира за овој настан, а 
во јули македонска делегација ќе 
престојува во Италија. 

Фестивалот „Џифони“ со својата 43-
годишна традиција е своевиден бренд на 

Република Италија и на италијанската култура поради квалитетната селекција на филмови и 
гости, но и поради социјалниот и едукативниот карактер и значењето на фестивалот. Секоја  
година над 50 земји испраќаат свои делегации на овој фестивал, кои придонесуваат овој настан 
да биде отворена сцена за културна интеракција на младите луѓе од целиот свет. Со поддршката 
од Амбасадата на Република Италија во Скопје, во последните десет години, континуирано се 
испраќаат учесници од Република Македонија на овој реномиран фестивал. Минатата година на  
„Џифони“ присуствуваше и 17-годишната Илина Димитровска, која го освои вниманието на 
големиот актер Николас Кејџ, кој на неколку јавни настапи и прес-конференции ја спомена нашата  
земја. 

Една од главните определби на 
фестивалот „Џифони“ е негово 
ширење на сите континенти. 
Токму затоа, Република 
Македонија, од оваа година ќе им 
се придружи на  останатите 
земји: Австралија, Полска, 
Германија, САД, Бразил, Канада, 
Мексико, Сингапур, Белорусија, 
Данска, Финска, Франција, 
Бугарија и Албанија кои во 
изминатиот период реализираа 
навистина успешни изданија на 
овој фестивал и кои го анимираа 
интересот за филмската уметност на младите луѓе од целиот свет. 
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http://www.mtv.com.mk/mk/vesti/kultura/76471/makedonija_domakjin_na_detskiot_filmski_festival_%E2%80%9Edzhifoni%E2%80%9C.aspx 

Македонија домаќин на детскиот филмски фестивал „Џифони“ 

 
Во втората половина од годинава Македонија ќе биде домаќин на најпознатиот италијански 
детски филмски фестивал „Џифони филм фестивал“.  
 
При крајот на септември се очекува Македонија да ја посетат над 50 млади луѓе на возраст од 12 
до 18 години од седум држави кои ќе проследат 15-тина проекции на европски филмови и во 
текот на престојот ќе учествуваат во дебати и работилници кои ќе ја поттикнат нивната 
креативност и иновативност. 
 
Планирано е пред започнување на фестивалот, во текот на мај да се одржи ден на „Џифони“ на 
кој јавноста ќе се информира за овој настан, а во јули македонска делегација ќе престојува во 
Италија. 
 
Фестивалот под мотото „Засекогаш млад“ ќе се одржи за првпат во Македонија благодарение на 
Италијанската амбасада, а ќе се реализира со поддршка на Министерството за култура и Град 
Скопје. 
 
На денешната прес-конференција во Скопје, министерката за култура Елизабета Канческа-
Милевска оцени дека реализацијата на овој филмски фестивал во Македонија ќе има многу 
придобивки за младите во подигнувањето на нивната свест за филмската уметност и во 
моделирањето на нивната перцепција за културата и уметноста воопшто. 
 
- Одржувањето на овој фестивал ќе биде убава можност за промоција на нашата земја, а ако се 
земат предвид културните релации што ги имаме со Република Италија убедена сум дека преку 
оваа манифестација успешно ќе биде промовирана и мисијата на „Џуфони“ за обединување на 
целиот свет преку културата и филмската уменост, рече Канческа-Милевска.  
 
Директорот на фестивалот Клаудио Губитоси истакна дека заслужни за доаѓањето на фестивалот 
во Македонија се младите Македонци и нивната ангажираност и посветеност прикажана на 
минатогодишниот фестивал кога младата 17-годишна Илина Димитровска ја имала таа 
привилегија одблизу да се запознае со американскиот актер Николас Кејџ. 
 
Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски најави дека ја дадат потребната поддршка за 
успешна реализација на фестивалот. 
 
Фестивалот „Џифони“ има 43 годишна традиција и е своевиден бренд на италијанската култура 
поради квалитетната селекција на филмови и гости, но и поради социјалниот и едукативниот 
катактер. Секоја година над 50 земји испраќаат свои делегации на фестивалот. Со поддршка на 
Италијанската амбасада во Скопје изминатите десет години на овој фестивал се испраќаа 
претставници и од Македонија. 
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http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=BFCFC71A6D75D54E8FB86707C406619D 

Големиот детски филмски фестивал „Џифони“ доаѓа во Скопје 

 

Македонија годинава ќе биде домаќин на големиот филмски фестивал „Џифони“, кој со својата 
43-годишна традиција е бренд на Италија и на италијанската култура. 

Над 50 млади луѓе од седум земји, на возраст од 12 до 18 години, ќе дојдат во Скопје да 
проследат петнаесетина проекции на европски филмови и во текот на еднонеделниот престој ќе 
учествуваат во дебати и работилници, кои ќе ја поттикнат нивната креативност и иновативност. 

Фестивалот, под мотото „Засекогаш млад“, првпат ќе се одржи во земјава благодарение на 
италијанската амбасада, а ќе се реализира со поддршка од Министерството за култура и од Град 
Скопје. 

- Реализацијата на овој фестивал ќе има многу придобивки за младите во подигнувањето на 
нивната свест за филмската уметност и во моделирањето на нивната перцепција за културата и 
за уметноста воопшто. Ова е и убава можност за промоција на нашата земја – рече министерката 
за култура Елизабета Kанческа-Милевска. 

Директорот на фестивалот, Kлаудио Губитоси, информираше дека е планирано во текот на мај да 
се одржи ден на „Џифони“, на кој јавноста ќе се информира за овој настан, а во јули македонска 
делегација ќе престојува во Италија. 

- Фестивалот во Македонија го донесоа младите Македонци и нивната ангажираност и 
посветеност – рече Губитоси. 
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 02.03. 2013 

ПОД МОТОТО "ЗАСЕКОГАШ МЛАД" 

 
Џифони доаѓа во Скопје 

ВЕЧЕР пред шест месеци ја објави приказната дека Николас Кејџ бил фасциниран од 16-
годишната Македонка Илина Димитровска која ја сретнал на најпознатиот детски фестивал 

Џифони во Италија, сега истиот 
фестивал дефинитивно доаѓа во 
Македонија! 

 
Откако ВЕЧЕР пред шест месеци ја 
објави приказната дека Николас Кејџ 
бил фасциниран од 16-годишната 
Македонка Илина Димитровска на 
фестивалот Џифони во Италија, сега 
истиот фестивал дефинитивно доаѓа 
во Македонија! Се работи за 
најпознатиот детски филмски 
фестивал во светот со над 40-
годишна традиција и распространет 
на сите континенти.  

Фестивалот под мотото "Засекогаш 
млад" ќе се одржи за првпат во Македонија благодарение на Италијанската амбасада, а поддршка 
даваат Министерството за култура, Град Скопје, Филмски фонд. 

Директорот на фестивалот Клаудио Губитози на вчерашната прес-конференција во Скопје истакна 
дека заслужни за доаѓањето на фестивалот во Македонија се младите Македонци и нивната 
ангажираност и посветеност прикажана на минатогодишниот фестивал кога младата 17-годишна 
Илина ја имала таа привилегија одблизу да се запознае со американскиот актер Николас Кејџ. 
Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска на средбата со новинарите рече дека овој 
филмски фестивал во Македонија ќе донесе многу придобивки за младите во подигнувањето на 
нивната свест за филмската уметност и во моделирањето на нивната перцепција за културата и 
уметноста воопшто. 

"Одржувањето на овој фестивал ќе биде убава можност за промоција на нашата земја, а ако се 
земат предвид културните релации што ги имаме со Република Италија убедена сум дека преку 
оваа манифестација успешно ќе биде промовирана и мисијата на Џифони" за обединување на 
целиот свет преку културата и филмската уметност", рече Канческа-Милевска.  
Градоначалникот на Град Скопје Коце Трајановски најави дека ќе ја дадат потребната поддршка за 
успешна реализација на фестивалот. 

Фестивалот Џифони" е своевиден бренд на италијанската култура поради квалитетната селекција 
на филмови и гости, но и поради социјалниот и едукативниот карактер. Секоја година над 50 земји 
испраќаат свои делегации на фестивалот. Со поддршка на Италијанската амбасада во Скопје 
изминатите десет години на овој фестивал се испраќаа претставници и од Македонија. 
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При крајот на 
септември се 
очекува 
Македонија да ја 
посетат над 50 
млади луѓе на 
возраст од 12 до 
18 години од 
седум држави кои 
ќе проследат 15-
ина проекции на 
европски филмови и 
во текот на 
престојот ќе 
учествуваат во 
дебати и 
работилници кои 
ќе ја поттикнат 
нивната 
креативност и 
иновативност. 
 

 

 
Кејџ и Илина 
Младата Илина на средбата со новинарите вчера кажа дека Џифони бил прекрасна можност и 
искуство како и дека имала можност да го запознае Николас Кејџ и приватно. 

"Прашањата што ми ги поставуваш се прашања кои често сам си ги поставувам, а не наоѓам 
одговор на нив. Како е тоа можно!?", и рекол Кејџ на Илина. 
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http://www.skopjeinfo.mk/kultura/1108150731/makedonija‐domakin‐na‐detskiot‐filmski‐festival‐djifoni 

Македонија домаќин на детскиот филмски фестивал „Џифони“ 

Во втората половина од годинава Македонија ќе биде 
домаќин на најпознатиот италијански детски филмски 
фестивал „Џифони филм фестивал“. 

При крајот на септември се очекува Македонија да ја 
посетат над 50 млади луѓе на возраст од 12 до 18 
години од седум држави кои ќе проследат 15-тина 
проекции на европски филмови и во текот на 

престојот ќе учествуваат во дебати и работилници кои ќе ја поттикнат нивната креативност и 
иновативност. 

Планирано е пред започнување на фестивалот, во текот на мај да се одржи ден на „Џифони“ на 
кој јавноста ќе се информира за овој настан, а во јули македонска делегација ќе престојува во 
Италија. 

Фестивалот под мотото „Засекогаш млад“ ќе се одржи за првпат во Македонија благодарение на 
Италијанската амбасада, а ќе се реализира со поддршка на Министерството за култура и Град 
Скопје. 

На денешната прес-конференција во Скопје, министерката за култура Елизабета Канческа-
Милевска оцени дека реализацијата на овој филмски фестивал во Македонија ќе има многу 
придобивки за младите во подигнувањето на нивната свест за филмската уметност и во 
моделирањето на нивната перцепција за културата и уметноста воопшто. 

- Одржувањето на овој фестивал ќе биде убава можност за промоција на нашата земја, а ако се 
земат предвид културните релации што ги имаме со Република Италија убедена сум дека преку 
оваа манифестација успешно ќе биде промовирана и мисијата на „Џуфони“ за обединување на 
целиот свет преку културата и филмската уменост, рече Канческа-Милевска. 

Директорот на фестивалот Клаудио Губитоси истакна дека заслужни за доаѓањето на фестивалот 
во Македонија се младите Македонци и нивната ангажираност и посветеност прикажана на 
минатогодишниот фестивал кога младата 17-годишна Илина Димитровска ја имала таа 
привилегија одблизу да се запознае со американскиот актер Николас Кејџ. 

Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски најави дека ја дадат потребната поддршка за 
успешна реализација на фестивалот. 

Фестивалот „Џифони“ има 43 годишна традиција и е своевиден бренд на италијанската култура 
поради квалитетната селекција на филмови и гости, но и поради социјалниот и едукативниот 
катактер. Секоја година над 50 земји испраќаат свои делегации на фестивалот. Со поддршка на 
Италијанската амбасада во Скопје изминатите десет години на овој фестивал се испраќаа 
претставници и од Македонија. 

 



 18 

 02.03.2013 

http://skopjeid.com/2013/03/02/makedonija-vo-septemvri-domakin-na-detskiot-filmski-festival/ 

Македонија во септември домаќин на детскиот филмски  

фестивал „Џифони“ 

Дата 02/03/2013 Категорија: Култура Време на објавуавње:  

Во втората половина од годинава Македонија ќе биде домаќин на најпознатиот италијански 
детски филмски фестивал „Џифони филм фестивал“. 

 

Кон крајот на септември во Македонија ќе дојдат над 50 млади луѓе на возраст од 12 до 18 години 
од седум држави кои ќе проследат 15-тина проекции на европски филмови и во текот на престојот 
ќе учествуваат во дебати и работилници кои ќе ја поттикнат нивната креативност и иновативност. 
Фестивалот под мотото „Засекогаш млад“ ќе се одржи за првпат во Македонија благодарение на 
Италијанската амбасада, а ќе се реализира со поддршка на Министерството за култура и Град 
Скопје. 
Директорот на фестивалот Клаудио Губитоси истакна дека заслужни за доаѓањето на фестивалот 
во Македонија се младите Македонци и нивната ангажираност и посветеност прикажана на 
минатогодишниот фестивал кога младата 17-годишна Илина Димитровска ја имала таа 
привилегија одблизу да се запознае со американскиот актер Николас Кејџ. 
Фестивалот „Џифони“ има 43 годишна традиција и е своевиден бренд на италијанската култура 
поради квалитетната селекција на филмови и гости, но и поради социјалниот и едукативниот 
катактер. Секоја година над 50 земји испраќаат свои делегации на фестивалот. Со поддршка на 
италијанската амбасада во Скопје изминатите десет години на овој фестивал се испраќаа 
претставници и од Македонија. 
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http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=31132040207&id=16&prilog=0&setIzdanie=22819 

Македонија домаќин на детскиот филмски фестивал „Џифони“ 

 
Во втората половина од годинава Македонија ќе биде домаќин на најпознатиот италијански 
детски филмски фестивал „Џифони филм фестивал“ 
 
 

 При крајот на септември се очекува Македонија да ја посетат над 50 млади луѓе на возраст од 12 
до 18 години од седум држави, кои ќе проследат петнаесетина проекции на европски филмови. 
 
Во мај ќе се одржи ден на „Џифони“, на кој јавноста ќе се информира за овој настан, а во јули 
македонска делегација ќе престојува во Италија.  
 
- Одржувањето на овој фестивал ќе биде убава можност за промоција на нашата земја, а ако се 
земат предвид културните релации што ги имаме со Италија, убедена сум дека преку оваа 
манифестација успешно ќе биде промовирана и мисијата на „Џифони“ за обединување на целиот 
свет преку културата и филмската уметност - рече министерката за култура Елизабета Канческа-
Милевска.  
 
Директорот на фестивалот, Клаудио Губитоси, истакна дека заслужни за доаѓањето на 
фестивалот во Македонија се младите Македонци и нивната ангажираност и посветеност 
прикажана на минатогодишниот фестивал, кога младата 17-годишна Илина Димитровска ја имала 
привилегијата одблизу да се запознае со американскиот актер Николас Кејџ. 
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http://www.sitel.com.mk/makedonija‐kje‐bide‐domakjin‐na‐filmskiot‐festival‐dzhifoni 

Македонија ќе биде домаќин на филмскиот фестивал „Џифони“ 

Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе 
биде домаќин на Филмскиот фестивал 
„Џифони“, бренд што Италија го гради 43 
години и е високорангиран меѓу нејзините 
културни производи.  Календарот на 
настани и детали во организацијата биле 
утврдени на работните средби минатата 
недела меѓу повеќе институции во 
Македонија со делегација на фестивалот, 
предводена од директорот Клаудио 
Губитоси. 

- Чувствувајќи доверба и ентузијазам, 
директорот на фестивалот одлучи брендот 
Џифони да ни го отстапи без да платиме 

ниту едно евро. Почестени сме од довербата што тој ја стекнал дека Македонија може да биде 
регионален центар на Џифони, каде што секоја година ќе се собираат децата од регионов и ќе се 
случува концептот на Џифони кој секоја година се  случува во Италија, рече директорот на 
Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески на денешната прес-конференција. 

Фондот ќе потпише  тригодишен договор со Филмскиот фестивал Џифони со што Македонија ќе 
добие целосен културен прозивод во насока на социјалниот развој на децата. - Три години треба 
да работиме за да ја оправдаме довербата, посочи Башески. 

Фондот ги повикува сите заинтересирани субјекти кои сакаат да помогнат во организацијата на 
фестивалот во Македонија. За повеќе информации за фестивалот и негова промоција кај 
младата публика ќе биде организиран „Џифони ден“ на 27 мај. 

Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од „Наше маало“, кој на пресот 
истакна дека настанот ќе биде круна на 15-годишната работа на неговата продукција. Рече дека 
тимот ќе се труди државава да стане регионален центар на познатиот италијански фестивал и да 
донесат многу деца од Балканот и од Италија на првото фестивалско издание. Ќе учествуваат 
деца во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години. 

Елена Величковска ќе биде извршен директор на фестивалот во Македонија. Таа има десет 
години искуство на фестивалот Џифони, каде што учествуваат и деца од Македонија со поддршка 
на Амбасадата на Италија во Скопје.Деца од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и 
музичари ќе го посетат годинашниот фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 
28 јули, и таму ќе ја претстават македонската култура. 

Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу ретките земји 
кои бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го 
смени логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, 
следат работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и 
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режисери.  Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од 
официјалната програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу 
возрасни и деца, а мотото на фестивалот е „Засекогаш млад“. 

- Се гледаат филмови од цел свет, кои претходно ги гледаат психолози. Фестивалот се корисити 
за истражувачка работа на експертите за деца. Доаѓаат голем број психолози, педагози, 
социолози и ги користат децата, пред се, да им пренесат содржини кои се погодни за нивната 
возраст, и да искористат децата да зборуваат за тие теми. Моќта на филмот, всушност, се 
користи како повод децата преку темата да почнат да разговараат за конкретни работи, рече 
Башески. 

Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужна Италија, каде што е основан пред 43 
години од директорот Губитоси. Популарен е, и покрај 10.000-те жители, цела Италија 
придонесува за неговото опстојување. Поради приходите од фестивалот,  покраината Кампанија, 
каде што се наоѓа Џифони, бележи економски раст во однос на другите делови на Италија кои се 
погодени од економската криза. 
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http://www.kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=591 

Филмскиот фестивал Џифони ќе се одржи во Mакедонија 

 Култура   |   Прочитана: 900 пати  

 Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони“, бренд што Италија 
го гради 43 години и е високорангиран меѓу нејзините културни производи. Календарот на настани и детали во 
организацијата биле утврдени на работните средби минатата недела меѓу повеќе институции во Македонија 
со делегација на фестивалот, предводена од директорот Клаудио Губитоси.  

 
 

- Чувствувајќи доверба и ентузијазам, директорот на фестивалот одлучи брендот Џифони да ни 
го отстапи без да платиме ниту едно евро. Почестени сме од довербата што тој ја стекнал дека 
Македонија може да биде регионален центар на Џифони, каде што секоја година ќе се собираат 
децата од регионов и ќе се случува концептот на Џифони кој секоја година се  случува во Италија, 
рече директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески на денешната прес-
конференција. 

Фондот ќе потпише  тригодишен договор со Филмскиот фестивал Џифони со што Македонија ќе 
добие целосен културен прозивод во насока на социјалниот развој на децата. - Три години треба 
да работиме за да ја оправдаме довербата, посочи Башески. 

Фондот ги повикува сите заинтересирани субјекти кои сакаат да помогнат во организацијата на 
фестивалот во Македонија. За повеќе информации за фестивалот и негова промоција кај 
младата публика ќе биде организиран „Џифони ден“ на 27 мај. 
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Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од „Наше маало“, кој на пресот 
истакна дека настанот ќе биде круна на 15-годишната работа на неговата продукција. Рече дека 
тимот ќе се труди државава да стане регионален центар на познатиот италијански фестивал и да 
донесат многу деца од Балканот и од Италија на првото фестивалско издание. Ќе учествуваат 
деца во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години. 

Елена Величковска ќе биде извршен директор на фестивалот во Македонија. Таа има десет 
години искуство на фестивалот Џифони, каде што учествуваат и деца од Македонија со поддршка 
на Амбасадата на Италија во Скопје. 

Деца од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 
македонската култура. 

Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу ретките земји 
кои бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го 
смени логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, 
следат работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и 
режисери.  Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од 
официјалната програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу 
возрасни и деца, а мотото на фестивалот е „Засекогаш млад“. 

- Се гледаат филмови од цел свет, кои претходно ги гледаат психолози. Фестивалот се корисити 
за истражувачка работа на експертите за деца. Доаѓаат голем број психолози, педагози, 
социолози и ги користат децата, пред се, да им пренесат содржини кои се погодни за нивната 
возраст, и да искористат децата да зборуваат за тие теми. Моќта на филмот, всушност, се 
користи како повод децата преку темата да почнат да разговараат за конкретни работи, рече 
Башески. 

Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужна Италија, каде што е основан пред 43 
години од директорот Губитоси. Популарен е, и покрај 10.000-те жители, цела Италија 
придонесува за неговото опстојување. Поради приходите од фестивалот,  покраината Кампанија, 
каде што се наоѓа Џифони, бележи економски раст во однос на другите делови на Италија кои се 
погодени од економската криза. 
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http://www.vest.com.mk/?ItemID=540B5B7440FCFE4EAF0C23C8682DFB66 

Бесплатно го добивме италијанскиот бренд "Џифони филм фест" 

Еден од најголемите италијански културни 
брендови "Џифони филм фестивал" 
бесплатно го дава брендот во Македонија, 
и фестивалот за деца, кој е многу повеќе од 
фестивал, ќе се одржува наесен в година за 
првпат во земјава. Дотогаш ќе се работи на 
усовршување на тимот во Џифони. На 
Фестивалот ќе учествуваат многу деца, како 
што тоа го прават земјите од светот, а на 27 
мај ќе се организира Ден на Џифони во 
Скопје каде што македонската јавност и 
децата ќе се запознаат со овој светски 
фестивал. 

Ова беше соопштено на прес-конференција во Филмскиот фонд, од каде што се презема 
популарниот бренд, а директорот Дарко Башески најави оти уметнички директор ќе биде Иво 
Антов, извршен директор Елена Величковска, а претседател на Фестивалот ќе биде Катерина 
Сотирова. 
"Со добивањето на Џифони брендот, ги добиваме најголемите привилегии, како и земјите со 
највисока котизација како Бразил и Доха. Ова го добивме по ентузијазмот кој во земјава го виде 
при неодемнешната посета директорот на Фестивалот со 43-годишна традиција Клаудио 
Губитози", ни рече Башаески. 
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http://zurnal.mk/content.asp?id=201336204719 

 
Детскиот филмски фестивал „Џифони“ во Македонија 

   Скопје, 6 март -  Клаудио Губитози, уметнички директор 
на најголемиот детски филмски фестивал “Џифони” од 
Италија, беше во посета на Македонија по повод одлуката 
за оддржување на 1-то издание на Џифони Македонија. 

„Џифони филм фестивал” е основан како Маѓународен 
фестивал за филм за деца, со мисија: промоција и 
вреднување на посебни производи од областа на 
културата, и со својата 43-годишна традиција е своевиден 
бренд на Р. Италија и италијанската култура.  
Остварувајќи ја првичната идеја донесување на светот во 

Џифони, го глобализираат брендот и го носат Џифони во светот. 

Во текот на неговата посета, беа остварените средби со сите заинтересирани и потенцијални 
страни за реализација на “Џифони-Македонија” (Министерство за Култура, Град Скопје, 
Италијанска Амбасада, Младински културен Центар, Кинотека на Македонија и др.). 
  

Во наредниот период ќе биде потпишана спогодба помеѓу “Џифони филм фестивал” и Филмскиот 
фонд на Р.Македонија за период од три години (2013 год.-2015 год.) со која ќе биде дефинирана  
взаемната соработка и активносите кои ќе бидат реализирани во овој период. 

Согледувајќи го интузијазмот, професионалноста и поддршката која ја даваат сите гоенаведени  
институции, како и довербата која тој ја стекнал во Филмскиот фонд,  Клаудио Губитози, 
директорот на “Џифони филм фестивал” одлучи брендот “Џифони” за прв пат да го довери  
бесплатно на Р.Македонија, со одговорност на Филмскиот фонд да се грижи за правилна и  
успешна презентација и реализација на целиот концепт. 

Вооедно од страна на “Џифони филм фестивал” беше одлучено позицијата Уметнички директор 
да ја извршува Иво Антов, додека позицијата Извршен директор ќе ја извршува Елена  
Величковска, а Претседател на фестивалот да биде Катерина Сотирова. 

На 27 Мај 2013 год. ќе биде одржан т.н. “Ден на Џифони” преку кој македонската публика и 
младите ќе бидат запознаени со концептот на “Џифони филм фестивал” и активностите кои се 
дел од него. 

Фестивалот “Џифони” во Италија од 19-28 јули оваа година ќе прифати поголема делегација од 
Македонија, во која покрај поголема група на деца од различни возрасти и студенти кои ќе 
учествуваат на работилниците и ќе се спремаат да бидат дел од тимот за реализација на 
“Џифони Македонија” кој ќе се оддржи во период од 20-27 Октомври 2013 год. 
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http://24vesti.mk/od-20-27-oktomvri-detski-filmski-festival-%E2%80%9Edzifoni-makedonija%E2%80%9 
 

Од 20-27 октомври Детски филмски фестивал „Џифони Македонија“ 

Од 20-27 октомври во земјава ќе се одржи првиот детски филмски фестивал „Џифони“. 
Фестивалот во Италија 43 години е еден од највисокорангираните културни производи, кој досега 
се продал и се одржува во вкупно 50-тина земји низ светот. 
 

Со тригодишен договор, Македонија го добива 
бесплатно, благодарение на големиот интерес 
во земјава. 
Целосниот културен производ во насока на 
социјалниот развој на децата, опфаќа 
прикажувањето филмови, дискусии за темите, 
работилници, средби со познати актери и 
режисери и доделување на награди за кои 
одлучуваат деца од 13 до 18 години. 
Мотото на македонскиот Џифони е „Засекогаш 
млад“. За повеќе информации за фестивалот и 
негова промоција кај младата публика ќе биде 
организиран „Џифони ден“ на 27 мај. 

Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужна Италија. Областа Кампања, 
благодарение на на приходите од фестивалот, денес е единствената во земјата која, во време на 
економска криза, бележи раст. 
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На есен доаѓа детскиот филмски фестивал „Џифони“ 

 
Македонија ќе биде домаќин на детскиот филмски фестивал „Џифони“, од 20 до 27 октомври. Се 
работи за бренд што Италија го гради 43 години.  
 
Деталите за организацијата биле утврдени на средби, минатата недела меѓу повеќе институции 
во Македонија со делегација на фестивалот, предводена од директорот Клаудио Губитоси. 
- Чувствувајќи доверба и ентузијазам, директорот на фестивалот одлучи брендот Џифони да ни 
го отстапи без да платиме ниту едно евро. Почестени сме од довербата што тој ја стекнал дека 

Македонија може да биде регионален центар на Џифони, каде што секоја година ќе се собираат 
децата од регионов и ќе се случува концептот на Џифони кој секоја година се случува во Италија, 
рече директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески на денешната прес-
конференција. 
 
Фондот ќе потпише тригодишен договор со Филмскиот фестивал Џифони со што Македонија ќе 
добие целосен културен прозивод во насока на социјалниот развој на децата. - Три години треба 
да работиме за да ја оправдаме довербата, посочи Башески.  
 
Според креативниот директор на фестивалот во Македонија, Иво Антов од „Наше 
маало“,настанот ќе биде круна на 15-годишната работа на неговата продукција. То вели дека 
тимот ќе се труди државава да стане регионален центар на познатиот италијански фестивал и да 
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донесат многу деца од Балканот и од Италија на првото фестивалско издание. Ќе учествуваат 
деца во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години. 
 
Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу земјите кои 
бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го 
смени логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, 
следат работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери. 
Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од 
официјалната програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу 
возрасни и деца, а мотото на фестивалот е „Засекогаш млад“. 
 го отстапи без да платиме ниту едно евро. Почестени сме од довербата што тој ја стекнал дека  
Македонија може да биде регионален центар на Џифони, каде што секоја година ќе се собираат 
децата од регионов и ќе се случува концептот на Џифони кој секоја година се случува во Италија, 
рече директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески на денешната прес-
конференција. 
 
 
Фондот ќе потпише тригодишен договор со Филмскиот фестивал Џифони со што Македонија ќе 
добие целосен културен прозивод во насока на социјалниот развој на децата. - Три години треба 
да работиме за да ја оправдаме довербата, посочи Башески.  
 
Според креативниот директор на фестивалот во Македонија, Иво Антов од „Наше 
маало“,настанот ќе биде круна на 15-годишната работа на неговата продукција. То вели дека 
тимот ќе се труди државава да стане регионален центар на познатиот италијански фестивал и да 
донесат многу деца од Балканот и од Италија на првото фестивалско издание. Ќе учествуваат 
деца во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години. 
 
Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу земјите кои 
бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го 
смени логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, 
следат работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери. 
Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од 
официјалната програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу 
возрасни и деца, а мотото на фестивалот е „Засекогаш млад“. 
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http://denesen.mk/web/2013/03/06/makedonija-domakjin-na-filmskiot-festival-dzifoni/ 

Македонија домаќин на филмскиот фестивал „Џифони“ 

Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони“, 

бренд што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу нејзините културни 

производи.  

 

Календарот на настани и детали во 

организацијата биле утврдени на 

работните средби минатата недела 

меѓу повеќе институции во Македонија 

со делегација на фестивалот, 

предводена од директорот Клаудио 

Губитоси. 

- Чувствувајќи доверба и ентузијазам, 

директорот на фестивалот одлучи 

брендот Џифони да ни го отстапи без 

да платиме ниту едно евро. Почестени сме од довербата што тој ја стекнал дека Македонија 

може да биде регионален центар на Џифони, каде што секоја година ќе се собираат децата од 

регионов и ќе се случува концептот на Џифони кој секоја година се  случува во Италија, рече 

директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески на денешната прес-конференција. 

Фондот ќе потпише  тригодишен договор со Филмскиот фестивал Џифони со што Македонија ќе 

добие целосен културен прозивод во насока на социјалниот развој на децата. – Три години треба 

да работиме за да ја оправдаме довербата, посочи Башески. 

Фондот ги повикува сите заинтересирани субјекти кои сакаат да помогнат во организацијата на 

фестивалот во Македонија. За повеќе информации за фестивалот и негова промоција кај 

младата публика ќе биде организиран „Џифони ден“ на 27 мај. 

Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од „Наше маало“, кој на пресот 

истакна дека настанот ќе биде круна на 15-годишната работа на неговата продукција. Рече дека 

тимот ќе се труди државава да стане регионален центар на познатиот италијански фестивал и да 

донесат многу деца од Балканот и од Италија на првото фестивалско издание. Ќе учествуваат  

деца во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години. 
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Елена Величковска ќе биде извршен директор на фестивалот во Македонија. Таа има десет  

години искуство на фестивалот Џифони, каде што учествуваат и деца од Македонија со поддршка 

на Амбасадата на Италија во Скопје. 

Деца од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 

фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 

македонската култура. 

Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 

преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу ретките земји 

кои бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го 

смени логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, 

следат работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и 

режисери.  Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од 

официјалната програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу 

возрасни и деца, а мотото на фестивалот е „Засекогаш млад“. 

- Се гледаат филмови од цел свет, кои претходно ги гледаат психолози. Фестивалот се корисити 

за истражувачка работа на експертите за деца. Доаѓаат голем број психолози, педагози, 

социолози и ги користат децата, пред се, да им пренесат содржини кои се погодни за нивната  

возраст, и да искористат децата да зборуваат за тие теми. Моќта на филмот, всушност, се 

користи како повод децата преку темата да почнат да разговараат за конкретни работи, рече 

Башески. 

Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужна Италија, каде што е основан пред 43 

години од директорот Губитоси. Популарен е, и покрај 10.000-те жители, цела Италија 

придонесува за неговото опстојување. Поради приходите од фестивалот,  покраината Кампанија, 

каде што се наоѓа Џифони, бележи економски раст во однос на другите делови на Италија кои се 

погодени од економската криза. 
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http://www.plusinfo.mk/vest/83266/Detskiot-filmski-festival-Gzifoni-kje-se-odrzhi-na-krajot-od-oktomvri 

Детскиот филмски фестивал „Џифони“ ќе се одржи на крајот од октoмври 

 

Првото издание на Детскиот филмски фестивал „Џифони“ во Македонија ќе се одржи од 20 до 27 

октомври, а со него ќе управува Иво Антов како уметнички директор, Елена Величковска како 

извршен директор и Катерина Сотирова како претседател на фестивалот. 

Овој филмски фестивал, кој денеска претставува своевиден бренд на Италија и италијанската 

култура, е основан пред 43 години, а Македонија за прв пат се јавува како негов домаќин. 

Директорот на „Џифони филм фестивал“, Клаудио Губитози, изминативе денови престојуваше во 

Македонија и одлучил брендот „Џифони“да го довери бесплатно на Република Македонија, со 

одговорност на Филмскиот фонд да се грижи за правилна и успешна презентација и реализација. 

Во наредниот период ќе биде потпишана и спогодба помеѓу „Џифони филм фестивал“ и 

македонскиот Филмски фонд за период од три години, од 2013 до 2015 година, со која ќе биде 

дефинирана взаемната соработка и активностите кои ќе бидат реализирани во овој период. 

Фестивалот „Џифони“ во Италија, исто така, од 19 до 28 јули ќе прифати поголема делегација од 

Македонија, од група деца до студенти, кои ќе учествуваат во работилниците и ќе се спремаат да 

бидат дел од тимот за реализација на „Џифони Македонија“. 
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http://press24.mk/story/makedonija/makedonija-kje-bide-domakjin-na-filmskiot-festival-%E2%80%9Edzifoni%E2%80%9C 

Македонија ќе биде домаќин на филмскиот фестивал „Џифони“ 

 

Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони“ 

Станува збор за бренд што Италија го гради 43 години и е 
високорангиран меѓу нејзините културни производи.   

- Чувствувајќи доверба и ентузијазам, директорот на фестивалот 
одлучи брендот Џифони да ни го отстапи без да платиме ниту 
едно евро. Почестени сме од довербата што тој ја стекнал дека 
Македонија може да биде регионален центар на Џифони, каде 
што секоја година ќе се собираат децата од регионов и ќе се 
случува концептот на Џифони кој секоја година се  случува во 
Италија, рече директорот на Филмскиот фонд на Македонија 

Дарко Башески на денешната прес-конференција. 

Фондот ги повикува сите заинтересирани субјекти кои сакаат да помогнат во организацијата на 
фестивалот во Македонија. За повеќе информации за фестивалот и негова промоција кај 
младата публика ќе биде организиран „Џифони ден“ на 27 мај. 

Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од „Наше маало“, кој на пресот 
истакна дека настанот ќе биде круна на 15-годишната работа на неговата продукција. Рече дека 
тимот ќе се труди државава да стане регионален центар на познатиот италијански фестивал и да 
донесат многу деца од Балканот и од Италија на првото фестивалско издание. Ќе учествуваат  
деца во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години. 

Деца од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 
македонската култура. 

- Се гледаат филмови од цел свет, кои претходно ги гледаат психолози. Фестивалот се корисити 
за истражувачка работа на експертите за деца. Доаѓаат голем број психолози, педагози, 
социолози и ги користат децата, пред се, да им пренесат содржини кои се погодни за нивната  
возраст, и да искористат децата да зборуваат за тие теми. Моќта на филмот, всушност, се 
користи како повод децата преку темата да почнат да разговараат за конкретни работи, рече 
Башески. 

Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужна Италија, каде што е основан пред 43 
години од директорот Губитоси. Популарен е, и покрај 10.000-те жители, цела Италија 
придонесува за неговото опстојување. Поради приходите од фестивалот,  покраината Кампанија, 
каде што се наоѓа Џифони, бележи економски раст во однос на другите делови на Италија кои се 
погодени од економската криза. 
 
 
 
 



 33 

 06.03.2013 

http://www.ereporter.com.mk/mk-mk/Details.aspx?Title=22731 

Македонија дел од најголемиот детски филмски фестивал - “Џифони филм 
фестивал” 

  
Клаудио Губитози, уметнички 
директор на најголемиот детски 
филмски фестивал “Џифони” од 
Италија, минатата недела 
престојуваше во посета на 
Македонија по повод одлуката за 
оддржување на првото издание на 
Џифони Македонија. 
 
“Џифони филм фестивал” е основан 
како Маѓународен фестивал за филм 
за деца, со мисија: промоција и 
вреднување на посебни производи 
од областа на културата, и со својата 
43-годишна традиција е своевиден 

бренд на Италија и италијанската култура. Остварувајќи ја првичната идеја донесување на светот во 
Џифони, го глобализираат брендот и го носат Џифони во светот. 
 
Клаудио Губитози за време на престојот во Македонија се сретна со сите релевантни претставници 
за реализација на “Џифони- Македонија”. 
 
Според соопштението , во наредниот период треба да биде потпишана спогодба помеѓу “Џифони 
филм фестивал” и Филмскиот фонд на Р.Македонија за период од три години (2013 год.-2015 год.) 
со која ќе биде дефинирана взаемната соработка и активносите. 
 
Клаудио Губитози, директорот на “Џифони филм фестивал” одлучи брендот “Џифони” за прв пат да 
го довери бесплатно на Македонија, со одговорност на Филмскиот фонд да се грижи за правилна и 
успешна презентација и реализација на целиот концепт. Тој се решил на ова откако се уверил во 
ентузијазмот, професионалноста и поддршката која ја даваат сите релевантни институции, како и 
довербата што тој ја стекнал во Филмскиот фонд, г-динот  
 
“Џифони филм фестивал”, како што се наведува во соопштението, одлучи позицијата Уметнички 
директор да ја извршува Иво Антов, додека позицијата Извршен директор ќе ја извршува Елена 
Величковска, а Претседател на фестивалот да биде Катерина Сотирова. 
 
За 20 денови, На 27 Мај 2013 год. ќе биде одржан т.н. “Ден на Џифони” преку кој 
македонската публика и младите ќе бидат запознаени со концептот на “Џифони филм фестивал” и 
активностите кои се дел од него. 
 
Фестивалот “Џифони” во Италија од 19-28 јули оваа година ќе прифати поголема делегација од 
Македонија, во која покрај поголема група на деца од различни возрасти и студенти кои ќе 
учествуваат на работилниците и ќе се подготвуваат да бидат дел од тимот за реализација на 
“Џифони Македонија” кој ќе се оддржи во период од 20-27 Октомври 2013 год. 
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Фестивалот „Џифони“ ќе се одржи во октомври 

Македонија е една од трите 
земји што го доби брендот 
за одржување на овој 
исклучителен фестивал за 
деца, кој трае 43 години 

Сунчица Уневска 
 
Во Македонија во октомври ќе 
се одржи реномираниот 
филмски фестивал за деца 
„Џифони“, кој зад себе има 
43-годишно искуство. Станува 
збор за фестивал кој е многу 
повеќе од филмски фестивал, 
за настан кој носи 

незаборавно искуство за децата, а наедно е длабоко едукативен и социјален. „Џифони“ низ годините 
создаде таков бренд со кој соработуваат фестивали за деца од дури 40 земји во светот, додека некои 
земји и го купуваат како бренд продолжувајќи ја неговата исклучителна традиција. Она што е 
интересно, е дека овој бренд се продава за доста висока цена, но Македонија, поради својата 
посветеност и ентузијазам што го покажа, успеа да го добие овој бренд бесплатно. 
 
Нашата земја веќе десет години учествува на овој фестивал, на кој секоја година одат по неколку 
деца избрани од основните или средните училишта. Со нив на овој фестивал, кој се одржува во 
градот Џифони, во јужна Италија, се присутни и двете млади девојки Елена Величковска и Катерина 
Сотирова, со чија работа и упорност, всушност, дојде и до оваа соработка и иницијатива. Во земјава 
присуствуваше творецот на овој фестивал Клаудио Губитоза, кој имаше средби со сите релевантни 
институции и на крајот, поради огромниот интерес од наша страна, поради ентузијазмот што го 
покажале нашите деца што учествувале на овој фестивал и поради преголемата желба тоа магично 
искуство за децата да се пренесе и овде, се одлучил брендот да и' биде отстапен на нашата земја 
бесплатно. Овој бренд му е отстапен на Филмскиот фонд на Македонија, кој пак ќе биде негов 
покровител со поддршка на Министерството за култура, Кинотека на Македонија, Град Скопје, 
Младинскиот културен центар и, секако, италијанската амбасада. 
 
„Тие веруваат дека Македонија ќе се претвори во регионален центар на овој фестивал“, рече 
директорот на фондот, Дарко Башески. Тој истакна дека брендот на овој фестивал му е продаден на 
Бразил за сума од 180.000 евра. За уште поголема сума брендот е отстапен на Доха, Катар, а ваков 
фестивал долги години се одржува и во Албанија. Всушност, има две можности, има околу 40 земји, 
кои имаат фестивали за деца и кои соработуваат со „Џифони“, а можно е и да се купи брендот и да се 
одржува фестивалот со неговиот оригинален концепт. Во Македонија директор на фестивалот ќе биде 
Иво Антов, кој има големо искуство во организација на настани за деца и чија продукција „Наше мало“ 
оваа година слави 15 години. Како што рече Иво Антов, оваа работа на фестивалот „Џифони“ доаѓа 
како своевидна круна во нивниот ангажман. 
 
Инаку, станува збор за извонредна замисла. Како што пренесоа Елена Величковска, која ќе биде 
извршен директор, и Катерина Сотирова, која ќе работи како координатор на фестивалот, се работи 
за еден неверојатен настан, кој има огромно влијание на децата низ светот. Нашите деца кои 
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учествувале на тој фестивал, според зборовите на Величковска и Сотирова, потоа стануваат сосем 
поинакви. Имено, фестивалот им дава таква можност на децата, кои се сами креатори на неговите 
настани и кои го сочинуваат и жирито кое одлучува за најдобриот филм, што едноставно ги тера 
сосем поинаку да се однесуваат, да се дружат и да размислуваат. Како што велат тие, неверојатна е 
глетката кога ќе видите како по некој филм над двесте или триста деца покажуваат огромен интерес 
за дискусија и за тоа да добијат можност да поставуваат прашања. Величковска рече дека овој 
фестивал и го изменил своето лого, па сега веќе не се вика филмски фестивал, туку „Џифони 
искуство“. Бидејќи, како што рековме, освен филмските проекции на фестивалот има многу 
работилници, дискусии, настани во кои децата се главни ликови. „Македонија добива целосен 
културен производ, кој се движи во насока на растење и социјален развој на децата“, додаде 
Величковска. 
 
Фестивалот односно целиот овој настан веќе ги има и конкретните датуми, во текот на кои ќе се 
одржуваат серија активности предвидени за оваа година. Така, на 27 мај ќе се одржи „Џифони ден“ на 
кој ќе се одржи промоција на фестивалот и запознавање. Од 19 до 28 јули, кога и се одржува 
фестивалот во неговиот матичен град Џифони, во Италија ќе отпатува делегација од Македонија 
составена од деца, од филмски и музички работници, студенти и медиуми, кои ќе го дадат својот 
придонес во поглед на македонската култура во „Џифони“. А самиот фестивал ќе се одржи од 20 до 
27 октомври. „Ќе се обидеме да ја пренесеме таа магија споена со енергијата на нашите деца“, 
потенцира Катерина Сотировска, која зборуваше дека Македонија и досега учествувала симболично 
на овој фестивал и нејзиното присуство и интерес било забележано. Децата се оние кои ја креираат 
целата програма со својата енергија и креативност, тие се носители на настаните, нивната желба да 
се изразат, како и нивната желба за комуникација, која го претвора целото ова дружење во невино и 
спонтано доживување. Фестивалот нагласува дека нема поделба на деца и возрасни, дека сите тие се 
жители кои имаат еднакви права.  
 
Филмовите кои се избираат за овој фестивал претходно ги гледаат психолози, педагози, и низ 
годините многу од овие стручни лица правеле и свои истражувања. На фестивалот има и официјално 
и жири на децата, и интересно е дека децата често не избираат детски филмови, туку умеат да 
одберат филмови кои често ги одбира и стручното жири. На нивните прашања авторите често и се 
плашат да одговараат. Како што вели еден режисер, дека никогаш не бил повеќе исплашен, затоа 
што нивните прашања се толку отворени и невини, но истовремено и искрени, па и брутални. На овие 
фестивали децата имаат можност да се сретнат и со големи ѕвезди, како Николас Кејџ, Жан Рено, 
Џесика Алба. Николас Кејџ бил трогнат од прашањата на нашето девојче Илина, на кои одговорил 
дека и тој самиот си ги поставува истите прашања, и дека често не може да најде вистински одговор 
за нив. 
 
Деновиве се очекува да се потпише спогодба меѓу Филмскиот фонд и фестивалот „Џифони“ за 
наредните три години. Планот е првата година на овој фестивал да бидат поканети децата од 
балканските земји и, секако, од Италија. „Ќе се трудиме овој фестивал да стане вистински регионален 
центар и веруваме дека ова искуство ќе ја смени сликата за иднината“, рече Иво Антов, додавајќи 
дека е императив да им помогнеме на младите и преку филмовите да отвориме многубројни теми и 
прашања што ги интересираат. Македонија, значи, ќе биде една од трите земји што го имаат овој 
бренд и таа чувствува одговорност да го направи сето ова како што треба, а за што има силна 
поддршка од сите институции. Фестивалот опфаќа две категории на деца, а во Македонија фокусот ќе 
биде на возраста од 13 до 15 години и од 16 до 18 години. Само лани на овој фестивал во Италија 
учествувале 54 земји, додека кај нас организаторите се надеваат дека тој од година в година ќе расте 
и ќе се зголемува бројот на земји што ќе учествуваат. А на крајот Даниела Станковска, раководител 
на филмска продукција во Филмскиот фонд, упати апел и повика на граѓанска одговорност 
поканувајќи ги сите заинтересирани да се вклучат во неговата реализација и да придонесат во 
развојот на децата во нашата земја преку овој фестивал, кој тоа на извонредно благороден начин 
успева да го постигне 
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Италијанскиот детски филмски фестивал „Џифони“ доаѓа и во Македонија 

Уметничкиот директор на најголемиот детски филмски фестивал “Џифони” од Италија, Клаудио 
Губитози, ја посети нашата зенја по повод одлуката за оддржување на 1-то издание на Џифони 
Македонија. 
 

 

“Џифони филм фестивал” е основан како 
Маѓународен фестивал за филм за деца, 
со мисија: промоција и вреднување на 
посебни производи од областа на 
културата, и со својата 43-годишна 
традиција е своевиден бренд на Италија 
и италијанската култура. Остварувајќи ја 
првичната идеја донесување на светот 
во Џифони, го глобализираат брендот и 
го носат Џифони во светот. 

Во текот на неговата посета, беа 
остварените средби со сите 
заинтересирани и потенцијални страни 
за реализација на “Џифони- Македонија” 
како Министерство за Култура, Град 

Скопје, Италијанска Амбасада, Младински културен Центар, Кинотека на Македонија и др. 

Директорот Клаудио Губитози одлучи брендот “Џифони” за прв пат да го довери бесплатно на 
Македонија, со одговорност на Филмскиот фонд да се грижи за правилна и успешна презентација 
и реализација на целиот концепт. 

Вооедно од страна на “Џифони филм фестивал” беше одлучено позицијата Уметнички директор 
да ја извршува Иво Антов, додека позицијата Извршен директор ќе ја извршува Елена 
Величковска, а Претседател на фестивалот да биде Катерина Сотирова. 

На 27 Мај 2013 год. ќе биде одржан т.н. “Ден на Џифони” преку кој македонската публика и 
младите ќе бидат запознаени со концептот на “Џифони филм фестивал” и активностите кои се 
дел од него. 

Фестивалот “Џифони” во Италија од 19-28 јули оваа година ќе прифати поголема делегација од 
Македонија, во која покрај поголема група на деца од различни возрасти и студенти кои ќе 
учествуваат на работилниците и ќе се спремаат да бидат дел од тимот за реализација на 
“Џифони Македонија” кој ќе се оддржи во период од 20-27 Октомври 2013 год. 
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Македонија го доби брендот Џифони - на доверба 

Македонија е една од ретките држави во светот која го има "оригиналот" на светски реноми-
раниот филмски детски фестивал од Италија на чии изданија учествуваат млади од над 50 земји 

Италијанскиот бренд, светски реномираниот детски филмски фестивал "Џифони" од годинава ќе 
биде присутен и во Македонија и тоа во својата оригинална форма и без и едно евро трошок за 
правата. Според Дарко Башески, директор на Филмскиот фонд на Македонија, македонското 
издание на Џифони ќе се случи од 20 до 27 октомври иако подготовките веќе започнаа, а избран е 
и раководниот тим на фестивалот.  

"Џифони е бренд кој е граден 43 години и вообичаено Италија е позната по своите брендови кои 
се продаваат. Бразил го купи за 180.000 долари, Катар за многу повеќе, а во Романија има 
фестивал со ист концепт, но не е оригиналот. Поради сите средби кои ги имавме, директорот на 
фестивалот "Џифони" Клаудио Губитоси, чувствувајќи ја довербата и ентузијазмот на луѓето од 
Македонија, како и огромната поддршка што ја имаме од голем број институции, одлучи да ни го 
отстапи брендот без да платиме ниту едно евро. Почестени сме што е тој уверен дека Македонија 
може да биде регионален центар на Џифони каде ќе се собираат децата од целиот Балкан и 
истовремено ќе се случува истиот концепт како и во Италија", истакна Башески на вчерашната 
прес- конференција. Тој посочи дека за креативен директор на фестивалот е избран Иво Антов, а 
извршен директор е Елена Величковска која има десетгодишно искуство на фестивалот Џифони, 
каде со поддршка на Амбасадата на Италија во Скопје учествуваат и деца од Македонија.  
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"Овој проект кој уште се нарекува и "Искуството Џифони" ќе се обидеме да го развиеме во 
регионален центар на Џифони. Очекуваме да дојдат деца од целиот Балкан, Италија, и од 
нашата земја. Огромно е задоволство што зад ваквиот проект стојат државни институции како 
Филмскиот фонд и Министерството за култура, но и Град Скопје, Младинскиот културен центар 
заедно со киното Милениум и, секако, Амбасадата на Италија", вели Антов од продукцијата 
"Наше маало".  

Филмскиот Фонд со Фестивалот Џифони ќе потпише тригодишен договор, период во кој треба да 
ја оправда довербата. Фестивалот, според Башевски, е во насока на социјалниот развој на 
децата кои се стекнуваат со нови искуства и запознаваат нови пријатели.  
За промоција на фестивалот, на 27 мај ќе биде организиран Џифони ден", на кој младите ќе 
добијат повеќе информации за настанот. Од 19 до 28 јули, пак, децата од Македонија, студенти 
од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат фестивалот Џифони во Италија, каде ќе ја 
претстават македонската култура. 
На првото издание на фестивалот ќе учествуваат деца во две возрасни категории, од 13 до 15 и 
од 16 до 18 години. (Д.Т.) 
 
 
 
 
Децата - филмски критичари  
Според концептот на Џифони фестивалот, децата-учесници гледаат филмови, а потоа 
дискутираат за темите, коментираат и поставуваат прашања до познати актери и режисери. 
Покрај професионално жири, за наградите од официјалната програма одлучува и меѓународно 
жири составено од деца. 
"Се гледаат филмови од цел свет, кои претходно се прегледани од психолози, педагози и 
социолози кои, исто така, присуствуваат на фестивалот. На децата им се пренесуваат содржини 
кои се погодни за нивната возраст, и тие се потикнуваат да зборуваат за темите. Моќта на 
филмот, всушност, се користи како повод децата да почнат да разговараат за конкретни работи", 
рече Башески.  
 
Еден од 10 најпопуларни настани во Италија 
Фестивалот го доби името по малото место Џифони во јужна Италија, каде што е основан пред 43 
години од страна на директорот Губитоси. Иако гратчето има само 10.000 жители, цела Италија 
придонесува за опстојување на фестивалот кој е еден од десетте најпопуларни во земјата. 
Покраината Кампанија, пак, каде што се наоѓа градот Џифони, токму поради приходите од 
фестивалот бележи економски раст и тоа во време кога другите делови од Италија се погодени 
од економската криза.  
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Македонскиот „Џифони“ ќе биде регионален центар 

Од 20 до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони“, бренд што 
Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу фестивалите. Kалендарот на настани и 
детали во организацијата биле утврдени на работните средби минатата недела меѓу повеќе 
институции во земјава со делегација на фестивалот, предводена од директорот Kлаудио 
Губитоси. Тој откога ги видел ентузијамот и желбата да се направи добар фестивал кај нас, 
решил брендот „Џифони“ да ни го отстапи без пари за фестивалот да стане регионален, зашто 
Бразил платил 180.000 евра за брендот, а Kатар многу повеќе.  
 
- Почестени сме од неговата доверба дека Македонија може да биде регионален центар на 
„Џифони“, каде што секоја година ќе се собираат децата од регионот - рече директорот на 
Филмскиот фонд на Македонија, Дарко Башески.  
 
Фондот ќе потпише тригодишен договор со фестивалот со што Македонија ќе добие целосен 
културен производ во насока на социјалниот развој на децата.  
 
- Три години треба да работиме за да ја оправдаме довербата – рече Башевски.  
 
Фондот ги повикува сите заинтересирани што сакаат да помогнат во организацијата на 
фестивалот во Македонија. За промоција на фестивалот кај младата публика ќе биде 
организиран „Џифони ден“ на 27 мај. Kреативен директор на фестивалот во Македонија е Иво 
Антов од „Наше маало“.  
 
Тој рече дека тимот ќе се труди државава да стане регионален центар на познатиот италијански 
фестивал и да донесат многу деца од Балканот и од Италија на првото фестивалско издание. Ќе 
учествуваат деца во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години. 
 
Елена Величковска ќе биде извршен директор на фестивалот во Македонија. Таа има десет 
години искуство на фестивалот „Џифони“, каде што учествуваат и деца од Македонија со 
поддршка на Амбасадата на Италија во Скопје.  
 
Деца од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал „Џифони“ во Италија, кој ќе се одржи од 19 до 28 јули, и ќе ја претстават македонската 
култура.  
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http://hitportal.com.mk/Kultura-detail/makedonija-domakin-na-filmskiot-festival-dhifoni/ 

Македонија домаќин на филмскиот фестивал „Џифони“ 

Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони“, бренд 
што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу нејзините културни производи.  
Календарот на настани и детали во организацијата биле утврдени на работните средби минатата 
недела меѓу повеќе институции во Македонија со делегација на фестивалот, предводена од 
директорот Клаудио Губитоси. 

 

- Чувствувајќи доверба и ентузијазам, директорот на фестивалот одлучи брендот Џифони да ни 
го отстапи без да платиме ниту едно евро. Почестени сме од довербата што тој ја стекнал дека 
Македонија може да биде регионален центар на Џифони, каде што секоја година ќе се собираат 
децата од регионов и ќе се случува концептот на Џифони кој секоја година се  случува во Италија, 
рече директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески на денешната прес-
конференција. 

Фондот ќе потпише  тригодишен договор со Филмскиот фестивал Џифони со што Македонија ќе 
добие целосен културен прозивод во насока на социјалниот развој на децата. - Три години треба 
да работиме за да ја оправдаме довербата, посочи Башески. 

Фондот ги повикува сите заинтересирани субјекти кои сакаат да помогнат во организацијата на 
фестивалот во Македонија. За повеќе информации за фестивалот и негова промоција кај 
младата публика ќе биде организиран „Џифони ден“ на 27 мај. 

Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од „Наше маало“, кој на пресот 
истакна дека настанот ќе биде круна на 15-годишната работа на неговата продукција. Рече дека 
тимот ќе се труди државава да стане регионален центар на познатиот италијански фестивал и да 
донесат многу деца од Балканот и од Италија на првото фестивалско издание. Ќе учествуваат 
деца во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години. 
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Елена Величковска ќе биде извршен директор на фестивалот во Македонија. Таа има десет 
години искуство на фестивалот Џифони, каде што учествуваат и деца од Македонија со поддршка 
на Амбасадата на Италија во Скопје. 

Деца од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 
македонската култура. 

Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу ретките земји 
кои бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го 
смени логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, 
следат работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и 
режисери.  Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од 
официјалната програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу 
возрасни и деца, а мотото на фестивалот е „Засекогаш млад“. 

- Се гледаат филмови од цел свет, кои претходно ги гледаат психолози. Фестивалот се корисити 
за истражувачка работа на експертите за деца. Доаѓаат голем број психолози, педагози, 
социолози и ги користат децата, пред се, да им пренесат содржини кои се погодни за нивната 
возраст, и да искористат децата да зборуваат за тие теми. Моќта на филмот, всушност, се 
користи како повод децата преку темата да почнат да разговараат за конкретни работи, рече 
Башески. 

Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужна Италија, каде што е основан пред 43 
години од директорот Губитоси. Популарен е, и покрај 10.000-те жители, цела Италија 
придонесува за неговото опстојување. Поради приходите од фестивалот,  покраината Кампанија, 
каде што се наоѓа Џифони, бележи економски раст во однос на другите делови на Италија кои се 
погодени од економската криза. 
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Македонија домаќин на филмскиот фестивал „Џифони“ 

Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони“, бренд 
што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу нејзините културни производи.  
Календарот на настани и детали во организацијата биле утврдени на работните средби минатата 
недела меѓу повеќе институции во Македонија со делегација на фестивалот, предводена од 
директорот Клаудио Губитоси. 

 

- Чувствувајќи доверба и ентузијазам, директорот на фестивалот одлучи брендот Џифони да ни 
го отстапи без да платиме ниту едно евро. Почестени сме од довербата што тој ја стекнал дека 
Македонија може да биде регионален центар на Џифони, каде што секоја година ќе се собираат 
децата од регионов и ќе се случува концептот на Џифони кој секоја година се  случува во Италија, 
рече директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески на денешната прес-
конференција. 

Фондот ќе потпише  тригодишен договор со Филмскиот фестивал Џифони со што Македонија ќе 
добие целосен културен прозивод во насока на социјалниот развој на децата. - Три години треба 
да работиме за да ја оправдаме довербата, посочи Башески. 

Фондот ги повикува сите заинтересирани субјекти кои сакаат да помогнат во организацијата на 
фестивалот во Македонија. За повеќе информации за фестивалот и негова промоција кај 
младата публика ќе биде организиран „Џифони ден“ на 27 мај. 

Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од „Наше маало“, кој на пресот 
истакна дека настанот ќе биде круна на 15-годишната работа на неговата продукција. Рече дека 
тимот ќе се труди државава да стане регионален центар на познатиот италијански фестивал и да 
донесат многу деца од Балканот и од Италија на првото фестивалско издание. Ќе учествуваат 
деца во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години. 
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Елена Величковска ќе биде извршен директор на фестивалот во Македонија. Таа има десет 
години искуство на фестивалот Џифони, каде што учествуваат и деца од Македонија со поддршка 
на Амбасадата на Италија во Скопје. 

Деца од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 
македонската култура. 

Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу ретките земји 
кои бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го 
смени логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, 
следат работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и 
режисери.  Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од 
официјалната програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу 
возрасни и деца, а мотото на фестивалот е „Засекогаш млад“. 

- Се гледаат филмови од цел свет, кои претходно ги гледаат психолози. Фестивалот се корисити 
за истражувачка работа на експертите за деца. Доаѓаат голем број психолози, педагози, 
социолози и ги користат децата, пред се, да им пренесат содржини кои се погодни за нивната 
возраст, и да искористат децата да зборуваат за тие теми. Моќта на филмот, всушност, се 
користи како повод децата преку темата да почнат да разговараат за конкретни работи, рече 
Башески. 

Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужна Италија, каде што е основан пред 43 
години од директорот Губитоси. Популарен е, и покрај 10.000-те жители, цела Италија 
придонесува за неговото опстојување. Поради приходите од фестивалот,  покраината Кампанија, 
каде што се наоѓа Џифони, бележи економски раст во однос на другите делови на Италија кои се 
погодени од економската криза. 
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Македонија домаќин на филмскиот фестивал „Џифони“ 

Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони“, бренд 
што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу нејзините културни производи.  
Календарот на настани и детали во организацијата биле утврдени на работните средби минатата 
недела меѓу повеќе институции во Македонија со делегација на фестивалот, предводена од 
директорот Клаудио Губитоси. 

 

- Чувствувајќи доверба и ентузијазам, директорот на фестивалот одлучи брендот Џифони да ни 
го отстапи без да платиме ниту едно евро. Почестени сме од довербата што тој ја стекнал дека 
Македонија може да биде регионален центар на Џифони, каде што секоја година ќе се собираат 
децата од регионов и ќе се случува концептот на Џифони кој секоја година се  случува во Италија, 
рече директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески на денешната прес-
конференција. 

Фондот ќе потпише  тригодишен договор со Филмскиот фестивал Џифони со што Македонија ќе 
добие целосен културен прозивод во насока на социјалниот развој на децата. - Три години треба 
да работиме за да ја оправдаме довербата, посочи Башески. 

Фондот ги повикува сите заинтересирани субјекти кои сакаат да помогнат во организацијата на 
фестивалот во Македонија. За повеќе информации за фестивалот и негова промоција кај 
младата публика ќе биде организиран „Џифони ден“ на 27 мај. 

Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од „Наше маало“, кој на пресот 
истакна дека настанот ќе биде круна на 15-годишната работа на неговата продукција. Рече дека 
тимот ќе се труди државава да стане регионален центар на познатиот италијански фестивал и да 
донесат многу деца од Балканот и од Италија на првото фестивалско издание. Ќе учествуваат 
деца во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години. 
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Елена Величковска ќе биде извршен директор на фестивалот во Македонија. Таа има десет 
години искуство на фестивалот Џифони, каде што учествуваат и деца од Македонија со поддршка 
на Амбасадата на Италија во Скопје. 

Деца од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 
македонската култура. 

Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу ретките земји 
кои бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го 
смени логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, 
следат работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и 
режисери.  Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од 
официјалната програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу 
возрасни и деца, а мотото на фестивалот е „Засекогаш млад“. 

- Се гледаат филмови од цел свет, кои претходно ги гледаат психолози. Фестивалот се корисити 
за истражувачка работа на експертите за деца. Доаѓаат голем број психолози, педагози, 
социолози и ги користат децата, пред се, да им пренесат содржини кои се погодни за нивната 
возраст, и да искористат децата да зборуваат за тие теми. Моќта на филмот, всушност, се 
користи како повод децата преку темата да почнат да разговараат за конкретни работи, рече 
Башески. 

Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужна Италија, каде што е основан пред 43 
години од директорот Губитоси. Популарен е, и покрај 10.000-те жители, цела Италија 
придонесува за неговото опстојување. Поради приходите од фестивалот,  покраината Кампанија, 
каде што се наоѓа Џифони, бележи економски раст во однос на другите делови на Италија кои се 
погодени од економската криза. 
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http://maxim.mk/makedonija-kje-bide-domakjin-na-filmskiot-festival-%E2%80%9Edzifoni%E2%80%9C 

Македонија ќе биде домаќин на филмскиот фестивал „Џифони“ 

Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на 
Филмскиот фестивал „Џифони“ 

Станува збор за бренд што Италија го гради 43 години и е 
високорангиран меѓу нејзините културни производи.   

- Чувствувајќи доверба и ентузијазам, директорот на 
фестивалот одлучи брендот Џифони да ни го отстапи без да 
платиме ниту едно евро. Почестени сме од довербата што тој 
ја стекнал дека Македонија може да биде регионален центар 
на Џифони, каде што секоја година ќе се собираат децата од 

регионов и ќе се случува концептот на Џифони кој секоја година се  случува во Италија, рече 
директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески на денешната прес-конференција. 

Фондот ги повикува сите заинтересирани субјекти кои сакаат да помогнат во организацијата на 
фестивалот во Македонија. За повеќе информации за фестивалот и негова промоција кај 
младата публика ќе биде организиран „Џифони ден“ на 27 мај. 

Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од „Наше маало“, кој на пресот 
истакна дека настанот ќе биде круна на 15-годишната работа на неговата продукција. Рече дека 
тимот ќе се труди државава да стане регионален центар на познатиот италијански фестивал и да 
донесат многу деца од Балканот и од Италија на првото фестивалско издание. Ќе учествуваат 
деца во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години. 

Деца од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 
македонската култура. 

- Се гледаат филмови од цел свет, кои претходно ги гледаат психолози. Фестивалот се корисити 
за истражувачка работа на експертите за деца. Доаѓаат голем број психолози, педагози, 
социолози и ги користат децата, пред се, да им пренесат содржини кои се погодни за нивната 
возраст, и да искористат децата да зборуваат за тие теми. Моќта на филмот, всушност, се 
користи како повод децата преку темата да почнат да разговараат за конкретни работи, рече 
Башески. 

Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужна Италија, каде што е основан пред 43 
години од директорот Губитоси. Популарен е, и покрај 10.000-те жители, цела Италија 
придонесува за неговото опстојување. Поради приходите од фестивалот,  покраината Кампанија, 
каде што се наоѓа Џифони, бележи економски раст во однос на другите делови на Италија кои се 
погодени од економската криза. 
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http://www.teamoderna.com.mk/index.php/kultura/49-info/3593-festival 

Македонија ќе биде домаќин на филмскиот фестивал „Џифони“ 

 

Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони“, бренд 
што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу нејзините културни производи. 

Календарот на настани и детали во организацијата биле утврдени на работните средби минатата 
недела меѓу повеќе институции во Македонија со делегација на фестивалот, предводена од 
директорот Клаудио Губитоси. 

- Чувствувајќи доверба и ентузијазам, директорот на фестивалот одлучи брендот Џифони да ни 
го отстапи без да платиме ниту едно евро. 

Почестени сме од довербата што тој ја стекнал дека Македонија може да биде регионален центар 
на Џифони, каде што секоја година ќе се собираат децата од регионов и ќе се случува концептот 
на Џифони кој секоја година се случува во Италија, рече директорот на Филмскиот фонд на 
Македонија Дарко Башески на денешната прес-конференција. 

Фондот ќе потпише тригодишен договор со Филмскиот фестивал Џифони со што Македонија ќе 
добие целосен културен прозивод во насока на социјалниот развој на децата. 

- Три години треба да работиме за да ја оправдаме довербата, посочи Башески. 
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Фондот ги повикува сите заинтересирани субјекти кои сакаат да помогнат во организацијата на 
фестивалот во Македонија. За повеќе информации за фестивалот и негова промоција кај 
младата публика ќе биде организиран „Џифони ден“ на 27 мај. 

Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од „Наше маало“, кој на пресот 
истакна дека настанот ќе биде круна на 15-годишната работа на неговата продукција. 

Рече дека тимот ќе се труди државава да стане регионален центар на познатиот италијански 
фестивал и да донесат многу деца од Балканот и од Италија на првото фестивалско издание. Ќе 
учествуваат деца во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години. 

Елена Величковска ќе биде извршен директор на фестивалот во Македонија. Таа има десет 
години искуство на фестивалот Џифони, каде што учествуваат и деца од Македонија со поддршка 
на Амбасадата на Италија во Скопје. 

Деца од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 
македонската култура. 

Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу ретките земји 
кои бесплатно го добиваат брендот. 

Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го смени логото во „Џифони искуство“. 
Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, следат работилници и поставуваат 
прашања и коментари до познати актери и режисери. 

Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од 
официјалната програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу 
возрасни и деца, а мотото на фестивалот е „Засекогаш млад“. 

- Се гледаат филмови од цел свет, кои претходно ги гледаат психолози. Фестивалот се корисити 
за истражувачка работа на експертите за деца. 

Доаѓаат голем број психолози, педагози, социолози и ги користат децата, пред се, да им пренесат 
содржини кои се погодни за нивната возраст, и да искористат децата да зборуваат за тие теми. 

Моќта на филмот, всушност, се користи како повод децата преку темата да почнат да разговараат 
за конкретни работи, рече Башески. 

Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужна Италија, каде што е основан пред 43 
години од директорот Губитоси. Популарен е, и покрај 10.000-те жители, цела Италија 
придонесува за неговото опстојување. 

Поради приходите од фестивалот, покраината Кампанија, каде што се наоѓа Џифони, бележи 
економски раст во однос на другите делови на Италија кои се погодени од економската криза. 

 

 

 



 49 

 07.03.2013 

http://lokalno.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=14249%3A2013-03-07-07-33-53&catid=55%3Akultura&Itemid=74&lang=mk 

Македонија домаќин на филмскиот фестивал „Џифони“ 

 

 Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони“, бренд 
што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу нејзините културни производи. 
Календарот на настани и детали во организацијата биле утврдени на работните средби минатата 
недела меѓу повеќе институции во Македонија со делегација на фестивалот, предводена од 
директорот Клаудио Губитоси. 

- Чувствувајќи доверба и ентузијазам, директорот на фестивалот одлучи брендот Џифони да ни 
го отстапи без да платиме ниту едно евро. Почестени сме од довербата што тој ја стекнал дека 
Македонија може да биде регионален центар на Џифони, каде што секоја година ќе се собираат 
децата од регионов и ќе се случува концептот на Џифони кој секоја година се случува во Италија, 
рече директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески на денешната прес-
конференција. 
 
Фондот ќе потпише тригодишен договор со Филмскиот фестивал Џифони со што Македонија ќе 
добие целосен културен прозивод во насока на социјалниот развој на децата. - Три години треба 
да работиме за да ја оправдаме довербата, посочи Башески. 
 
Фондот ги повикува сите заинтересирани субјекти кои сакаат да помогнат во организацијата на 
фестивалот во Македонија. За повеќе информации за фестивалот и негова промоција кај 
младата публика ќе биде организиран „Џифони ден“ на 27 мај. 
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Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од „Наше маало“, кој на пресот 
истакна дека настанот ќе биде круна на 15-годишната работа на неговата продукција. Рече дека 
тимот ќе се труди државава да стане регионален центар на познатиот италијански фестивал и да 
донесат многу деца од Балканот и од Италија на првото фестивалско издание. Ќе учествуваат 
деца во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години. 
 
Елена Величковска ќе биде извршен директор на фестивалот во Македонија. Таа има десет 
години искуство на фестивалот Џифони, каде што учествуваат и деца од Македонија со поддршка 
на Амбасадата на Италија во Скопје. 
Деца од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 
македонската култура. 
 
Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу ретките земји 
кои бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го 
смени логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, 
следат работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери. 
Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од 
официјалната програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу 
возрасни и деца, а мотото на фестивалот е „Засекогаш млад“. 
 
- Се гледаат филмови од цел свет, кои претходно ги гледаат психолози. Фестивалот се корисити 
за истражувачка работа на експертите за деца. Доаѓаат голем број психолози, педагози, 
социолози и ги користат децата, пред се, да им пренесат содржини кои се погодни за нивната 
возраст, и да искористат децата да зборуваат за тие теми. Моќта на филмот, всушност, се 
користи како повод децата преку темата да почнат да разговараат за конкретни работи, рече 
Башески. 
 
Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужна Италија, каде што е основан пред 43 
години од директорот Губитоси. Популарен е, и покрај 10.000-те жители, цела Италија 
придонесува за неговото опстојување. Поради приходите од фестивалот, покраината Кампанија, 
каде што се наоѓа Џифони, бележи економски раст во однос на другите делови на Италија кои се 
погодени од економската криза. 
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http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=FC27248A7BBE474C9FC58268A20AC9E8 

 
 
Датум: 21.05.2013, 16:16 

“Денот на Џифони“ за запознавање на децата со значењето на овој фестивал 

 

За прв пат во Република Македонија ќе се 
одржи едукативен и Филмски фестивал за 
деца, насловен „Џифони Македонија“. По тој 
повод на 27 Мај  ќе има промотивниот 
настан, насловен „Денот на Џифони“ со 
активности кои ќе се одвиваат во 
Младинскиот Културен Центар, Кинотека на 
Македонија, Факултетот за Драмски 
Уметности и Плоштадот Македонија.  
 

На „Денот на Џифони“ активно учество ќе имаат 280 ученици од основните и средните училишта 
поделени во три старосни категории (од 10-12 год;од 13-15 год. и од 16-18 год.). 

Примарна цел на „Денот на Џифони“  е запознавање на македонската публика и младите со 
концептот на културниот производ „Џифони“ и активностите дел од него и подготовка за 
најголемиот Филмски фестивал за деца, насловен „Џифони Македонија“ кои ќе се одржи во 
Скопје во период од 20-27 Октомври 2013 год. Фестивалот во првата година од својата 
реализација предвидено е да опфати од 400 до 450 ученици од повеќе општини од Р.Македонија, 
како и вооедно ќе има организирано учество на деца од Италија, Албанија, Србија, Црна Гора, 
Бугарија, Грција, Косово и Турција.  
 
„Џифони“ е посветен на подигнување на културната свест и нивото на неформална едукација кај 
децата, а во својата програма интегрира голем број едукативни работилници, проекции на 
филмови од домашна и меѓународна продукција и многу интересни и забавни содржини. 
Примарната цел на едукативните активности е да им се овозможи на децата да го збогатат 
своето знаење вон формалната едукација преку учество во работилници специјално дизајнирани 
да ја поттикнат креативната страна на нивната личност, па затоа нивната улога е и да бидат 
главното жири на фестивалот, тие ги гледаат филмовите , разговараат за нив и на крајот сами 
донесуваат свои оценки, додека пак филмската програма нуди исклучителна селекција на 
филмови целно наменети за  публиката од таа возраст која не опфаќа само филмови за деца, 
што е дополнителен поттик за ширење на културните хоризонти во правилна насока, но и за 
развивање на личноста, на детето воопшто. 
  
„Денот на Џифони“ е организиран од страна на Канцеларијата на Џифони во Македонија во 
соработка со Филмскиот Фонд на Република Македонија, а истиот е поддржан од страна на 
Министерството за култура на Република Македонија, Младински културен центар, Кинотека на 
Република Македонија, Градот Скопје, Општината Карпош, Амбасадата на Италија во 
Р.Македонија, Факултетот за драмски уметности, Кредо, Аџибадем Систина, Пастел, Макинвест, 
Јана Вода, Витаминка, Вива, Виталија, Свислион и Медиа Сити. 
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„Денот на Џифони“ во Скопје 
 

 
 

Со промотивен настан денеска во Скопје ќе биде најавено првото издание на најголемиот 
едукативен и Филмски фестивал за деца и млади „Џифони Македонија“ 

Со промотивниот настан „Денот на Џифони“ денеска во Скопје ќе биде најавено првото издание 
на најголемиот едукативен и Филмски фестивал за деца и млади „Џифони Македонија“, кој ќе се 
реализира од 20 до 27 октомври.  
 
Настаните на „Денот на Џифони“, кој претставува фестивал во мало ќе почнат во 9 часот, а ќе се 
одвиваат во текот на цел ден во Кинотека, на плоштадот „Македонија“, во Младинскиот културен 
центар и на Факултетот за драмски уметности. Во нив ќе бидат вклучени 300 деца и млади од 
основните и средните училишта од земјава, поделени во три старосни категории.  
 
Официјалното отварање е во Младинскиот културен центар со почеток од 14 часот со музички 
настапи, каде што ќе се обрати и директорот на „Џифони Италија“, Клаудио Губитоси, а во 17 
часот во ресторанот МКЦ ќе биде одржана презентација на фестивалот, неговата мисија и цел во 
Македонија.  
 
Во 20 часот во МКЦ ќе биде одржан и концерт на групата „Пеперминт“, кој ќе биде бесплатен за 
сите деца и млади.  
 
„Денот на Џифони“ е организиран од Канцеларијата на „Џифони“ во Македонија во соработка со 
Филмскиот фонд на Република Македонија. 
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Промоција на филмскиот фестивал за деца „Џифони“ 
 
 
Со промотивниот настан „Денот на Џифони“ денеска ќе биде промовиран филмскиот 
фестивал за деца, кој ќе се реализира од 20 до 27 октомври 
 
 

 По тој повод денеска ќе се реализираат повеќе активности во Младинскиот културен центар, 
Кинотеката на Македонија, Факултетот за драмски уметности и на плоштадот „Македонија“. 
 
На настанот „Денот на Џифони“ активно ќе учествуваат 280 ученици од основните и средните 
училишта од Македонија. Примарна цел на овој настан е запознавање на македонската публика и 
на младите со концептот на фестивалот „Џифони“ преку активности што ќе го антиципираат 
филмскиот фестивал за деца, кој ќе се одржи во Скопје. На фестивалот ќе учествуваат околу 450 
ученици од повеќе општини од земјава, како и деца од Италија, Албанија, Србија, Црна Гора, 
Бугарија, Грција, Косово и од Турција.  
 
„Џифони“ е посветен на издигнување на културната свест и нивото на неформална едукација кај 
децата, а во својата програма интегрира голем број едукативни работилници, проекции на 
филмови од домашна и меѓународна продукција и многу интересни и забавни содржини. 
Примарната цел на едукативните активности е да им се овозможи на децата да го збогатат 
своето знаење надвор од формалната едукација преку учество во работилници специјално 
дизајнирани да ја поттикнат нивната креативност. Децата ќе бидат дел од главното жири на 
фестивалот, ќе ги гледаат филмовите, ќе разговараат за нив и на крајот самите ќе донесат 
оценки. На програмата на фестивалот ќе има исклучителна селекција на филмови целно 
наменети за помладата публика. 
 
„Денот на Џифони“ е организиран од канцеларијата на Џифони во Македонија, во соработка со 
Филмскиот фонд на Македонија.  
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„Ден на Џифони“ за промоција на најголемиот филмски фестивал за деца 

 

 
По повод првиот филмски едукативен фестивал 
за деца „Џифони Македонија“, кој ќе се одржува 
во октомври, денеска ќе биде организиран „Ден 
на Џифони“ во неколку  установи од културата. 
 
Целта е да се промовира фестивалот кај младата 
публика и таа да се запознае со концептот на 
културниот производ Џифони, како и со 

подготовките на најголемиот филмски фестивал за деца. Најавено е учество на  околу 280 
основци и средношколци и активности во Младинскиот културен центар, Факултетот за драмски 
уметности, Кинотеката на Македонија и на Плоштад „Македонија“. 
 
Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони“, бренд 
што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу нејзините културни производи.  
Календарот на настани и детали во организацијата беа утврдени во март на работни средби меѓу 
повеќе институции во Македонија со делегација на фестивалот, предводена од директорот 
Клаудио Губитоси. 
 
Тој во таа пригода одлучи брендот Џифони да и го отстапи бесплатно на Македонија, која се 
планира да биде регионален центар на  фестивалот. Предвидено е во октомври, на првото 
фестивалско издание, да учествуваат околу 450 деца од Македонија, Италија, Албанија, Србија, 
Црна Гора, Бугарија, Грција, Косово и од Турција, поделени во две возрасни категории, од 13 до 
15 и од 16 до 18 години. 
 
Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од продукцијата „Наше маало“. 
Деца од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 
македонската култура. 
 
Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу ретките земји 
кои бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го 
смени логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, 
следат работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери.    
 
Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од 
официјалната програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу 
возрасни и деца, а мотото на фестивалот е „Засекогаш млад“. 
 
Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужната италијанска покраина Кампанија, 
каде што е основан пред 43 години од директорот Губитоси. Популарен е, така што покрај 10.000-
те жители, цела Италија придонесува за неговото опстојување.  



 56 

 27.05.2013 

http://a1on.mk/wordpress/archives/155462  

„Ден на Џифони“ за промоција на најголемиот филмски фестивал за деца 

 

По повод првиот филмски едукативен 
фестивал за деца „Џифони 
Македонија“, кој ќе се одржува во 
октомври, денеска ќе биде организиран 
„Ден на Џифони“ во неколку  установи 
од културата. 

Целта е да се промовира 
фестивалот кај младата публика и таа 
да се запознае со концептот на 

културниот производ Џифони, како и со подготовките на најголемиот филмски фестивал за деца. 
Најавено е учество на  околу 280 основци и средношколци и активности во Младинскиот културен 
центар, Факултетот за драмски уметности, Кинотеката на Македонија и на Плоштад „Македонија“. 

Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони“, бренд што 
Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу нејзините културни производи.  Календарот на 
настани и детали во организацијата беа утврдени во март на работни средби меѓу повеќе институции 
во Македонија со делегација на фестивалот, предводена од директорот Клаудио Губитоси. 

Тој во таа пригода одлучи брендот Џифони да и го отстапи бесплатно на Македонија, која се планира 
да биде регионален центар на  фестивалот. Предвидено е во октомври, на првото фестивалско 
издание, да учествуваат околу 450 деца од Македонија, Италија, Албанија, Србија, Црна Гора, 
Бугарија, Грција, Косово и од Турција, поделени во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 
години. 

Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од продукцијата „Наше маало“. Деца 
од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 
македонската култура. 

Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу ретките земји кои 
бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го смени 
логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, следат 
работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери. 

Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од официјалната 
програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу возрасни и деца, а мотото 
на фестивалот е „Засекогаш млад“. 

Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужната италијанска покраина Кампанија, каде 
што е основан пред 43 години од директорот Губитоси. Популарен е, така што покрај 10.000-те 
жители, цела Италија придонесува за неговото опстојување. 
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„Ден на Џифони“ за промоција на најголемиот филмски фестивал за деца 

 

По повод првиот филмски едукативен 
фестивал за деца „Џифони Македонија“, кој ќе 
се одржува во октомври, денеска ќе биде 
организиран „Ден на Џифони“ во неколку 
 установи од културата. 

Целта е да се промовира фестивалот кај 
младата публика и таа да се запознае со 
концептот на културниот производ Џифони, 
како и со подготовките на најголемиот 
филмски фестивал за деца. Најавено е 
учество на  околу 280 основци и 
средношколци и активности во Младинскиот 

културен центар, Факултетот за драмски уметности, Кинотеката на Македонија и на Плоштад 
„Македонија“. 

Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони“, бренд што 
Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу нејзините културни производи.  Календарот на 
настани и детали во организацијата беа утврдени во март на работни средби меѓу повеќе институции 
во Македонија со делегација на фестивалот, предводена од директорот Клаудио Губитоси. 

Тој во таа пригода одлучи брендот Џифони да и го отстапи бесплатно на Македонија, која се планира 
да биде регионален центар на  фестивалот. Предвидено е во октомври, на првото фестивалско 
издание, да учествуваат околу 450 деца од Македонија, Италија, Албанија, Србија, Црна Гора, 
Бугарија, Грција, Косово и од Турција, поделени во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 
години. 

Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од продукцијата „Наше маало“. Деца 
од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 
македонската култура. 

Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу ретките земји кои 
бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го смени 
логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, следат 
работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери.    

Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од официјалната 
програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу возрасни и деца, а мотото 
на фестивалот е „Засекогаш млад“. 

Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужната италијанска покраина Кампанија, каде 
што е основан пред 43 години од директорот Губитоси. Популарен е, така што покрај 10.000-те 
жители, цела Италија придонесува за неговото опстојување. 
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„Ден на Џифони“ за промоција на најголемиот филмски фестивал за деца 

Култура 
Прочитано: 72 
По повод првиот филмски едукативен фестивал за деца „Џифони Македонија“, кој ќе се одржува 
во октомври, денеска ќе биде организиран „Ден на Џифони“ во неколку  установи од културата. 
  
Целта е да се промовира фестивалот кај младата публика и таа да се запознае со концептот на 
културниот производ Џифони, како и со подготовките на најголемиот филмски фестивал за деца. 
Најавено е учество на  околу 280 основци и средношколци и активности во Младинскиот културен 
центар, Факултетот за драмски уметности, Кинотеката на Македонија и на Плоштад „Македонија“. 

  
Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на 
Филмскиот фестивал „Џифони“, бренд што Италија го 
гради 43 години и е високорангиран меѓу нејзините 
културни производи.  Календарот на настани и детали 
во организацијата беа утврдени во март на работни 
средби меѓу повеќе институции во Македонија со 
делегација на фестивалот, предводена од директорот 
Клаудио Губитоси. 

  
Тој во таа пригода одлучи брендот Џифони да и го отстапи бесплатно на Македонија, која се 
планира да биде регионален центар на  фестивалот. Предвидено е во октомври, на првото 
фестивалско издание, да учествуваат околу 450 деца од Македонија, Италија, Албанија, Србија, 
Црна Гора, Бугарија, Грција, Косово и од Турција, поделени во две возрасни категории, од 13 до 
15 и од 16 до 18 години. 
  
Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од продукцијата „Наше маало“. 
Деца од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 
македонската култура. 
  
Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу ретките земји 
кои бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го 
смени логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, 
следат работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери.    
  
Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од 
официјалната програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу 
возрасни и деца, а мотото на фестивалот е „Засекогаш млад“. 
  
Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужната италијанска покраина Кампанија, 
каде што е основан пред 43 години од директорот Губитоси. Популарен е, така што покрај 10.000-
те жители, цела Италија придонесува за неговото опстојување. 
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Денот на „Џифони“ фестивалот 

За прв пат во Република Македонија ќе се одржи едукативен и Филмски фестивал за деца, 
насловен „Џифони Македонија“. По тој повод на денеска (27 Мај 2013)  ќе се одржи 
промотивен настан, насловен „Денот на Џифони“ во Младинскиот Културен Центар, 
Кинотека на Македонија, Факултетот за Драмски Уметности и Плоштадот Македонија. 

На „Денот на Џифони“ активно 
учество ќе имаат 280 ученици од 
основните и средните училишта 
поделени во три старосна категории 
(од 10-12 год;од 13-15 год. и од 16-
18 год.). 

Примарна цел на „Денот на 
Џифони“  е запознавање на 
македонската публика и младите со 
концептот на културниот производ 
„Џифони“ и активностите дел од 
него и подготовка за најголемиот 
Филмски фестивал за деца, 
насловен „Џифони Македонија“ кои 
ќе се одржи во Скопје во период од 
20-27 Октомври 2013 год. 

Фестивалот во првата година од својата реализација предвидено е да опфати од 400 до 450 
ученици од повеќе општини од Р.Македонија, како и вооедно ќе има организирано учество на 
деца од Италија, Албанија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Грција, Косово и Турција. 

„Џифони“ е посветен на подигнување на културната свест и нивото на неформална едукација кај 
децата, а во својата програма интегрира голем број едукативни работилници, проекции на 
филмови од домашна и меѓународна продукција и многу интересни и забавни содржини. 
Примарната цел на едукативните активности е да им се овозможи на децата да го збогатат 
своето знаење вон формалната едукација преку учество во работилници специјално дизајнирани 
да ја поттикнат креативната страна на нивната личност, па затоа нивната улога е и да бидат 
главното жири на фестивалот, тие ги гледаат филмовите , разговараат за нив и на крајот сами 
донесуваат свои оценки, додека пак филмската програма нуди исклучителна селекција на 
филмови целно наменети за  публиката од таа возраст која не опфаќа само филмови за деца, 
што е дополнителен поттик за ширење на културните хоризонти во правилна насока, но и за 
развивање на личноста, на детето воопшто. 

„Денот на Џифони“ е организиран од страна на Канцеларијата на Џифони во Македонија во 
соработка со Филмскиот Фонд на Република Македонија, а истиот е поддржан од страна на 
Министерството за култура на Република Македонија, Младински културен центар, Кинотека на 
Република Македонија, Градот Скопје, Општината Карпош, Амбасадата на Италија во 
Р.Македонија, Факултетот за драмски уметности, Кредо, Аџибадем Систина, Пастел, Макинвест, 
Јана Вода, Витаминка, Вива, Виталија, Свислион и Медиа Сити. 
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Ден на „Џифони“ едукативниот фестивал за млади 

За прв пат во Република Македонија ќе се одржи едукативен и Филмски фестивал за деца, насловен 
„Џифони Македонија“. По тој повод на 27 Мај 2013  ќе се одржи промотивен настан, насловен „Денот 
на Џифони“ во Младинскиот Културен Центар, Кинотека на Македонија, Факултетот за Драмски 
Уметности и Плоштадот Македонија. 

На „Денот на Џифони“ активно 
учество ќе имаат 280 ученици од 
основните и средните училишта 
поделени во три старосна 
категории (од 10-12 год;од 13-15 
год. и од 16-18 год.). 

Примарна цел на „Денот на 
Џифони“  е запознавање на 
македонската публика и младите 
со концептот на културниот 
производ „Џифони“ и 
активностите дел од него и 
подготовка за најголемиот 
Филмски фестивал за деца, 
насловен „Џифони Македонија“ 
кои ќе се одржи во Скопје во 
период од 20-27 Октомври 2013 
год. Фестивалот во првата 
година од својата реализација 
предвидено е да опфати од 400 
до 450 ученици од повеќе општини од Р.Македонија, како и вооедно ќе има организирано учество на 
деца од Италија, Албанија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Грција, Косово и Турција. 

„Џифони“ е посветен на подигнување на културната свест и нивото на неформална едукација кај 
децата, а во својата програма интегрира голем број едукативни работилници, проекции на филмови 
од домашна и меѓународна продукција и многу интересни и забавни содржини. Примарната цел на 
едукативните активности е да им се овозможи на децата да го збогатат своето знаење вон 
формалната едукација преку учество во работилници специјално дизајнирани да ја поттикнат 
креативната страна на нивната личност, па затоа нивната улога е и да бидат главното жири на 
фестивалот, тие ги гледаат филмовите , разговараат за нив и на крајот сами донесуваат свои оценки, 
додека пак филмската програма нуди исклучителна селекција на филмови целно наменети за  
публиката од таа возраст која не опфаќа само филмови за деца, што е дополнителен поттик за 
ширење на културните хоризонти во правилна насока, но и за развивање на личноста, на детето 
воопшто. 

„Денот на Џифони“ е организиран од страна на Канцеларијата на Џифони во Македонија во соработка 
со Филмскиот Фонд на Република Македонија, а истиот е поддржан од страна на Министерството за 
култура на Република Македонија, Младински културен центар, Кинотека на Република Македонија, 
Градот Скопје, Општината Карпош, Амбасадата на Италија во Р.Македонија, Факултетот за драмски 
уметности, Кредо, Аџибадем Систина, Пастел, Макинвест, Јана Вода, Витаминка, Вива, Виталија, 
Свислион и Медиа Сити. 
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Промоција на детскиот фестивал „Џифони" 

 

За прв пат во Македонија ќе се одржи 
едукативен и Филмски фестивал за 
деца, насловен „Џифони Македонија", а 
по тој повод, во понеделник ќе има 
промотивен настан, насловен „Денот на 
Џифони".  

Активностите кои ќе се одвиваат во 
Младинскиот Културен Центар, 
Кинотека на Македонија, 
Факултетот за Драмски Уметности и 
Плоштадот Македонија. 

 Во „Денот на Џифони" активно учество ќе имаат 280 ученици од основните и средните училишта 
поделени во три старосна категории (од 10-12 год;од 13-15 год. и од 16-18 год.). 

 Примарна цел на „Денот на Џифони" е запознавање на македонската публика и младите со 
концептот на културниот производ „Џифони" и активностите дел од него и подготовка за 
најголемиот Филмски фестивал за деца, насловен „Џифони Македонија" кои ќе се одржи во 
Скопје во период од 20-27 Октомври 2013 год. Фестивалот во првата година од својата 
реализација предвидено е да опфати од 400 до 450 ученици од повеќе општини од Р.Македонија, 
како и воедно ќе има организирано учество на деца од Италија, Албанија, Србија, Црна Гора, 
Бугарија, Грција, Косово и Турција. 

 „Џифони" е посветен на подигнување на културната свест и нивото на неформална едукација кај 
децата, а во својата програма интегрира голем број едукативни работилници, проекции на 
филмови од домашна и меѓународна продукција и многу интересни и забавни содржини. 
Примарната цел на едукативните активности е да им се овозможи на децата да го збогатат 
своето знаење вон формалната едукација преку учество во работилници специјално дизајнирани 
да ја поттикнат креативната страна на нивната личност, па затоа нивната улога е и да бидат 
главното жири на фестивалот, тие ги гледаат филмовите , разговараат за нив и на крајот сами 
донесуваат свои оценки, додека пак филмската програма нуди исклучителна селекција на 
филмови целно наменети за публиката од таа возраст која не опфаќа само филмови за деца, што 
е дополнителен поттик за ширење на културните хоризонти во правилна насока, но и за 
развивање на личноста, на детето воопшто. 

 „Денот на Џифони" е организиран од страна на Канцеларијата на Џифони во Македонија во 
соработка со Филмскиот Фонд на Република Македонија, а истиот е поддржан од страна на 
Министерството за култура на Република Македонија, Младински културен центар, Кинотека на 
Република Македонија, Градот Скопје, Општината Карпош, Амбасадата на Италија во 
Р.Македонија, Факултетот за драмски уметности, Кредо, Аџибадем Систина, Пастел, Макинвест, 
Јана Вода, Витаминка, Вива, Виталија, Свислион и Медиа Сити./крај/со/бб 
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„Ден на Џифони“ за промоција на најголемиот филмски фестивал за деца 

По повод првиот филмски едукативен 
фестивал за деца „Џифони Македонија“, кој 
ќе се одржува во октомври, денеска ќе биде 
организиран „Ден на Џифони“ во неколку 
 установи од културата. 

Целта е да се промовира фестивалот кај 
младата публика и таа да се запознае со 
концептот на културниот производ Џифони, 
како и со подготовките на најголемиот 

филмски фестивал за деца. Најавено е учество на  околу 280 основци и средношколци и 
активности во Младинскиот културен центар, Факултетот за драмски уметности, Кинотеката на 
Македонија и на Плоштад „Македонија“. 

Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони“, бренд 
што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу нејзините културни производи.  
Календарот на настани и детали во организацијата беа утврдени во март на работни средби меѓу 
повеќе институции во Македонија со делегација на фестивалот, предводена од директорот 
Клаудио Губитоси. 

Тој во таа пригода одлучи брендот Џифони да и го отстапи бесплатно на Македонија, која се 
планира да биде регионален центар на  фестивалот. Предвидено е во октомври, на првото 
фестивалско издание, да учествуваат околу 450 деца од Македонија, Италија, Албанија, Србија, 
Црна Гора, Бугарија, Грција, Косово и од Турција, поделени во две возрасни категории, од 13 до 
15 и од 16 до 18 години. 

Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од продукцијата „Наше маало“. 
Деца од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 
македонската култура. 

Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу ретките земји 
кои бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го 
смени логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, 
следат работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери.    

Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од 
официјалната програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу 
возрасни и деца, а мотото на фестивалот е „Засекогаш млад“. 

Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужната италијанска покраина Кампанија, 
каде што е основан пред 43 години од директорот Губитоси. Популарен е, така што покрај 10.000-
те жители, цела Италија придонесува за неговото опстојување. 
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Промоција на детскиот фестивал „Џифони" 

За прв пат во Македонија ќе се одржи едукативен и Филмски фестивал за деца, насловен 
„Џифони Македонија", а по тој повод, во понеделник ќе има промотивен настан, насловен „Денот 
на Џифони" 

 
Активностите ќе се одвиваат во Младинскиот Културен 
Центар, Кинотека на Македонија, Факултетот за Драмски 
Уметности и Плоштадот Македонија. 
 
Во „Денот на Џифони" активно учество ќе имаат 280 
ученици од основните и средните училишта поделени во 
три старосна категории (од 10-12 год;од 13-15 год. и од 16-
18 год.). 
 
Примарна цел на „Денот на Џифони" е запознавање на 

македонската публика и младите со концептот на културниот производ „Џифони" и активностите 
дел од него и подготовка за најголемиот Филмски фестивал за деца, насловен „Џифони 
Македонија" кои ќе се одржи во Скопје во период од 20-27 Октомври 2013 год. Фестивалот во 
првата година од својата реализација предвидено е да опфати од 400 до 450 ученици од повеќе 
општини од Р.Македонија, како и воедно ќе има организирано учество на деца од Италија, 
Албанија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Грција, Косово и Турција. 
 
„Џифони" е посветен на подигнување на културната свест и нивото на неформална едукација кај 
децата, а во својата програма интегрира голем број едукативни работилници, проекции на 
филмови од домашна и меѓународна продукција и многу интересни и забавни содржини. 
Примарната цел на едукативните активности е да им се овозможи на децата да го збогатат 
своето знаење вон формалната едукација преку учество во работилници специјално дизајнирани 
да ја поттикнат креативната страна на нивната личност, па затоа нивната улога е и да бидат 
главното жири на фестивалот, тие ги гледаат филмовите , разговараат за нив и на крајот сами 
донесуваат свои оценки, додека пак филмската програма нуди исклучителна селекција на 
филмови целно наменети за публиката од таа возраст која не опфаќа само филмови за деца, што 
е дополнителен поттик за ширење на културните хоризонти во правилна насока, но и за 
развивање на личноста, на детето воопшто. 
 
„Денот на Џифони" е организиран од страна на Канцеларијата на Џифони во Македонија во 
соработка со Филмскиот Фонд на Република Македонија, а истиот е поддржан од страна на 
Министерството за култура на Република Македонија, Младински културен центар, Кинотека на 
Република Македонија, Градот Скопје, Општината Карпош, Амбасадата на Италија во 
Р.Македонија, Факултетот за драмски уметности, Кредо, Аџибадем Систина, Пастел, Макинвест, 
Јана Вода, Витаминка, Вива, Виталија, Свислион и Медиа Сити. 
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Средба со „Џифони“ 

 

По повод првиот филмски едукативен 
фестивал за деца „Џифони Македонија“, кој 
ќе се одржува во октомври, денеска ќе биде 
организиран „Ден на Џифони“ во неколку 
установи од културата. 

Целта е да се промовира фестивалот кај 
младата публика и таа да се запознае со 
концептот на културниот производ Џифони, 
како и со подготовките на најголемиот 
филмски фестивал за деца. Најавено е 
учество на околу 280 основци и 

средношколци и активности во Младинскиот културен центар, Факултетот за драмски уметности, 
Кинотеката на Македонија и на Плоштад „Македонија“. 

Од 20-ти до 27 октомври Македонија ќе биде домаќин на Филмскиот фестивал „Џифони“, бренд што 
Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу нејзините културни производи. Календарот на 
настани и детали во организацијата беа утврдени во март на работни средби меѓу повеќе институции 
во Македонија со делегација на фестивалот, предводена од директорот Клаудио Губитоси. 

Тој во таа пригода одлучи брендот Џифони да и го отстапи бесплатно на Македонија, која се планира 
да биде регионален центар на фестивалот. Предвидено е во октомври, на првото фестивалско 
издание, да учествуваат околу 450 деца од Македонија, Италија, Албанија, Србија, Црна Гора, 
Бугарија, Грција, Косово и од Турција, поделени во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 
години. 

Креативен директор на фестивалот во Македонија е Иво Антов од продукцијата „Наше маало“. Деца 
од Македонија, студенти од ФДУ, филмски работници и музичари ќе го посетат годинашниот 
фестивал Џифони во Италија, кој ќе се одржува од 19-ти до 28 јули, и таму ќе ја претстават 
македонската култура. 

Фестивалот Џифони соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како пр. Бразил и Катар. Македонија е меѓу ретките земји кои 
бесплатно го добиваат брендот. Се инсистира дека Џифони не е само фестивал, па затоа и го смени 
логото во „Џифони искуство“. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, следат 
работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери. 

Учествуваат по педесетина делегации. Покрај професионално жири, за наградите од официјалната 
програма одлучува и меѓународно жири од 3.000 деца. Нема поделба меѓу возрасни и деца, а мотото 
на фестивалот е „Засекогаш млад“. 

Фестивалот е именуван по малото место Џифони во јужната италијанска покраина Кампанија, каде 
што е основан пред 43 години од директорот Губитоси. Популарен е, така што покрај 10.000-те 
жители, цела Италија придонесува за неговото опстојување. 
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„Џифони филмски фестивал“ 

Објавено на: мај 27, 2013 | Време: 15:59 | Категорија: Култура  

Од 20-27 октомври во земјава ќе се одржи првиот детски филмски фестивал „Џифони 
Македонија“. Фестивалот како бренд е отстапен од страна на Р.Италија,односно на Клаудио 
Губитози, директорот на италијанскиот филмски фестивал за деца „Џифони филмски 
фестивал“ на Р.Македонија. Овој филмски фестивал во светот е со над 40-годишна  
италијанска традиција и се одржува во вкупно 50-тина земји низ светот. 

 

Фестивалот под мотото „Засекогаш млад“ ќе се одржи за првпат во Македонија благодарение на  
Италијанската амбасада во Република Македонија. Овој фестивал има за цел да го афирмира  
филмот како уметност и на него ќе учествуваат деца од цела Македонија, од две возрасни 
категории од 13 до 15 и од 16 до 18 години. 

Денес, 27.05.2013 год.(понеделник) ќе се одржи „Ден на Џифони“- со цел македонската публика и 
младите да се запознаат со концептот на „Џифони филм фестивал“ и дел од активностите на 
истиот, а ќе се одвива на повеќе локации во Скопје. Во Кинотеката на Р.Македонија ќе 
присуствуваат стотина ученици од општинските основни училишта на Општина Карпош кои ќе 
бидат дел од работилниците,гледање на филмски дела и дискусија по истото, присуство на 
изложби и сл. 
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ПРОМОВИРАН ИТАЛИЈАНСКИОТ ФИЛМСКИ ЕДУКАТИВЕН ФЕСТИВАЛ 

Младите се спремаат за  „Џифони" 

Со песната „Млади сме" (We Are Young), во чест на мотото на големиот италијански филмски 
едукативен фестивал „Џифони" - „Засекогаш млад", четворицата македонски идоли Билјана 
Ѓошева, Јана Бурческа, Виктор Апостолоски и Христијан Тодороски, вчера во киното „Фросина" 
свечено го отворија „Денот на Џифони"- промо настан за најава на „Џифони Македонија" (20-27 
октомври). 

Зборувајќи за идејата и концептот на Фестивалот, директорот Клаудио Губитоси, во "Фросина" 
рече оти "Џифони" го основал пред 43 години во родниот град Џифони, во јужната италијанска 
покраина Катанија. Градот има 13.000 жители, а Губитоси вели оти успеал од мал град, без 
ресторани и хотели, да направи бренд кој носи илјадници туристи, холивудски ѕвезди, и најважно, 
додаде тој, е што децата гледаат филмови и потоа дискутираат за нив.     
Македонија е меѓу ретките земји на која брендот "Џифони"  е отстапен бесплатно. Последниве 
седум години е раширен во цела Европа, како и во Австралија, Кореја, во Бразил. 
Губитоси и креативниот директор Иво Антов најавуваат дека во октомври на Фестивалот ќе 
учествуваат околу 450 деца од Македонија, Италија, Албанија, Србија, Црна Гора, Бугарија, 
Грција, Косово и од Турција, поделени во две категории, од 13 до 15, и од 16 до 18 години.   (Б. Н.) 
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ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА 

Стотици деца учат филм 

Стотици деца вчера учеа филм по повод 
најголемиот филмски фестивал за деца "Џифони", 
кој од годинава ќе се случува и во Македонија. На 
"Ден на Џифони", фестивалот се промовираше 
пред околу 280 основци во Младинскиот културен 
центар, ФДУ, Кинотеката на Македонија и на 
"Плоштад Македонија". По ваквите активности, 
Македонија ќе биде домаќин на Џифони од 20 до 
27 октомври.  
Од Филмски фонд на Македонија потенцираат дека 
директорот Клаудио Губитоси одлучил брендот 
Џифони да и го отстапи бесплатно на Македонија, 
која се планира да биде регионален центар на 
фестивалот. Фестивалот соработува со локални 
фестивали низ светот, а некои од нив целосно го 
преземаат брендот и плаќаат за него, како Бразил 
и Катар.  

 
Во октомври, на првото фестивалско издание, ќе учествуваат околу 450 деца од Македонија, 
Италија, Албанија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Грција, Косово и од Турција, поделени во две 
возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години.  
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УСПЕШЕН ДЕНОТ НА ЏИФОНИ ВО СKОПЈЕ 

Експлодира љубопитноста на младите 

Со Денот на Џифони ги проверивме можностите на Филмскиот фестивал во Македонија. Во 
очекување на фестивалот во октомври, сакавме да ги видиме талентот и интересот на децата. 
Многу сум задоволен и од локациите што ги избрале македонските организатори. Имаше толку 
многу деца на кои не им се заминуваше дома, а и модераторите на дискусиите многу помогнаа – 
рече Kлаудио Губитози, директорот на фестивалот што се одржува 43 години во малото гратче 
Џифоне, во регионот на Kалабрија.  
 
Повеќе од 250 деца во текот на завчерашниот ден ги исполнија Kинотеката на Македонија, 
Младинскиот културен центар и Факултетот за драмски уметности, каде што одекнуваа нивните 
прашања по гледани филмови. Тие учеа да цртаат стрипови, да играат брејк-денс. Се сретнаа со 
млади режисери и им поставуваа прашања откако ги изгледаа нивните филмови.  
 
И директорот на Филмскиот фонд на Македонија, Дарко Башески, кој беше иницијатор „Џифони“ 
да дојде во земјава, е презадоволен од интересот на децата.  
 
- Се изненадивме од посветеноста на децата. Мислевме дека нашите деца се пасивни и 
незаинтересирани, но се докажа дека со вистинска насока, тие знаат да се посветат – рече 
Башески.  
 
Губитози, кој доаѓа во Скопје третпат, истакна дека во Македонија гледа потенцијал и можности 
за развој на фестивалот.  
 
- На „Џифони“ овде му е добро и се чувствува како дома. Иако има 43 години, с` уште се 
чувствува млад. С` тргна од идејата. Kога имав 18 години посакав да направам фестивал за деца 
во мало место и многумина не ми веруваа дека може да успеам. Немаше ниту хотели ниту 
инфраструктура... Има луѓе што доаѓале на фестивалот како деца и по 30 години одржуваат 
контакти со нас и сакаат да ги пратат своите деца. Но, како и за да снимите филм, прво ви треба 
идеја, а проектот со Македонија е всушност еден вид успешна копродукција – рече Губитози.  
 
Македонија е дел од друштвото на Бразил, Kатар и Албанија, каде што се одржува фестивалот. 
Треба да сте горди што сте дел од ова друштво, додаде Губитози.  
 
Носител на проектот од Македонија е продуцентот Иво Антов.  
 
- Пред Денот имав многу прашања и дилеми дали вреди ова што го работиме. Но децата ме 
оставија без зборови, ми го свртеа паметот и ме убедија дека треба да му се посветиме на 
фестивалот – рече Антов.  
 
Во јули, во рамките на фестивалот, во Џифони ќе отпатува делегација од Македонија,а ќе бидат 
прикажани и македонски филмови. Две деца од Македонија ќе учествуваат на бразилското 
издание на фестивалот во јануари наредната година. (С.Ѓ) 
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НА "ЏИФОНИ" ВО ИТАЛИЈА 
 

Најголемиот филмски фестивал за деца во светот  

со ден посветен на Македонија 
 
 

Најголемиот филмски фестивал за деца во 
светот "Џифони", оваа година ќе има ден 
посветен на Македонија, најави вчера во 
Скопје директорот на фестивалот Клаудио 

Губитоси.  
"Освен децата ќе биде поканета и делегација 
од Македонија. За првпат годинава две деца 

од Македонија ќе бидат поканети и на 
фестивалот "Џифони" во Бразил. Главната 
соработка во моментов е со Катар, Бразил, 
Македонија и Албанија", кажа Губитоси чиј 

фестивал како бренд постои и во Австралија, 
речиси низ цела Европа... Годинава на 
главната манифестација гостин ќе биде 

славниот актер Џанкарло Џианини, додека во 
минатото присуствувале ѕвезди како Николас Кејџ, Мерил Стрип, Сузан Сарандон...  

 
На првото фестивалско издание во Македонија, во октомври, предвидено е да учествуваат околу 

450 деца од Македонија, Италија, Албанија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Грција, Косово и од 
Турција, поделени во две возрасни категории, од 13 до 15 и од 16 до 18 години.  

Директорот Губитоси на прес-конференција во Филмски фонд ги пофали и децата од Македонија 
кои покажале голем интерес за работилниците и активностите. 

 
Фестивалот во Скопје ќе се случи во октомври. Завчера имаше "Ден на Џифони", на кој околу 280 

основци и средношколци се забавуваа и учеа за филмови, стрипови...  
 

Филмскиот фонд во Кан  
На вчерашната средба со новинарите директорот на Филмски фонд, Дарко Башески, покрај 

другото, информираше дека на Канскиот фестивал се одржала македонска вечер на штандот, а 
Македонија била претставувана и како дестинација за снимање филмови. 
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„Џифони“ ќе го имаме три години 

 

Филмскиот фонд на Македонија и детскиот филмски фестивал „Џифони“ ќе соработуваат во 
наредните три години, соопштија денес на прес-конференција.  
 
Со спогодбата се дефинираат соработката и активностите што ќе бидат реализирани почнувајќи 
од 43. издание на фестивалот во јули каде што македонска делегација од филмски режисери и од 
деца ќе може да учествува и да ја претстави нашата кинематографија.  
 
Клаудио Губитози, директорот на „Џифони филм фестивал“, одлучи брендот „Џифони“ првпат да 
ч го довери бесплатно на Македонија со одговорност на Филмскиот фонд да се грижи за правилна 
и за успешна презентација и реализација на концептот. 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

 30.05.2013 

http://www.sitel.com.mk/spogodba-za-trigodishna-sorabotka-na-makedonskiot-filmski-fond-so-festivalot-za-deca-i-maldi 

Спогодба за тригодишна соработка на македонскиот Филмски фонд со 
Фестивалот за деца и малди „Џифони“ 

 

Претставници на Филмскиот фонд на Република Македонија и  на најголемиот филмски фестивал 
за деца и млади во Европа  „Џифони“ од Италија денеска потпишаа тригодишна спогодба за 
соработка. 

„Џифони филм фестивал” е основан како Меѓународен филмски фестивал за деца и млади, и со 
својата 43-годишна традиција е своевиден бренд на Република Италија и италијанската култура.  

Согледувајќи го интузијазмот, професионалноста и поддршката што ја даваат сите  институции, 
како и довербата која ја стекнал во Филмскиот фонд, Клаудио Губитози, директорот на „Џифони 
филм фестивал” одлучи брендот „Џифони” прв пат да го довери бесплатно на Македонија.   

Првото издание на „Џифони Македонија”  ќе се оддржи во периодот од 20-27 октомври годинава. 
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http://www.kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=8544 

Tригодишна соработка на македонскиот Филмски фонд со „Џифони“ 

  

Култура   |   Прочитана: 355 пати  

  

Претставници на Филмскиот фонд на Република Македонија и на најголемиот 
филмски фестивал за деца и млади во Европа „Џифони“ од Италија денеска потпишаа 
тригодишна спогодба за соработка. 

 
„Џифони филм фестивал” е основан како Меѓународен филмски фестивал за деца и млади, и со 
својата 43-годишна традиција е своевиден бренд на Република Италија и италијанската култура.  
 
Согледувајќи го интузијазмот, професионалноста и поддршката што ја даваат сите  институции, 
како и довербата која ја стекнал во Филмскиот фонд, Клаудио Губитози, директорот на „Џифони 
филм фестивал” одлучи брендот „Џифони” прв пат да го довери бесплатно на Македонија.  
 
Првото издание на „Џифони Македонија”  ќе се оддржи во периодот од 20-27 октомври годинава. 
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http://24vesti.mk/spogodba-za-trigodishna-sorabotka-na-makedonskiot-filmski-fond-so-festivalot-za-deca-i-maldi-%E2%80%9Edzifon 

Спогодба за тригодишна соработка на македонскиот Филмски фонд со 
Фестивалот за деца и малди „Џифони“ 

 
Култура 
Прочитано: 109 
 
Претставници на Филмскиот фонд на Република Македонија и  на најголемиот филмски фестивал 
за деца и млади во Европа  „Џифони“ од Италија денеска потпишаа тригодишна спогодба за 
соработка.  
  
„Џифони филм фестивал” е основан како Меѓународен филмски фестивал за деца и млади, и со 
својата 43-годишна традиција е своевиден бренд на Република Италија и италијанската култура.   

 
Согледувајќи го интузијазмот, професионалноста и поддршката што ја даваат сите  институции, 
како и довербата која ја стекнал во Филмскиот фонд, Клаудио Губитози, директорот на „Џифони 
филм фестивал” одлучи брендот „Џифони” прв пат да го довери бесплатно на Македонија.   
  
Првото издание на „Џифони Македонија”  ќе се оддржи во периодот од 20-27 октомври годинава. 
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http://kurir.mk/makedonija/kultura/117782-Filmskiot-fond-potpisa-trigodisna-spogodba-so-Festivalot-DziboniФилмскиот фонд потпиша  тригодишна 
спогодба со Фестивалот „Џибони“  

Филмскиот фонд потпиша договор со Џифони фестивалот за деца 

 

Претставници на Филмскиот фонд на Република Македонија и  на најголемиот филмски фестивал 
за деца и млади во Европа  „Џифони“ од Италија денеска потпишаа тригодишна спогодба за 
соработка. 

 

 

„Џифони филм фестивал” е основан како Меѓународен филмски фестивал за деца и млади, и со 
својата 43-годишна традиција е своевиден бренд на Република Италија и италијанската култура.  
Согледувајќи го интузијазмот, професионалноста и поддршката што ја даваат сите  институции, 
како и довербата која ја стекнал во Филмскиот фонд, Клаудио Губитози, директорот на „Џифони 
филм фестивал” одлучи брендот „Џифони” прв пат да го довери бесплатно на Македонија.   

Првото издание на „Џифони Македонија”  ќе се оддржи во периодот од 20-27 октомври годинава 
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http://www.vecer.com.mk/?ItemID=352C8BE370DABA4EA698615A02550A27 

ПОТПИШАН ТРИГОДИШЕН ДОГОВОР СО "ЏИФОНИ" 

Деца од 10 држави ќе жирираат филмови во Македонија 
 

По пет деца од десет држави од регионот ќе дојдат во Македонија во октомври како дел од 
жирито на најголемиот филмски фестивал за деца и млади во светот "Џифони Експириенс". 
Фестивалот ќе се одржи во периодот 20-27 октомври. Вчера директорот Клаудио Губитози и 

директорот на Филмски фонд на Македонија, Дарко Башески, потпишаа тригодишен договор со 
кој брендот "Џифони" се отстапува на речиси бесплатно користење. Како што информира 

Башески, од фестивалот ќе овозможат и бесплатна техничка поддршка, тим за обука од Италија, 
бесплатни филмови...  

 
Директорот Губитози напомена дека ќе се потрудат да донесат во Скопје и познат уметник од 

Италија или Европа.  
 

"По месец и половина во Италија ќе започне италијанскиот Џифони експириенс. Ќе имаме 8 деца 
од Македонија во жирито, со што правиме исклучок, обично имаме по 4 деца од секоја земја. Две 
деца од Македонија ќе учествуваат на нашиот фестивал во Бразил, а ќе се обидеме дечиња од 

тука да одведеме и во други земји каде што се организира фестивалот", рече Губитози.  
На италијанскиот "Џифони" досега гостувале и холивудски ѕвезди како Николас Кејџ, Роберто 

Бењини, Оливер Стоун, Мерил Стрип... 
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http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=53113928325&id=16&prilog=0&setIzdanie=22892 

 

Потпишан договор меѓу Филмскиот фонд и „Џифони“ 

 

Тригодишна спогодба за соработка помеѓу Филмскиот фонд на Македонија и европскиот 
фестивал за деца и млади „Џифони“ потпишаа вчера директорите на институциите Дарко 
Башески и Клаудио Губитози, во портата „Македонија“ 
 
 
Филмскиот фестивал „Џифони“ е меѓународен филмски фестивал за деца и млади, кој со својата 
четиридецениска традиција е своевиден бренд на Италија и културата во оваа земја. 
 
- Согледувајќи ги ентузијазмот, професионалноста и поддршката во Филмскиот фонд на 
Македонија, Губитози одлучи брендот „Џифони“ првпат да ѝ го довери бесплатно на Македонија, 
со одговорност на Филмскиот фонд да се грижи за правилна и успешна презентација на целиот 
концепт - велат од Филмски фонд на Македонија.  
 
Првото издание на „Џифони Македонија“ ќе се одржи во периодот од 20 до 27 октомври годинава 
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http://cooltura.mk/?p=31779 

Филмскиот фонд потпиша договор со Џифони фестивалот за деца 

Вчера (30 мај) се одржа прес конференција по повод потпишувањето на тригодишна спогодба 
помеѓу Филмскиот Фонд на Република Македонија и најголемиот филмски фестивал за деца и 

млади во Европа „Giffoni 
Experience“ – Италија со која 
беше дефинирана взаемната 
соработка и активностите кои 
ќе бидат реализирани во 
периодот што следи. 

 

“Џифони филм фестивал” е 
основан како Меѓународен 
филмски фестивал за деца и 
млади, и со својата 43-годишна 
традиција е своевиден бренд 
на Р. Италија и италијанската 
култура.  Согледувајќи го 
интузијазмот, 
професионалноста и 
поддршката која ја даваат сите  
институции, како и довербата 
која тој ја стекнал во Филмскиот 

фонд, г-динот Клаудио Губитози, директорот на “Џифони филм фестивал” одлучи брендот 
“Џифони” за прв пат да го довери бесплатно на Р.Македонија, со одговорност на Филмскиот фонд 
да се грижи за правилна и успешна презентација и реализација на целиот концепт. 

Првото издание на “Џифони Македонија”  ќе се оддржи во периодот од 20-27 Октомври 2013 год. 
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http://libertas.mk/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-
%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8-
%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/ 

Филмскиот фонд ја продолжи соработката со детскиот филмски фестивал 
„Џифони“ 

01-06-2013 10:12:47 

На 30-ти мај се одржа прес конференција по повод потпишувањето на тригодишна спогодба 
помеѓу Филмскиот Фонд на Република Македонија и најголемиот филмски фестивал за деца и 
млади во Европа „Giffoni Experience“ – Италија со која беше дефинирана взаемната соработка и 
активностите кои ќе бидат реализирани во периодот што следи. 

 

“Џифони филм фестивал” е основан како Меѓународен филмски фестивал за деца и млади, и со 
својата 43-годишна традиција е своевиден бренд на Р. Италија и италијанската култура. 

Првото издание на “Џифони Македонија”  ќе се оддржи во периодот од 20-27 Октомври 2013 год. 
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http://www.dnevnik.com.mk/?ItemID=9BD71287E10D6E459F66A7943B593E61   

И НИЕ НА ФЕСТИВАЛОТ НА ДЕТСKИ ФИЛМ „ЏИФОНИ ИСKУСТВО“ ВО ИТАЛИЈА 

Македонски тинејџери ќе се дружат со Перси Џексон 

 

Во групи над 13 и 16 години, нашите тинејџери заедно со 3.000 деца од 52 земји ќе учествуваат 
во дискусиите на разновидни теми по проекциите на фестивалот, чија тема годинава е 
„Засекогаш млад“ 

Осум тинејџери од Македонија од утре во наредните десет дена ќе бидат гости на најголемиот 
детски филмски фестивал во светот „Џифони искуство“, што се одржува во малото гратче во 
областа Ломбардија, Италија. Тие ќе бидат дел од меѓународното жири на најстариот филмски 
фестивал за деца што постои 43 години. 

Избрани најкреативните деца 

Во групи над 13 и 16 години, нашите тинејџери заедно со 3.000 деца од 52 земји ќе учествуваат 
во дискусиите на разновидни теми по проекциите на фестивалот, чија тема годинава е 
„Засекогаш млад“. Децата од Македонија беа избрани според конкурс за кратко видео, што беше 
спроведен во основните и во средните училишта во земјава. Според Филмскиот фонд, кој е 
координатор на целиот проект, идеите на осумтемина селектирани биле најкреативни. Еден од 
критериумите за изборот бил и одличното познавање на англискиот јазик, а некои од нив солидно 
комуницираат и на италијански.  
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Шесте девојчиња и двете момчиња што ќе отпатуваат во Џифони ќе бидат сместени во семејства. 
Тие се пресреќни што ќе можат да ја претстават својата земја.  

Секоја година, фестивалот има специјални гости, познати филмски ѕвезди. Овој пат децата ќе 
може да се запознаат и да се дружат со Логан Лерман, 21-годишниот актер, ѕвездата од филмот 
„Перси Џексон и олимпијците: Kрадецот на светлината“ и неговото продолжение „Перси Џексон: 
Морето на чудовиштата“. Тој го играше Артањан, еден од тројцата мускетари во филмот од 2011 
година на Пол Андерсон, заедно со Орландо Блум, како и една од главните улоги во филмот „3:10 
до Јума“ на Kлинт Иствуд, со Расел Kроу и Kристијан Бејл.  

Нашите претставници ќе можат да учат од големото искуство и на италијанскиот режисерски 
ветеран Марко Белокио, кој пред две години во Венеција ја освои наградата за животно 
достигање. 

Ајвар и слатко за децата, вино за возрасните 

Македонската делегација ќе ја сочинуваат 21 претставник. Според најавите на директорот на 
Фондот, Дарко Башески, на 23 јули ќе биде организиран Македонски ден на Џифони, кога ќе бидат 
прикажани пет кратки филма од поновата продукција - „Бардо“ на Марија Апчевска, „Девојчето со 
ќибритчињата“ на Филип Матевски, „Синот“ на Марко Ѓоковиќ, „Образ“ на Стефан Сидовски и 
„Жарче“ на Томислав Алексов). Ќе биде отворена и изложба на 30-ина фотографии на 11-мина 
автори чии дела претставуваат пејзажи и знаменитости што го отсликуваат секојдневниот ритам и 
дух на убавините на Македонија, во организација на фотоклубот „Елема“. Kонцерт ќе одржи 
групата „Фолтин“, децата ќе можат да пробаат и македонско сирење, ајвар и слатко, а возрасните 
гости – и македонско вино.  

Македонија годинава бесплатно го доби брендот „Џифони“. Заедно со претставниците од Kатар и 
од Бразил, каде што исто така се организира фестивалот, македонската делегација ќе биде 
најбројна. Според тригодишната спогодба помеѓу Фондот и фестивалот „Џифони“, италијанската 
страна ќе вложи 74.000 евра за развој на „Џифони Македонија“ како регионален фестивал за 
деца и млади, објасни Башески. Токму присуството на директорката на „Џифони Македонија“, 
Елена Величковска и креативниот директор Иво Антов во Џифони, ќе придонесе за да се стекне 
искуство за македонскиот фестивал што ќе биде организиран во октомври годинава. Тогаш се 
очекуваат деца од десетина земји, главно од Балканот и од Италија.  
 
Филмскиот фестивал „Џифони“ е бренд што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу 
нејзините културни производи. Соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив 
целосно го преземаат брендот и плаќаат за него. Македонија е меѓу ретките земји што го добија 
бесплатно. (С.Ѓ.) 
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http://www.sitel.com.mk/mk/osum-deca-od-makedonija-na-filmskiot-festival-dzhifoni 

Осум деца од Македонија на филмскиот фестивал „Џифони“ 

Осум тинејџери од Македонија ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот и најстар 
филмски фестивал за деца во светот „Џифони експириенс“ во Италија, од 18-ти до 28 јули. Тие се во 
групите +13 и +16 и меѓу 3.000 деца од 52 земји ќе учествуваат во дискусиите на различни теми по 
проекциите на фестивалот, кој годинава е на тема „Засекогаш млад“. 

На „Џифони“ секоја година гостуваат познати филмски автори, а оваа  младиот американски актер 
Логан Лерман и италијанскиот режисер Марко Белокио. На конкурсот за кратко видео, спроведен 
во основните и средните училишта во Македонија, идеите на осумтемина селектирани биле 
најкреативни. Критериум за изборот бил и одлично познавање на англискиот јазик, а некои од нив 
солидно комуницираат и на италијански. 

Шесте девојчиња и двете момчиња кои ќе 
отпатуваат во малото место Џифони на југот на 
Италија ќе бидат сместени во семејства. Тие 
денеска на прес-конференција истакнаа дека се 
среќни за претстојното искуство и што ќе имаат 
можност и да ја претстават својата земја. 
Директорот на Филмскиот фонд на Македонија 
Дарко Башески рече дека во рамки на фестивалот, 
на 23 јули ќе биде организиран „Македонски ден 
на Џифони“, со проекција на пет кратки 
македонски филмови („Бардо“, „Девојчето со 
кибритчињата“, „Синот“, „Образ“ и „Жарче“), 

изложба на триесетина фотографии од Македонија,  вечерен настап на групата „Фолтин“ и 
дегустација на македонско вино, сирење, ајвар и слатко. 

Делегацијата од Македонија е најбројна, покрај претставниците од Катар и Бразил, зашто трите земји 
го имаат брендот „Џифони“, а Македонија го доби бесплатно.Тоа беше договорено на средбата со 
директорот на фестивалот, Клаудио Губитоси, кој пролетва ја посети Македонија. 

- На 30 мај во Скопје е потпишана тригодишна спогодба помеѓу Филмскиот фонд на РМ и „Џифони 
експириенс“, со која се предвидува италијанската страна да вложи 74.000 евра за развој на 
фестивалот „Џифони Македонија“ како регионален фестивал за деца и млади, рече Башески. 
„Џифони Македонија“ првпат ќе се одржува во втората половина на октомври. Уметничкиот директор 
на фестивалот Иво Антов очекува успешно прво издание наесен кога во Македонија ќе дојдат деца од 
10 земји - од целиот Балкан и од Италија. Партнерски институции на „Џифони Македонија“ ќе бидат 
Кинотеката на Македонија и Младинскиот културен центар.   

Филмскиот фестивал „Џифони“ е бренд што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу 
нејзините културни производи. Соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно 
го преземаат брендот и плаќаат за него. Македонија е меѓу ретките земји кои го добија бесплатно. 

Покрај професионално жири, за наградите од официјалната програма одлучува и меѓународно жири 
од 3.000 деца. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, следат работилници и 
поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери. Џифони не е само фестивал, па 
затоа и го смени логото во „Џифони искуство“. 
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Осум деца од Македонија на филмскиот фестивал „Џифони“ 

  

Култура   |   Прочитана: 543 пати  

  

Осум тинејџери од Македонија ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот и 
најстар филмски фестивал за деца во светот „Џифони експириенс“ во Италија, од 
18-ти до 28 јули. 

 
 
 Тие се во групите +13 и +16 и меѓу 3.000 деца од 52 земји ќе учествуваат во дискусиите на 
различни теми по проекциите на фестивалот, кој годинава е на тема „Засекогаш млад“. 
 
На „Џифони“ секоја година гостуваат познати филмски автори, а оваа  младиот американски 
актер Логан Лерман и италијанскиот режисер Марко Белокио. 
 
На конкурсот за кратко видео, спроведен во основните и средните училишта во Македонија, 
идеите на осумтемина селектирани биле најкреативни. Критериум за изборот бил и одлично 
познавање на англискиот јазик, а некои од нив солидно комуницираат и на италијански. 
 
Шесте девојчиња и двете момчиња кои ќе отпатуваат во малото место Џифони на југот на 
Италија ќе бидат сместени во семејства. Тие денеска на прес-конференција истакнаа дека се 
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среќни за претстојното искуство и што ќе имаат можност и да ја претстават својата земја. 
 
Директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески рече дека во рамки на фестивалот, 
на 23 јули ќе биде организиран „Македонски ден на Џифони“, со проекција на пет кратки 
македонски филмови („Бардо“, „Девојчето со кибритчињата“, „Синот“, „Образ“ и „Жарче“), изложба 
на триесетина фотографии од Македонија,  вечерен настап на групата „Фолтин“ и дегустација на 
македонско вино, сирење, ајвар и слатко. 
 
Делегацијата од Македонија е најбројна, покрај претставниците од Катар и Бразил, зашто трите 
земји го имаат брендот „Џифони“, а Македонија го доби бесплатно. Тоа беше договорено на 
средбата со директорот на фестивалот, Клаудио Губитоси, кој пролетва ја посети Македонија. 
 
- На 30 мај во Скопје е потпишана тригодишна спогодба помеѓу Филмскиот фонд на РМ и 
„Џифони експириенс“, со која се предвидува италијанската страна да вложи 74.000 евра за развој 
на фестивалот „Џифони Македонија“ како регионален фестивал за деца и млади, рече Башески. 
 
„Џифони Македонија“ првпат ќе се одржува во втората половина на октомври. Уметничкиот 
директор на фестивалот Иво Антов очекува успешно прво издание наесен кога во Македонија ќе 
дојдат деца од 10 земји - од целиот Балкан и од Италија. Партнерски институции на „Џифони 
Македонија“ ќе бидат Кинотеката на Македонија и Младинскиот културен центар.   
 
Филмскиот фестивал „Џифони“ е бренд што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу 
нејзините културни производи. Соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив 
целосно го преземаат брендот и плаќаат за него. Македонија е меѓу ретките земји кои го добија 
бесплатно. 
 
Покрај професионално жири, за наградите од официјалната програма одлучува и меѓународно 
жири од 3.000 деца. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, следат 
работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери. Џифони не е 
само фестивал, па затоа и го смени логото во „Џифони искуство“ 
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Осум деца од Македонија на филмскиот фестивал „Џифони“ 

Објавено: 12:55, 16/07/2013 Прегледано: 80 пати.  

 

Осум тинејџери од Македонија ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот и најстар 
филмски фестивал за деца во светот „Џифони експириенс“ во Италија, од 18-ти до 28 јули.  Тие 
се во групите +13 и +16 и меѓу 3.000 деца од 52 земји ќе учествуваат во дискусиите на различни 
теми по проекциите на фестивалот, кој годинава е на тема „Засекогаш млад“. 

На „Џифони“ секоја година гостуваат познати филмски автори, а оваа  младиот американски 
актер Логан Лерман и италијанскиот режисер Марко Белокио. 

На конкурсот за кратко видео, спроведен во основните и средните училишта во Македонија, 
идеите на осумтемина селектирани биле најкреативни. Критериум за изборот бил и одлично 
познавање на англискиот јазик, а некои од нив солидно комуницираат и на италијански. 

Шесте девојчиња и двете момчиња кои ќе отпатуваат во малото место Џифони на југот на 
Италија ќе бидат сместени во семејства. Тие денеска на прес-конференција истакнаа дека се 
среќни за претстојното искуство и што ќе имаат можност и да ја претстават својата земја. 

Директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески рече дека во рамки на фестивалот, 
на 23 јули ќе биде организиран „Македонски ден на Џифони“, со проекција на пет кратки 
македонски филмови („Бардо“, „Девојчето со кибритчињата“, „Синот“, „Образ“ и „Жарче“), изложба 
на триесетина фотографии од Македонија,  вечерен настап на групата „Фолтин“ и дегустација на 
македонско вино, сирење, ајвар и слатко. 
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Делегацијата од Македонија е најбројна, покрај претставниците од Катар и Бразил, зашто трите 
земји го имаат брендот „Џифони“, а Македонија го доби бесплатно. Тоа беше договорено на 
средбата со директорот на фестивалот, Клаудио Губитоси, кој пролетва ја посети Македонија. 

- На 30 мај во Скопје е потпишана тригодишна спогодба помеѓу Филмскиот фонд на РМ и 
„Џифони експириенс“, со која се предвидува италијанската страна да вложи 74.000 евра за развој 
на фестивалот „Џифони Македонија“ како регионален фестивал за деца и млади, рече Башески. 

„Џифони Македонија“ првпат ќе се одржува во втората половина на октомври. Уметничкиот 
директор на фестивалот Иво Антов очекува успешно прво издание наесен кога во Македонија ќе 
дојдат деца од 10 земји – од целиот Балкан и од Италија. Партнерски институции на „Џифони 
Македонија“ ќе бидат Кинотеката на Македонија и Младинскиот културен центар. 

Филмскиот фестивал „Џифони“ е бренд што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу 
нејзините културни производи. Соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив 
целосно го преземаат брендот и плаќаат за него. Македонија е меѓу ретките земји кои го добија 
бесплатно. 

Покрај професионално жири, за наградите од официјалната програма одлучува и меѓународно 
жири од 3.000 деца. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, следат 
работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери. Џифони не е 
само фестивал, па затоа и го смени логото во „Џифони искуство“. 
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Осум деца од Македонија на филмскиот фестивал „Џифони“ 

Осум тинејџери од Македонија ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот и најстар 
филмски фестивал за деца во светот „Џифони експириенс“ во Италија, од 18-ти до 28 јули.  Тие 
се во групите +13 и +16 и меѓу 3.000 деца од 52 земји ќе учествуваат во дискусиите на различни 
теми по проекциите на фестивалот, кој годинава е на тема „Засекогаш млад“. 
 
На „Џифони“ секоја година гостуваат познати филмски автори, а оваа  младиот американски 
актер Логан Лерман и италијанскиот режисер Марко Белокио. 
 
На конкурсот за кратко видео, спроведен во основните и средните училишта во Македонија, 
идеите на осумтемина селектирани биле најкреативни. Критериум за изборот бил и одлично 
познавање на англискиот јазик, а некои од нив солидно комуницираат и на италијански.  
 
Шесте девојчиња и двете момчиња кои ќе отпатуваат во малото место Џифони на југот на 
Италија ќе бидат сместени во семејства. Тие денеска на прес-конференција истакнаа дека се 
среќни за претстојното искуство и што ќе имаат можност и да ја претстават својата земја. 
 
Директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески рече дека во рамки на фестивалот, 
на 23 јули ќе биде организиран „Македонски ден на Џифони“, со проекција на пет кратки 
македонски филмови („Бардо“, „Девојчето со кибритчињата“, „Синот“, „Образ“ и „Жарче“), изложба 
на триесетина фотографии од Македонија,  вечерен настап на групата „Фолтин“ и дегустација на 
македонско вино, сирење, ајвар и слатко. 
 
Делегацијата од Македонија е најбројна, покрај претставниците од Катар и Бразил, зашто трите 
земји го имаат брендот „Џифони“, а Македонија го доби бесплатно. Тоа беше договорено на 
средбата со директорот на фестивалот, Клаудио Губитоси, кој пролетва ја посети Македонија. 
 
- На 30 мај во Скопје е потпишана тригодишна спогодба помеѓу Филмскиот фонд на РМ и 
„Џифони експириенс“, со која се предвидува италијанската страна да вложи 74.000 евра за развој 
на фестивалот „Џифони Македонија“ како регионален фестивал за деца и млади, рече Башески. 
 
„Џифони Македонија“ првпат ќе се одржува во втората половина на октомври. Уметничкиот 
директор на фестивалот Иво Антов очекува успешно прво издание наесен кога во Македонија ќе 
дојдат деца од 10 земји - од целиот Балкан и од Италија. Партнерски институции на „Џифони 
Македонија“ ќе бидат Кинотеката на Македонија и Младинскиот културен центар.    
 
Филмскиот фестивал „Џифони“ е бренд што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу 
нејзините културни производи. Соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив 
целосно го преземаат брендот и плаќаат за него. Македонија е меѓу ретките земји кои го добија 
бесплатно.  
 
Покрај професионално жири, за наградите од официјалната програма одлучува и меѓународно 
жири од 3.000 деца. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, следат 
работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери. Џифони не е 
само фестивал, па затоа и го смени логото во „Џифони искуство“. 
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Осум деца од Македонија на филмскиот фестивал „Џифони“ 

Осум тинејџери од Македонија ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот и најстар 
филмски фестивал за деца во светот „Џифони експириенс“ во Италија, од 18-ти до 28 јули.  Тие 
се во групите +13 и +16 и меѓу 3.000 деца од 52 земји ќе учествуваат во дискусиите на различни 
теми по проекциите на фестивалот, кој годинава е на тема „Засекогаш млад“. 

На „Џифони“ секоја година гостуваат познати филмски автори, а оваа  младиот американски 
актер Логан Лерман и италијанскиот режисер Марко Белокио. На конкурсот за кратко видео, 
спроведен во основните и средните училишта во Македонија, идеите на осумтемина  
селектирани биле најкреативни. Критериум за изборот бил и одлично познавање на англискиот 
јазик, а некои од нив солидно комуницираат и на италијански. 

Шесте девојчиња и двете момчиња кои ќе отпатуваат во малото место Џифони на југот на  
Италија ќе бидат сместени во семејства. Тие денеска на прес-конференција истакнаа дека се 
среќни за претстојното искуство и што ќе имаат можност и да ја претстават својата земја. 

Директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески рече дека во рамки на фестивалот, 
на 23 јули ќе биде организиран „Македонски ден на Џифони“, со проекција на пет кратки 
македонски филмови („Бардо“, „Девојчето со кибритчињата“, „Синот“, „Образ“ и „Жарче“), изложба 
на триесетина фотографии од Македонија,  вечерен настап на групата „Фолтин“ и дегустација на 
македонско вино, сирење, ајвар и слатко. 

Делегацијата од Македонија е најбројна, покрај претставниците од Катар и Бразил, зашто трите 
земји го имаат брендот „Џифони“, а Македонија го доби бесплатно. Тоа беше договорено на 
средбата со директорот на фестивалот, Клаудио Губитоси, кој пролетва ја посети Македонија. 

- На 30 мај во Скопје е потпишана тригодишна спогодба помеѓу Филмскиот фонд на РМ и 
„Џифони експириенс“, со која се предвидува италијанската страна да вложи 74.000 евра за развој 
на фестивалот „Џифони Македонија“ како регионален фестивал за деца и млади, рече Башески. 

„Џифони Македонија“ првпат ќе се одржува во втората половина на октомври. Уметничкиот  
директор на фестивалот Иво Антов очекува успешно прво издание наесен кога во Македонија ќе 
дојдат деца од 10 земји – од целиот Балкан и од Италија. Партнерски институции на „Џифони 
Македонија“ ќе бидат Кинотеката на Македонија и Младинскиот културен центар. 

Филмскиот фестивал „Џифони“ е бренд што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу 
нејзините културни производи. Соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив 
целосно го преземаат брендот и плаќаат за него. Македонија е меѓу ретките земји кои го добија  
бесплатно. 

Покрај професионално жири, за наградите од официјалната програма одлучува и меѓународно 
жири од 3.000 деца. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, следат  
работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери. Џифони не е 
само фестивал, па затоа и го смени логото во „Џифони искуство“. 
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Осум деца од Македонија на филмскиот фестивал „Џифони“ 

Осум тинејџери од Македонија ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот и најстар 
филмски фестивал за деца во светот „Џифони експириенс“ во Италија, од 18-ти до 28 јули.  Тие 
се во групите +13 и +16 и меѓу 3.000 деца од 52 земји ќе учествуваат во дискусиите на различни 
теми по проекциите на фестивалот, кој годинава е на тема „Засекогаш млад“. 
На „Џифони“ секоја година гостуваат познати филмски автори, а оваа  младиот американски 
актер Логан Лерман и италијанскиот режисер Марко Белокио.  
На конкурсот за кратко видео, спроведен во основните и средните училишта во Македонија, 
идеите на осумтемина селектирани биле најкреативни. Критериум за изборот бил и одлично 
познавање на англискиот јазик, а некои од нив солидно комуницираат и на италијански.  
Шесте девојчиња и двете момчиња кои ќе отпатуваат во малото место Џифони на југот на 
Италија ќе бидат сместени во семејства. Тие денеска на прес-конференција истакнаа дека се 
среќни за претстојното искуство и што ќе имаат можност и да ја претстават својата земја. 
Директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески рече дека во рамки на фестивалот, 
на 23 јули ќе биде организиран „Македонски ден на Џифони“, со проекција на пет кратки 
македонски филмови („Бардо“, „Девојчето со кибритчињата“, „Синот“, „Образ“ и „Жарче“), изложба 
на триесетина фотографии од Македонија,  вечерен настап на групата „Фолтин“ и дегустација на 
македонско вино, сирење, ајвар и слатко. 
Делегацијата од Македонија е најбројна, покрај претставниците од Катар и Бразил, зашто трите 
земји го имаат брендот „Џифони“, а Македонија го доби бесплатно. Тоа беше договорено на 
средбата со директорот на фестивалот, Клаудио Губитоси, кој пролетва ја посети Македонија. 
На 30 мај во Скопје е потпишана тригодишна спогодба помеѓу Филмскиот фонд на РМ и „Џифони 
експириенс“, со која се предвидува италијанската страна да вложи 74.000 евра за развој на 
фестивалот „Џифони Македонија“ како регионален фестивал за деца и млади, рече Башески. 
„Џифони Македонија“ првпат ќе се одржува во втората половина на октомври. Уметничкиот 
директор на фестивалот Иво Антов очекува успешно прво издание наесен кога во Македонија ќе 
дојдат деца од 10 земји - од целиот Балкан и од Италија. Партнерски институции на „Џифони 
Македонија“ ќе бидат Кинотеката на Македонија и Младинскиот културен центар.    
Филмскиот фестивал „Џифони“ е бренд што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу 
нејзините културни производи. Соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив 
целосно го преземаат брендот и плаќаат за него. Македонија е меѓу ретките земји кои го добија 
бесплатно.  
Покрај професионално жири, за наградите од официјалната програма одлучува и меѓународно 
жири од 3.000 деца. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, следат 
работилници и поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери. Џифони не е 
само фестивал, па затоа и го смени логото во „Џифони искуство“. 
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Македонци дел од жирито на филмскиот фестивал „Џифони“ во Италија 

Осум тинејџери од Македонија ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот и најстар 
филмски фестивал за деца во светот „Џифони експириенс“ во Италија, од 18-ти до 28 јули. На 
„Џифони“ секоја година гостуваат познати филмски автори, а оваа  младиот американски актер 
Логан Лерман и италијанскиот режисер Марко Белокио. 

Шесте девојчиња и двете момчиња кои ќе отпатуваат во малото место Џифони на југот на  
Италија ќе бидат сместени во семејства. Тие денеска на прес-конференција истакнаа дека се 
среќни за претстојното искуство и што ќе имаат можност и да ја претстават својата земја. 

Директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески рече дека во рамки на фестивалот, 
на 23 јули ќе биде организиран „Македонски ден на Џифони“, со проекција на пет кратки 
македонски филмови („Бардо“, „Девојчето со кибритчињата“, „Синот“, „Образ“ и „Жарче“), изложба 
на триесетина фотографии од Македонија,  вечерен настап на групата „Фолтин“ и дегустација на 
македонско вино, сирење, ајвар и слатко. 

- На 30 мај во Скопје е потпишана тригодишна спогодба помеѓу Филмскиот фонд на РМ и 
„Џифони експириенс“, со која се предвидува италијанската страна да вложи 74.000 евра за развој 
на фестивалот „Џифони Македонија“ како регионален фестивал за деца и млади, рече Башески. 

Филмскиот фестивал „Џифони“ е бренд што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу 
нејзините културни производи. Соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив 
целосно го преземаат брендот и плаќаат за него. Македонија е меѓу ретките земји кои го добија  
бесплатно. 
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Осум тинејџери од Македонија дел од филмскиот  

фестивал „Џифони“ во Италија 

 

Осум тинејџери од Македонија ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот и најстар 
филмски фестивал за деца во светот „Џифони експириенс“ во Италија, од 18-ти до 28 јули.  

На „Џифони“ секоја година гостуваат познати филмски автори, а оваа  младиот американски 
актер Логан Лерман и италијанскиот режисер Марко Белокио. 

Шесте девојчиња и двете момчиња кои ќе отпатуваат во малото место Џифони на југот на 
Италија ќе бидат сместени во семејства. Тие денеска на прес-конференција истакнаа дека се 
среќни за претстојното искуство и што ќе имаат можност и да ја претстават својата земја. 

Директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески рече дека во рамки на фестивалот, 
на 23 јули ќе биде организиран „Македонски ден на Џифони“, со проекција на пет кратки 
македонски филмови („Бардо“, „Девојчето со кибритчињата“, „Синот“, „Образ“ и „Жарче“), изложба 
на триесетина фотографии од Македонија,  вечерен настап на групата „Фолтин“ и дегустација на 
македонско вино, сирење, ајвар и слатко. 

- На 30 мај во Скопје е потпишана тригодишна спогодба помеѓу Филмскиот фонд на РМ и 
„Џифони експириенс“, со која се предвидува италијанската страна да вложи 74.000 евра за развој 
на фестивалот „Џифони Македонија“ како регионален фестивал за деца и млади, рече Башески. 

Филмскиот фестивал „Џифони“ е бренд што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу 
нејзините културни производи. Соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив 
целосно го преземаат брендот и плаќаат за него. Македонија е меѓу ретките земји кои го добија 
бесплатно. 
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На филмскиот фестивал „Џифони“ осум деца од Македонија 

Осум тинејџери од Македонија ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот и најстар 
филмски фестивал за деца во светот „Џифони експириенс“ во Италија, од 18-ти до 28 јули.  Тие се во 
групите +13 и +16 и меѓу 3.000 деца од 52 земји ќе учествуваат во дискусиите на различни теми по 
проекциите на фестивалот, кој годинава е на тема „Засекогаш млад“. 

На „Џифони“ секоја година гостуваат познати филмски автори, 
а оваа  младиот американски актер Логан Лерман и 
италијанскиот режисер Марко Белокио. 

На конкурсот за кратко видео, спроведен во основните и 
средните училишта во Македонија, идеите на осумтемина 
селектирани биле најкреативни. Критериум за изборот бил и 
одлично познавање на англискиот јазик, а некои од нив  
солидно комуницираат и на италијански. 

Шесте девојчиња и двете момчиња кои ќе отпатуваат во малото место Џифони на југот на Италија ќе 
бидат сместени во семејства. Тие денеска на прес-конференција истакнаа дека се среќни за 
претстојното искуство и што ќе имаат можност и да ја претстават својата земја. 

Директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески рече дека во рамки на фестивалот, на 
23 јули ќе биде организиран „Македонски ден на Џифони“, со проекција на пет кратки македонски 
филмови („Бардо“, „Девојчето со кибритчињата“, „Синот“, „Образ“ и „Жарче“), изложба на триесетина 
фотографии од Македонија,  вечерен настап на групата „Фолтин“ и дегустација на македонско вино, 
сирење, ајвар и слатко. 

Делегацијата од Македонија е најбројна, покрај претставниците од Катар и Бразил, зашто трите земји 
го имаат брендот „Џифони“, а Македонија го доби бесплатно. Тоа беше договорено на средбата со  
директорот на фестивалот, Клаудио Губитоси, кој пролетва ја посети Македонија. 

- На 30 мај во Скопје е потпишана тригодишна спогодба помеѓу Филмскиот фонд на РМ и „Џифони 
експириенс“, со која се предвидува италијанската страна да вложи 74.000 евра за развој на 
фестивалот „Џифони Македонија“ како регионален фестивал за деца и млади, рече Башески. 

„Џифони Македонија“ првпат ќе се одржува во втората половина на октомври. Уметничкиот директор 
на фестивалот Иво Антов очекува успешно прво издание наесен кога во Македонија ќе дојдат деца од 
10 земји – од целиот Балкан и од Италија. Партнерски институции на „Џифони Македонија“ ќе бидат 
Кинотеката на Македонија и Младинскиот културен центар. 

Филмскиот фестивал „Џифони“ е бренд што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу 
нејзините културни производи. Соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно  
го преземаат брендот и плаќаат за него. Македонија е меѓу ретките земји кои го добија бесплатно. 

Покрај професионално жири, за наградите од официјалната програма одлучува и меѓународно жири 
од 3.000 деца. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, следат работилници и 
поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери. Џифони не е само фестивал, па 
затоа и го смени логото во „Џифони искуство“. 
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Македонија на „Џифони“ 

 
 

Македонија месецов ќе учествува на најголемиот фестивал за филмови за деца и млади во светот, а за некоја година 
ќе биде и негов домаќин. Претходно пак ќе организира негова варијанта - италијанскиот интернационален фестивал 
„Џифони Експириенс“ вложил 74.000 евра за во октомври годинава во земјава дав се организира „Џифони 

Македонија“, кој ќе биде најголем фестивал во регионот.  

На 23 јули во Италија, Македонија ќе ја претстават пет краткометражни филмови за деца: „Бардо“ на Марија 
Апчевска, „Девојчето со кибритчињата“ на Филип Матевски, „Синот“ на Марко Ѓоковиќ, „Образ“ на Стефан Сидовски и 
„Жарче“ на Томислав  Алексов. 
 
Истиот ден ќе се организира Македонска вечер на која ќе се претстават вината од винарската визба „Тиквеш“, 
ајварот, галичкото сирење и други специјалитети. Вечерата ќе заврши со настапот на добро познатите „Фолтин“, кои 
ќе свират како дел на музичкиот дел наречен Giffoni music experience. 

Посетителите ќе ја запознаат Македонија и преку изложба од 30 фотографии наречена „Македонија низ објективот на 
македонските фотографи“ со која 11 автори од фото клубот ЕЛЕМА ги отсликуваат пејзажите, знаменитостите и 
природните убавини на земјата. 
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Осум деца од Македонија на филмскиот фестивал „Џифони“ 

Осум тинејџери од Македонија ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот и најстар 
филмски фестивал за деца во светот „Џифони експириенс“ во Италија, од 18-ти до 28 јули.  Тие се во 
групите +13 и +16 и меѓу 3.000 деца од 52 земји ќе учествуваат во дискусиите на различни теми по 
проекциите на фестивалот, кој годинава е на тема „Засекогаш млад“. 

 

На „Џифони“ секоја година гостуваат познати филмски автори, 
а оваа  младиот американски актер Логан Лерман и италијанскиот 
режисер Марко Белокио. 

На конкурсот за кратко видео, спроведен во основните и средните 
училишта во Македонија, идеите на осумтемина селектирани биле најкреативни. Критериум за 
изборот бил и одлично познавање на англискиот јазик, а некои од нив солидно комуницираат и на 
италијански. 

Шесте девојчиња и двете момчиња кои ќе отпатуваат во малото место Џифони на југот на Италија ќе 
бидат сместени во семејства. Тие денеска на прес-конференција истакнаа дека се среќни за 
претстојното искуство и што ќе имаат можност и да ја претстават својата земја. 

Директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески рече дека во рамки на фестивалот, на 
23 јули ќе биде организиран „Македонски ден на Џифони“, со проекција на пет кратки македонски 
филмови („Бардо“, „Девојчето со кибритчињата“, „Синот“, „Образ“ и „Жарче“), изложба на триесетина 
фотографии од Македонија,  вечерен настап на групата „Фолтин“ и дегустација на македонско вино, 
сирење, ајвар и слатко. 

- На 30 мај во Скопје е потпишана тригодишна спогодба помеѓу Филмскиот фонд на РМ и „Џифони 
експириенс“, со која се предвидува италијанската страна да вложи 74.000 евра за развој на 
фестивалот „Џифони Македонија“ како регионален фестивал за деца и млади, рече Башески. 

„Џифони Македонија“ првпат ќе се одржува во втората половина на октомври. Уметничкиот директор 
на фестивалот Иво Антов очекува успешно прво издание наесен кога во Македонија ќе дојдат деца од 
10 земји – од целиот Балкан и од Италија. Партнерски институции на „Џифони Македонија“ ќе бидат 
Кинотеката на Македонија и Младинскиот културен центар. 

Филмскиот фестивал „Џифони“ е бренд што Италија го гради 43 години и е високорангиран меѓу 
нејзините културни производи. Соработува со локални фестивали низ светот, а некои од нив целосно  
го преземаат брендот и плаќаат за него. Македонија е меѓу ретките земји кои го добија бесплатно. 

Покрај професионално жири, за наградите од официјалната програма одлучува и меѓународно жири 
од 3.000 деца. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, следат работилници и 
поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери. Џифони не е само фестивал, па 
затоа и го смени логото во „Џифони искуство“. 
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Осум деца од Македонија дел од меѓународното жири на „Џифони“ 

Осум тинејџери од Македонија ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот и најстар 
филмски фестивал за деца во светот „Џифони експириенс“ во Италија, од 18-ти до 28 јули.  Тие се во 
групите +13 и +16 и меѓу 3.000 деца од 52 земји ќе учествуваат во дискусиите на различни теми по 
проекциите на фестивалот, кој годинава е на тема „Засекогаш млад“. 

На „Џифони“ оваа година 
гостуваат  младиот американски 
актер Логан Лерман и 
италијанскиот режисер Марко 
Белокио. 

На конкурсот за кратко видео, 
спроведен во основните и 
средните училишта во 
Македонија, идеите на 
осумтемина селектирани биле 
најкреативни. Критериум за 
изборот бил и одлично 
познавање на англискиот јазик, а 
некои од нив солидно 
комуницираат и на италијански. 

Шесте девојчиња и двете момчиња кои ќе отпатуваат во малото место Џифони на југот на Италија ќе 
бидат сместени во семејства. Тие денеска на прес-конференција истакнаа дека се среќни за 
претстојното искуство и што ќе имаат можност и да ја претстават својата земја. 

Директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башески рече дека во рамки на фестивалот, на 
23 јули ќе биде организиран „Македонски ден на Џифони“, со проекција на пет кратки македонски 
филмови („Бардо“, „Девојчето со кибритчињата“, „Синот“, „Образ“ и „Жарче“), изложба на триесетина 
фотографии од Македонија,  вечерен настап на групата „Фолтин“ и дегустација на македонско вино, 
сирење, ајвар и слатко. 

 ‘На 30 мај во Скопје е потпишана тригодишна спогодба помеѓу Филмскиот фонд на РМ и „Џифони 
експириенс“, со која се предвидува италијанската страна да вложи 74.000 евра за развој на 
фестивалот „Џифони Македонија“ како регионален фестивал за деца и млади”, рече Башески. 

„Џифони Македонија“ првпат ќе се одржува во втората половина на октомври. Уметничкиот директор 
на фестивалот Иво Антов очекува успешно прво издание наесен кога во Македонија ќе дојдат деца од 
10 земји – од целиот Балкан и од Италија. Партнерски институции на „Џифони Македонија“ ќе бидат 
Кинотеката на Македонија и Младинскиот културен центар. 

Покрај професионално жири, за наградите од официјалната програма одлучува и меѓународно жири 
од 3.000 деца. Децата гледаат филмови, а потоа дискутираат за темите, следат работилници и 
поставуваат прашања и коментари до познати актери и режисери. Џифони не е само фестивал, па 
затоа и го смени логото во „Џифони искуство“. 
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Македонија на најголемиот фестивал за деца и млади 

Македонија ќе се претстави со повеќе активности во текот на најголемиот фестивал за деца и  
млади Џифони експириенс во Италија од 18 до 28 јули. 

 

По промотивниот настан Ден на Џифони 
одржан на 27 мај годинава, на 30 мај во 
Скопје е потпишана тригодишна спогодба 
помеѓу Филмски фонд и Џифони Експириенс 
со која се предвидува италијанската страна да 
вложи 74.000 евра во развој на фестивалот 
Џифони Македонија како регионален 
фестивал за деца и млади. 

Оваа година на фестивалот Џифони 
експириенс во Италија, Македонија ќе биде 
претставена со повеќе активности, а 23 јули ќе 

биде Македонскиот ден на Џифони кога ќе се организира Македонска вечер со презентација на 
Македонско вино од винарницата Тиквеш, македонски специјалитети како ајвар и слатко од 
Мамас, галичко сирење и друго. Вечерта ќе заврши со концерт на групата Фолтин. 

Во текот на фестивалот ќе бидат претставени пет македонски кратки филмови за деца и млади: 
„Бардо“ на Марија Апчевска ,„Девојчето со кибритчињата“ на Филип Матевски, „Синот“ на Марко 
Ѓоковиќ, „Образ“ на Стефан Сидовски и „Жарче“ на Томислав Алексов. 

За време на фестивалот ќе биде поставена и изложба на фотографии од Македонија во  
соработка со фотоклубот Елема. На оваа изложба наречена „Македонија низ објективот на  
македонските фотографи“ ќе бидат изложени триесетина фотографии од 11 автори. 

Осум деца од Македонија ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот фестивал за деца 
и млади Џифони Експириенс во Италија. Децата од Македонија кои се дел од жирито се избрани 
по пат на конкурс за кратко видео во кое имаа цел и задача да се претстават себеси на  
оригинален и креативен начин. 
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Македонија на најголемиот фестивал за детски филмови 

Македонија месецов ќе учествува на најголемиот фестивал за филмови за деца и млади во  
светот, а за некоја година ќе биде и негов домаќин. Претходно пак ќе организира негова варијанта  
- италијанскиот интернационален фестивал „Џифони Експириенс“ вложил 74.000 евра за во 
октомври годинава во земјава дав се организира „Џифони Македонија“, кој ќе биде најголем 
фестивал во регионот. На 23 јули во Италија, Македонија ќе ја претстават пет краткометражни 
филмови за деца: „Бардо“ на Марија Апчевска, „Девојчето со кибритчињата“ на Филип Матевски, 
„Синот“ на Марко Ѓоковиќ, „Образ“ на Стефан Сидовски и „Жарче“ на Томислав Алексов. 

Истиот ден ќе се организира Македонска вечер на која ќе се претстават вината од винарската  
визба „Тиквеш“, ајварот, галичкото сирење и други специјалитети. Вечерата ќе заврши со  
настапот на добро познатите „Фолтин“, кои ќе свират како дел на музичкиот дел наречен Giffoni 
music experience. 

Посетителите ќе ја запознаат Македонија и преку изложба од 30 фотографии наречена  
„Македонија низ објективот на македонските фотографи“ со која  11 автори од фото клубот  
ЕЛЕМА ги отсликуваат пејзажите, знаменитостите и природните убавини на земјата. 

 За сето време на фестивалот ќе се делат најразлични брошури за Македонија. Агенцијата за 
туризам ќе обезбеди карти од Македонија, а Филмскиот Фонд на РМ и Агенцијата за странски 
инвестиции ќе ја дели брошурата „Filming in Macedonia“ со цел да ги привлечат странските  
продукции во земјава. Во посебни каталози ќе биде претставена македонската кинематографија  
од 2012/13 година, а ќе се делат и разгледници “Welcome in Macedonia - 220 Sunny days for filming” 
со снимки од различни локации од земјава. 

Деца од Македонија дури ќе бидат и дел од  меѓународното жири на „Џифони Експириенс“. Осум 
деца на возраст над 13 и 16 години биле избрани на конкурс за кратко видео во кое децата  
требале да се изразат себеси на креативен начин. Фестивалот „Џифони Експириенс“ ќе трае од 
18 до 28 јули. Елена Величковска која ќе биде директорка на претстојниот „Џифони Македонија“ и  
креативниот директор Иво Антов ќе присуствуваат за да соберат знаење како да го организираат 
нашиот фестивал во октомври. (K.Г) 
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Македонија на престижниот Џифони филм фестивал 

По промотивниот настан „Ден на Џифони“ одржан на 27 Мај годинава, на 30 мај во Скопје е 
потпишана трогодишна спогодба помеѓу Филмски фонд на РМ и Giffoni Experience со која се 
предвидува италјанската страна да вложи 74.000 Евра во развој на фестивалот Џифони Македонија 
како регионален фестивал за деца и млади. 

Оваа година на фестивалот Џифони Експириенс во Италија, Македонија ќе биде претставена со 
повеќе активности во текот на фестивалот, а 23 јули ќе биде Македонскиот ден на Џифони кога ќе се 
организира Македонска вечер со презентација на Македонско вино од винаријата Тиквеш, македонски 
специјалитети како ајвар и слатко од МАМАС, Галичко сирење и др. Вечерта на 23 јули ќе заврши со 
концерт на групата ФОЛТИН во склоп на музичкиот дел наречен Giffoni music experience. 

Во текот на фестивалот ќе бидат представени пет 
македонски кратки филмови за деца и малди: 
„Бардо“ на Марија Апчевска 
„Девојчето со кибритчињата“ на Филип Матевски 
„Синот“ на Марко Ѓоковиќ 
„Образ“ на Стефан Сидовски 
„Жарче“ на Томислав Алексов 

За време на целиот фестивал ќе биде поставена и 
изложба на фотографии од Македонија во соработка 
со фото клубот ЕЛЕМА. На оваа изложба наречена 
„Македонија низ објективот на македонските 
фотографи“ ќе бидат изложени триесетина 
фотографии од 11 автори кои преку пејсажи и 
знаменитости го осликуваат на секојдневниот ритам и сеприсутниот дух на убавините на нашата 
земја, Македонија. 

Во Џифони ќе бидат презентирани различни промотивни материјали од Македонија. Во соработка со 
Агенција за туризам обезбедени се брошури и мапи за Македонија, додека во соработка со Агенција 
за странски инвестиции и Филмски фонд на РМ изработена е брошурата “Filming in Macedonia” која 
има за цел привлекивање на странски продукции во Македонија. Воедно како рекламен материјал на 
македонската кинематографија ќе бидат приложени и каталозите на македонски филмови 2012/2013 
год. и колекцијата разгледници “Welcome in Macedonia 220 Sunny days for filming” од различни локации 
од Р.Македонија 

Осум деца од Р. Македонија, по 4 во групата +13 и групата +16, ќе бидат дел од меѓународното жири 
на најголемиот фестивал за деца и млади Џифони Експириенс во Италија, од 18 до 28 Јули 2013 год. 

Децата од Македонија кои се дел од жирито се избрани по пат на конкурс за кратко видео во кое имаа 
за цел и задача да се престават себеси на оргинален и креативен начин. 

Со присуството на Директорот на фестивалот Џифони Македонија, Елена Величковска и креативниот 
директор Иво Антов, како и со дел од организацискиот тим за време на фестивалот ќе соберат 
знаење и искуство кое ќе ни помогне да го организираме нашиот фестивал во октомври оваа година 
како прв регионален филмски фестивал за деца и млади. 
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ОСУМ ТИНЕЈЏЕРИ ОД МАКЕДОНИЈА НА "ЏИФОНИ" ВО ИТАЛИЈА 

Македонски ден на најголемиот филмски фестивал за деца 
"Џифони" ќе вложи 74.000 
евра за развој на "Џифони 
Македонија" како регионален 
фестивал за деца и млади. 
Нашите учесници ќе бидат 

дел од 3.000 деца од 52 земји, 
а освен од Италија, нашата 
делегација е најбројна, 

односно по осум деца ќе има 
само од Македонија, Бразил и 

Катар. 

Најголемиот и најстар 
филмски фестивал за деца во светот годинава ќе прими осум тинејџери од Македонија. Тие ќе бидат 
дел од 3.000 деца од 52 земји. Освен од Италија, нашата делегација е најбројна, односно по осум 
деца ќе има само од Македонија, Бразил и Катар. Овие три земји го имаат брендот "Џифони", кој кај 
нас е именуван "Џифони Македонија", а ни беше доделен бесплатно. Директорот на Филмски фонд, 
Дарко Башески кажа и дека "Џифони" ќе вложи 74.000 евра за развој на "Џифони Македонија" како 
регионален фестивал за деца и млади, кој ќе се случува во октомври.  

За "Џифони" интересно е да се каже дека 3.000-те деца се всушност жири, а учествуваат и во 
дискусии, работилници, но се среќаваат и со познати светски ѕвезди. Во минатото децата учеа од  
имиња како Николас Кејџ, Мерил Стрип..., а оваа се издвојуваат младиот американски актер Логан 
Лерман, италијанскиот режисер Марко Белокио, актерката Џесика Честеин, Џанкарло Џианини...  

Во рамки на "Македонски ден на Џифони" на 23 јули ќе се прикажат и пет кратки македонски филмови: 
"Бардо", "Девојчето со кибритчињата", "Синот", "Образ" и "Жарче". За време на целиот фестивал ќе 
биде поставена изложба на триесетина фотографии од 11 автори од Македонија, насловена 
"Македонија низ објективот на македонските фотографи". Ќе има и дегустација на македонско вино, 
сирење, ајвар и слатко. Вечерта на 23-ти бендот "Фолтин" ќе одржи концерт во рамки на музичкиот 
дел наречен "Џифони мјузик експириенс". Предвидена е и презентација на промотивни материјали од  
Македонија, како брошурата "Filming in Macedonia" која има за цел привлекување на странски 
продукции во Македонија. На фестивалот ќе бидат присутни и Елена Величковска, директорка на 
"Џифони Македонија" и уметничкиот директор Иво Антов кој изјави дека очекува успешно прво 
издание наесен кога во Македонија ќе дојдат деца од 10 земји од Балканот и од Италија. Партнери на 
"Џифони Македонија" се и Младинскиот културен центар и Кинотеката на Македонија, чија директорка 
потсети дека и претходно имале проекти наменети за најмладите, како "Кино Утро", итн. (Де.Т.) 

193 фестивали и 30 награди во 2012  

Директорот Башески на вчерашната прес-конференција изјави дека од 2008 година до денес се 
поддржани над 120 филмски проекти, од кои повеќе од половина се завршени, а моментално се 
снимаат два долгометражни филмови. Тој кажа дека во тој период Македонија добила преку 80 
награди, а само во 2012 е забележано учество на 193 филмски фестивали со освоени триесетина 
награди, што значи дека практично на секои десетина дена сме добивале награди, а македонски 
филм бил прикажуван отприлика на секои два дена. 
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http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=716131555253&id=26&prilog=1&setIzdanie=22930  

Деца од Македониjа во жирито на фестивалот „Џифони“ 

 
Осум тинејџери од Македонија ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот и најстар филмски 
фестивал за деца во светот „Џифони експириенс“ во Италија, од 18 до 28 месецов  
 
Tие се во групите +13 и +16 и меѓу 3.000 деца од 52 земји ќе учествуваат во дискусиите на 
различни теми по проекциите на фестивалот, кој годинава е на тема „Засекогаш млад“. 
 
На „Џифони“ секоја година гостуваат познати филмски автори, а овој пат гости се младиот 
американски актер Логан Лерман и италијанскиот режисер Марко Белокио. На конкурсот за кратко 
видео, спроведен во основните и во средните училишта во Македонија, идеите на осумтемина 
селектирани биле најкреативни. Критериум за изборот бил и одлично познавање на англискиот 
јазик, а некои од нив солидно комуницираат и на италијански.  
 
Шесте девојчиња и двете момчиња што ќе отпатуваат во малото место Џифони на југот на 
Италија ќе бидат сместени во семејства. Тие вчера истакнаа дека се среќни за претстојното 
искуство и што ќе имаат можност и да ја претстават својата земја. 
Директорот на Филмскиот фонд на Македонија, Дарко Башески, рече дека во рамки на 
фестивалот, на 23 ќе биде организиран „Македонски ден на Џифони“, со проекција на пет кратки 
македонски филма („Бардо“, „Девојчето со кибритчињата“, „Синот“, „Образ“ и „Жарче“), изложба 
на триесетина фотографии од Македонија, вечерен настап на групата „Фолтин“ и дегустација на 
македонско вино, сирење, ајвар и слатко. 
 
Делегацијата од Македонија е најмногубројна, покрај претставниците од Катар и од Бразил, зашто 
трите земји го имаат брендот „Џифони“, а Македонија го доби бесплатно. Тоа беше договорено на 
средбата со директорот на фестивалот Клаудио Губитоси, кој пролетва ја посети Македонија. 
 
„Џифони Македонија“ првпат ќе се одржува во втората половина на октомври. Уметничкиот 
директор на фестивалот Иво Антов очекува успешно прво издание наесен, кога во Македонија ќе 
дојдат деца од 10 земји - од целиот Балкан и од Италија. Партнерски институции на „Џифони 
Македонија“ ќе бидат Кинотеката на Македонија и Младинскиот културен центар.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 106 

 17.07.2013 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107 

 22. 07. 2013 

http://www.dnevnik.com.mk/?ItemID=1931AAF0D33E51409679720CF2FE1479  

Ајвар и слатко на македонската вечер на „Џифони“ 

 

Македонска вечер ќе се одржи вечерва во 21 часот, во манастирот Ди Сан Франческо во Џифони 
Вјале Пијана, на Меѓународниот филмски фестивал за деца и млади „Џифони“. Македонија ќе 
биде претставена преку македонско вино, македонски производи како ајвар, слатко и галичко 
сирење. 

Од Филмскиот фонд информираат дека во соработка со Агенцијата за туризам се обезбедени 
брошури за Македонија (50 на англиски и 50 на италијански јазик) и мапи, а во соработка со 
Агенцијата за странски инвестиции е обезбедена брошурата „Снимање во Македонија“.  

Kако рекламен материјал за македонската кинематографија ќе бидат приложени и каталозите на 
македонски филмови 2012/2013 год. и разгледници „Добредојдовте во Македонија – 220 сончеви 
филмски дена“. Вечерта ќе заврши со концерт на музичката група „Фолтин“. Претходно, во текот 
на денот, ќе биде одржана прес-конференција.  

На фестивалот, кој се одржува до 28 јули, годинава учествуваат осум тинејџери од Македонија.  
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http://www.vecer.com.mk/?ItemID=E9325FDC2D7EE34D985A95219368A99F Џифони е рај за децата 

НА НАЈГОЛЕМИОТ И НАЈСТАР ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ ЗА НАЈМЛАДИТЕ 

 
Џифони е рај за децата. 

Денеска е Македонскиот ден на италијанскиот фестивал, а веќе е поставена изложбата на 
фотографии од Македонија.  

Околу 3.000 деца деновиве се собрани на едно место, во малото италијански гратче Џифони. 
Причина - најголемиот и најстар филмски фестивал за деца во светот - Џифони. Меѓу нив 
годинава се и 8 деца од Македонија, кои, како што вели директорката на Џифони Македонија", 

Елена Величковска, веќе се активни на сите 
дискусии.  

Децата се воодушевени и се дружат со врсници 
од педесетина држави, учат, присуствуваат на 
работилници, а имаат и прашања до славните 
актери кои се гости на фестивалотт, ни рече 
Величковска. 

Во малото местенце, близу Салерно, веќе е 
поставена и изложба со фотографии од 
Македонија, а денеска ќе се случи и Македонски 
ден. Предвидена е и прес-конференција на која 
ќе се обрати директорот на македонскиот 

Филмски фонд Дарко Башески и директорот на ГИфони, Клаудио Губитози. За крај на 
Македонскиот ден е предвиден настап на бендот Фолтин, а утре ќе има презентација на пет 
кратки македонски филмови.  

Во Италија е и Мими Ѓоргоска-Илиевска, директорката на Кинотеката на Македонија, каде што во 
октомври ќе се случи дел од Џифони Македонијаа, и каде ќе присуствуваат деца од десетина 
земји од регионот. Тука е и уметничкиот директор Иво Антов како и мала екипа од млади луѓе кои 
треба да го подготват македонското издание за кое Џифони ќе вложи 74.000 евра и го отстапува  
бесплатно брендот и знаењето за три години. 

Во Џифони веќе беше холивудската ѕвезда Џесика Честеин, а се очекува да пристигне и  
легендата на шпагети вестерн филмовите Џулијано Џемо. (Д.Т) 
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http://cooltura.mk/?p=34636   
Tuesday, July 23rd, 2013 |  

Македонска вечер на Фестивалот Џифони 

Денеска (вторник, 23 јули) во склоп на Меѓународниот филмски фестивал за деца и млади Giffoni 
Experience во Италија, ќе се одржат следниве активности поврзани со присуството на Македонија 
и Филмскиот фонд на фестивалот: 

Со почеток од 12:00 часот – Прес конференција во 
прес центарот на фестивалот 

Прес конференцијата ќе биде со: Клаудио Губитози, 
Директор на Giffoni Experience, Дарко Башески, Директор 
на Филмски фонд на РМ, Мими Ѓоргоска Илиевска, 
Директор на Кинотека на Македонија, Елена Величковска, 
Извршен директор на Giffoni Macedonia и Иво Антов, 
Уметничкиот директор на Giffoni Macedonia. 

Со почеток од 21:00 часот – Македонска вечер која ќе 
се оддржи во манастирот Di San Francesco – Giffoni Valle Piana 

Македонија ќе биде претставена и преку македонско вино обезбедено од Винарија Тиквеш, 
македонски производи МАМАС (ајвар, слатко и сл.) и галичко сирење. 

Во соработка со Агенцијата за туризам обезбедени се брошури за Македонија (50 на англиски 
јазик и 50 на италијански јазик) и мапи, додека во соработка со Агенцијата за странски инвестиции 
обезбедена е брошурата која се изработуваше во соработка со Филмски фонд на РМ – “Filming in 
Macedonia”. Воедно како рекламен материјал за македонската кинематографија ќе бидат  
приложени и каталозите на македонски филмови 2012/2013 год. и разгледници “Welcome in 
Macedonia 220 Sunny days for filming” фотографии од различни локации од Р.Македонија 

Со почеток од 21:45 часот – Концерт на Фолтин 

Настап на музичката група ФОЛТИН со 
почеток во 21:45 часот во Giffoni Valle Piana 
Stadio Comunale “Troisi”- во склоп на 
Музичката програма на GFF Experience (на 7 
страна од Giffoni music experience) 
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http://www.novamakedonija.com.mk/DetalNewsInstant.asp?vestInstant=21593 

Македонија се претставува на фестивалот „Џифони Експириенс“ 

Презентација на Македонија се одржа денеска во Италија, по повод учеството на на Меѓународниот 
филмски фестивал за деца и млади 
„Џифони Експириенс“ 
 

Како што соопштија од Филмскиот фонд 
на Македонија, на денешната 
презентацијата на Македонија, 
присуствуваа директорот на фестивалот, 
Клаудио Губитози и Катерина Мираљиа 
од италијанското Министерство за 
култура. 

Мираљиа изјави дека е многу задоволна  
од воспоставената соработка помеѓу 
двете земји и изрази надеж за успешна 
соработка помеѓу македонскиот филмски 
фонд и фестивалот „Џифони 
Експириенс“.  

Директорот на фестивалот Губитози, пак, изрази задоволство што во организацијата на фестивалот  
Џифони Македонија, се вклучени повеќе институции како Министерството за култура, Филмскиот фонд на 
Македонија, Градот Скопје, Кинотеката на РМ и Младинскиот културен центар. Тој напомена дека со 
Кинотеката на Македонија веќе е воспоставена одредена соработка во доменот на размена на искуства, 
односно дека искуството на македонската кинотека може многу да придонесе во создавање архива за 
заштита на филмовите, кои што се прикажувале изминатите четириесетина години на овој фестивал. 

Дарко Башески, директорот на филмскиот фонд се заблагодари за можноста што и Македонија е дел од 
овој реномиран фестивал. 

Во македонската делегација беа и Мими Ѓоргоска- Илиевска, директорка на Кинотека на Македонија, 
Елена Величковска, извршен директор на „Џифони Експириенс“ и Иво Антов, уметничкиот директор на 
Џифони Македонија. 

Нашата земја денеска ќе се претстави во манастирот „Ди Сан Франческо“ – Џифони Вале Пиана, со  
изложба подготвена во соработка со фото клубот „Елема“, а со дегустација на македонските производи 
посетителите и гостите на фестивалот ќе имаат можност да ги вкусат автентичните производи од земјата. 

Претставувањето на Македонија ќе биде заокружено со концерт на македонската група „Фолтин“, вечерва 
во Џифони Вале Пиана Стадио Комунале (Троиси), во рамки на музичката програма на Меѓународниот 
филмски фестивал за деца и млади. 
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http://www.sitel.com.mk/mk/makedonija-prezentirana-na-dzhifoni-festivalot-vo-italija 

Македонија презентирана на Џифони фестивалот во Италија 

 

Презентација на Македонија се одржа 
денеска во Италија по повод учеството 
на земјата на Меѓународниот филмски 
фестивал за деца и млади Џифони 
Експириенс. 

Како што соопшти Филмскиот фонд на 
Македонија, на денешната прес-
конференција посветена на 
презентацијата на Македонија, 
присуствуваа Клаудио Губитози, 
директор на Џифони Експириенс 
и Катерина Мираљиа од 
италијанското Министерство за култура. 

Мираљиа изјави дека е многу задоволна од воспоставената соработка помеѓу двете земји и изрази 
надеж за успешна соработка помеѓу Филмскиот фонд на РМ и Џифони Експириенс. Директорот на 
овој реномиран италијански фестивал Губитози, пак, изрази задоволство што во организацијата на 
фестивалот Џифони Македонија се вклучени повеќе институции како Министерството за култура, 
Филмскиот фонд на Македонија, Градот Скопје, Кинотеката на РМ и Младинскиот културен центар.  

Тој напомена дека со Кинотеката на Република Македонија веќе е воспоставена одредена соработка 
во доменот на размена на искуства, односно дека искуството на македонската Кинотека може многу 
да придонесе во создавање архива за заштита на филмовите кои што се прикажувале изминатите 
четириесетина години на овој фестивал. 

Дарко Башески, директорот на Филмскиот фонд на Република Македонија, се заблагодари за 
можноста дадена од страна на Џифони фестивалот Македонија да биде дел од  „Giffoni World 
Alliance“. 

Во македонската делегација беа и Мими Ѓоргоска Илиевска, директор на Кинотека на Македонија, 
Елена Величковска, извршен директор на Џифони Експириенс и Иво Антов, уметничкиот директор на 
Џифони Македонија.    

Македонија денеска ќе се претстави во манастирот  Ди Сан Франческо – Џифони Вале Пиана, преку 
изложба подготвена во соработка со фото клубот „Елема“, а со дегустација на македонските 
производи посетителите и гостите на фестивалот ќе имаат можност да ги вкусат автентичните 
производи од земјата. 

Преставувањето на Македонија ќе биде заокружено со концерт на македонската група Фолтин вечер 
во 21:45 часот во Џифони Вале Пиана Стадио Комунале (Троиси), во рамки на  музичката програма на 
Меѓународниот филмски фестивал за деца и млади Џифони Експириенс. 
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http://a1on.mk/wordpress/archives/182784 

Македонија презентирана на Џифони фестивалот во Италија 

 
Презентација на Македонија се одржа денеска 
во Италија по повод учеството на земјата на 
Меѓународниот филмски фестивал за деца и 
млади Џифони Експириенс. Како што соопшти 
Филмскиот фонд на Македонија, на 
денешната прес-конференција посветена на 
презентацијата на Македонија, присуствуваа 
Клаудио Губитози, директор на Џифони 
Експириенс и Катерина Мираљиа од 
италијанското Министерство за култура.  

Мираљиа изјави дека е многу задоволна од 
воспоставената соработка помеѓу двете земји 

и изрази надеж за успешна соработка помеѓу Филмскиот фонд на РМ и Џифони Експириенс.  

Директорот на овој реномиран италијански фестивал Губитози, пак, изрази задоволство што во 
организацијата на фестивалот Џифони Македонија се вклучени повеќе институции како 
Министерството за култура, Филмскиот фонд на Македонија, Градот Скопје, Кинотеката на РМ и  
Младинскиот културен центар. Тој напомена дека со Кинотеката на Република Македонија веќе е  
воспоставена одредена соработка во доменот на размена на искуства, односно дека искуството 
на македонската Кинотека може многу да придонесе во создавање архива за заштита на 
филмовите кои што се прикажувале изминатите четириесетина години на овој фестивал. 

Дарко Башески, директорот на Филмскиот фонд на Република Македонија, се заблагодари за  
можноста дадена од страна на Џифони фестивалот Македонија да биде дел од „Giffoni World 
Alliance“. 

Во македонската делегација беа и Мими Ѓоргоска Илиевска, директор на Кинотека на Македонија, 
Елена Величковска, извршен директор на Џифони Експириенс и Иво Антов, уметничкиот директор 
на Џифони Македонија. 

Македонија денеска ќе се претстави во манастирот Ди Сан Франческо – Џифони Вале Пиана, 
преку изложба подготвена во соработка со фото клубот „Елема“, а со дегустација на  
македонските производи посетителите и гостите на фестивалот ќе имаат можност да ги вкусат  
автентичните производи од земјата. 

Преставувањето на Македонија ќе биде заокружено со концерт на македонската група Фолтин 
вечер во 21:45 часот во Џифони Вале Пиана Стадио Комунале (Троиси), во рамки на музичката  
програма на Меѓународниот филмски фестивал за деца и млади Џифони Експириенс. 
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http://www.kanal77.com.mk/mk/vesti/kultura/item/4943-makedonija-prestavena-na-megunarodniot-filmski-festival-za-deca-i-
mladi-giffoni-experience.html 

Македонија претставена на Меѓународниот филмски  

фестивал за деца и млади Giffoni Experience 

 

Во вторник беше претставена на 
Мaкедонија на претстојното 
издание на Меѓународниот 
филмски фестивал за деца и млади 
Giffoni Experience.. Директорот на 
Giffoni Experience, Клаудио 
Губитози ја претстави делегацијата 
од Македонија како и се 
заблагодари за присуството во 
Италија.  

Рече дека му е драго дека во 
организација на фестивалот Giffoni 
Macedonia се вклучени повеќе 
институции како Министерството за 

култура, Филмскиот фонд на РМ, Градот Скопје, Кинотеката и Младинскиот културен центар, како  
и организацијата на Giffoni Day покажа успех во приближување на Giffoni како бренд и културен 
производ до македонската публика и младите во земјата. Директорот на Филмскиот фонд, Дарко 
Башески се заблагодари за можноста дадена од страна на Giffoni, Македонија да биде дел од 
Giffoni World Alliance и изрази голема благодарност што и е овозможено на Македонија да го 
пренесе искуството и духот на Giffoni на македонската младина.  

Катарина Мираглиа, одговорна за култура во Министерството за култура во Италија изјави дека 
многу е задоволна од воспоставената соработка помеѓу двете земји и драго и е што има прилика 
да ја запознае делегацијата од Македонија и се надева на успешна соработка помеѓу Филмскиот 
фонд на РМ и Giffoni Experience. Македонското претставување ќе се одвива во манастирот Di San 
Francesco – Giffoni Valle Piana, каде Македонија преку изложба во соработка со фото клубот  
„Елема“ ќе ја претстави својата прекрасна земја, а преку македонските производи посетителите и 
гостите на фестивалот ќе имаат можност да ги вкусат автентичните производи од земјата.  

Претставувањето на Македонија ќе заврши со Концерт на македонскиот бенд Фолтин во 21.45 
часот во Giffoni Valle Piana Stadio Comunale (Troisi) - во склоп на Музичката програма на  
Меѓународниот филмски фестивал за деца и млади Giffoni Experience.  
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http://www.plusinfo.mk/vest/100262/Makedonija-na-festivalot-Giffoni-Experience-vo-Italija 

Македонија на фестивалот Giffoni Experience во Италија 

Мaкедонија денеска на пладне ја претстави програмата за претстојното издание на  
Меѓународниот филмски фестивал за деца и млади Giffoni Experience во Италија. Македонското 
преставување ќе се одвива во манастирот Di San Francesco – Giffoni Valle Piana. Земјава ќе се  
претстави преку изложба во соработка со фото клубот „Елема“, како и преку македонските 
производи. Претставувањето на Македонија ќе заврши со концерт на македонскиот бенд „Фолтин“  
во 21.45 часот во Giffoni Valle Piana Stadio Comunale (Troisi) - во склоп на Музичката програма на  
Меѓународниот филмски фестивал за деца и млади Giffoni Experience. 

На денешната прес конференцијата присуствуваа Клаудио Губитози, директор на Giffoni 
Experience, Катерина Мираглиа, одговорна за култура во Министерството за култура во Италија, 
Дарко Башески, директор на Филмски фонд на Македонија, Мими Ѓоргоска Илиевска, директорка 
на Кинотека на Македонија, Елена Величковска, извршен директор на Giffoni Experience и Иво  
Антов, уметничкиот директор на Giffoni Macedonia. 
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http://www.makfax.com.mk/#314928 
Македонија претставена на Меѓународниот филмски фестивал за деца и 

млади Giffoni Experience 
 

Во вторник беше претставена на 
Мaкедонија на претстојното 
издание на Меѓународниот 
филмски фестивал за деца и 
млади Giffoni Experience.  

Директорот на Giffoni Experience, 
Клаудио Губитози ја претстави 
делегацијата од Македонија и се 
заблагодари за присуството во 
Италија. Рече дека му е драго дека во 
организација на фестивалот Giffoni 
Macedonia се вклучени повеќе 
институции како Министерството за 
култура, Филмскиот фонд на РМ, 
Градот Скопје, Кинотеката и 
Младинскиот културен центар, како и 

организацијата на Giffoni Day покажа успех во приближување на Giffoni како бренд и културен 
производ до македонската публика и младите во земјата. 

Директорот на Филмскиот фонд, Дарко Башески се заблагодари за можноста дадена од страна на 
Giffoni, Македонија да биде дел од Giffoni World Alliance и изрази голема благодарност што и е 
овозможено на Македонија да го пренесе искуството и духот на Giffoni на македонската младина. 

Катарина Мираглиа, одговорна за култура во Министерството за култура во Италија изјави дека 
многу е задоволна од воспоставената соработка помеѓу двете земји и драго и е што има прилика 
да ја запознае делегацијата од Македонија и се надева на успешна соработка помеѓу Филмскиот 
фонд на РМ и Giffoni Experience. 

  

Македонското претставување ќе се одвива во манастирот Di San Francesco - Giffoni Valle Piana, 
каде Македонија преку изложба во соработка со фото клубот „Елема" ќе ја претстави својата 
прекрасна земја, а преку македонските производи посетителите и гостите на фестивалот ќе имаат 
можност да ги вкусат автентичните производи од земјата. 

Претставувањето на Македонија ќе заврши со Концерт на македонскиот бенд Фолтин во 21.45 
часот во Giffoni Valle Piana Stadio Comunale (Troisi) - во склоп на Музичката програма на  
Меѓународниот филмски фестивал за деца и млади Giffoni Experience./крај/со/бб 
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http://kurir.mk/makedonija/vesti/124368-Makedonija-prezentirana-na-prestizniot-Dzifoni-film-festival 

Вторник, 23 Јули 2013 15:36  

Македонија презентирана на престижниот Џифони филм фестивал  

Презентација на Македонија се одржа денеска во Италија по повод учеството на земјата на 
Меѓународниот филмски фестивал за деца и млади Џифони Експириенс. 

 

Како што соопшти Филмскиот фонд на 
Македонија, на денешната прес-
конференција посветена на 
презентацијата на Македонија, 
присуствуваа Клаудио Губитози, директор 
на Џифони Експириенс и Катерина 
Мираљиа од италијанското Министерство 
за култура. 

Мираљиа изјави дека е многу задоволна 
од воспоставената соработка помеѓу 
двете земји и изрази надеж за успешна 

соработка помеѓу Филмскиот фонд на РМ и Џифони Експириенс. Директорот на овој реномиран 
италијански фестивал Губитози, пак, изрази задоволство што во организацијата на 
фестивалот Џифони Македонија се вклучени повеќе институции како Министерството за култура, 
Филмскиот фонд на Македонија, Градот Скопје, Кинотеката на РМ и Младинскиот културен 
центар. Тој напомена дека со Кинотеката на Република Македонија веќе е воспоставена 
одредена соработка во доменот на размена на искуства, односно дека искуството на 
македонската Кинотека може многу да придонесе во создавање архива за заштита на филмовите 
кои што се прикажувале изминатите четириесетина години на овој фестивал. 

Дарко Башески, директорот на Филмскиот фонд на Република Македонија, се заблагодари за 
можноста дадена од страна на Џифони фестивалот Македонија да биде дел од  „Giffoni World 
Alliance“. 

Во македонската делегација беа и Мими Ѓоргоска Илиевска, директор на Кинотека на Македонија, 
Елена Величковска, извршен директор на Џифони Експириенс и Иво Антов, уметничкиот директор 
на Џифони Македонија.    

Македонија денеска ќе се претстави во манастирот  Ди Сан Франческо – Џифони Вале 
Пиана, преку изложба подготвена во соработка со фото клубот „Елема“, а со дегустација на 
македонските производи посетителите и гостите на фестивалот ќе имаат можност да ги вкусат 
автентичните производи од земјата. 

Преставувањето на Македонија ќе биде заокружено со концерт на македонската група Фолтин 
вечер во 21:45 часот во Џифони Вале Пиана Стадио Комунале (Троиси), во рамки на  музичката 
програма на Меѓународниот филмски фестивал за деца и млади Џифони Експириенс. 
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http://lokalno.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=29966%3A2013-07-23-14-37-54&catid=55%3Akultura&Itemid=74&lang=mk 

Македонија на „Џифони“ 

 

Презентација на Македонија се одржа денеска во Италија по повод учеството на земјата на 
Меѓународниот филмски фестивал за деца и млади Џифони Експириенс. 

Како што соопшти Филмскиот фонд на Македонија, на денешната прес-конференција посветена 
на презентацијата на Македонија, присуствуваа Клаудио Губитози, директор на Џифони 
Експириенс и Катерина Мираљиа од италијанското Министерство за култура. 

Мираљиа изјави дека е многу задоволна од воспоставената соработка помеѓу двете земји и 
изрази надеж за успешна соработка помеѓу Филмскиот фонд на РМ и Џифони Експириенс. 

Директорот на овој реномиран италијански фестивал Губитози, пак, изрази задоволство што во 
организацијата на фестивалот Џифони Македонија се вклучени повеќе институции како 
Министерството за култура, Филмскиот фонд на Македонија, Градот Скопје, Кинотеката на РМ и 
Младинскиот културен центар. Тој напомена дека со Кинотеката на Република Македонија веќе е 
воспоставена одредена соработка во доменот на размена на искуства, односно дека искуството 
на македонската Кинотека може многу да придонесе во создавање архива за заштита на 
филмовите кои што се прикажувале изминатите четириесетина години на овој фестивал 
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http://press24.mk/makedonija-se-pretstavi-na-festival-vo-italija 

Македонија се претстави на фестивал во Италија 

Презентација на Македонија 
се одржа денеска во Италија 
по повод учеството на 
земјата на Меѓународниот 
филмски фестивал за деца и 
млади Џифони Експириенс. 

Како што соопшти Филмскиот 
фонд на Македонија, на 
денешната прес-
конференција посветена на 
презентацијата на 
Македонија, 
присуствуваа Клаудио 
Губитози, директор на 
Џифони Експириенс 
и Катерина Мираљиа од 
италијанското Министерство 

за култура. 

Мираљиа изјави дека е многу задоволна од воспоставената соработка помеѓу двете земји и изрази 
надеж за успешна соработка помеѓу Филмскиот фонд на РМ и Џифони Експириенс. Директорот на 
овој реномиран италијански фестивал Губитози, пак, изрази задоволство што во организацијата на 
фестивалот Џифони Македонија се вклучени повеќе институции како Министерството за култура, 
Филмскиот фонд на Македонија, Градот Скопје, Кинотеката на РМ и Младинскиот културен центар. Тој 
напомена дека со Кинотеката на Република Македонија веќе е воспоставена одредена соработка во 
доменот на размена на искуства, односно дека искуството на македонската Кинотека може многу да 
придонесе во создавање архива за заштита на филмовите кои што се прикажувале изминатите 
четириесетина години на овој фестивал. 

Дарко Башески, директорот на Филмскиот фонд на Република Македонија, се заблагодари за 
можноста дадена од страна на Џифони фестивалот Македонија да биде дел од  „Giffoni World 
Alliance“. 

Во македонската делегација беа и Мими Ѓоргоска Илиевска, директор на Кинотека на Македонија, 
Елена Величковска, извршен директор на Џифони Експириенс и Иво Антов, уметничкиот директор на 
Џифони Македонија.    

Македонија денеска ќе се претстави во манастирот  Ди Сан Франческо – Џифони Вале Пиана, преку 
изложба подготвена во соработка со фото клубот „Елема“, а со дегустација на македонските 
производи посетителите и гостите на фестивалот ќе имаат можност да ги вкусат автентичните 
производи од земјата. 

Преставувањето на Македонија ќе биде заокружено со концерт на македонската група Фолтин вечер 
во 21:45 часот во Џифони Вале Пиана Стадио Комунале (Троиси), во рамки на  музичката програма на 
Меѓународниот филмски фестивал за деца и млади Џифони Експириенс. 
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http://www.telegraf.mk/kultura/film/16747-makedonska-vecer-na-filmskiot-festival-dzifoni-vo-italija 

Македонска вечер на филмскиот фестивал „Џифони“ во Италија 

Првото издание на македонскиот „Џифони“ ќе се одржи во октомври годинава во Скопје со 
учество на деца од целиот Балкан и од Италија 

(Фото: Giffonifilmfestival.it)  

Со проекција на кратките филмови „Бардо“, „Девојчето со кибритчиња“, „Синот“, „Образ“ и 
„Жарче“, вечерва во Италија нашата земја ќе се претстави на познатиот детски филмски 
фестивал „Џифони“, што се одржува во малото гратче Џифони Вале Пиана. 

Во рамките на македонската филмска вечер, ќе настапи и групата „Фолтин“, а ќе биде 
организирана и изложба на фотографии и дегустација на наше вино, сирење, ајвар, слатко. 

Презентацијата на нашата земја доаѓа откако пред неколку месеци во Скопје дојде ректорот 
на фестивалот, Клаудио Губитоси, кој бесплатно го додели брендот „Џифони“ за организирање 
фестивал и во Македонија. 

Веќе е договорено првото издание на фестивалот да се организира во Скопје во октомври 
оваа година. Според уметничкиот директор на фестивалот, Иво Антов, на првото издание ќе 
дојдат деца од десет земји од целиот Балкан и од Италија. (И.И./Телеграф.мк) 
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http://www.vecer.com.mk/?ItemID=507EC4D69C33C447A217255245DD8D86 

ПРОДОЛЖУВА ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА НА НАЈГОЛЕМИОТ ФИЛМСКИ 
ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА ВО СВЕТОТ 

 
Губитози: Сакам на сите деца од Македонија да им кажам - дојдете и почувствувајте го Џифони 
Огромно беше задоволството што бев во Македонија. Чувствувам посебна енергија меѓу децата 
од Македонија.  

Сретнав прекрасни луѓе со кои одлично соработуваме и кои ќе ја пренесат идејата за Џифони во 
Македонија, но и кои ќе дадат посебен печат на фестивалот, рече директорот на Џифони, 
Клаудио Губитози на вчерашната прес-конференција на која беше најавена македонската 
делегација и Македонскиот ден 

 
Македонија вчера беше во центарот на вниманието во италијанското гратче Џифони. Поводот е 

Македонскиот ден на најголемиот филмски фестивал за деца 
во светот, а македонската делегација на прес-конференција 
пред италијанските медиуми ја најави и ја водеше директорот 
на фестивалот Клаудио Губитози. 
-Огромно беше задоволството што бев во Македонија. 
Чувствувам посебна енергија меѓу децата од Македонија. 
Сретнав прекрасни луѓе со кои одлично соработуваме и кои ќе 
ја пренесат идејата за Џифони во Македонија, но и кои ќе 
дадат посебен печат на фестивалот, рече Губитози. 

Тој напомена дека му е драго што во организација на фестивалот Џифони Македонија се 
вклучени повеќе институции како Министерството за култура, Филмскиот фонд, Градот Скопје, 
Кинотеката на РМ и Младинскиот културен центар, како и тоа дека Џифони денот во Македонија 
бил успешен за приближување на Џифони до македонската публика и младите во земјата. 
Губитози кажа и дека му се допаднала Кинотеката на Македонија, донеле добар впечаток во 
Џифони и се надева на соработка со нивната Кинотека која ќе ја отворат во Џифони. 
-Би сакал на сите деца од Македонија да им кажам - дојдете и почувствувајте го Џифони, оти 
секој што доаѓа тука се вљубува во она што го правиме, заврши Губитози.  

На прес-конференцијата присуствуваше и Катерина Мираља, одговорна за култура во 
Министерството за култура во Италија. Таа зборуваше за улогата на Џифони во промоција на 
културата на Италија, но и дека е задоволна од соработката помеѓу Италија и Македонија, и дека 
се надева на успешна соработка меѓу Филмски фонд и Џифони. 

Директорот на Филмскиот фонд на Македонија, Дарко Башески пред медиумите пренесе дека на 
презентацијата во Македонија можел да се почувствува духот на Џифони. Тој ја најави и 
презентација на Македонија, изложбата на македонски фотографии и концертот на Фолтин. За 
вчера вечерта беше најавена и презентацијата на македонски вина, сирење и ајвар и тоа 
прекрасниот манастир Di San Francesco Giffoni Valle Piana. 

Директорката на Кинотека, пак, Мими Ѓоргоска Илиевска му се заблагодари на Клаудио, велејќи 
дека е важно да бидат дел од Џифони. 
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-По денот на Џифони во Македонија, и откако видовме што се случува овде, сигурни сме дека 
Џифони Македонија ќе биде од голема важност за младата публика, рече Ѓоргоска Илиевска. 

На прес-конференцијата се претставија и Иво Антов и Елена Величковска од Џифони Македонија. 
Антов кажа дека кога започнал да размислува за детски фестивал, сакал да дојде во Џифони, но 
Џифони стигнал во Македонија, и тоа било љубов на прв поглед. 

Ние можеме да направиме наша оригинална македонска верзија на Џифони. Верувам дека ќе го 
следиме Џифони и ќе имаме деца од десет земји како и од Италија. 

Директорот Башески на директорот Губитози му подари и икона од свети Никола, велејќи дека се 
работи за познат светец и во Италија, кој е заштитник на децата. 

Денеска во Џифони на ред е претставување на пет македонски кратки филмови, Македонското 
издание на Џифони ќе се случи во октомври, кога ќе дојдат деца од десет земји, ќе има 
интернационални ирија составени од деца, како и ири од Македонија, составено од најмалите.  

Најдобрите филмови од Џифони во Кинотека 

Во Џифони веќе започнува реализација на нивна Кинотека, односно Медијатека, каде ќе има 
филмови прикажани на Џифони, но и целокупниот фонд на филмови од немиот период кои го 
прикажуваат овој регион снимен на филм. Директорката на македонската Кинотека беше на 
средба со Марио Ферара, директорот на Медијатеката во основање, по што ни рече дека се 
договориле за презентација на Медијатеката во Македонија, со циклус од најдобрите филмови 
што биле прикажани на Џифони, како и околу организација на циклус посветен на македонските 
филмови во Џифони, како посебен настан, не во рамките на Џифони. (Д.Т) 
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ФИЛМСKИ ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА „ЏИФОНИ“, ИТАЛИЈА 

Џулијано Џема прсти лижел од македонските специјалитети 

 

Македонското слатко од смокви, галичкото сирење, зелениот и црвениот ајвар со црвеното вино 
беа на дневен ред завчеравечер на италијанскиот филмски фестивал „Џифони“. Во манастирот 
„Сан Францеско“ во Џифони, додека на стадионот во Џифони одекнуваа звуците од музиката на 
„Фолтин“, гостите љубопитно ја гледаа изложбата на фотографии. Светски познатиот актер, 
ѕвездата на вестерн-филмовите од седумдесеттите, Џулијано Џема се насладуваше со 
македонските специјалитети.  
 
Публиката се запозна со македонската кинематографија преку неколку кратки филма „Бардо“ на 
Марија Апчевска, „Девојчето со кибритчињата“ на Филип Матевски, „Синот“ на Марко Ѓоковиќ, 
„Образ“ на Стефан Сидовски и „Жарче“ на Томислав Алексов.  
 
Директорот на македонскиот Филмски фонд, Дарко Башески и директорката на Kинотеката на 
Македонија, Мими Ѓоргоска-Илиевска, биле примени од Паоло Русомандо, градоначалникот на 
Џифони. На средбата градоначалникот го изразил подготвеност за размената на искуства помеѓу 
двете земји, односно преку институциите од областа на филмот да продолжи во иднина. 
 
Градоначалникот напоменал дека фестивалот е можност за воспоставување соработка помеѓу 
Општина Џифони и Скопје кои како поддржувачи на фестивалот ќе имаат можност да разменат 
искуства како и да воспостават соработка во други области. Тој го најавил своето доаѓање на 
фестивалот во Македонија.  
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http://www.vecer.com.mk/?ItemID=F8B6D758CD8751448D04AA506C57F722  
 

Македонија хит на Џифони - Џулијано Џема јадеше галичко сирење 

 
Додека едни гости се забавуваа со специјалитети, други заминаа на концерт на Фолтин, на 
стадионот на Џифони. Фолтин ги  виреа нивните Лолита ту, Архимед..., па импровизираа, трчаа 
на сцената, порачувајќи им на гостите, кои играа како да ги слушале речиси секој ден, дека 
Фолтин се брод, а тие се морето... 

 
Македонија завчера беше хит на 
италијанскиот фестивал Џифони. По прес-
конференцијата предводена лично од 
директорот на фестивалот Клаудио 
Губитози, македонската храна беше 
најактуелна на вечерата во манастирот Сан 
Франческо во Џифони. Покрај изложбата на 
македонски фотографии во убавиот амбиент 
на стариот манастир, каде секоја вечер 
доаѓаат речиси сите возрасни гости на овој 
фестивал за деца, завчера, на посебна маса, 
покрај италијанската храна, беа поставени 
македонското сирење, ајвар, вино... Еден од 
ексклузивните гости беше и Џулијано Џема 
кој го проба галичкото сирење. 

Додека едни гости се забавуваа со специјалитети, во исто време, други заминаа на концерт на 
Фолтин, на стадионот на Џифони. Пред навистина бројна публика Фолтин ги свиреа нивните  
Лолита ту, Архимед..., па импровизираа, трчаа на сцената, порачувајќи им на гостите, кои играа 
како да ги слушале речиси секој ден, дека Фолтин се брод, а тие се морето...  

Од македонското претставување е задоволен и директорот на Филмски фонд, Дарко Башески. 
"По потпишувањето на тригодишната спогодба со Џифони во 
мај, се подготвувавме за македонската презентација на 
Џифони, како партнери на фестивалот. Од моментот кога 
пристигнавме во Џифони се најдовме во многу пријателска 
средина, не само од домаќините, туку и од сите присутни кои ги 
сретнавме. Покрај директната промоција на македонски 
филмови, македонско вино и храна, и македонската музика на 
Фолтин, остваривме повеќе официјални средби со 
претставници на Министерството за култура на Италија, 
филмските фондови, а бевме примени и кај градоначалникот на 
Џифони, Паоло Русомандо кој напомена дека фестивалот ќе ни овозможи да се воспостават 
соработки и меѓу општината Џифони и регионот Кампања со Градот Скопје и Македонија 
воопшто. Радува што сите се позитивни од оваа соработка со Македонија и сите имаат желба да  
се продлабочи во повеќе сегменти", ни рече Башески пред да започне проекцијата на петте 
кратки македонски филмови Бардо" на Марија Апчевска, Девојчето со кибритчињата" на Филип 
Матевски, Синот" на Марко Ѓоковиќ, Образ" на Стефан Сидовски и Жарче" на Томислав Алексов.  
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http://www.plusinfo.mk/vest/100360/Vecherva-makedonski-filmovi-na-Giffoni-Experience 

Вечерва македонски филмови на Giffoni Experience 

 

Вечерва, во 21 
часот започнува Фокусот на 
македонските кратки 
филмови во кои ќе бидат 
претставени филмовите 
„Бардо“ на Марија Апчевска, 
„Девојчето со кибритчињата“ 
на Филип Матевски, „Синот“ 
на Марко Ѓоковиќ, „Образ“ на 
Стефан Сидовски  и „Жарче“ 
на Томислав Алексов, во 
рамки на филмскиот 
фестивал Giffoni Experience. 

Во манастирот Сан 
Франческо синоќа во 21 
часот почна македонското 
претставување во склоп на 

Giffoni Experience. Фотографиите од Македонија, македонското вино, галичкото сирење, со ајвар, 
лутеница, малиџано, како и разниот рекламен материјал ги привлече сите посетители на 
приемот, меѓу кои и Џулиано Гема, легендата на вестерн филмовите. 

Во 21.45 часот на стадионот Giffoni Valle Piana Stadion Comunale „Troisi“, настапи македонскиот 
бенд „Фолтин“, кои успеаја да ја размрдаат публиката. 
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Македонски ден на фестивалот Џифони 

Во манастирот Сан Франческо во Италија, беше одржано македонското преставување во склоп на 
Giffoni Experience. 

Фотографиите од Македонија, македонското вино, галичкото сирење и производите како ајвар, 
лутеница, малиџано како и разниот рекламен материјал ги привлече сите посетители на приемот, 
меѓу кои и Џулиано Гема, легендата на вестерн филмовите. 

На Стадионот Giffoni Valle Piana Stadion Comunale “Troisi”, македонскиот бенд Фолтин имаше 
прекрасен настап со голем број на посетители кои имаа можност за прв пат да ја почувстуваат и да 
уживаат во прекрасната музика на бендот, кои преку песна и динамичен перформанс успеаја да ја 
разиграат публиката. 

Вчера (24 јули), започна Фокусот на македонските кратки 
филмови: 

„Бардо“ на Марија Апчевска, 
„Девојчето со кибритчињата“ на Филип Матевски, 
„Синот“ на Марко Ѓоковиќ, 
„Образ“ на Стефан Сидовски и 
„Жарче“ на Томислав Алексов 

Потоа, Директорот на Филмскиот фонд, Дарко Башески и 
Директорката на Кинотека на РМ, Мими Ѓоргоска Илиевска, беа 
примени од страна на Паоло Русомандо, градоначалникот на 
Џифони. На средбата Паоло Русомандо го изрази 
задоволството во однос на воспоставената соработка со 
Филмскиот Фонд како и желбата размената на искуства помеѓу 
двете земји, односно преку институциите од областа на филмот 
да продолжи во иднина. 

 

Градоначалникот напомена дека Giffoni Experience е можност 
за воспоставување на соработка помеѓу Општината Џифони и 
Градот Скопје кои како поддржувачи на фестивалот ќе имаат 
можност да разменат искуства како и да воспостават 
соработка во други области. Вооедно го најави своето 
доаѓање на фестивалот во Македонија каде за прв пат ќе 
има можност да се запознае со убавините на Македонија. 
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http://www.telegraf.mk/kultura/film/18073-vestern-legendata-dzulijano-gema-se-navlece-na-makedonskiot-ajvar 

Вестерн-легендата Џулијано Гема се „навлече“ на македонскиот ајвар 

Со филмски проекции, традиционална храна, вино и концерт на групата „Фолтин“ помина 
синоќешното претставување на Македонија на фестивалот „Џифони“ 

(Фото: Филмски фонд)  

Македонско вино, галичко сирење, ајвар, лутеница и 
малиџано беа на главното мени на синоќешното 
претставување на нашата земја на филмскиот фестивал 
„Џифони“ во Италија. Џулијано Гема, легендата на 
вестерн-филмовите, како што соопштуваат од 
Филмскиот фонд на Македонија, бил воодушевен од 
македонската храна. 

(Фото: Филмски фонд) 

Тој бил среќен што имал можност да се 
запознае и со македонските 
кинематографија и музика преку концертот на 
групата „Фолтин“, која вчера на стадионот 
„Троиси“ одржа концерт. 

Во рамките на македонското претставување на 
фестивалот „Џифони“, синоќа беа прикажани и 
филмовите „Бардо“ на Марија Апчевска, 
„Девојчето со кибритчињата“ на Филип 
Матевски, „Синот“ на Марко Ѓоковиќ, 

„Образ“ на Стефан Сидовски и 
„Жарче“ на Томислав Алексов. 

Директорот на Филмскиот фонд, Дарко 
Башески, и директорката на Кинотеката 
на РМ, Мими Ѓоргоска-Илиевска, беа 
примени и од страна на Паоло 
Русомандо, градоначалникот на 
Џифони. На средбата Паоло Русомандо 
го изрази задоволството од 
воспоставената соработка со Филмскиот 
фонд, како и желбата размената на 
искуствата помеѓу двете земји, односно 
преку институциите од областа на 
филмот, да продол 
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Осум тинејџери од Македонија ќе учествуваат на „Џифони“ 

Осум тинејџери од Македонија ќе бидат дел од меѓународното жири на „Џифони експириенс“ во 
Италија, најголемиот и најстар филмски фестивал за деца во светот кој ќе се одржува од 18 до 28 
јули годинава на тема „Засекогаш млад“. Тинејџерите ќе бидат меѓу 3.000 деца од 52 земји во 
светот и ќе учествуваат во дискусиите на различни теми по проекциите на фестивалот на кој 
гостуваат познати филмски автори. Годинава е најавено гостување на американски актер Логан 
Лерман и на италијанскиот режисер Марко Белокио.  

На прес-конференција во Филмски фонд одржана вчера, директорот Дарко Башески соопшти дека 
во рамките на фестивалот, на 23 јули ќе биде организиран и „Македонски ден на Џифони“, со  
проекција на пет кратки македонски филма („Бардо“, „Девојчето со кибритчињата“, „Синот“, 
„Образ“ и „Жарче“), изложба на триесетина фотографии од Македонија, ќе настапи и групата 
„Фолтин“, а ќе бидат дегустирани и македонско вино, сирење, ајвар и слатко. 

„Џифони Македонија“ првпат во земјава ќе се одржува во втората половина на октомври, кога 
треба да пристигнат деца од 10 земји 
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ИТАЛИЈАНСКИОТ ПАРТНЕР УЧЕСТВУВА СО НАЈМАЛКУ 72.000 ЕВРА 

 
По кино за 21 град од Македонија - Џифони фестивал за млади 

 
Најголемиот филмски фестивал за деца во светот, 
италијанскиот "Џифони", по десетина дена ќе се 
пресели во Скопје! Џифони Македонија ќе започне на 
17 октомври, настанот веќе се рекламира, се 
организираат презентации... На оваа тема 
поразговаравме со директорот на Филмски фонд, Дарко 
Башески, кој вели дека кога Филмскиот фонд започнал 
со работа, филмската дејност имала многу сегменти 
кои требало да се покријат, регулираат и развијат.  

Започнавме со развој на филмската продукција, па 
меѓународните активности се до набавката на кинопроектори за 21 град од Македонија. На крај 
кога веќе имаме филмови и киносали, потребна е публика за нив. Најголем дел од публиката во 
киносалите е младата публика на која сега сме најмногу посветени. Токму затоа и го креираме 
филмскиот фестивал за млада публика Џифони Македонија во соработка со најголемиот 
фестивал во светот од ваков вид, Џифони од Италија", вели Башески. 

Филмски фонд во мај потпиша билатерална тригодишна спогодба со Џифони Италија, со што е 
договорено да се изгради регионален филмски фестивал за млади. Директорот Башески вели  
дека за оваа прва година детално е дефинирано учеството на италијанскиот партнер кој вложува  
финансиски средства и логистика во висина од најмалку 72.000 евра, а за следните години  
учеството одделно ќе се дефинира. 

По три години ќе резимираме и се надевам дека оваа соработка ќе продолжи и понатаму бидејќи  
и понатаму ќе доаѓаат нови млади генерации и потребата за ваков фестивал нема да згасне", 
вели Башески. Тој ни открива и дека на Џифони Македонија ќе пристигнат претставници од 
Џифони Италија, и тоа поголем тим којшто ќе работи на реализацијата на фестивалот, на разни 
работилници, а ќе има и група од 14 деца кои заедно со децата од уште неколку држави ќе бидат 
дел од меѓународното жири. 

На Џифони Македонија ќе бидат вклучени и познати македонски автори, како и млади режисери 
кои ќе ги прикажат своите филмови наменети за младата публика, а по проекциите ќе 
разговараат со учесниците на фестивалот за темата на филмот. Во разни работилници се  
вклучени многу организации и луѓе кои работат со младата популација. 

Очекуваме на овој начин да се иницираат талентите на идните режисери, уметници, танчери, 
актери и да се прошири креативниот потенцијал на новите генерации", вели Башески според кого  
планирано е овој фестивал да се прошири и низ другите градови низ Македонија во соработка со 
општините за идејата да допре до што повеќе деца и млади.  
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Филмски фестивал “Џифони Македонија” со поддршка на Seavus 
едукативниот и развоен центар 

 

Од 18-ти до 22 октомври во Скопје ќе се одржи реномираниот филмски фестивал "Џифони 
Македонија" на кој учество ќе земат деца од Македонија, како и деца од 10 земји во 
регионот.  

Во рамки на фестивалот покрај делот во кој учесниците ќе гледаат филмови од специјална 
селекција за нивна возраст, да дебатираат за филмовите и да гласаат за најдобриот, ќе се 
одржат и едукативни работилници наменети за развој на детската имагинација и свест. 

Покровител на работилниците за изработка на видео игри, фотографија како и снимање на краток 
филм е Seavus едукативниот и развоен центар. 

Покрај покровителството, дел од работилниците како гости предавачи ќе бидат и врвните 
професори кои се дел од едукативниот и развоен центар. 

Seavus едукативниот и развоен центар е по традиција активно вклучен и постојано дава 
поддршка на настани кои придонесуваат за развој на информатичката технологија и зголемување 
на свесноста кај младите за бенефитот кој би го имале доколку се одлучат да се образуваат во 
оваа област. 

Во центарот функционираат академиите за Графички дизајн, Веб дизајн и 3D моделирање, 
анимација и постпродукција, Академија за програмирање со насоката: Web development & Cloud 
Engineer for Enterprise, како и Академијата мрежи, а постојано се реализираат и обуки од областа 
на IT технологиите и бизнис менаџментот. /крај/мф 
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ФИЛМСKИ ФЕСТИВАЛ „ЏИФОНИ“ 
 

Филмови, учење, дружење за 420 млади 

 

 
Четиристотини и дваесет деца од Македонија и 30-ина од пет други земји од вечерва до 22 
октомври ќе учествуваат на првото издание на Филмскиот фестивал за млади „Џифони“. Ќе 
гледаат филмови, ќе дискутираат за нив, ќе учат како се создава стрип, ќе навлезат во тајните на 
танцовиот театар и во театарот на сенките, ќе учат да играат танго, ќе ја сознаат техниката на 
правење оригами, ќе учат за ликовна уметност, за рециклирање и уште многу други креативни 
дејности.  
 
На отворањето во киното „Милениум“ од 19.30 часот ќе биде прикажан краткиот филм посветен 
на фестивалот, а ќе се обратат италијанскиот амбасадор во земјава Ернесто Масимино Белели, и 
директорот на „Џифони искуство“, Kлаудио Губитози.  
 
Во шесте дена, колку што ќе трае фестивалот, сите активности ќе се одвиваат во Kинотеката и во 
Младинскиот културен центар. Мотото на фестивалот е „Чекори“, а идејата е да се обедини 
филмот со образованието, да се направат првите почетоци во доближувањето на филмот на 
младите генерации, вели Елена Величковска, извршен директор на „Џифони Македонија“. 
Учесниците на фестивалот се поделени во три групи, според возраст - 10-12, 13-16 и 16-18 
години.  
 
Иницијатор за фестивалот е Филмскиот фонд на Македонија, кој бесплатно ја доби лиценцата од 
основачот на „Џифони искуство“ и со тоа Македонија стана една од трите земји во светот каде 
што се одржува фестивалот, надвор од Италија.  
 
Ќе бидат прикажани 11 играни, 13 кратки филма, а ќе бидат организирани и 13 работилници. 
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Директорот на Фондот, Дарко Башески, најави дека во посета на Скопје ќе дојде 27-члена 
делегација од Италија, меѓу кои половина се деца што ќе учествуваат, а другите се претставници 
на Министерството за култура на Италија и други гости. Специјална гостинка на фестивалот ќе 
биде Американката Лиз Шепард, директорка и советничка на неколку детски фестивали низ 
светот.  
 
Ќе дојдат деца што ќе членуваат во жирито на фестивалот од Србија, Италија, Албанија, Грција и 
од Романија.  
 
- Интересот кај децата беше огромен, за тоа многу помогна и промотивниот ден на „Џифони“, кој 
го одржавме во мај. Имаме одлична соработка со сите училишта. Учениците беа пресреќни што 
ќе учествуваат и едвај чекаа да почне фестивалот. Жирирањето е еден од најинтересните 
делови. Сите членови на жирито мора да ги гледаат сите долгометражни филмови, по секоја 
проекција ќе има дискусија и гласање. Не гласаат само припадниците на првата група 10+. 
Децата ќе бидат сместени во македонски семејства - вели Величковска.  
 
Уметничкиот директор на фестивалот, Иво Антов, истакна дека изборот на филмовите бил 
направен во соработка со „Џифони искуство“. Премиерно ќе биде прикажан и хрватско-
македонскиот филм за деца „Духот на баба Илонка“, во режија на Томислав Жаја, кој е готов од 
2011 година, а досега не бил прикажан кај нас.  
 
Фестивалот може да се пофали со многу спонзори, поддршка од образовни институции и 
амбасади. Башески истакна дека дел од програмата во иднина ќе се организира и во други 
градови во земјава.  
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„Џифони Македонија“ од вечерва во Скопје 

 

Во кино „Милениум“ вечерва во 19,30 часот свечено ќе биде отворен првиот Филмски фестивал 
на млади „Џифони Македонија“ во присуство на уметничкиот директор на „Џифони експериенс“, 
Клаудио Губитози, и на министерката за култура, Елизабета Канческа-Милевска.  
 
Фестивалот ќе се одржува во киното „Фросина“ во МКЦ и во Кинотека на Македонија до 22 
октомври. Според најавите на директорот на Филмскиот фонд, Дарко Башевски, во Македонија од 
Италија ќе допатува делегација со 27 члена , од кои 14 млади кои се дел од меѓународното жири, 
како и претставници на културни институции кои ќе бидат примени на највисоко ниво од 
претставници на сродни институции од Македонија.  
 
На Фестивалот ќе учествуваат 420 деца, од кои 30-ина се деца од Италија, Романија, Србија, 
Грција и Албанија, а останатите од Македонија.  
 
Иво Антов, уметничкиот директор на „Џифони Македонија“, изразува задоволство од 
селектираните филмови, од 50-тина фестивалски скрининзи, но најмногу од, како што рече, 
нивниот неспорен квалитет. Тој вчера на прес-конференција во Скопје информираше дека на 
фестивалската програмата ќе се најдат и најдобрите кратки играни филмови од домашни 
филмски автори, филмови кои своите премиери веќе ги имаат на познати и признати меѓународни 
филмски фестивали, а се поддржани од македонскиот Филмски фонд. За време на фестивалот во 
МКЦ ќе бидат одржани и голем број креативни работилници. (К.Б.)  
 
 
Статијата е прочитана 179 пати.  
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Започнува „Џифони филмскиот фестивал“ за деца 

 Култура   |   Прочитана: 388 пати  

 Од 17 до 22 октомври во Македонија ќе се одржи првиот фестивал за филм за деца „Џифони филм 
фестивал“, во организација на Филмскиот фонд на Македонија и Здружението за ширење на филмската 
култура „Џифони М“.  

 
Фестивалот е основан како 
Меѓународен филм за деца во 
Италија и е своевиден бренд на 
италијанската култура веќе  43 
години. 
 
На прес-конференција денеска 
директорот на Филмскиот фонд 
Дарко Башески посочи дека  овој 
фестивал е од големо значење за  
Македонија бидејќи сме една од 
трите земји кои го имаат правото 
за организирање на оваа 
манифестација. 
 
- Првото издание на фестивалот 

ќе изобилува со богата филмска и едукативна програма кој ќе опфати 11 играни филмови, 13 
кратки филмови и работилници кои ќе имаат цел да ја развијат филмската култура кај младите, 
рече Башески. 
 
Извршниот директор на фестивалот Елена Величковска истакна дека еден од најважните и 
најинтересните делови од фестивалот ќе биде жирито кое ќе го сочинуваат околу 400 деца 
поделени во три возрасни групи. 
 
- Темата на првиот фестивал за млади во Македонија е „Чекори“. Тоа е тема која треба да ги 
обедини филмската и едукативната програма. Во делот на работилниците на децата  ќе им се 
овозможи надополнување на се она што го гледаат во официјалната филмска програма за 
подоцна да се обидат самите да го применат. Ќе има работилница за филм, фотографија и танго 
кои се обединети во неколку насоки како во „чекори“ за почетоци..., рече Величковска. 
 
Фестивалот го носи името по малото место Џифони со 10.000 жители кое се наоѓа во јужна 
Италија, а основан е пред 43 години од страна на директорот Губитоси. /Извор: МИА/  
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Од 17-22 октомври Македонија домаќин на Џифони филмски фестивал. 

 

Од 17 до 22 октомври Македонија ќе биде домаќин на првото издание на филмскиот фестивал за млади 
Џифони Македонија. Фестивалот ќе се одвива на две локации во Скопје, во Младинскиот културен центар 
и Кинотека на Република Македонија. 

Директорот на Филмскиот фонд, Дарко Башевски, на денешната прес-конференција соопшти дека првиот 
филмски фестивал ќе изобилува со богата филмска и едукативна програма, која ќе опфати 11 играни 
филмови, 13 кратки филмови и 13 работилници кои имаат за цел да ја развијат филмската култура и 
естетика кај младите во нашата земја, а притоа и добро да се забавуваат. 

Најважниот момент од целиот фестивал е детското жири, кое за прво издание кое го имаме ние во 
Македонија е доста многубројно, изјави Елена Величкоска, извршен директор на Џифони М. 

Станува збор за околу 400 деца, коишто ќе бидат дел од жирито и се поделени во три возрасни категории. 

Фестивалот „Џифони“ со својата 43-годишна традиција е своевиден бренд на Република Италија и на 
италијанската култура поради квалитетната селекција на филмови и гости, но и поради социјалниот и 
едукативниот карактер и значењето на фестивалот. 

Секоја година над 50 земји испраќаат свои делегации на овој фестивал, кои придонесуваат овој настан да 
биде отворена сцена за културна интеракција на младите луѓе од целиот свет. 

Една од главните определби на фестивалот „Џифони“ е негово ширење на сите континенти. Токму затоа, 
Република Македонија, од оваа година ќе им се придружи на останатите земји: Австралија, Полска, 
Германија, САД, Бразил, Канада, Мексико, Сингапур, Белорусија, Данска, Финска, Франција, Бугарија и 
Албанија кои во изминатиот период реализираа навистина успешни изданија на овој фестивал и кои го 
анимираа интересот за филмската уметност на младите луѓе од целиот свет. 
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Филмски фестивал “Џифони Македонија” со поддршка на Seavus 
едукативниот и развоен центар 

 

Од 18-ти до 22 октомври во Скопје ќе се одржи реномираниот филмски фестивал "Џифони 
Македонија" на кој учество ќе земат деца од Македонија, како и деца од 10 земји во 
регионот.  

Во рамки на фестивалот покрај делот во кој учесниците ќе гледаат филмови од специјална 
селекција за нивна возраст, да дебатираат за филмовите и да гласаат за најдобриот, ќе се  
одржат и едукативни работилници наменети за развој на детската имагинација и свест. 

Покровител на работилниците за изработка на видео игри, фотографија како и снимање на краток 
филм е Seavus едукативниот и развоен центар. 

Покрај покровителството, дел од работилниците како гости предавачи ќе бидат и врвните 
професори кои се дел од едукативниот и развоен центар. 

Seavus едукативниот и развоен центар е по традиција активно вклучен и постојано дава  
поддршка на настани кои придонесуваат за развој на информатичката технологија и зголемување 
на свесноста кај младите за бенефитот кој би го имале доколку се одлучат да се образуваат во  
оваа област. 

Во центарот функционираат академиите за Графички дизајн, Веб дизајн и 3D моделирање, 
анимација и постпродукција, Академија за програмирање со насоката: Web development & Cloud 
Engineer for Enterprise, како и Академијата мрежи, а постојано се реализираат и обуки од областа 
на IT технологиите и бизнис менаџментот.  
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http://www.radiomof.mk/megunarodniot-filmski-festival-dhifoni-vo-makedonija/ 

Меѓународниот филмски фестивал „Џифони“ во Македонија 

Вести, Култура,   

Повеќе од 400 деца ќе бидат дел од 
Меѓународниот филмски фестивал „Џифони“ 
 кој од 17 до 22 октомври ќе се одржи во Скопје. 
Фестивалот има за цел да ја доближи 
филмската уметност до младата генерација. 

Покрај од Македонија, учесници ќе бидат и 
деца од Италија, Романија, Србија, Грција и 
Албанија. 

Според директорот на Филмскиот фонд, Дарко 
Башевски, голема е честа да се се добие 
бесплатно брендот на еден фестивал со ваква 
традиција како „Џифони“ . 

Освен проекциите на филмови наменети за возраста на учесниците, тие ќе можат да дебатираат 
за филмовите и да гласаат за најдобриот. За време на фестивалот во МКЦ ќе се одржат и голем  
број креативни работилници за младите луѓе како и за развој на детската имагинација и свест. 

Покровител на работилниците за изработка на видео игри, фотографија како и снимање на краток 
филм е Seavus едукативниот и развоен центар, а на фестивалската програмата ќе се најдат и 
најдобрите кратки играни филмови од домашни филмски автори, подржани од Филмскиот Фонд 
на Македонија. 
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http://www.portal.com.mk/shoubiz-domashna-scena/filmski- festival-dzhifoni-makedonija.html 

Филмски фестивал “Џифони Македонија” 

Од 18-ти до 22 октомври во Скопје ќе се одржи реномираниот филмски фестивал "Џифони 
Македонија" на кој учество ќе земат деца од Македонија, како и деца од 10 земји во 
регионот. 

 

Во рамки на фестивалот покрај делот во кој учесниците ќе гледаат филмови од специјална 
селекција за нивна возраст, да дебатираат за филмовите и да гласаат за најдобриот, ќе се  
одржат и едукативни работилници наменети за развој на детската имагинација и свест. 

Покровител на работилниците за изработка на видео игри, фотографија како и снимање на краток 
филм е Seavus едукативниот и развоен центар. 

Покрај покровителството, дел од работилниците како гости предавачи ќе бидат и врвните 
професори кои се дел од едукативниот и развоен центар. 

Seavus едукативниот и развоен центар е по традиција активно вклучен и постојано дава  
поддршка на настани кои придонесуваат за развој на информатичката технологија и зголемување 
на свесноста кај младите за бенефитот кој би го имале доколку се одлучат да се образуваат во  
оваа област. 

Во центарот функционираат академиите за Графички дизајн, Веб дизајн и 3D моделирање, 
анимација и постпродукција, Академија за програмирање со насоката: Web development & Cloud 
Engineer for Enterprise, како и Академијата мрежи, а постојано се реализираат и обуки од областа 
на IT технологиите и бизнис менаџментот. 
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http://tocka.com.mk/1/108226/utre-startuva-prestizniot- filmski- festival-dzifoni 

Утре стартува престижниот филмски фестивал "Џифони" 

  
Прочитано: 417 пати 

 
Утревечер во 19.30 во Кино Милениум стартува престижниот, Меѓународен филмски 
фестивал "Џифони" кој има за цел да ја доближи филмската уметност до младата 
генерација.  
Од Италија ќе допатува делегација од 27 члена, дел од меѓународното жири и претставници на 
културни институции кои ќе бидат примени на највисоко ниво од претставници на сродни 
институции од Македонија. 
 
„Не е едноставно да се добие бесплатно брендот на еден фестивал со исклучителна традиција 
како што е „Џифони“ и да се исполнат сите критериуми зацртани од Giffoni Experience,“ изјави 
директорот на Филмскиот фонд, Дарко Башевски. 
 
На фестивалот ќе учествуваат 420 деца, од кои 30-на се деца од Италија, Романија, Србија, 
Грција и Албанија, а останатите од Македонија. Во фестивалската програмата ќе се најдат и 
најдобрите кратки играни филмови од домашни филмски автори, филмови кои своите премиери 
веќе ги имат на познати и признати меѓународни филмски фестивали, а се подржани од 
Филмскиот Фонд на Македонија. За време на фестивалот во МКЦ ќе се одржат и голем број 
креативни работилници кои ќе го разбудат најдоброто кај нашите млади луѓе. 
 
На отворањето на фестивалот ќе присуствуваат Клаудио Губитози, уметничкиот директор на 
Giffoni Experience и министерката за култура Елизабета Канческа Милевска. 
 
Фестивалот ќе трае до 22 октомври.  
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http://www.radiofortuna.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=7875:zapocnuvagifonif
estivalotzadeca&catid=116:filmskivesti&Itemid=640 

Започнува „Џифони филмскиот фестивал“ 

 

Од 17 до 22 октомври во Македонија ќе се одржи 
првиот фестивал за филм за деца „Џифони филм 
фестивал“, во организација на Филмскиот фонд 
на Македонија и Здружението за ширење на 
филмската култура „Џифони М“. 

Фестивалот е основан како Меѓународен филм за 
деца во Италија и е своевиден бренд на 
италијанската култура веќе 43 години. 

На прес-конференција денеска директорот на 
Филмскиот фонд Дарко Башески посочи дека овој 
фестивал е од големо значење за Македонија 
бидејќи сме една од трите земји кои го имаат 
правото за организирање на оваа манифестација. 

- Првото издание на фестивалот ќе изобилува со богата филмска и едукативна програма кој ќе 
опфати 11 играни филмови, 13 кратки филмови и работилници кои ќе имаат цел да ја развијат 
филмската култура кај младите, рече Башески. 

Извршниот директор на фестивалот Елена Величковска истакна дека еден од најважните и  
најинтересните делови од фестивалот ќе биде жирито кое ќе го сочинуваат околу 400 деца  
поделени во три возрасни групи. 

- Темата на првиот фестивал за млади во Македонија е „Чекори“. Тоа е тема која треба да ги 
обедини филмската и едукативната програма. Во делот на работилниците на децата ќе им се 
овозможи надополнување на се она што го гледаат во официјалната филмска програма за 
подоцна да се обидат самите да го применат. Ќе има работилница за филм, фотографија и танго  
кои се обединети во неколку насоки како во „чекори“ за почетоци..., рече Величковска. 

Фестивалот го носи името по малото место Џифони со 10.000 жители кое се наоѓа во јужна  
Италија, а основан е пред 43 години од страна на директорот Губитоси. 
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http://cooltura.mk/?p=39753 

Најава за првото издание на фестивалот Џифони Македонија 

По повод свеченото отворање на првото издание на филмскиот фестивал за млади 
Џифони Македонија денес (среда, 16 октомври) беше одржана прес конференција на која  
беше претставена програмата на фестивалот. 

 

На прес конференцијата учествуваа Дарко Башески, Директор на Филмскиот Фонд на РМ, 
Даниела Станковска Плачковска, советник за продукција, Филмски фонд на РМ, Елена 
Величковска, Извршен Директор на Џифони Македонија и Иво Антов, Уметнички директор на  
Џифони Македонија. 

Во своето обраќање директорот на Филмскиот фонд, Дарко Башески ја искажа својата  
благодарност за дадената доверба од страна на Giffoni Experience кој за прв пат од своето 
постоење дава ексклузивно право брендот Giffoni да се користи бесплатно и тоа право го има 
само Република Мaкедонија. Тој исто така истакна дека фестивалот ќе изобилува со богата 
филмска и едукативна програма се со цел развивање на филмската и културната естетика и 
креативност на младите во нашата земја. 

Од страна на Извршниот директор на фестивалот, Елена Величковска беше претставена 
програмата на фестивалот како и меѓународното жири, при што беше истакнат и начинот на 
оценување на филмовите. Жирито ќе биде составено од 400 деца кои ќе бидат поделени во три 
возрасни категории од 10+ 13+ и 16+ години. За филмовите ќе гласаат младите кои учествуваат  
во категориите од 13+ и 16+ години. Во состав на жирито ќе има 30 млади во својство на 
меѓународно жири, тоа се деца кои доаѓаат од Србија, Италија, Албанија, Грција и Романија. 
Воедно во склоп на фестивалот ќе бидат организирани работилници за филм, фотографија и 
танго кои ќе бидат предводени од еминентни експерти од наведените области. 

Уметничкиот директор на фестивалот, Иво Антов, ја претстави филмската програма која се 
состои од 50 филмски наслови, кои во текот на петте фестивалски дена ќе бидат прикажани на 
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локациите на Кинотеката на 
Република Македонија и 
Младинскиот Културен Центар. 
Од негова страна исто така 
беше истакнато дека 
филмовите кои влегуваат во 
официјалната селекција на 
фестивалот се филмови со 
потекло од Кина, Италија, 
Холандија, Шпанија, Германија, 
Мексико и кратки филмови од 
Македонија. 

Даниела Станковска 
Плачковска, ги најави двете 
работилници на македонски 
филмови кои ќе бидат наменети 
за старосната категорија 13+ и 
16+ во кои ќе бидат прикажани кратки и анимирани филмови од новата македонска продукција. 
Модератори на работилници: Лабина Митевска, актер, директор на ИФФК “Браќа Манаќи” и  
продуцент и Висар Вишка, актер. 

Вооедно беше најавено дека во текот на одржување на фестивалот Giffoni Experience по  
сценарио на студенти од Факултетот за драмски уметности и креативна екипа составена од 
истите ќе произведат краток филм во чест на првото издание на фестивалот “Џифони 
Македонија”, кој ќе биде премиерно прикажан на свеченото затворање на фестивалот. 

На прес конференцијата беше официјано претставено и логото на првото издание на Џифони 
Македонија. 
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http://www.vecer.com.mk/?ItemID=E63C24DF945B4640BA24B8168F38F6A8 

СТАРТУВА НАЈПОЗНАТИОТ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ 

На првиот Џифони Македонија премиерно и Духот на баба Илонка 

 
Од денеска до 22 октомври во Скопје, 420 деца од повеќе држави ќе бидат дел од првиот Џифони 
Фестивал во Македонија. Тие ќе ги следат и оценуваат светските филмски остварувања и ќе учат за 
филмот, а ќе бидат прикажани педесетина филма... 

 
Најпознатиот детски филмски фестивал во светот - Џифони, од 
денеска се одржува и во Скопје, Македонија, а 420 деца од повеќе 
држави, ќе ги следат и како жири ќе ги оценуваат светските 
филмски остварувања и ќе учат за филмот. "Духот на баба 
Илонка" хрватско-австриско-македонска копродукција која 
премиерно ќе биде прикажана на овој фестивал е само еден од 
педесетте проекции од целиот свет кој од денеска до 22 октомври 
ќе бидат прикажани пред младите учесници на фестивалот.  

"Македонија е една од трите држави во светот, кои имаат лиценца за одржување на фестивалот и тоа 
бесплатно. Првото издание ќе изобилува со богата и филмска и едукативна програма која ќе опфати 
11 играни филмови, 13 кратки филмови и работилници кои имаат за цел да ја развијат филмската 
култура кај младите. На фестивалот ќе учествува и 27-члена делегација од Италија, претставници на 
фестивалот и деца кои ќе бидат дел од детското жири", истакна Дарко Башевски, директор на 
Филмскиот фонд на Македонија. 

На фестивалот ќе учествуваат околу 400 деца од Македонија, Италија, Романија, Србија, Албанија и 
Грција.  

"Темата на првото издание е Чекори и треба да ја обедини филмската со едукативната програма. 
Големиот број работилници за филм, фотографија, музика... ќе им овозможат на учесниците 
надополнување на знаењата за филмот", вели Елена Величковска, извршен директор на Џифони М.  

Според Иво Антов, уметнички директор на фестивалот, ќе бидат прикажани филмови од Кина, 
Италија, Шпанија, Холандија, Германија, како и кратки филмови од Македонија, Италија... 
"Изборот е направен од стручната комисија на Џифони Експириенс од Италија. Меѓу филмовите се 
мексиканско-шпанскиот Златен кафез, Последниот гол од Италија, Чекајќи го Мајк од Холандија, 
Црните дијаманти од Германија, филмови во селекција на Филмскиот фонд од Македонија..., а ќе 
имаме и премиерна изведба на детскиот филм "Духот на баба Илонка", истакна Антов.  
Филмот "Духот на баба Илонка" е музичка комедија со елементи на фантастика и го портретира 
животот на едно необично семејство низ очите на 10-годишно девојче. Ликот на баба Илонка го игра 
Сабина Ајрула. (Д.Т.) 
 
Ретроспектива на филмовите на Џулијано Џема 
Фестивалот ќе се одржува во Кинотека на Македонија и во Младинскиот културен центар, а во 
рамките на програмата ќе се прикаже и ретроспектива на филмови на легендата на шпагети 
вестерните, Џулијано Џема. Актерот кој беше најавен како специјален гостин на Џифони фестивалот 
во Македонија, трагично загина во сообраќајна несреќа во Рим на само дваесетина дена пред 
доаѓање во Скопје.  
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http://lokalno.mk/pristigna-dzhifoni/ 

Пристигна „Џифони“ 

Четиристотини и дваесет деца од 
Македонија и 30-ина од пет други 
земји од вечерва до 22 октомври 
ќе учествуваат на првото издание 
на Филмскиот фестивал за млади 
„Џифони“. Ќе гледаат филмови, 
ќе дискутираат за нив, ќе учат 
како се создава стрип, ќе 
навлезат во тајните на танцовиот 
театар и во театарот на сенките, 
ќе учат да играат танго, ќе ја 
сознаат техниката на правење 
оригами, ќе учат за ликовна 
уметност, за рециклирање и уште 
многу други креативни дејности. 

 

На отворањето во киното „Милениум“ од 19.30 часот ќе биде прикажан краткиот филм посветен 
на фестивалот, а ќе се обратат италијанскиот амбасадор во земјава Ернесто Масимино Белели, и 
директорот на „Џифони искуство“, Kлаудио Губитози. 

Во шесте дена, колку што ќе трае фестивалот, сите активности ќе се одвиваат во Kинотеката и во 
Младинскиот културен центар. Мотото на фестивалот е „Чекори“, а идејата е да се обедини 
филмот со образованието, да се направат првите почетоци во доближувањето на филмот на 
младите генерации, вели Елена Величковска, извршен директор на „Џифони Македонија“. 
Учесниците на фестивалот се поделени во три групи, според возраст – 10-12, 13-16 и 16-18 
години. 

Иницијатор за фестивалот е Филмскиот фонд на Македонија, кој бесплатно ја доби лиценцата од 
основачот на „Џифони искуство“ и со тоа Македонија стана една од трите земји во светот каде 
што се одржува фестивалот, надвор од Италија. 

Ќе бидат прикажани 11 играни, 13 кратки филма, а ќе бидат организирани и 13 работилници. 
Директорот на Фондот, Дарко Башески, најави дека во посета на Скопје ќе дојде 27-члена 
делегација од Италија, меѓу кои половина се деца што ќе учествуваат, а другите се претставници 
на Министерството за култура на Италија и други гости. Специјална гостинка на фестивалот. 
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http://www.kumanovonews.com/vesti/zabava/pocetok-na-medjunarodniot-filmski-festival-dzifoni.html 

Почеток на Меѓународниот филмски фестивал „Џифони“ 

Меѓународниот филмски фестива "Џифони" во организација на МКЦ започнува денеска и трае до  
22 октомври овој месец. 

 

Повеќе од 400 деца ќе бидат дел од меѓународниот фестивал, кој има за цел да ја доближи 
филмската уметност до помладата генерација. 

Освен проекции на филмови кои се наменети за возраста на учесниците, тие ќе можат и да 
дебатираат за филмовите како и да гласаат за најдобриот, ќе се одржат и голем број на  
креативни работилници за помладите со цел развој на детската свет и нивната имагинација. 

Покрај младите од Македонија, учество ќе земат и дечиња од Албанија, Романија, Србија, Грција  
и Италија. 

На фестивалската програма ќе се најдат најдобрите кратки играни филмови од нашите автори, 
подржани од Филмскиот фонд на Македонија, а како покровител на работилницата за 
изработување на видео игри, фотографии и снимање на краток филм е едукативниот и развоен 
центар Seavus. 
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http://libertas.mk/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82-
%D1%9F%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0-
%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BA/ 

Фестивалот „Џифони“ од вечерва во Скопје 

прочитано 461 пати 

Во кино „Милениум“ вечерва во 19,30 часот ќе биде отворен првиот Филмски фестивал на млади  
„Џифони Македонија“ во присуство на уметничкиот директор на „Џифони експериенс“, Клаудио 
Губитози, и на министерката за култура, Елизабета Канческа-Милевска.  

 

Фестивалот ќе се одржува во киното „Фросина“ во МКЦ и во Кинотека на Македонија до 22 
октомври. Според најавите на директорот на Филмскиот фонд, Дарко Башевски, во Македонија од 
Италија ќе допатува делегација со 27 члена , од кои 14 млади кои се дел од меѓународното жири, 
како и претставници на културни институции. 
На фестивалот ќе учествуваат 420 деца, од кои 30-ина од Италија, Романија, Србија, Грција и 
Албанија, а другите од Македонија. 

На фестивалската програмата ќе се најдат најдобрите кратки играни филмови од домашни  
филмски автори, филмови кои своите премиери веќе ги имаат на познати и признати меѓународни 
филмски фестивали, а се поддржани од македонскиот Филмски фонд. За време на фестивалот во  
МКЦ ќе бидат одржани и голем број креативни работилници. 
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http://denesen.mk/web/2013/10/16/zapocnuva-dzifoni-filmskiot-festival-za-deca/ 

Започнува „Џифони филмскиот фестивал“ за деца 

Од 17 до 22 октомври во Македонија ќе се одржи првиот фестивал за филм за деца 
„Џифони филм фестивал“, во организација на Филмскиот фонд на Македонија и 
Здружението за ширење на филмската култура „Џифони М“. 

 

Фестивалот е основан како Меѓународен филм за деца во Италија и е своевиден бренд 
на италијанската култура веќе  43 години. 

На прес-конференција денеска директорот на Филмскиот фонд Дарко Башески посочи дека  овој 
фестивал е од големо значење за  Македонија бидејќи сме една од трите земји кои го имаат правото 
за организирање на оваа манифестација. 

- Првото издание на фестивалот ќе изобилува со богата филмска и едукативна програма кој ќе 
опфати 11 играни филмови, 13 кратки филмови и работилници кои ќе имаат цел да ја развијат 
филмската култура кај младите, рече Башески. 

Извршниот директор на фестивалот Елена Величковска истакна дека еден од најважните и 
најинтересните делови од фестивалот ќе биде жирито кое ќе го сочинуваат околу 400 деца поделени 
во три возрасни групи. 

- Темата на првиот фестивал за млади во Македонија е „Чекори“. Тоа е тема која треба да ги обедини 
филмската и едукативната програма. Во делот на работилниците на децата  ќе им се 
овозможи надополнување на се она што го гледаат во официјалната филмска програма за подоцна 
да се обидат самите да го применат. Ќе има работилница за филм, фотографија и танго кои се 
обединети во неколку насоки како во „чекори“ за почетоци…, рече Величковска. 

Фестивалот го носи името по малото место Џифони со 10.000 жители кое се наоѓа во јужна Италија, а 
основан е пред 43 години од страна на директорот Губитоси. 
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http://www.utrinski.mk/?ItemID=A957DCF14B431749B8CE40905F457B78 

И Тихомир Јанчовски со работилница на „Џифони Македонија“ 

 

Првиот Филмски фестивал на млади „Џифони Македонија“ на кој до 22 октомври ќе учествуваат 
420 деца од Италија, Романија, Србија, Грција, Албанија и Македонија, беше отворен 
завчеравечер во киното „Миленум“.  
 
Викендов на неговата програма која се одвива во киното „Фросина“ и во Кинотеката на 
Македонија ќе бидат италијански краткометражни филмови, македонски анимирани филмови, а 
ќе се одвиваат и различни креативни работилници: Театар на сенки, „Скопје фотоприказна“, „1 
минутен филм“, „Танго“ и др.  
 
Во кафе-книжарницата „Магор“ денеска во 17 часот ќе почне работилница за книжевен превод 
под водство на македонскиот поет, професор и преведувач Тихомир Јанчовски. (К.Б.)  
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http://a1on.mk/wordpress/archives/222815 

Македонија и Италија ќе ја унапредуваат соработката во културата  

Објавено: 13:44, 18/10/2013 Прегледано: 30 пати.  

 
1 

Македонија и Италија ќе ја унапредуваат соработката во културата и ќе ја интензивираат 
културната размена, изјави денеска министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска по 
средбата со делегацијата од  Република Италија. 

На средбата присуствуваа италијанскиот амбасадор во Македонија Масимино Белели, 
директорот на фестивалот Џифони Клаудио Губитоси, Марија Џузепина Трокили директор за  
продукција, дистрибуција, изведба и технички индустрии од Министерството за култура на  
Италија и Чиро Касталдо, одговорен во Секторот за туризам, спорт, култура и театар на Салерно 
и на Берзата за археолошки туризам на Италија. 

- Македонија и Италија се две пријателски земји кои одлично ги негуваат односите во делот на 
културата и во унапредување на културната размена. Разговаравме за потпишување нов договор 
за културна соработка меѓу Македонија и Италија. Се планира следната година да имаме 
изложба со градот Равена, каде ќе се презентираат вредни копии од мозаици кои потекнуваат и 
од периодот на Јустинијан и кои ќе може да ги види македонската јавност, информира Канческа-
Милевска. 

Таа додаде дека разговарале и за идна соработка и за промоција на Македонија во Италија и во 
делот на филмската дејност, за концерти и манифестации кои заеднички ќе ги реализираат. 

- Разговаравме и за потпишување договор во делот на копридукција меѓу владите на Македонија 
и Италија, потенцира Канческа-Милевска. Таа ги информирала за новиот Закон за филмска 
дејност, за прераснувањето на Филмскиот фонд во Агенција за филм, за одредени поволности во  
законот кои во Италија ги нема, како поврат на 20 отсто од средства за странски продуценти кои  
снимаат во државата. 
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Министерката Канческа-Милевска соопшти дека зборувале и за Берзата за археолошки туризам 
што се организира во Салерно, секоја година во ноември. 

- Изразивме подготвеност во ноември годинава делегација да присуствува на тој настан се со цел 
да се запознае со концептот и можноста и Македонија идната година да учествува на Берзата за  
археолошки туризам. Имаме што да понудиме и покажеме во делот на културното наследство и 
во промоција на археолошкиот туризам кој го поседува Македонија, рече Канческа-Милевска. 
Додаде дека и во иднина ќе ја продолжат културната соработка и претставувањата преку 
манифестацијата за чествување на Св. Кирил во Рим и учество на повеќе фестивали. 

Италијанскиот амбасадор Белели информира дека разговарале за културната програма 
предвидена за следната година, особено за периодот кога Италија ќе претседава со ЕУ и за 
конкретно покажување на поврзаноста на Македонија со ЕУ во тој период. 

- Воспоставивме одлична основа за плодна и интересна соработка меѓу двете држави, оцени 
Белели. 

Директорот на фестивалот Џифони Губитоси рече дека во овој момент се случува првата 
италијанско-македонска копродукција. Во Ликовната академија, нивни соработници и студенти од 
Факултетот за драмски уметности снимаат филм кој го подготвиле заедно. 
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http://www.kultura.gov.mk/index.php/odnosi-so-javnost/soopstenija/1146-zapocna- filmskiot-festival- 

Започна Филмскиот фестивал за млади „Џифони - Македонија“ 

 
 
Во киното „Милениум“ вчеравечер под мотото „Чекори“ 
свечено беше отворено првото издание на Филмскиот 
фестивал за млади „Џифони“ ... 
Идејата е да се обедини филмот со образованието, да 
се направат првите почетоци во доближувањето на 
филмот до младите генерации. 
На отворањето пред многубројната публика се 
обратија заменик-министерот за култура Драган 
Недељковиќ, италијанскиот амбасадор во земјава 
Ернесто Масимино Белели и директорот на „Џифони“ 
Kлаудио Губитоси.  

На отворањето беше прикажан и краткиот филм 
посветен на фестивалот. Инаку, на фестивалот, од 17 

до 22 октомври четиристотини и дваесет деца од Македонија и 30-ина од пет други земји ќе 
гледаат филмови, ќе дискутираат за нив, ќе учат како се создава стрип, ќе навлезат во тајните на 
танцовиот театар и во театарот на сенките, ќе учат да играат танго, ќе ја сознаат техниката на 
правење оригами, ќе учат за ликовната уметност, за рециклирање и уште многу други креативни 

дејности.  Учесниците на фестивалот се поделени во три групи, според возраста: 10-12, 13-16 и 
16-18 години.  
- Во шесте дена, колку што ќе трае фестивалот, сите активности ќе се одвиваат во Kинотеката на 
Македонија и во Младинскиот културен центар. Мотото на фестивалот е „Чекори“, а идејата е да се 
обедини филмот со образованието, да се направат првите почетоци во доближувањето на филмот до 
младите генерации - рече Елена Величковска, извршен директор на „Џифони- Македонија“.  
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Иницијатор за фестивалот е Филмскиот фонд на Македонија, кој бесплатно ја доби лиценцата од 
основачот на „Џифони искуство“ и со тоа Македонија стана една од трите земји во светот каде 
што се одржува фестивалот, надвор од Италија.  
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http://cooltura.mk/?p=39861 

Започна „Џифони – Македонија“ – Филмскиот фестивал за млади 

Во киното „Милениум“ вчера вечер (17 октомври) под мотото „Чекори“ свечено беше отворено  
првото издание на Филмскиот фестивал за млади „Џифони“ … 

 

Идејата е да се обедини филмот 
со образованието, да се 
направат првите почетоци во 
доближувањето на филмот до 
младите генерации. На 
отворањето пред многубројната 
публика се обратија заменик-
министерот за култура Драган 
Недељковиќ, италијанскиот 
амбасадор во земјава Ернесто 
Масимино Белели и директорот 
на „Џифони“ Kлаудио Губитоси. 

 

На отворањето беше прикажан и 
краткиот филм посветен на 
фестивалот. Инаку, на 
фестивалот, од 17 до 22 
октомври четиристотини и 
дваесет деца од Македонија и 
30-ина од пет други земји ќе 
гледаат филмови, ќе 

дискутираат за нив, ќе учат како се создава стрип, ќе навлезат во тајните на танцовиот театар и  
во театарот на сенките, ќе учат да играат танго, ќе ја сознаат техниката на правење оригами, ќе 
учат за ликовната уметност, за рециклирање и уште многу други креативни дејности. Учесниците  
на фестивалот се поделени во три групи, според возраста: 10-12, 13-16 и 16-18 години. 

- 

 

 

 Во шесте дена, колку што ќе 
трае фестивалот, сите 
активности ќе се одвиваат во 
Kинотеката на Македонија и 
во Младинскиот културен 
центар. Мотото на 
фестивалот е „Чекори“, а 
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идејата е да се обедини филмот со образованието, да се направат првите почетоци во 
доближувањето на филмот до младите генерации, рече Елена Величковска, извршен директор 
на „Џифони – Македонија“. 

Иницијатор за фестивалот е Филмскиот фонд на Македонија, кој бесплатно ја доби лиценцата од 
основачот на „Џифони искуство“ и со тоа Македонија стана една од трите земји во светот каде 
што се одржува фестивалот, надвор од Италија. 
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http://www.makfax.com.mk/#320822 

Филмски фестивал “Џифони Македонија”  

со поддршка на Seavus едукативниот и развоен центар 

 

Од 18-ти до 22 октомври во Скопје ќе се одржи реномираниот филмски фестивал "Џифони 
Македонија" на кој учество ќе земат деца од Македонија, како и деца од 10 земји во 
регионот.  

Во рамки на фестивалот покрај делот во кој учесниците ќе гледаат филмови од специјална 
селекција за нивна возраст, да дебатираат за филмовите и да гласаат за најдобриот, ќе се  
одржат и едукативни работилници наменети за развој на детската имагинација и свест. 

Покровител на работилниците за изработка на видео игри, фотографија како и снимање на краток 
филм е Seavus едукативниот и развоен центар. 

Покрај покровителството, дел од работилниците како гости предавачи ќе бидат и врвните 
професори кои се дел од едукативниот и развоен центар. 

Seavus едукативниот и развоен центар е по традиција активно вклучен и постојано дава  
поддршка на настани кои придонесуваат за развој на информатичката технологија и зголемување 
на свесноста кај младите за бенефитот кој би го имале доколку се одлучат да се образуваат во  
оваа област. 

Во центарот функционираат академиите за Графички дизајн, Веб дизајн и 3D моделирање, 
анимација и постпродукција, Академија за програмирање со насоката: Web development & Cloud 
Engineer for Enterprise, како и Академијата мрежи, а постојано се реализираат и обуки од областа 
на IT технологиите и бизнис менаџментот. /крај/мф 

 



 156 

 
19.10.2013 

http://www.vecer.com.mk/?ItemID=EFC1B379B93E934994B064D0C26341F1 

РАЗГОВОР СО ЕЛИЗАБЕТ ШЕПАРД, ДИРЕКТОР НА ЕДЕН ОД НАЈГОЛЕМИТЕ ФИЛМСКИ 
ФЕСТИВАЛИ ЗА ДЕЦА ВО САД 

 
Македонски филмови ќе патуваат во Сиетл!? 

 
Елизабет Шепард е прв човек на детскиот филмски фестивал во Сиетл, куратор на филмскиот 
фестивал РЕДКЕТ, на семејни филмски програми, а работела и на програми на десетина 
фестивали низ САД. Шепард била и директор на интернационалниот филмски фестивал за деца 
во Чикаго. Во Македонија доаѓа како специјален гостин на фестивалот за млади Џифони 
Македонија 

 
Која беше главната причина да ја прифатите поканата и да 
учествувате како специјален гостин на фестивалот Џифони 
Македонија? 
Шепард: Не можев да кажам не. Возбудена сум поради овој 
фестивал, сакам да соработувам. Ова ќе биде моја прва посета 
на Македонија. И во сите мои 13 години продуцирање на 
филмски фестивали за деца во САД, и патување на фестивали 
во многу други земји, не сум имала можност да присуствувам на 
Џифони, и покрај постојаната инспирација што ја наоѓам 

гледајќи ги фестивалските програми и концепт. Ова е можност како да го поправам тој пропуст. 

Како директор на еден од најголемите филмски фестивали за деца во САД, Сиетл 
Филмскиот фестивал, што мислите, што е главна причина за постоење на вакви 
фестивали, во ова време на видеоигри, интернет...? 
Шепард: Мислам дека нашите фестивали се повеќе од потребни отколку кога било досега. И 
покрај промените во светот, децата се уште учат преку слушање на приказни, а филмот е една од 
најпознатите живописни и моќни средства за раскажување приказни. Но, технологијата се разви 
толку брзо, и се повеќе и повеќе, така што овие денови, децата се бомбардирани со филмови 
продуцирани од страна на големи студија, па насекаде гледаат телевизиски програми, видеа, 
игри и интернет содржини. И постојано ги употребуваат нивните телефони, Ајпад... Децата, овие 
денови, се оставени на нивните уреди, во буквалната смисла на зборот. Тоа е толку присутно што 
стана невозможно за родителите да ги следат децата. А поголемиот дел од времето медиумите 
им нудат неквалитетна програма на децата. Значи, во секој поглед, ние треба да ги охрабриме 
децата да се вратат во кино, да седат и да бидат трпеливи и да видат филмови кои ќе ги однесат 
на патување, да им помогнеме да дознаат повеќе за места и луѓе што никогаш не би ги знаеле 
поинаку. Ние треба да им го покажеме светот и, исто така, што значи филмот како уметничка 
форма. Игрите на телефон не може да го направат тоа. И се разбира, ги охрабруваме 
филмаџиите во светот да работат на вакви филмови. 

Најголемиот дел од вашиот професионален живот го поминавте работејќи на филмски 
фестивали за деца. Зошто? 
Шепард: Ова е работа која ми носи задоволство. Верувам дека уметноста ги променува животите, 
и сум видел деца како ги наоѓаат своите интереси преку нашите фестивалски работилници и 
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програми. Исто така, сакам логистички предизвици како работата на фестивалот. А кога нашите 
театри во Сиетл се полни со деца, сета напорна работа се исплаќа, секоја година. 

Дали ви е позната македонската кинематографија? 
Шепард: Поради мојата специјализација во одреден вид на филмови за млада публика, не знам 
толку колку што треба за македонскиот филм и кино културата. Доаѓам во Скопје за да слушнам и 
да научам. Во сите овие години како директор на филмски фестивали за деца, мислам дека 
никогаш немам прикажано филм од Македонија. Ова мора да се промени! 

Дали сте заинтересирани да видите македонски филмови за време на Вашиот престој во 
Македонија, а можеби и да селектирате некои за прикажување на некој од фестивалите 
каде сте ангажирани? 
Шепард: Се разбира! Дарко Башески, директорот на Филмскиот фонд, веќе ми испрати селекција 
на филмови. Со нетрпение очекувам да видам повеќе филмови и на некој начин да воведам 
програма на македонски филм на мојот фестивал. 

Претпоставувам дека сте запознаени со фестивалскиот концепт на фестивалот Џифони 
Италија. Што мислите за таквиот концепт? 
Шепард: Имам страхопочит кон Клаудио Губитози и кон се што тој создаде и придонесе во светот 
на филмот. Тој е човек со големо влијание. Се согласувам со изјавата на Франсоа Трифо: "Од 
сите фестивали, Џифони е најпотребниот". Јас би ја проширила таа изјава и би кажала дека сите 
филмски фестивали за млади, низ целиот свет, се најпотребни. Сите филмски фестивали за деца 
и млади од целиот свет се инспирирани од Џифони, тие се како деца на Џифони. Навистина го 
поздравувам Филмскиот фонд на Македонија што го доведе Џифони во Скопје.  
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http://www.kultura.gov.mk/index.php/odnosi-so-javnost/presnajavi/1150-ministerkata-za-kultura-vo-poseta-na-rabotilnici- za-mladite-od-10-do-13-godini-na-festivalot-
giffoni-makedonija 

Министерката за култура ќе посети работилници за младите на  

фестивалот „Џифони- Македонија “ 

Предвидени се изјави за медиуми 

Недела (20.10.2013 година) во 11.30 во Кинотека на Македонија 

Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска утре (20.10.2013 година) во 11.30 во 
Кинотека на Македонија, заедно со директорите на Филмскиот фестивал за млади  „Џифони - 
Македонија“ и на детскиот фестивал од Сиетл, Клаудио Губитоси и Елизабет Шепард ќе  посети 
неколку работилници во рамките на првото издание на филмскиот фестивал за млади  „Џифони - 
Македонија“. 

На работилниците младите од 10 до 13 години ќе учат за   танцовиот тетар, за капуера и за 
изработка на  оригами. 
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http://makfax.mk/320922 

Работилници за деца на Меѓународниот филмски фестивал  

„Џифони Македонија“ 

 

Од 19 до 22 октомври фондацијата Метаморфозис ќе се дружи со децата на свои 
работилници за време на Меѓународниот филмски фестивал „Џифони Македонија" во 
Скопје. 

На 19, 20 и 21 октомври во 14:00 часот во Кинотека, ќе се одржат работилници за реупотреба на 
електронски отпад, додека на 21 и 22 октомври со почеток во 11:30 на истата локација, ќе се 
одржат едукативно ликовни работилници, за време на кои децата со цртежи ќе илустрираат 
интересни едукативни факти. Овие цртежи ќе бидат дигитализирани и достапни на веб-
локацијата www.oer.mk како едукативни помагала. 

 
Ликовните работилници се дел од напорите на фондацијата за популаризирање на концептот за 
отворени образовни ресурси. 

 
Во рамки на фестивалот ќе учествуваат повеќе од 400 деца од Македонија и земјите во регионот, 
односно Италија, Романија, Србија, Грција и Албанија. /крај/со/мф 
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 20.10.2013 

http://www.sitel.com.mk/mk/ministerkata-za-kultura-kje-poseti-rabotilnici-na-festivalot-dzhifoni 

 

Министерката за култура ќе  

 посети работилници на фестивалот „Џифони“ 

 

Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска, заедно со директорите на фестивалот Џифони и 
на детскиот фестивал од Сиетл, Клаудио Губитоси и Елизабет Шепард денеска ќе  посети неколку 
работилници во рамките на првото издание на филмскиот фестивал за млади  „Џифони“. 

На работилниците младите од 10 до 13 години ќе учат за   танцовиот тетар, за капуера и за изработка на  
оригами. 
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http://a1on.mk/wordpress/archives/223555 

Министерката за култура ќе посети работилници на фестивалот „Џифони“ 

 

Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска, заедно со директорите на фестивалот 
Џифони и на детскиот фестивал од Сиетл, Клаудио Губитоси и Елизабет Шепард денеска ќе 
посети неколку работилници во рамките на првото издание на филмскиот фестивал за млади 
„Џифони“. 

На работилниците младите од 10 до 13 години ќе учат за танцовиот тетар, за капуера и за  
изработка на оригами. 
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http://a1on.mk/wordpress/archives/223670 

Канческа-Милевска посети работилници во рамки на првото издание на 
Фестивалот „Џифони“ 

 

Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска, заедно со директорите на Фестивалот „Џифони“ и 
на Детскиот фестивал од Сиетл, Клаудио Губитоси и Елизабет Шепард денеска посети неколку 
работилници во рамки на првото издание на Филмскиот фестивал за млади „Џифони“ во Македонија. 

- Би сакала да му се заблагодарам на директорот на „Џифони“ кој овозможи да бидеме еден значаен и 
главен партнер како држава во рамки на „Џифони“ фестивалот кој е уникатен и единствен во светот, а се 
одржува во Италија. Оваа година во јули беше 43.издание на Џифони фестивалот во Италија, каде што и 
Македонија беше присутна и се претстави на тој фестивал. Овој месец е првиот „Џифони“ фестивал во 
Македонија, изјави Канческа-Милевска. 

Таа посочи дека како активни партнери ќе продолжат со огромна поддршка и реализација на овој 
Фестивал каде активно се вклучени голем број држави и од регионот и пошироко. 

Посебно, нагласи министерката, ми е драго што ги видов дечињата среќни и весели, активно вклучени во  
креативноста на сите овие проекти. 

- Можев да видам некои вештини кои се проследени со музика и танц, работилници каде се изработуваат 
уметнички предмети од хартија, тоа е некоја јапонска вештина. Се разбира во рамките на овие пет дена 
додека се реализира Фестивалот ќе има голем број филмски проекции каде сите овие дечиња на возраст 
од 10 до 18 години се вклучени во голем број работилници, дебата, проследување филмски проекции со 
цел да се развие креативноста во делот на филмот, на сите овие иновации, кои мислам дека многу ќе им 
помогнат и во нивниот образовен процес и во нивната креативност во овој дел на филмската уметност, 
рече Канческа-Милевска. 

Како Министерство за култура преку Кинотеката на Македонија и Филмскиот фонд, додаде Канческа-
Милевска, и оваа година и останатите години ќе даваме силна поддршка бидеќи навистина мислам дека 
од огромно значење за Република Македонија се вклучи како активен партнер во овој единствен и 
уникатен Фестивал „Џифони“.  
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http://www.sitel.com.mk/mk/kancheska-milevska-poseti-rabotilnici-vo-ramki-na-prvoto-izdanie-na-
festivalot-dzhifoni 

Канческа-Милевска посети работилници 
 во рамки на првото издание  
на Фестивалот „Џифони“ 

 

Министерката за култура 
Елизабета Канческа-Милевска, 
заедно со директорите на 
Фестивалот „Џифони“ и на 
Детскиот фестивал од Сиетл, 
Клаудио Губитоси и Елизабет 
Шепард денеска посети 
неколку работилници во рамки 
на првото издание на 
Филмскиот фестивал за млади 
„Џифони“ во Македонија. 

- Би сакала да му се 
заблагодарам на директорот на „Џифони“ кој овозможи да бидеме еден значаен и главен партнер 
како држава во рамки на „Џифони“ фестивалот кој е уникатен и единствен во светот, а се одржува 
во Италија. Оваа година во јули беше 43.издание на Џифони фестивалот во Италија, каде што и  
Македонија беше присутна и се претстави на тој фестивал. Овој месец е првиот „Џифони“  
фестивал во Македонија, изјави Канческа-Милевска. 

Таа посочи дека како активни партнери ќе продолжат со огромна поддршка и реализација на овој 
Фестивал каде активно се вклучени голем број држави и од регионот и пошироко. 

Посебно, нагласи министерката, ми е драго што ги видов дечињата среќни и весели, активно 
вклучени во креативноста на сите овие проекти. 

- Можев да видам некои вештини кои се проследени со музика и танц, работилници каде се 
изработуваат уметнички предмети од хартија, тоа е некоја јапонска вештина. Се разбира во 
рамките на овие пет дена додека се реализира Фестивалот ќе има голем број филмски проекции 
каде сите овие дечиња на возраст од 10 до 18 години се вклучени во голем број работилници, 
дебата, проследување филмски проекции со цел да се развие креативноста во делот на филмот, 
на сите овие иновации, кои мислам дека многу ќе им помогнат и во нивниот образовен процес и 
во нивната креативност во овој дел на филмската уметност, рече Канческа-Милевска. 

Како Министерство за култура преку Кинотеката на Македонија и Филмскиот фонд, додаде 
Канческа-Милевска, и оваа година и останатите години ќе даваме силна поддршка бидеќи 
навистина мислам дека од огромно значење за Република Македонија се вклучи како активен 
партнер во овој единствен и уникатен Фестивал „Џифони“.  
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http://cooltura.mk/?p=39939 

Работилници на фестивалот Џифони 

Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска денеска (20 октомври) во 11:30 во 
Кинотека на Македонија, заедно со директорите на фестивалот Џифони и на детскиот 
фестивал од Сиетл, Клаудио Губитоси и Елизабет Шепард ќе посети неколку работилници 
во рамките на првото издание на филмскиот фестивал за млади „Џифони“. 

 

На работилниците младите на возраст од 10 до 13 години ќе учат за танцовиот теaтар, за капуера 
и за изработка на оригами. 
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http://www.makfax.com.mk/#320976 
20 октомври 2013 - 08:01 

Македонски филмови на „Џифони" 

 

Во Кинотека на Македонија, во рамки на фестивалот „Џифони" во недела, ќе се 
прикажуваат македонски анимирани филмови.  

Анимирани филмови кои ги следат и најактуелните моменти од поновата историја на  
анимираниот филм во Македонија, наидоа на големо внимание кај младите изминативе два дена 
и го најавија интересот за дискусиите, повеќе би рекле, разговорите и дијалозите со младата 
публика, кои следуваа, а ги водеше прекрасната и секогаш расположена за средби, Лабина 
Митевска. 

 АЛЕРИК (ALERIC), Македонијa 
Режија: Вук Митевски 
Анимирана филмска приказна за малиот херој неговото непредвидливо секојдневие, неговите 
мечти и соништа и неговата навидум кревка млада душа. Непријателот се појавува во повеќе 
форми во овој краток игран анимиран филм. Дали тоа е сиромаштијата, стравот, војната, 
губењето на најмилите! Снимателски и режисерски внимателно поставен со деликатно светло, 
Алерик ве освојува веднаш по првите десетина секунди, неговото мило и искрено лиценце 
веднаш Ви стануваат пријатели и навивате за него, навивате за среќен крај на филмот. Но дали 
добрите секогаш победуваат? 

 ВИСТИНСКА ПРИКАЗНА ЗА ХАНСЕЛ И ГРЕТЕЛ (HANSEL NAD GRETEL-THE TRUE STORY) 
Македонија, режија: Гоце Цветановски 
Еден од успешните кратки анимирани играни филмови кои, како да го најавија повторното 
освојување на анимацијата како игран филмски жанр во Македонија. 
Гоце Цветановски го "изоде тој макотрпен пат", со голема помош на неколку странски филмски 
студија и експерти за анимација. Беше настан неговата премиера, но беше убаво да се чуе дека 
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оваа модерна анимирана сторија за Јовче и Марика, инспирирана од германската оригинална 
детска приказна, се прикажа на голем број меѓународни филмски фестивали. 

 ВНАТРЕ ( INSIDE) ,Македонија 
Режија: Иван Ивановски 
Самотијата и неизвесноста, сенките на минатото кое притискаат исто како и реалноста, 
поединецот во костец со промените кои се случуваат во само еден простор, кој кажува се. 
Овој краток анимиран филм на Иван Ивановски, предизвика особен интерес кај критиката, заради 
деликатноста на прикажувањето на еден глобален проблем, осаменоста. 

 Во Младинскиот културен центар ќе се прикажуваат холандски и француски филм. 

13+ 
ПОЗДРАВ ОД МАЈК (Холандија) 
режија: Мариа Петерс 
Мајка му не пристигна да го земе Мајк од болница, дали таа ќе го прослави Божиќ без него? 
Мајк е во болница подолго време и е нестрплив да се врати дома. Но, кога конечно ќе го пуштат 
да си оди, неговата мајка не се појавува за да го однесе дома. Еден ден пред Божиќ лекарите од 
детската болница го пушатаат да си оди дома, за да го прослави празникот.  
Се е неизвесно, чувствата се измешани, но колку осамената и тажна детска душа тоа може да го 
поднесе? 
Младински културен центар 

 16+ 
ДЕЛЧИЊА ОД МЕНЕ (Франција) 
Режија: Нолвеен Лемесле 
Овој филм навлегува во една комплицирана атмосфера на едно многу комплицирано семејство, 
еден налудничав татко предвреме остарен, сонувач по вокација, една болна мајка која ги 
тероризира сите околу неа, една сестра која изчезнала пред четири години и едно момче Ерел, 
низ чии очи и раскажување го следиме дејството на овој интересен долгометражен игран филм. 
Ерел сите детали од својот, за него здодевен живот, ги овековечува низ својата камера, тој снима 
се, забележува се во малото место, во кое е роден и во кое, како што вели судено му е и да си 
замине од овој свет, некогаш. 
Тој своите тинејџерски соништа ги сонува заедно со неговите другари Габин, Хавиер и Фингерс. 
Но една ноќ се појавува неговата исчезната сестра Сара и животот на Ерел добива нова и 
поведра смисла. Делчињата кои недостасувале почнуваат да се наѕираат./крај/со/бб 
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http://www.kurir.mk/makedonija/kultura/134219-Ministerkata-za-kultura-vo-poseta-na-rabotilnica-na-festivalot-Dziboni 

Министерката за култура во посета на работилница на фестивалот „Џифони“ 

 

 

Министерката за култура 
Елизабета Канческа-Милевска, 
заедно со директорите на 
фестивалот Џифони и на 
детскиот фестивал од Сиетл, 
Клаудио Губитоси и Елизабет 
Шепард денеска ќе  посети 
неколку работилници во 
рамките на првото издание на 
филмскиот фестивал за млади 
„Џифони“. 

 

 

  

На работилниците младите од 10 до 13 години ќе учат за   танцовиот тетар, за капуера и за 
изработка на  оригами. 
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http://cooltura.mk/?p=39927 
 
Sunday, October 20th, 2013 | Posted by admin1  

Програма на фестивалот Џифони (20 октомври) 

Денска (недела, 20 октомври) на прорамата на фестивалот Џифони се следниве наслови, 
распоредени според објекти на прикажување: 

 

Кинотека на Македонија 
Програма 
10+ 

МАКЕДОНСКИ АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ 

Анимирани филмови кои ги следат и најактуелните моменти од поновата историја на 
анимираниот филм во Македонија, наидоа на големо внимание кај младите изминативе два дена 
и го најавија интересот за дискусиите, повеќе би рекле, разговорите и дијалозите со младата 
публика, кои следуваа, а ги водеше прекрасната и секогаш расположена за средби, Лабина 
Митевска. 

АЛЕРИК (ALERIC), Македонијa 
Режија: Вук Митевски 
Анимирана филмска приказна за малиот херој неговото непредвидливо секојдневие, неговите 
мечти и соништа и неговата навидум кревка млада душа. Непријателот се појавува во повеќе 
форми во овој краток игран анимиран филм. Дали тоа е сиромаштијата, стравот, војната, 
губењето на најмилите! Снимателски и режисерски внимателно поставен со деликатно светло, 
Алерик ве освојува веднаш по првите десетина секунди, неговото мило и искрено лиценце 
веднаш Ви стануваат пријатели и навивате за него, навивате за срекен крај на филмот. Но дали 
добрите секогаш победуваат? 

ВИСТИНСКА ПРИКАЗНА ЗА ХАНСЕЛ И ГРЕТЕЛ (HANSEL NAD GRETEL-THE TRUE STORY) 
Македонија, режија: Гоце Цветановски 
Еден од успешните кратки анимирани играни филмови кои, како да го најавија повторното 
освојување на анимацијата како игран филмски жанр во Македонија. 
Гоце Цветановски го “изоде тој макотрпен пат“, со голема помош на неколку странски филмски 
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студија и експерти за анимација. Беше настан неговата премиера, но беше убаво да се чуе дека 
оваа модерна анимирана сторија за Јовче и Марика, инспирирана од германската оригинална 
детска приказна, се прикажа на голем број меѓународни филмски фестивали. 

ВНАТРЕ ( INSIDE) ,Македонија 
Режија: Иван Ивановски 

Самотијата и неизвесноста, сенките на минатото кое притискаат исто како и реалноста, 
поединецот во костец со промените кои се случуваат во само еден простор, кој кажува се. 
Овој краток анимиран филм на Иван Ивановски, предизвика особен интерес кај критиката, заради 
деликатноста на прикажувањето на еден глобален проблем, осаменоста. 

Младински културен центар 
13+ 
ПОЗДРАВ ОД МАЈК (Холандија) 
режија: Мариа Петерс 

Мајка му не пристигна да го земе Мајк од болница, дали таа ќе го прослави Божиќ без него? 
Мајк е во болница подолго време и е нестрплив да се врати дома. Но, кога конечно ќе го пуштат 
да си оди, неговата мајка не се појавува за да го однесе дома. Еден ден пред Божиќ лекарите од 
детската болница го пушатаат да си оди дома, за да го прослави празникот. 
Се е неизвесно, чувствата се измешани, но колку осамената и тажна детска душа тоа може да го 
поднесе? 

Младински културен центар 
16+ 
ДЕЛЧИЊА ОД МЕНЕ (Франција) 
Режија: Нолвеен Лемесле 

Овој филм навлегува во една комплицирана атмосфера на едно многу комплицирано семејство, 
еден налудничав татко предвреме остарен, сонувач по вокација, една болна мајка која ги 
тероризира сите околу неа, една сестра која изчезнала пред четири години и едно момче Ерел, 
низ чии очи и раскажување го следиме дејството на овој интересен долгометражен игран филм. 
Ерел сите детали од својот, за него здодевен живот, ги овековечува низ својата камера, тој снима 
се, забележува се во малото место, во кое е роден и во кое, како што вели судено му е и да си 
замине од овој свет, некогаш. 
Тој своите тинејџерски соништа ги сонува заедно со неговите другари Габин, Хавиер и Фингерс. 
Но една ноќ се појавува неговата исчезната сестра Сара и животот на Ерел добива нова и 
поведра смисла. Делчињата кои недостасувале почнуваат да се наѕираат. 
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http://www.press24.mk/kancheska-milevska-vo-poseta-na-rabotilnici-na-festivalot-dzhifoni 

Канческа-Милевска во посета на работилници на фестивалот „Џифони“ 

 

Министерката за култура 
Елизабета Канческа-Милевска 
денеска ќе  посети неколку 
работилници во рамките на првото 
издание на филмскиот фестивал 
за млади  „Џифони“. 

На работилниците младите од 10 
до 13 години ќе учат за   танцовиот 
тетар, за капуера и за изработка 
на  оригами. 

Министерката ќе биде придружувана од директорите на фестивалот Џифони и на детскиот 
фестивал од Сиетл, Клаудио Губитоси и Елизабет Шепард. 

Македонија 
Објавено:  
20.10.2013 - 10:51 
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http://maxim.mk/ministerkata-za-kultura-vo-poseta-na-rabotilnica-na-festivalot-
%E2%80%9Edzifoni%E2%80%9C 

Министерката за култура во посета на работилница на 

фестивалот „Џифони“ 

Македонија  
20. октомври 2013 - 11:02 

Министерката за 
култура Елизабета Канческа-Милевска денеска ќе  посети неколку работилници во рамките на 
првото издание на филмскиот фестивал за млади  „Џифони“. 

На работилниците младите од 10 до 13 години ќе учат за   танцовиот тетар, за капуера и за 
изработка на  оригами. 

Министерката ќе биде придружувана од директорите на фестивалот Џифони и на детскиот 
фестивал од Сиетл, Клаудио Губитоси и Елизабет Шепард. 
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http://www.plusinfo.mk/vest/110574/-Duhot-na-baba-Ilonka-utre-vo-Milenium 

“Духот на баба Илонка“ утре во Милениум 

 Објавено: 20.10.2013 12:52  
 Прочитано: 560  
 Печати  

Сподели со твоите пријатели!  

Хрватскиот филм „Духот на баба Илонка“, во режија на Томислав Жаја, и во продукција на Зоран 
Ристески, ќе биде прикажан утре во кино Милениум. Во реализација на овој филм учествуваше 
бројна техничка екипа од Македонија, а снимен е на локации во Скопје, Виена и во Загреб.  

„Духот на баба Илонка“ е музичка комедија, со елементи на фантазија, која ни го прикажува  
необичниот живот на едно ромскo семејство видено низ очите на десетгодишната Мануша. По  
смртта на нејзината баба Илонка, нејзините родители преокупирани со секојдневните проблеми, 
не забележуваат серија на невообичаени случки кои се одвиваат во нивниот дом... 

Една од носечките улоги во филмот ја игра македонската театарска и филмска актерка Сабина 
Ајрула. 
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http://www.kultura.gov.mk/index.php/odnosi-so-javnost/soopstenija/1151-ministerkata-za-kultura-poseti-
rabotilnici-vo-ramki-na-prvoto-izdanie-na-festivalot-dzifoni-makedonija 

Министерката за култура посети работилници во рамките на Фестивалот „Џифони - 
Македонија“  

Недела, 20 Октомври 2013 12:50  
 

 

Министерката за култура 
Елизабета Канческа-
Милевска, заедно со 
директорите на 
Фестивалот „Џифони“ и 
на Детскиот фестивал 
од Сиетл, Клаудио 
Губитоси и Елизабет 
Шепард, денеска посети 
неколку работилници во 
рамките на Филмскиот 
фестивал за млади 
„Џифони“ во  

 

 

Македонија. 

- Сакам да му се заблагодарам на директорот на „Џифони“ кој овозможи да бидеме значаен и 
главен партнер како држава во рамките на Фестивалот „Џифони“, кој е уникатен и единствен во 
светот, а се одржува во Италија. Оваа година во јули се одржа 43. издание на Фестивалот 
„Џифони“ во Италија, на кој се претстави и Македонија, а овој месец е првото издание на 
Фестивалот „Џифони“ во Македонија - изјави Канческа-Милевска. 
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Таа посочи дека како активни партнери, ќе 
продолжат со огромна поддршка и реализација на овој 
фестивал каде што активно се вклучени голем број 
држави и од регионот и пошироко.  

Особено ми е драго, нагласи министерката, што ги 
видов дечињата среќни и весели, активно вклучени во 
креативноста на овие проекти. 

- Можев да видам некои вештини кои се проследени 
со музика и танц, работилници каде што се 
изработуваат уметнички предмети од хартија, тоа е 
некоја јапонска вештина. Се разбира, во рамките на 
овие пет дена додека се реализира Фестивалот, ќе 
има голем број филмски проекции, а сиве овие 
дечиња на возраст од 10 до 18 години се вклучени во 
голем број работилници, дебати, проследување 
филмски проекции со цел да се развие креативноста 
во делот на филмот, на сите иновации, за кои сметам 
дека многу ќе им помогнат и во нивното образование и 
во нивната креативност во овој дел на филмската 
уметност - рече Канческа-Милевска. Како 
Министерство за култура, преку Кинотеката на 
Македонија и Филмскиот фонд, додаде Канческа-
Милевска, и годинава и наредните години ќе даваме 
силна поддршка бидејќи навистина мислам дека е од 
огромно значење за Република Македонија што се 
вклучи како активен партнер во овој единствен и 
уникатен Фестивал „Џифони“. 
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http://www.idividi.com.mk/vesti/makedonija/879695/index.html 
 

Канческа-Милевска посети работилници во рамки на првото издание на 
Фестивалот „Џифони“ 

 
Скопје, 20 октомври 2013 (МИА) - Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска, заедно 
со директорите на Фестивалот „Џифони“ и на Детскиот фестивал од Сиетл, Клаудио Губитоси и 
Елизабет Шепард денеска посети неколку работилници во рамки на првото издание на 
Филмскиот фестивал за млади „Џифони“ во Македонија. 
 
- Би сакала да му се заблагодарам на директорот на „Џифони“ кој овозможи да бидеме еден 
значаен и главен партнер како држава во рамки на „Џифони“ фестивалот кој е уникатен и 
единствен во светот, а се одржува во Италија. Оваа година во јули беше 43.издание на Џифони 
фестивалот во Италија, каде што и Македонија беше присутна и се претстави на тој фестивал. 
Овој месец е првиот „Џифони“ фестивал во Македонија, изјави Канческа-Милевска. 
 
Таа посочи дека како активни партнери ќе продолжат со огромна поддршка и реализација на овој 
Фестивал каде активно се вклучени голем број држави и од регионот и пошироко. 
 
Посебно, нагласи министерката, ми е драго што ги видов дечињата среќни и весели, активно 
вклучени во креативноста на сите овие проекти.  
 
- Можев да видам некои вештини кои се проследени со музика и танц, работилници каде се 
изработуваат уметнички предмети од хартија, тоа е некоја јапонска вештина. Се разбира во 
рамките на овие пет дена додека се реализира Фестивалот ќе има голем број филмски проекции 
каде сите овие дечиња на возраст од 10 до 18 години се вклучени во голем број работилници, 
дебата, проследување филмски проекции со цел да се развие креативноста во делот на филмот, 
на сите овие иновации, кои мислам дека многу ќе им помогнат и во нивниот образовен процес и 
во нивната креативност во овој дел на филмската уметност, рече Канческа-Милевска. 
 
Како Министерство за култура преку Кинотеката на Македонија и Филмскиот фонд, додаде 
Канческа-Милевска, и оваа година и останатите години ќе даваме силна поддршка бидеќи 
навистина мислам дека од огромно значење за Република Македонија се вклучи како активен 
партнер во овој единствен и уникатен Фестивал „Џифони“. 
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СТРАНЦИТЕ НА „ЏИФОНИ МАKЕДОНИЈА“ 

Имате остроумни млади што знаат да дискутираат 

Скопје деновиве го има духот на Џифони. Очекував дека ќе е добро, но сум презадоволен од 
децата-учесници и од организацијата на фестивалот. Храбро се впуштивте во проектот, а 
секогаш може да биде и подобро. Италијанската јавност е добро информирана за с` што се 
случуваше во изминатите денови, најголемите весници „Kориере дела сера“, „Ла Република“ - 
рече Kлаудио Губитози, основач на „Џифони искуство“ за првото издание на „Џифони 
Македонија“, кое ќе заврши вечерва. Во киното „Фросина“ и во Kинотека, ќе бидат прикажани 
резултатите од десетината креативни работилници на кои учествуваа 420 деца и млади на 
возраст од 10 до 18 години. Меѓу другото, ќе биде прикажан и 15-минутен филм што во 
продукција на „Џифони искуство“ го снимија студенти од Факултетот за драмски уметности од 
Скопје.  
 
Губитози истакна дека од „Џифони“ се изродиле и идни соработки. Било договорено меѓу 
министерствата на двете земји, Македонија во 2014 година, да биде во фокусот на фестивалот 
„Медитеранска размена на археолошкиот туризам“, што се организира во ноември во Салерно.  
 
- Децата се одлични и влегоа со огромен ентузијазам и одговорност кон целата работа. Дури 
секаде каде што ќе влезев, на работилници се забележуваа средени деца, исчешлани, со фино 
однесување. Сакавме да го донесеме Џулијано Џема како специјален гостин на фестивалот, но, 
за жал, речиси пред да почне фестивалот, тој несреќно загина. Во наредната година, низ цела 
година ќе има настани под брендот на „Џифони“ - додаде Губитози.  
 
Специјална гостинка на фестивалот е Американката Лиз Шепард, која неколку децении работи на 
детски фестивали во светот.  
 
- Научив многу работи од вас деновиве. Децата ви се прекрасни, многу остроумни, знаат да 
дискутираат. Ова искуство е големо за мене, зашто и јас учам за нова култура за мене, и 
македонска, но и европска. Погледнав неколку кратки македонски филма, а сум гледала и неколку 
долгометражни. Ќе направам с` тие филмови да се најдат на програмата на детскиот фестивал 
во Сиетл и на други низ Америка. „Џифони искуство“ е најважниот фестивал за деца во светот. 
Децата не гледаат само филмови, ами учат да бидат креативни, учат за животот, се поврзуваат 
со разни култури – рече Шепард.  
 
Гостин на фестивалот во Скопје деновиве беше и режисерот Федерико ди Чичилија, кој истакна 
дека Македонија е земја која многу внимание ~ посветува на филмот, а и организирањето на 
фестивалот е потврда за тоа. Тој посакува во иднина двете земји да може да остварат филмска 
копродукција.  
 
Филмот „Духот на Илонка“, кој е копродукција на Хрватска со Македонија и Австрија, имаше 
премиера во рамките на фестивалот. Во филмот главната улога ја толкува Сабина Ајрула, а во 
создавањето на филмот учествуваа неколку автори од земјава. Музиката е на Наат Велиов. Од 
технички проблеми помеѓу копродуцентите од другите две земји, филмот дури сега се прикажува 
во Македонија. Филмот имаше поддршка и од „Еуроимаж“. Филмот досега беше прикажан само на 
фестивали во Пула и во Шибеник. С` уште не е осмислена кинодистрибуцијата во земјава. (С.Ѓ. 
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http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E6000AEC840E2C4FAC9762A9E3553896 

Премиера на „Духот на баба Илонка“ 

 

 

На затворањето на Фестивалот „Џифони“, кој имаше големи одгласи во Италија, ќе се прикаже 
документарецот на студентите од ФДУ 

Сунчица Уневска 
 
„Веруваш ли во чуда?“ Така гласи најавата за долгометражниот игран филм за деца и за 
возрасни „Духот на баба Илонка“ (или „Малата ромска гатачка“), кој е направен во хрватско-
австриско-македонска копродукција во режија на Томислав Жаја, а чија македонска премиера се 
одржа синоќа во киното „Милениум“ во рамки на 1. Филмски фестивал за млади „Џифони“ (од 17 
до 22 октомври). 
 
„Духот на баба Илонка“ е детска музичка комедија со елементи на фантастика, која го портретира 
животот на едно необично ромско семејство, но видено низ очите на малата десетгодишна 
Мануша, чија улога ја игра Селма Ибрахими од Хрватска. Инаку, приказната за урбаното ромско 
семејство, кое ќе мора да ја плати казната за „бабиното проклетство“, е направена по сценарио 
на Ирена Крчелиќ, а во режија на познатиот документарист Томислав Жаја. Освен Македонија, 
како копродуцент влезе и Австрија, а филмот е поддржан и од европскиот филмски фонд 
„Еуроимаж“. 
 
Баба Илонка ја игра Сабина Ајрула, а покрај неа во филмот се ангажирани и уште неколку актери 
од Македонија: Емран Куртисова, Северџан Бајрам, Ирфан Незир и Дилавер Муаремов. Во 
техничката екипа од македонска страна на филмот работеа и сценографот Бујар Муча, потоа 
Емилија Ивановска-Атанасовска како асистентка на костимографија, додека автор на 
оригиналната ромска музика е Наат Велинов-Кинг од Кочани. Филмот се снимаше при крајот на 
2010 и почетокот на 2011 во Хрватска, во Македонија и во Австрија. За својата мотивација, 
Томислав Жаја вели дека ова е филм кој се осврнува на толеранцијата кон оние што се 
„поинакви“, но и на елементарните вредности на семејството и пријателството. 
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Како што рече на вчерашната прес-конференција продуцентот од македонска страна, Зоран 
Ристевски од „Гејзер продукција“, станува збор за чудните настани што ќе почнат да се случуваат 
во ова семејство по смртта на баба Илонка. Големата семејна тајна, поради која семејството ќе го 
снајдат многу несреќи, ќе се обиде да ја открие нивната единица Мануша, заедно со својот 
пријател Зденко. Баба и на Мануша, Илонка, била позната локална гатачка, која без грешка на 
соседите им ја предвидувала судбината, се' додека еден ден не си ја отвори самата картата на 
смртта. Одеднаш на целото семејство ќе му се смени судбината... Овој филм ја имаше 
премиерата на Филмскиот фестивал во Пула во 2011 година, но потоа поради технички проблеми 
помеѓу Хрватска и Австрија, неговата дистрибуција беше одложена. По македонската премиера 
се очекува, конечно, да тргне и дистрибуцијата на овој филм. 
 
На прес-конференцијата посветена на „Џифони“ беа присутни и италијанскиот режисер Федерико 
ди Чичилија, чиј филм „Последниот гол“ се прикажа вчера во киното „Фросина“, како и основачот 
и директор на овој исклучителен фестивалски бренд во Италија, Клаудио Губитози. Губитози, кој 
зборуваше со голема страст, го изрази своето задоволство од ова прво издание на Фестивалот 
„Џифони“ во Македонија, велејќи дека не само што овде Фестивалот е добро прифатен и одлично 
организиран, туку дека го живее оној дух што тој очекувал дека ќе го најде овде.  
 
На филмските проекции, но и работилници категоризирани на неколку возрасни групи, за оние 
плус 10, плус 13 и плус 16, во Скопје се присутни и вклучени 420 деца, од кои над 30 пристигнаа 
од Романија, Италија, Грција, Србија и Албанија. Крајните резултати од креативните работилници 
на кои учествуваа младите, како оние за снимање едноминутни филмови, за фотографијата низ 
која го откриваа Скопје, за видеоигри и друго, ќе ги видиме вечерва во киното „Фросина“, кога ќе 
биде и затворено ова издание на Фестивалот. Губитози го најави и документарниот 13-минутен 
филм, кој за овој Фестивал во Македонија е направен во соработка со Фестивалот „Џифони“ од 
Италија и студентите од ФДУ во Скопје. 
 
Клаудио Губитози зборуваше и дека одржувањето на овој Фестивал во Македонија во 
организација на Филмскиот фонд имало големи одгласи во италијанските медиуми, меѓу кои во 
„Кориере дела сера“, во „Ла република“, на италијанските телевизии. Предвидено беше гостин да 
биде и познатиот италијански актер Џулијано Џема, кој бил првиот гостин и на Фестивалот 
„Џифони“ во Италија кога тој во 1970-тите години почнал да се организира, но, за жал, ненадејно 
почина во сообраќајна несреќа. Губитози рече дека ако ова се почетоците на Фестивалот, тогаш 
за следната година можеме да очекуваме нешто многу поголемо. 
 
Инаку, гостинка на Филмскиот фонд и на Фестивалот „Џифони“ во Македонија е и Елизабет 
Шепард од САД, која работи на Филмскиот фестивал за деца во Сиетл, а претходно работела на 
детскиот фестивал во Чикаго. Таа зборуваше за неверојатните можности што ги нудат ваквите 
фестивали за деца, за нивно учење и запознавање нови култури. Веќе е договорено 
претставување на македонски филмови за деца на фестивалот во Сиетл, а се очекува оваа 
соработка и заемна поддршка да продолжи и да се продлабочи. 
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Македонска премиера на „Духот на баба Илонка“ 

Објавено: 08:01, 21/10/2013 Прегледано: 40 пати.  

 

Во рамки на „Џифони Македонија“ вечер во киното Милениум ќе биде прикажан хрватскиот филм 
„Духот на баба Илонка“ во режија на Томислав Жаја. 

Филмот е поддржан од Филмскиот фонд на Рeпублика Македонија, и е во копродукција помеѓу 
Македонија, Хрватска и Австрија. Продуцент на филмот кој прв пат ќе биде прикажан во 
Македонија е Зоран Ристески. Во неговата реализација учествуваше и бројна техничка екипа од 
Македонија, снимен е на локации во Скопје, Виена и Загреб, а една од главните улоги ги толкува 
македонската артистка Сабина Ајрула. 

„Духот на баба Илонка“ е музичка комедија со елементи на фантазија, која ни го прикажува  
необичниот живот на едно ромско семејство виден низ очите на 10-годишната Мануша. 

Ова е трето прикажување на филмот на меѓународен филмски фестивал во регионот. Досега  
госдтувал на фестивалот во Пула и фестивалот за деца во Шибеник. 
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Македонска премиера на „Духот на баба Илонка“ 

  

Култура   |   Прочитана: 147 пати  

  

Во рамки на „Џифони Македонија“ вечер во киното Милениум ќе биде прикажан 
хрватскиот филм „Духот на баба Илонка“ во режија на Томислав Жаја. 

 
Филмот е поддржан од Филмскиот фонд на Рeпублика Македонија, и е во копродукција помеѓу 
Македонија, Хрватска и Австрија. Продуцент на филмот кој прв пат ќе биде прикажан во 
Македонија е Зоран Ристески. Во неговата реализација учествуваше и бројна техничка екипа од 
Македонија, снимен е на локации во Скопје, Виена и Загреб, а една од главните улоги ги толкува 
македонската артистка Сабина Ајрула. 
 
„Духот на баба Илонка“ е музичка комедија со елементи на фантазија, која ни го прикажува  
необичниот живот на едно ромско семејство виден низ очите на 10-годишната Мануша. 
 
Ова е трето прикажување на филмот на меѓународен филмски фестивал во регионот. Досега  
госдтувал на фестивалот во Пула и фестивалот за деца во Шибеник.  
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%E2%80%9C.aspx 

понеделник, 21 октомври 2013, 13:00 

Македонска премиера на „Духот на баба Илонка“ 

Во рамки на „Џифони Македонија“ вечер во киното Милениум ќе биде прикажан хрватскиот филм 
„Духот на баба Илонка“ во режија на Томислав Жаја.  
 
Филмот е поддржан од Филмскиот фонд на Рeпублика Македонија, и е во копродукција помеѓу 
Македонија, Хрватска и Австрија. Продуцент на филмот кој прв пат ќе биде прикажан во 
Македонија е Зоран Ристески. Во неговата реализација учествуваше и бројна техничка екипа од 
Македонија, снимен е на локации во Скопје, Виена и Загреб, а една од главните улоги ги толкува 
македонската артистка Сабина Ајрула. 
 
„Духот на баба Илонка“ е музичка комедија со елементи на фантазија, која ни го прикажува 
необичниот живот на едно ромско семејство виден низ очите на 10-годишната Мануша. 
 
Ова е трето прикажување на филмот на меѓународен филмски фестивал во регионот. Досега 
госдтувал на фестивалот во Пула и фестивалот за деца во Шибеник. 
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ДЕТСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ 

 
На Џифони работилниците... 

 
Министерката за култура Елизабета Канческа Милевска и 
директорите на фестивалот Џифони" и на Детскиот фестивал 
од Сиетл, Клаудио Губитоси и Елизабет Шепард, вчера посети 
неколку работилници во рамки на првото издание на Филмскиот 
фестивал за млади Џифонии во Македонија. 
- Во рамките на овие пет дена млади на возраст од 10 до 18 
години се вклучени во голем број работилници, дебати, 
проследување филмски проекции. Можев да видам некои 
вештини кои се проследени со музика и танц, работилници каде 

се изработуваат уметнички предмети од хартија... Мислам дека тие многу ќе им помогнат и во  
нивниот образовен процес и во нивната креативност, рече Канческа - Милевска. 

Таа посочи дека Министерството за култура преку Кинотеката на Македонија и Филмскиот фонд, 
и во иднина ќе дава силна поддршка бидејќи, како што посочи, од огромно значење е Република 
Македонија да се вклучи како активен партнер во овој единствен и уникатен фестивал Џифонии. 
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Скопска премиера на „Духот на баба Илонка“ 

 Ова е трето прикажување на филмот на меѓународен филмски фестивал во регионот. 
 Во рамките на „Џифони Македонија“, вечер, во киното „Милениум“ ќе биде прикажан 
хрватскиот филм „Духот на баба Илонка“ во режија на Томислав Жаја. 
 Филмот е поддржан од Филмскиот фонд на Република Македонија и е во копродукција 
помеѓу Македонија, Хрватска и Австрија. Продуцент на филмот што првпат ќе биде прикажан во 
Македонија е Зоран Ристески. Во неговата реализација учествуваше и бројна техничка екипа од 
Македонија, снимен е на локации во Скопје, Виена и Загреб, а една од главните улоги ги толкува 
македонската артистка Сабина Ајрула.  
 „Духот на баба Илонка“ е музичка комедија со елементи на фантазија, што ни го прикажува 
необичниот живот на едно ромско семејство виден низ очите на десетгодишната Мануша. Ова е 
трето прикажување на филмот на меѓународен филмски фестивал во регионот. Досега гостувал 
на фестивалот во Пула и фестивалот за деца во Шибеник. 
 Еве како симпатично изгледа тоа: 
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http://www.telegraf.mk/kultura/51439-kino-premiera-na-duhot-na-baba-ilonka 
21/10/2013 - 09:29 

КИНО: Премиера на „Духот на баба Илонка“ 

Ова е трето прикажување на филмот на меѓународен филмски фестивал во регионот 

 
Филм (Фото: Jacksonadvocateonline.com)  

Во рамките на „Џифони Македонија“, вечер, во киното „Милениум“ ќе биде прикажан 
хрватскиот филм „Духот на баба Илонка“ во режија на Томислав Жаја. 

Филмот е поддржан од Филмскиот фонд на Република Македонија и е во копродукција помеѓу 
Македонија, Хрватска и Австрија. Продуцент на филмот што првпат ќе биде прикажан во 
Македонија е Зоран Ристески. Во неговата реализација учествуваше и бројна техничка екипа од 
Македонија, снимен е на локации во Скопје, Виена и Загреб, а една од главните улоги ги толкува 
македонската артистка Сабина Ајрула. 

„Духот на баба Илонка“ е музичка комедија со елементи на фантазија, што ни го прикажува  
необичниот живот на едно ромско семејство виден низ очите на десетгодишната Мануша. Ова е 
трето прикажување на филмот на меѓународен филмски фестивал во регионот. Досега 
гостувал на фестивалот во Пула и фестивалот за деца во Шибеник. 

(Телеграф.мк) 
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http://libertas.mk/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/ 

Премиера на „Духот на баба Илонка“ 

прочитано 444 пати 
21-10-2013 10:19:44 

Во рамките на „Џифони Македонија“, вечер, во киното „Милениум“ ќе биде прикажан хрватскиот  
филм „Духот на баба Илонка“ во режија на Томислав Жаја. 

 

Филмот е поддржан од Филмскиот фонд на 
Република Македонија и е во копродукција 
помеѓу Македонија, Хрватска и Австрија. 
Продуцент на филмот што првпат ќе биде 
прикажан во Македонија е Зоран Ристески. Во 
неговата реализација учествуваше и бројна 
техничка екипа од Македонија, снимен е на 
локации во Скопје, Виена и Загреб, а една од 
главните улоги ги толкува македонската 
артистка Сабина Ајрула. 
„Духот на баба Илонка“ е музичка комедија со 

елементи на фантазија, што ни го прикажува необичниот живот на едно ромско семејство виден 
низ очите на десетгодишната Мануша. Ова е трето прикажување на филмот на меѓународен 
филмски фестивал во регионот. Досега гостувал на фестивалот во Пула и фестивалот за деца во 
Шибеник. 
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http://kurir.mk/makedonija/kultura/134291-Duhot-na-Baba-Ilonka-so-premiera-vo-Milenium 

„Духот на Баба Илонка“ со премиера во Милениум 

Понеделник, 21 Октомври 2013 08:24  

Во киното Милениум во рамки на „Џифони Македонија“ вечер ќе биде прикажан хрватскиот 
филм „Духот на баба Илонка“ во режија на Томислав Жаја. 

 

Филмот е поддржан од Филмскиот фонд на Република Македонија, и е во копродукција помеѓу 
Македонија, Хрватска и Австрија. Продуцент на филмот кој прв пат ќе биде прикажан во 
Македонија е Зоран Ристески. 

Во неговата реализација учествуваше и бројна техничка екипа од Македонија, снимен е на  
локации во Скопје, Виена и Загреб, а една од главните улоги ги толкува македонската артистка 
Сабина Ајрула. 

„Духот на баба Илонка“ е музичка комедија со елементи на фантазија, која ни го прикажува  
необичниот живот на едно ромско семејство виден низ очите на 10-годишната Мануша. 

Ова е трето прикажување на филмот на меѓународен филмски фестивал во регионот. Досега  
гостувал на фестивалот во Пула и фестивалот за деца во Шибеник. 
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http://lokalno.mk/rezhiserot-tomislav-zhaja-na-dzhifoni/ 

Режисерот Томислав Жаја на Џифони 

 

Во рамки на „Џифони Македонија“ вечер во киното Милениум ќе биде прикажан хрватскиот филм 
„Духот на баба Илонка“ во режија на Томислав Жаја. 

Филмот е поддржан од Филмскиот фонд на Рeпублика Македонија, и е во копродукција помеѓу 
Македонија, Хрватска и Австрија. Продуцент на филмот кој прв пат ќе биде прикажан во 
Македонија е Зоран Ристески. Во неговата реализација учествуваше и бројна техничка екипа од 
Македонија, снимен е на локации во Скопје, Виена и Загреб, а една од главните улоги ги толкува 
македонската артистка Сабина Ајрула. 

„Духот на баба Илонка“ е музичка комедија со елементи на фантазија, која ни го прикажува  
необичниот живот на едно ромско семејство виден низ очите на 10-годишната Мануша. 

Ова е трето прикажување на филмот на меѓународен филмски фестивал во регионот. Досега  
госдтувал на фестивалот во Пула и фестивалот за деца во Шибеник. 
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http://cooltura.mk/?p=39990 
 
Monday, October 21st, 2013  

Филмска програма на Џифони (21 октомври) 

Денеска (понедленик, 21 октомври) на програмата на Филмскиот фестивал Џифони се 
следниве наслови: 

 

10+ 
Кинотека на Македонија 
Италијански краткометражни филмови 
СТОП, ДА ЈА ПРОМЕНИМЕ ИДНИНАТА 
Режија: Луиџи Берио 
Овој краток анимиран филм е направен од цртежите на 825 деца и е всушност една нежна и мала 
симфонија посветена на природата. Планетата е комплетно уништена, повече пати од огромни 
машини, само за да биде родена повторно , како Феникс од сопствената пепел. Режисерот Луиџи 
Берио е илустратор и дизајнер, а неговата страст кон музиката и анимираниот филм резултираа 
со овој втор негов анимиран филм по анимацијата “Џенова- Симфонија на градот“. 

СРАМ И ОЧИЛА 
Режија: Алесандро Риконда 
Кратка и едноставна приказна за срамот и незгодната ситуација, што секој од нас барем еднаш ги 
искусил во животот, особено во младите години кога не си сигурен како да справиш со тоа. Мирко 
има осум години и треба да се соочи со најголемиот кошмар: треба да носи очила за да си го 
подобри видот. Тоа од една страна е многу корисно, тој ќе може поуспешно да се соочи со сите 
училишни задачи, но што ќе се случи кога девојчето во кое е вљубен ќе го види со нив? 

ВИСТИНСКИ ГОЛМАН 
Режиј: Лиза Рикарди 
Катерина и Петер се близнаци. Тие имаат по 10 години и двајцата се заљубени во фудбалскиот 
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спорт. Уживаат да играат фудбал, но тие и Катерина и Петер се голмани на маалскиот фудбалски 
тим. Катерина има навики како момчињата, не сака да си игра со кукли, ниту пак е 
заинтересирана за темите кои ги преокупираат девојчињата на нејзина возраст, единственото за 
што секојдневно живее е фудбалот. Има и свој идол, Рене Хигуита и само еден сон, да стане 
добар голман како него. 
Тренерот секогаш ја остава Катерина на клупата за резерви кога се играат маалските мечеви, се 
до овој најнов фудбалски меч во малата лига. Ќе добие ли Катерине шансите да покаже што 
знае? 

Младински културен центар 
13+ 
ПОСЛЕДНИОТ ГОЛ, Италија 
Режија: Федерико ди Чичилија 

Ова е приказна од предградието, која е проткаена со љубовта за фудбалот и животните реални 
проблеми на еден тинејџер во 90 -те години од минатиот век. 
Пепино е енергично момче, а од дете е познат како “Платини“. 
Таткото на Пепино, сонува неговиот син да ги исполни неговите соништа и да стане 
професионален фудбалер. Таа идеја тешко се остварува, бидејќи таткото ќе се соочи со низа 
потешкотии во средината како што била Ирпинија, од каде што, во тоа време, сите млади луѓе 
бегале во други земји и емигрирале. Во какви се невољи ќе се најдат таткото и синот кон патот на 
остварувањето на нивниот заеднички сон? 

Младински културен центар 
16+ 
РАЗДЕВИЧУВАЊЕТО НА ЕВА ВАН ЕНД (Холандија) 
режија: Михиел тен Хорн 
Во оваа перфектно измешана филмска атмосфера на сатира и простодушност, во едно 
дисфункционално семејство, се ќе се измени кога кај нив ќе се всели “беспрекорниот“ студент од 
Германија, кој е дојден по пат на размена. Секој член на ван Енд фамилијата е преокупиран со 
сопствените фиксации. Таткото Еверт е целодневно на Скајп со едно момче од Африка (очиглено 
единствената негова релација што функционира, според него), мајката Ети е непопустлива во 
кавгите со едниот нејзин син, дилер на дрога, или пак се моли нејзиниот најстар син да се ожени. 
Заглавена во средина на овие релации е најмладата 15 годишна Ева, која очајува за какво и да е 
внимание или љубов. Кога Вејд, прекрасниот студент од Германија кого што Ева го поканува, ќе 
се вселува кај нив, фамилијата е шокирана и секој член мора да се соочи со своите сомнежи, 
несигурности, стравови, но и желби. За време на двонеделниот престој на Вејд кај ван Ендови, 
сите пет члена од семејството ќе се самозапознаат во ново светло, водени од поранешната 
срамежлива и повлечена Ева, која почнува да доживува драматични трансформации. 
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http://cooltura.mk/?p=40002 
 
Monday, October 21st, 2013 | Posted by admin1  

Премиера на филмот „Духот на баба Илонка“ 

Македонската премиера на хрватскиот филм “Духот на баба Илонка“ е закажана за денеска (21 
октомври, понеделник) во 19:30 часот, во киното Милениум. Филмот е во режија на Томислав 
Жаја, а продуцент е Зоран Ристески. Премиерата е во рамките на фестивалот Џифони. 

 

 

 

Овој интересен филм, што ќе ја разбуди и поттикне 
детската фантазија е копродукциски филмски проект, 
а во чија реализација учествуваше бројна техничка 

екипа од Македонија, а снимен е на локации 
во Скопје, Виена и Загреб. 

Во информацијата за јавноста се вели: „Ова е трето 
прикажување на меѓународен филмски фестивал во 
Регионот на филмот “ Духот на баба Илонка“ и среќни 
сме што тоа се случува токму за време на нашиот 
Џифони Македонија. До сега е прикажан на 
филмскиот фестивал во Пула и на фестивалот за 
деца во Шибеник. Една од носечките улоги која ни ја 
приближува мистиката, а воедно и топлина на 
Ромската заедница е и македонската театарска и 
филмска актерка Сабина Ајрула, која толкува една од 

главните улоги во овој филм, филм кој 
штотуку зачекорува по своите ѕвездени 

фестивалски траектории. 

Духот на баба Илонка е музичка комедија, со елементи на фантазија, која ни го прикажува  
необичниот живот на едно Ромскo семејство видено низ очите на десетгодишната Мануша. По 
смртта на нејзината баба Илонка, нејзините родители преокупирани со секојдневните проблеми, 
не забележуваат серија на невообичаени случки кои се одвиваат во нивниот дом…“ 
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http://www.idividi.com.mk/vesti/makedonija/879730/index.html 

Македонска премиера на „Духот на баба Илонка“ 

Скопје, 21 октомври 2013 (МИА) - Во рамки на „Џифони Македонија“ вечер во киното 
Милениум ќе биде прикажан хрватскиот филм „Духот на баба Илонка“ во режија на Томислав 
Жаја.  
 
Филмот е поддржан од Филмскиот фонд на Рeпублика Македонија, и е во копродукција помеѓу 
Македонија, Хрватска и Австрија. Продуцент на филмот кој прв пат ќе биде прикажан во 
Македонија е Зоран Ристески. Во неговата реализација учествуваше и бројна техничка екипа од 
Македонија, снимен е на локации во Скопје, Виена и Загреб, а една од главните улоги ги толкува 
македонската артистка Сабина Ајрула. 
 
„Духот на баба Илонка“ е музичка комедија со елементи на фантазија, која ни го прикажува 
необичниот живот на едно ромско семејство виден низ очите на 10-годишната Мануша. 
 
Ова е трето прикажување на филмот на меѓународен филмски фестивал во регионот. Досега 
госдтувал на фестивалот во Пула и фестивалот за деца во Шибеник. 
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http://teamoderna.com.mk/index.php/kultura/49-info/4838-hrvtaski-film   

Македонска премиера на „Духот на баба Илонка“ 

  

- Во рамки на „Џифони Македонија“ вечер во киното Милениум ќе биде прикажан хрватскиот 
филм „Духот на баба Илонка“ во режија на Томислав Жаја. 

Филмот е поддржан од Филмскиот фонд на Рeпублика Македонија, и е во копродукција помеѓу 
Македонија, Хрватска и Австрија. Продуцент на филмот кој прв пат ќе биде прикажан во 
Македонија е Зоран Ристески. Во неговата реализација учествуваше и бројна техничка екипа од 
Македонија, снимен е на локации во Скопје, Виена и Загреб, а една од главните улоги ги толкува 
македонската артистка Сабина Ајрула. 

„Духот на баба Илонка“ е музичка комедија со елементи на фантазија, која ни го прикажува 
необичниот живот на едно ромско семејство виден низ очите на 10-годишната Мануша. 

Ова е трето прикажување на филмот на меѓународен филмски фестивал во регионот. Досега 
гостувал на фестивалот во Пула и фестивалот за деца во Шибеник. 
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http://www.vecer.com.mk/?ItemID=B5489BC4D9C602408C47C96F5D12B2DB 

СТРАНСКИ ГОСТИ НА ФИЛМСКИОТ ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ 

 
Џифони Македонија во речиси сите важни италијански весници 

 
Би била среќна да донесам македонски филмови во САД, рече Елизабет Шеперд, директорката 
на еден од најголемите филмски фестивали за деца во САД, во Сиетл 

 
Македонија ја има во речиси сите важни италијански весници, 
поради филмскиот фестивал за млади Џифони Македонија, 
кажа вчера директорот на најголемиот филмски фестивал за 
деца во светот, Џифони Италија.  

"Се заблагодарувам на Македонија која не само што прифати 
овој фестивал да се одржува тука, туку и го живее духот на 
Џифони. Знаевме дека ќе биде успешен, но добивме повеќе 

отколку што очекувавме", рече Губитози на прес-конференцијата во Скопје, додавајќи дека треба 
низ насмевките и можеби и солзите, да видиме како децата го доживуваат овој фестивал. За 
децата од Македонија на овој фестивал, Губитози рече дека се големи ентузијасти, биле многу 
одговорни и го доживуваат како возрасни.  

Тој потсети дека во Скопје требаше да дојде Џулијано Џема, кој бил првата ѕвезда, гостин на 
Џифони Италија, но трагично загина пред околу еден месец.  
Губитози откри дека Џифони Македонија следната година ќе има нови програми, а ќе има настани 
преку целата година.  

Во Скопје гостин е и директорката на еден од најголемите филмски фестивали за деца во САД, 
Елизабет Шеперд. Таа на вчерашната средба кажа дека е фасцинирана од овој фестивал од кого 
започнала и да учи.  

"Има можност за соработка со Македонија. Би била среќна да донесам македонски филмови во 
САД. Досега веќе видов селекција на македонски филмови", рече Шепард. 
Од гостите на Џифони Македонија, вчера беше присутен и режисер од Италија, Федерико де ла 
Чичилија, автор на "Последниот гол", а имаше и работилница со децата од фестивалот.  
На средбата, исто така, беше претставен и филмот "Духот на баба Илонка", хрватско-македонско-
австриска копродукција, чија премиера требаше да се случи вчеравечер, а во кој баба Илонка ја 
игра нашата актерка Сабина Ајрула.  

(Де.Т.)  
ФОТО: Ѕ. ПЛАВЕВСКИ 
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За подвижните слики учеа 450 деца 

Од 18 до 22 октомври бевме дел од една прекрасна комбинација на филмови, дебати, 
работилници, уметност, музика, концерти, на неверојатна размена на идеи, култури, пријателства, 
учење и љубов. Сето ова споделено со оние што најмногу го заслужија тоа - младите што допрва 
ќе почнат да ги збогатуваат своите гледишта за светот. „Џифони“ во Македонија ги прави своите 
први чекори, а ние сме пресреќни кога гледаме како станува балкански гласник на радоста и на 
магијата на филмот, вели Иво Антов 
 

 
 
Прв меѓународен филмски фестивал за млади „Џифони“ 
 
По шестдневно ширење на филмската магија меѓу младите, 
денеска во Скопје завршува првиот меѓународен филмски 
фестивал за млади „Џифони“. Идејата на оваа уникатна 
манифестација, која опфати 420 деца од Македонија и 
триесетина од пет други земји, е да се обедини филмот со 
образованието, да се направат првите чекори во доближувањето 
на седмата уметност до младите генерации. Токму затоа мотото 
на фестивалот беше „Чекори“. Учесниците беа поделени во три 
групи според возраста - 10-12, 13-16 и 16-18 години, а 
многубројните активности се случуваа во Кинотеката на 
Македонија и во Младинскиот културен центар во Скопје. Беа 
прикажани 11 играни и 13 кратки филма, а беа организирани и 13 
работилници.  
 

Освен што гледаа, децата дискутираа и оценуваа краткометражни и долгометражни филмови, 
учеа како се создава стрип, навлегоа во тајните на танцовиот театар и во театарот на сенките, 
учеа да пеат како професионалци, да играат танго, ја запознаа техниката на правење оригами, 
учеа за ликовната уметност, за рециклирањето и уште многу други креативни дејности. Се родија 
и многу нови пријателства, бидејќи имаше еден куп можности за дружење и за размена на 
мислења, а гостинчињата од странство беа сместени во македонски семејства. 
 
 
Од локален фестивал до светска манифестација  
 
Фестивалот е направен по урнекот и со бесплатна дозвола на „Џифони експиријанс“, еден од 
најважните културни настани за деца и млади во светот, чија мисија е да се промовира и да се 
поттикнува кинематографијата за најмладата публика во глобални рамки. Фестивалот, основан 
1во 971 година, се родил како скромна идеја на неколку љубители на филмот, кои решиле 
интересот за седмата уметност да ѝ го пренесат и на младата генерација, а денес тој е светски 
познат и се организира во 50 земји, на сите континенти. Седиштето на фестивалот е малото 
гратче Џифони Вале Пјана во Италија. 
 
- Иницијатор за одржување на фестивалот е Филмскиот фонд на Македонија, кој бесплатно ја 
доби лиценцата од основачот на „Џифони експиријанс“ и со тоа Македонија стана една од трите 
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земји во светот каде што се одржува фестивалот надвор од Италија. Тоа што го прави „Џифони“ 
толку атрактивен и лесно допадлив е пред сѐ неговиот концепт, кој е есенцијален и претставува 
необично филмско доживување. Жирито се состои од млади луѓе, бидејќи тие се оние што им 
даваат до знаење на возрасните што сакаат да гледаат. Филмовите што се прикажаа се резултат 
на она што го побараа младите од Македонија - вели Елена Величковска, извршна директорка на 
„Џифони Македонија“.  
 
Директорот на фестивалот Клаудио Губитози истакна дека за доаѓањето на фестивалот во 
Македонија се заслужни младите Македонци и нивната ангажираност и посветеност прикажана на 
минатогодишниот фестивал. „Џифони“ има 43-годишна традиција и е своевиден бренд на 
италијанската култура поради квалитетната селекција на филмови и на гости, но и поради 
социјалниот и едукативен карактер.  
- Од 18 до 22 октомври бевме дел од една прекрасна комбинација на филмови, дебати, 
работилници, уметност, музика, концерти, на неверојатна размена на идеи, култури, пријателства, 
учење и љубов. Сето ова споделено со оние што тоа го заслужија најмногу - младите што допрва 
ќе почнат да ги збогатуваат своите гледишта за светот. „Џифони“ во Македонија ги прави своите 
први чекори, а ние сме пресреќни кога гледаме како станува балкански гласник на радоста и на 
магијата на филмот - рече Иво Антов, директор на фестивалот. 
 
„Џифони Македонија“ почна во четвртокот, во киното „Милениум“, каде што беше прикажан 
краткиот филм посветен на фестивалот, а на претежно младата публика ѝ се обратија 
италијанскиот амбасадор во земјава Ернесто Масимино Белели и директорот на „Џифони 
експиријанс“, Клаудио Губитози. 
Во посета на Скопје дојде 27-члена делегација од Италија, половината деца- учесници на 
фестивалот, но и претставници на италијанското министерството за култура. Специјална гостинка 
на „Џифони Македонија“ е и Американката Лиз Шепард, од Сиетл, директорка и советничка на 
неколку познати детски манифестации во светот.  
 
Таа со министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска и со директорот на меѓународниот 
„Џифони“, Клаудио Губитози, викендов посети неколку работилници во рамките на првото 
издание на фестивалот во Македонија. 
 
- Би сакала да му се заблагодарам на директорот на „Џифони“, кој овозможи да бидеме еден 
значаен и главен партнер како држава во рамките на фестивалот „Џифони“, кој е уникатен и 
единствен во светот - рече Канческа-Милевска. 
 
Жирирањето - најинтересно за децата  
 
Членови на меѓународното жири беа деца од Србија, Италија, Албанија, Грција и од Романија.  
- Жирирањето е еден од најинтересните делови. Сите членови мораа да ги гледаат сите 
долгометражни филмови, а по секоја проекција има дискусија и гласање. Не гласаат само 
припадниците на првата група 10+ - вели Величковска.  
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Иво Антов, пак, истакна дека изборот на филмовите бил направен во соработка со „Џифони 
експиријанс“. Премиерно беше прикажан и хрватско-македонскиот филм за деца „Духот на баба 
Илонка“, во режија на Томислав Жаја, кој е готов од 2011 година, а досега не бил прикажан кај 
нас.  
 
Освен официјалниот дел од програмата, имаше и многу придружни активности: изложба „Храната 
во цртежите“ на Федерико Фелини, постхумна ретроспектива на филмовите на Џулијано Џема, 
работилницата „Од збор до збор“, која ја реализираа жирито од Италија (16+) и студентите од 
Факултетот за италијански и книжевност. Професорот, поет и преведувач Тихомир Јанчовски во 
книжарницата „Магор“ одржа работилница за книжевен превод, а вечерва во МКЦ ќе се одржи и 
концерт на групата „Ај кју“. 

 
Што велат учениците 
 
Многу научивме од дискусиите по филмовите  
 
Васил Филкоски, шесто одделение во ОУ „Ј.А. Коменски“: 
- Тука е многу интересно, и филмовите и работилниците во кои учествуваме - за стрип, за 
рециклирање, правење оригами... Во мај во нашето училиште ни прикажаа еден краток филм и нѐ 
прашуваа како сме го разбрале. Оние што даваа најинтересни одговори се дел од фестивалот. 
 
Емил Бајровски, осмо одделение, ОУ „Братство“: 
- Многу е забавно тука. Се запознавме и другарувавме со многу деца од други училишта од 
Скопје, но и од други земји. Мене вчера ми беше најинтересно, дојдоа извидници и игравме многу 
интересни игри. Претходно гледавме филм за извидничкото движење. Којзнае, можеби сето ова 
ќе ме поттикне и јас еден ден повеќе да се заинтeресирам за филмот. 
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Искра Чолаковска, осмо одделение во ОУ „В.Ц. Трена“: 
- Супер е атмосферата, бевме и на танцов театар, многу беше интересно. Поучни се и дискусиите 
по филмот, кога се разјаснуваат некои работи што не сме ги разбрале сосема или не на 
вистинскиот начин. Инаку, мене многу ми се допаѓа филмот како уметност, со него можат да се 
искажат различни чувства. 
 
Слободан Јоксимовски, осмо одделение од ОУ „Димо Хаџидимов“: 
- Филмовите се многу интересни, тука се запознавме со многу деца од други училишта. Лани бев 
дел од генералната проба за овој настан. Филмот за мене е прекрасна уметност, која дава сосема 
поинаков поглед за светот што нѐ опкружува. 
 
Катерина Гелевска, петто одделение во ОУ „Војдан Чернодрински“: 
- Сѐ ми се допаѓа тука, не можам ништо посебно да одделам. Истовремено се забавуваме и 
учиме. Еве, на оваа работилница, ќе научиме како да направиме вртелешка од стари цедиња и 
капачиња, а на други како да правиме оригами или да нацртаме стрип.  
 
Никола Марковски, петто одделение, ОУ „В. Чернодрински“: 
- Убаво е, се дружиме, се забавуваме, а имаме и оброци и ужинки. Исто така, преку филмовите 
учиме многу нешта, на пример за другарството. 
 
Никола Гешовски, петто во ОУ „В. Чернодрински“:  
- Денеска гледавме три кратки филма од италијанско производство, за едно девојче што имаше 
проблеми на часовите. Потоа дискутиравме за нив и многу нешта ни станаа појасни. 
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Богат филмски ден на Џифони Македонија 

На програмата на Филмскиот фестивал на млади Џифони Македонија денеска во Кинотеката на 
Македонија ќе бидат прикажани неколку македонски краткометражни филмови, а во киното „Фросина“ 
два странски филма. 

Прв е филмот „Бардо“ во режија на Марија Апчевска. Овој необичен краток игран филм, кој е деби на 
младата и талентирана Апчевска, својата меѓународна премиера ја имаше на Берлиналето минатата 
година во секцијата Генерација 14, а потоа следеа претставувања на фестивали во и вон Македонија 
и наградите на 33. издание на „Браќа Манаки“, на Астер фест 2012. 

 „Манагва диско панк“, во режија на Саша Станишиќ зборува за панк рок група во познатото гето 
„Шутка“. Нивниот фронтмен Елвис, неуспешно се обидува да го освои срцето на една келнерка од 
локален ресторан. Неговиот татко го исфрла надвор од дома. Елвис, потполно отфрлен од 
општеството, ќе доживее просветлување во форма на психоделичен кошмар во кој Елвис Присли се 
појавува како локален цигански таксист, и на главниот плоштад се појавува статуа на Yul Brynner.  

„Човекот со чудна навика да ме удира со чадор“, во режија на Вардан Тозија. Филмот го отсликува 
животот на Петар чии денови се полоши од претходните. Еден ден ќе се појави таинствен, нем гостин 
кој го удира Петар по глава со чадор. Без намера да престане, што и да направи Петар за да се 
ослободи од оваа напаст, необичниот човек е постојано тука.  

„Девојчето со ќибритчиња“ во режија на Филип Матевски е краткометражен филм базиран на расказот 
„Девојчето со ќибритчињата“ на Ханс Христијан - Андерсен. Главниот лик во филмот е младо девојче 
(10-11 години), сирак, бездомник која наместо да проси продава ќибрити на улица. Дејствието на 
филмот го следи последниот ден, пред смртта на девојчето кое замрзнува од студ вечерта на Нова 
Година.  

 Во Младинскиот културен центар во кино „Фросина“ денеска ќе бидат прикажани „Допир на 
светлината“ во режија на Чанг Јунг-Чи. Ова е филм драма, што беше тајвански кандидат за „Оскар“ за 
странски филм за 2012 година. Музиката, танцот и нежниот допир на романсата се мноштвото, со 
истанчен режисерски вкус „измешани состојки“, што оваа филмска сторија ја прават возбудлива. 

Потоа следува „Црни дијаманти“ во режија на Мигуел Алкантад (Шпанија/Португалија). 

Филмот раскажува за Амадо и Муса кои имаат по 15 години и мечтаат да бидат познати фудбалери, 
но не во својата сиромашна земја Мали, не во Африка на својот континент, туку во Европа. Среќата ќе 
им се насмевне, бидејќи се регрутирани од еден од многубројните трагачите по таленти низ Африка. 
Тие двајцата ќе бидат одделени од своите семејства и ќе бидат однесени во Шпанија, во Мадрид, 
каде што ќе продолжат со тренинзите и каде што им е ветено дека од нив ќе создадат фудбалски 
ѕвезди. Тие се буквално натоварени како „стока“ на едно патување низ Шпанија, Португалија, а потоа 
и низ Северна Европа. Ова патување за нив ќе биде едно навистина горчливо искуство и од прва рака 
ќе им го покаже светот на сенките, светот со темните страни што стојат зад најубавиот спорт и 
најубавата игра на светот за нив : бизнисот којшто не ги гледа како две млади момчиња, туку како два 
црни дијаманти. 
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ВО МКЦ ЗАВРШИ ФЕСТИВАЛОТ ЗА МЛАДИ 

 
Танго, филмови и поезија на Џифони Македонија 

 
Со театар на сенки, едноминутни филмови работени од 
младите, со танго и поезија завчера заврши првиот фестивал за 
млади Џифони Македонија. Во МКЦ вриеше од деца, над 400 од 
5 земји, на возраст до 18 години. Децата покажуваа што 
направиле за време на неколкуте фестивалски денови, а беа 
доделени и награди во секциите плус 13 и плус 16.  

И говорите на сцена беа неформални, па директорот на 
Филмски фонд, Дарко Башески, кажа дека следната година ќе 
има поголемо и поинтересно издание, а од Италијанската 

амбасада ветија поддршка и за следната година.  

Џифони Македонија е работен по терк на Џифони Италија, најголемиот филмски фестивал за 
деца во светот. Во Скопје минатите денови беа присутни директорот на Џифони Италија, Клаудио 
Губитози, директорката на еден од најголемите филмски фестивали за деца во САД, Елизабет 
Шепард...  

(Де.Т.) 
ФОТО: И. КОСТОВ 
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