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ФЕСТИВАЛ КОЈ ПОСТОЈАНО РАСТЕ

„Астерфест“ е неверојатен спој на кинематографијата 
и поднебјето на својата земја

„Астерфест“ - пет години потоа. Првото прашање кое се наметнува по 
по вод овој мал јубилеј се однесува на она што стана негово обележје, а второ-
то, дали за толку малку време успеа да добие на значење.

Како негово најважно обележје во текот на петгодишното постоење се 
на метна фактот дека овој струмички филмски фестивал постојано е во нагорна 
ли нија. Тоа е нешто што се чини дека го издвои од сите други филмски фестива-
ли во Македонија и го претвори во филмски настан на кој сериозно мора да се 
смета. Фестивалот кој е посветен на независните кратки и документарни фил-
мови од Југоисточна Европа и неговиот уметнички директор Горан Тренчовски, 
по кажаа дека понекогаш е можно и да се победи во борбата со ветерниците. И 
по крај сите проблеми со кои се судира еден фестивал на своите почетоци, „Ас-
тер фест“ покажа дека е можно тоа да се надмине без големи осцилации, дека 
е можно со леснотија да се поминат границите и да се освојат нови духовни 
про стори, покажа дека е можно, дури и без поддршка на државата во првите 
го дини, да се опстои со многу љубов и голем влог. 

А што се однесува до неговото значење, за него говори сето она што тој во 
овие пет години успеа да го направи. А направи многу.  Донесе респектабилна 
програма, доведе значајни филмски автори, успеа да открие неколку нови ав-
торски имиња, ги покани македонските филмски режисери кои работат надвор од 
земјата, во филмската програма на волшебен начин го вплете под неб је то и сето 
она што е карактеристично за Струмица, создаде нови кинематички прос тори, 
привлече публика и филмаџии од поблискиот и подалечен регион, и го направи 
фестивалот препознатлив во Македонија, но и надвор од нејзините граници.

Интересно е дека „Астерфест“ успеа да го спои навидум неспоивото од-
носно она што сите го посакуваат, но не успеваат да го направат. А тоа е, да 
биде локален и посветен на македонскиот филм, но истовремено сè повеќе да 
се шири на меѓународен план.  „Астерфест“ извира од Струмица, тој ја црпи си-
лата од својот град, од неговите жители, од неговата историја, од автентичните 
ло калитети кои се негов нераскинлив дел. Тој сè повеќе се ориентира кон про-
мо ција на македонскиот филм и на македонските автори, кон нивното от кри-
ва ње и поттикнување. Но, истовремено „Астерфест“ носи сè поголем број фил-
мови од сè повеќе земји, носи гости, остварува контакти, и прави портрети на 
зна чајни авторски имиња чиј придонес во светот на филмот е голем, како Ран-
гел В’лчанов од Бугарија, Карољ Вичек од Србија, Лордан Зафрановиќ од Хр-
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ват ска и нашиот автор Бранко Гапо. Во текот на пет години овој фестивал при-
кажа над 300 филма од 70 држави од сите страни на светот.

Посебно важно за овој фестивал е токму фокусот на македонскиот филм. 
Со неговата концепција да прикажува кратки играни и креативни документар-
ни филмови, станува значајно место каде што можат да се промовираат ма-
кедонските филмови на младите автори. Имено, кратките филмови и докумен-
тарците ретко одат во дистрибуција и Струмица станува нивното место од каде 
може да тргне и нивниот меѓународен фестивалски пат. А тука е и неговата на-
соченост кон откривање и поврзување со македонските филмски автори кои 
работат надвор.  „Астерфест“ се претвора во местото каде што тие се вра ќа ат 
дома, но истовремено се промовираат и на меѓународен план.

Овој мал, но голем фестивал, направи многу преседани. Тој успеа од 
пре красните археолошки локалитети да создаде кинематички простори. Сите 
гости се одушевени од античката терма во Банско, од манастирот во Вељуса. 
Но, интересно е дека тука не застанува, туку успева во кинематички простори 
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да ги претвори и неверојатните места во градот, како паркот, како старото за-
бавиште итн. Освен тоа, „Астерфест“ не трае само за време на фестивалот, кој се 
одр жува при крај на мај, туку тој како никој друг, продолжува и трае цела годи-
на. Веќе во традиција се претворија Тивериополските филмски вечери кои се 
одр жуваат секој месец во Струмица или репризните прикажувања на награде-
ните филмови секоја година во рамките на летните културни манифестации. 

„Астерфест“ за само пет години прерасна во еден навистина необичен и 
ори гинален фестивал, посветен на новите тенденции и алтернативни форми. 
Тој секоја година прави и промоција на помалите кинематографии, за што во-
веде и награда. Но, меѓу наградите повторно водеше сметка за сето она што ја 
ка рактеризира нашата кинематографија и нашето поднебје, бидејќи само на 
овој фестивал се чини тие сè повеќе стануваат нераскинливо поврзани. На гра-
да  та „Ацо Алексов“ посветена на македонски автор, наградата „Златен стар 
про ек тор“ - подарок од Наќе Туфекџиев, па специјалното признание „Астер“ кое 
оди кај ветераните, но промовирајќи го старото име на Струмица. Веќе сите 
знаат за ас траионското небо, веќе сите знаат за нашето културно наследство, 
за нашите бо гати локалитети, историја и традиција. Бидејќи, „Астерфест“ успеа 
да направи исклучителен спој и на овој филмски фестивал да му даде многу 
пошироко зна чење, кое ги поминува границите на филмот, на културата и 
историјата на една земја, отворајќи нови хоризонти кои дефинитивно му ја 
обезбедуваат ид ни ната во годините кои доаѓаат. 

Сунчица УНЕВСКА
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СТАРИТЕ ЅВЕЗДИ НА НОВИОТ ЕКРАН 
-Раѓањето на Астерфест-

„Старите ѕвезди“ никогаш не ќе згаснат. Што и да се случи, било на историска-
та, било на политичката сцена, тие непрестано ќе емитираат зраци органско нерас-
кинливи со животната реалност.  „Новиот екран“ можеби ќе се видоизменува уште. 
Рам ката ќе варира, форматот ќе еволуира, бојата ќе пулсира, но полнежот кој е 
прет ставен како слика - ќе опстои, благодарение на екранот. Аурата на филмскиот 
чо веков план создава икона со автохтони, речиси космички вредности. Ѕвездениот 
прав се реинкарнирал во нова материја, со помош на нашата насушна потреба за 
има гинација. Старите ѕвезди на новиот екран се културен феномен на дваесет и пр-
ви от век. И покрај техничко-технолошките подеми и падови, ние, жителите на но-
виот милениум, овојпат во улога на сочувувачи на креативниот филмски ум, секој 
од свој агол, се обидуваме да ја детектираме оваа тематска рамка. Преку збор, пре-
ку слика, но и преку - писмо...

(иницијална рамка за Симпозиумот – најава за Астерфест)

Една точка насекаде, сите точки во една.
(од ПЛАНЕТАРИЗМИ на Киро Урдин)

...Дали можеме во иднина да мислиме за константноста на формата филм, 
или до која мерка филмот ќе се доближува до публиката, ќе претрпат ли функцио-
нални измени киносалите?! Дали само технологиите ќе бидат онаа сила која ќе нуди 
и стихијно ќе наметнува иновантни примеси. Сите тие во свеста на човекот создава-
ат хипотетички одговори кои наметнуваат создавање на индивидуални вистини. 
Но дали тие и таквите вистини ќе ја имаат силата и моќта на самозамислена инвен-
тивност која во иднина може да наметнува реализирана креативна претпоставка 
која што би била надоградена со свои методи и правила?

(од ВИСТИНА ИЛИ ФИЛМ на Давор Тоциновски)

Симпозиумот
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...Тезата во насловот на Симпозиумот бара одговор на прашањата „Што е 
нов екран?“, „Што е стара ѕвезда?“, „Дали стариот екран е задолжително бајат?“, 
„Дали новата ѕвезда е гарантирано свежа?... 

Вистинските одговори на овие прашања може да ги содржи само еден 
аспект. Вистината треба да се бара во идејата на, во нашиот случај, филмскиот про-
дукт. На пример: да ги побараме одговорите на овие прашања во споредбената 
ана лиза на филмовите  “Himmel uber Berlin”  и  “City of Angels”.  Двата филма се пра-
вени врз основа на една иста идеја, или, уште повеќе, вториот е римејк на првиот. 
Пр виот е снимен во 1989, а вториот 11 години подоцна. Значи, првиот е стар, а вто-
риот нов, или понов. Но кој е понов во идејата? 

Ако постои нешто што е  „Божествена комедија“ во филмот, тогаш тоа е без-
друго филмот “Der himmel uber den Berlin”/„Небото над Берлин“, како што беше 
преведен кај нас, или  “Wings of desire”,  наслов под кој овој филм на Вим Вендерс се 
појави на западноевропскиот пазар во 1989 година...

(од ВЕНДЕРС КАКО ХОМЕР на Зоран Бојаровски)

...Дејството врз гледачот на поединечните компоненти на филмското 
создавање (ликовните, динамичките, просторните) е далеку посложено, и на сети-
лен и на психолошки план во доживувањето на филмски пренесените стварности, 
отколку што тоа е случај кај другите уметности; дури и тогаш кога во инсценативни-
те решенија се чувствува силното влијание на урнеците од театарската и ликовната 
уметност...

(од ПОЧЕТОК НА ЕДНА УМЕТНОСТ на Ердоан Максут)

...На англиски, знакот со кој се обележува ѕвездичката, се вика астериск. Ети-
мо лошки, тоа има врска со астралното, небесното значење, што значи дека ако ја 
ис питуваме, условно кажано, небеската димензија на филмските ѕвезди, тука има 
цел еден макросвет, едно космичко пространство кое навидум нема крај, ама сепак 
е конечно. Конечноста ја одредуваат биографиите на личностите. Тие што играат по-
мно жени со тие што ги играат. Тоа просто би го нарекле - закон на филмската ма те-
ри ја. Неа ја формира супстанцијата која е резултат на смислена игра пред камерата, 
тој волшебен реквизит, потомец на древните телескопи кои се користеле во нашите 
оп серватории, од кои трагите уште ги откриваме и им се восхитуваме со гордост.
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Астеропеус, како автентична човечка личност, најпрвин тука некаде, во ср-
це то на Пеонија, мегу соплемениците, како нивен лидер, а најпосле како јунак за 
кој нештедливо пишува и Хомер, го посејува семето на космополитизмот и на некој 
на чин можеби прв со својот духовен багаж ги удира темелите на една населба врз 
поч ва која и до ден денес е мошне плодоносна, од повеќе страни. Впрочем, и нај-
ста рите антички локалитети (пред древните Македонци) во облик на населено мес-
то во тој крај се близу Астраион или Ѕвездениот град, кој така се нарекува според 
след бениците на Астеропеус, Астраите.

Ако за миг ги оставиме легендите, митовите и фактите, повторно ќе се соо-
чиме со ѕвездените мигови. Со филмска брзина ќе наидеме и на Тибериј и Струма, 
но заеднички именител секогаш е македонското небо. Небо со ѕвезди, небо на 
ѕвезди.

Минувајќи преку илјадници астероиди на тагата и радоста, пополека ќе 
стиг неме во добата на кинетичката магија, кога странски државјани со локална 
под дршка ја екранизираат епизодата за еден војвода познат како Ванчо Карасулски 
и за неговата југоисточна дружина, каде за првпат во историјата на светот му се 
при кажува случка од Балканот, и тоа од ова тло, од ова ѕвездено поднебје...

(од СТАРИ ЅВЕЗДИ НА НОВО ПЛАТНО на Горан Тренчовски)
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...Многу древни народи негувале култ кон ѕвездите, а на божицата на месе-
чината и на небото, на ѕвездите, на љубовта и на плодноста ѝ пренесувале и човеч-
ки жртви. Разни азиски народи различно ја именувале оваа божица. Фениќаните ја 
на рекувале Астарта, Асирците - Иштар, а била позната и под името Аштарту. Ју деј-
ци те биле казнети од Богот на нивните татковци, кому името не му го изговараат, 
за ради принесување на забранети човечки жртви на Астарта, и биле прогонети од 
Ју деја, а Ерусалим бил разорен и тие оттогаш почнале божицата да ја нарекуваат со 
по грдното име Ашторет. Астер, значи ѕвезда, а астеричен е ѕвездест, оној кој потек-
ну ва од ѕвездите; астеризма - група ѕвезди, соѕвездие. Во физиката астеризам е 
тер ми н кој означува светлосна појава кај која од извесна светлечка точка излегува-
ат свет лосни зраци. 

Во филмската терминологија со зборот „ѕвезда“ се означуваат актери, режи-
сери, сценаристи, сниматели, дури и продуценти кои публиката ги прифаќа како 
идо ли и кон кои гради своевиден култ. 

Интересно е што во средниот век скомрасите (скомрахи), а подоцна, во ос-
ман лиско време и караѓозите во патувачките актерски дружини, биле презирани 
од народот заради грозоморната промена на идентитетот која ја доживувале за 
вре ме на актерската игра, а црквата ги изопштувала од својот организам. 

Со појавата на мас-медиумите во дваесеттиот век, оваа слика е драстично 
из менета...

 (од АСТЕРИ, СКОМРАХИ, ФЕСТИВАЛИ... на Атанас Чупоски)

...Филмот сè повеќе наликуваше само на обичен производ кој, откако ќе биде 
кон  зумиран, со леснотија ќе може да се отфрли. Прилог во ваквиот развој на настани-
те беше и експресно брзиот развиток на технологијата: појавата на видеото на за вод-
ливите телевизиски екрани со различни димензии и сл. Замената на кино салата, на 
тој волшебен простор налик на античките амфитеатри со удобноста на домашниот 
амбиент (фотеља, далечински управувач, мал телевизиски екран) ја отстрани илу-
зијата на „настан“, на митски настан во чијашто вистинитост безусловно ве ру ваме. 

Ако филмот ја загубил својата митотворна моќ, прашање е дали „старите 
ѕвезди“ поставени во нов контекст (ТВ екран) ќе бидат препознаени и примени 
онака како што тоа било порано. 

Човекот како homo simbolicum - без оглед на дрдорењето на апологетите на 
пост модернистичкиот агностицизам - неизбежно има потреба од митот, од митски-
те приказни... 

(од МИТСКИ КОНТЕКСТ на Ацо Гогов)
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ОДГЛАСИ

Илинденка Петрушева
...Традицијата во Струмица да се оди во кино датира од многу одамна. 

Имено, првите филмски проекции се одржале некаде пред деведесетина годи-
ни, во 1918-тата кога струмичанецот Никола Баџаков набавил подвижен кино-
проектор и неколку неми филмови, па во влачарницата на Станоеви одржувал 
ве черни проекции. Пет години подоцна, во 1923 година, тој своето кино го пре-
фр лил во поудобен простор - во модерниот дуќан на Петар Белев, кој се наоѓал 
во самиот центар на градот. Во 1927 година Ѓуљап Сулејманов го изградил пос-
то јаното кино Балкан со летна кинобавча. Во ова кино се прикажувале неми 
фил мови, но во текот на Втората светска војна бил набавен и тонски проектор, 
па така струмичани веќе можеле целосно да му се насладуваат на филмскиот 
ме диум. Треба да се спомне и податокот дека во 1930 година во Струмица се 
по јавил богданчанецот Илија Џонов, кој започнал да одржува филмски проек-
ции во кафеаните Вардар и Југославија, како и во летната бавча на хотелот 
Брис тол. По завршувањето на Втората светска војна киното Балкан продолжи-
ло да работи, а нему набргу му се приклучило и киното во Домот на Армијата. 
Зна чи, струмичани, онака празнично стокмени, можеле да бираат меѓу репер-
тоарите на две кина. До неодамна!

Денес во Струмица нема кино!
Но го има Астерфест!
Кинопис, бр. 36, 2009, 19-20 стр.

Гоце Ристовски
НОВОМИЛЕНИУМСКИОТ ФИЛММЕЈКЕР
...На културната мапа на Македонија е инсталирана уште една меѓуна-

род на културна манифестација... Во градот под Беласица бравурозно го најави 
сво јот почеток и амбициозните цели кон кои се стреми... 

Утрински весник, бр. 1822, 07.07.2005, 26 стр.

Дејан Трајкоски
ФИЛМОВИ ОД ЦЕЛИОТ СВЕТ
...Преовладуваат филмови на автори кои се родени во земјите од За па-

ден Балкан или потекнуваат од таму, а живеат некаде во светот...
Вечер, бр. 13170, 13.04.2006, 19 стр.

Наташа Бунтеска
ФЕСТИВАЛ НА АВТОРИТЕ НА НОВИОТ МИЛЕНИУМ
...На авторите од новиот милениум, на новите филмски изрази, тенден-

ции и мешани жанрови, како и на модерните технологии во изработка на филм-
ските дела.

Време, бр. 726, 23.05.2006, 21 стр. 
 

Одгласи
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Ана Василевска
АРХАИЗАМ, ПОСТМОДЕРНА И МАЛИ ЅВЕЗДИ ЗА ГОЛЕМИ СОЅВЕЗДИЈА
...Културолошкиот код на оваа мала средина полека се открива пред ма-

ни фестацијата која им го отвора погледот и ги шири зениците за рецепција на 
неш то повеќе од здодевното секојдневие. На утринските средби на авторите 
често сведоштво на конструктивни и жестоки полемики за сè нешто поврзано 
со филмот. И тука се најдоа. Ги коментираа сизифовските маки да се стигне до 
сред ства за да го реализираат своето дело, недостатокот на слух кај оние кои 
ре шаваат за парите, сè до мигот кога тоа го претвораат во креативни работил-
ници на кои се раѓаат некои идни сценарија...

Блесок,  бр. 48, мај-јуни, 2006

Сребра Пашовска
АСТЕРФЕСТ ВО ЧЕСТ НА СЕДМАТА УМЕТНОСТ
...Филмови со уметнички предзнак...
Дневник, бр. 3378, 31.05.2007, 17 стр.

Сунчица Уневска
ЗЛАТНА ПОТКОВИЦА ЗА ФИЛМОТ НАГОРЕ...
...А покрај необичната изложба на писма адресирани до Астерфест, која 

беше поставена во исклучителниот амбиент на локалитетот на античката Терма 
во Банско, фестивалот нуди уште неколку многу необични простори. Освен 
про екциите во НУЦК Антон Панов и Домот на АРМ, филмови се прикажуваат и 
на просторот на Старото забавиште, инаку место каде во Струмица некаде во 
1918 е одржана првата филмска проекција. И уште едно особено доживување 
се проекциите на отворено, во малиот парк под најстарото дрво во градот, каде 
во т.н. кино џабе одеа неми црно-бели филмови. Публика има, можеби не мно-
гу, но Струмичани го сакаат и го поддржуваат фестивалот. Факт е дека станува 
збор за кратки и документарни филмови, кои потешко привлекуваат побројна 
пу блика, но тоа што овој фестивал опстојува пет години и има нагорна линија, 
збо рува доволно.

Утрински весник, бр. 2999, 01.06.2009, 15 стр.
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Влатко Галевски
ПЕТКА ЗА ПЕТТИОТ АСТЕРФЕСТ
Една нова ѕвезда на македонското културно небо сè посилно сјае. Стру-

мич киот фестивал на документарни и кратки филмови Астерфест годинава по 
пет ти пат ја промовира својата програмска концепција и на публиката и култур-
на та јавност им презентира малку позната, но мошне атрактивна филмска 
про грама. Можеби од сето тоа е најважно што овој фестивал е обид да се врати 
ин тересирањето за кратката и документарна продукција кај македонските 
нови автори, продукција која неколкуте последни децении од минатиот век 
жа реше и палеше на екс-југословенските простори, па и пошироко на значајни 
ме ѓународни фестивали. Фактички, Астерфест во изминативе пет години ини-
цира и мотивира една подзаборавена, а успешна жанровска традиција во ма-
кедонската кинематографија и, ако не повеќе, само и овој сегмент е доволно 
ва лиден за поддршка и негување на фестивалот како од државата, така и од 
кул турните добронамерници. Впрочем, и зголеменото присуство на домашни 
ав тори на фестивалот е доказ за заживувањето на овој вид филмска активност. 
Од друга страна, Астерфест преку неколкуте програмски дисциплини дава из-
вонредна можност за запознавање на актуелните светски трендови од областа 
на документаристиката и кратката форма.

Форум, бр. 193, 05.06.2009, 55-57 стр.

Благоја Куновски: 
Со Астерфест е создаден филмскиот фестивалски триаголник, кому му 

не достасуваше токму оваа синеастичка и жанровска катета.
(на отворањето на 3-тиот Астерфест, 31.05.2007)

Рада Шешиќ:
Посакуваме догодина Астерфест да има подеднакво добри филмови 

како и сега, повеќе гости, полно сончеви денови...
(како претседател на жирито, 04.06.2007) 

...Со благослов на Митрополитот Струмички г. Наум, во дворот во манас-
тирот на Пресвета Богородица Елеуса во с. Велјуса, се одржа Астер Портрет...

(сајт на МПЦ, 29.05.2008)

Антоанела Димитриевска:
...Освен по карневалот, Струмица веќе петта година е сè попозната и по 

ме ѓународниот филмски фестивал на документарен и краток игран филм 
Астерфест...

(Радио Дојче веле на македонски, 30.05.2009)

Други наслови:
Струмица доби филмски фестивал - Вест, 24.06.2005; Изо бил ство атрак-

тивни и квалитетни филмови - Македонија денес, 27.06.2005; Заштита на умет-
ничката вредност на документарниот филм - Нова Ма ке донија, 03.05.2006
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Портфолио

ПОРТФОЛИО

Астерфест  #1
2005 (24-26 јуни)

 Одржан Симпозиумот „Старите ѕвезди на новиот екран“ (28 мај)
 Прикажани 60-тина филмови од 14 држави од Југоисточна Европа
 Промоција на книгата „Сонце на дирек“
 Посета на локалитети од културното-историското наследство на струмичкиот 

регион
 Фокус кон современите филмски и видео форми на Унгарија

Астерфест #2
2006 (26-29 мај)

 Добитник на Астер – Бранко ГАПО (1931-2008, Македонија)
 Меѓународното официјално жири во состав на режисерите: Бранко Гапо (Маке-

до нија), Мануел Цимер (Германија), Бурбуче Бериша (Косово), одлучи за след-
ниве награди:

 Златна Потковица – ПОДИГРУВАЊЕ – Политика, лајна и рокенрол на Илбер 
Мехмедалиу и Едон Ризваноли; продукција Дибидус/1224 (Косово)

 Сребрена Потковица – СЕВДАХ – Мостот кој преживеа на Мира Ердевички; 
продукција Арчимболдо/ББЦ (Босна и Херцеговина/Велика Британија)

 Бронзена Потковица – НОВО ЕЛДОРАДО на Тибор Кочиш; продукција Флора 
филм (Унгарија)
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 Специјална награда Стар Златен Проектор – БОИ ВО ВРЕМЕТО на Стефан 
Шашков; продукција Делта ползер (Македонија)

 Промоција на Мувиленд – Молдавија и блок на филмови од Кипар

Астерфест #3

2007 (31 мај-4 јуни)

 Фестивалот се одвива под мотото  ‘откривање нови кинематички простори’
 Добитник на Астер – Карољ ВИЧЕК (1941, Војводина)
 Меѓународното официјално жири составено од Рада Шешиќ (Холандија), Ветон 

Нур колари (Косово), Зоран Стефановиќ (Србија), донесе одлука за наградување:
 Златна Потковица – БАБИЧКИ НА РЕВОЛУЦИЈАТА на Петра Селишкар; 

продукција Петра Пан (Словенија/Куба/Македонија/Холандија)
 Сребрена Потковица – ШЕЌЕРЕН ГРАД: Младоженци на Кимон Цакирис; про-

дук ција Анемнон/Би-оптик/Арте/ЗДФ (Грција/Германија)
 Бронзена Потковица – КРАЈНА СУРОВОСТ на Росен Елезов; продукција Б плус 

(Бугарија)
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 Специјална награда Стар Златен Проектор – ДЕВОЈЧЕТО СО ХАРМОНИКА на 
Билјана Гарванлиева; продукција Гебрудер Бец (Германија)

 Жирито на критиката (Влатко Галевски, Илинденка Петрушева, Благоја Куновски) 
за најдобар краток албански филм во категоријата Мувиленд го прогласи НА-
ПУШ ТЕН РАЈ на Ено Милкани; продукција Б и Г филм про 

Астерфест #4
2008 (27/28-31 мај)

 Фестивалот се одвива под мотото ’безгранични филмски видици’, во знак на 
90-годишнината од првата официјална филмска проекција во Струмица

 Добитник на Астер – Лордан ЗАФРАНОВИЌ (1944, Хрватска)
 Меѓународно официјално жири составено од филмски автори со кое претседа-

ваше Лордан Зафрановиќ (Чешка) со членовите Антонио Митриќески (Македо-
ни ја) и Илир Харџи (Албанија) одлучи за наградите:

 Златна Потковица – ПРОБЛЕМОТ СО КОМАРЦИТЕ и други приказни на Андреј 
Паунов; продукција Агитпроп (Бугарија)

 Сребрена Потковица – ДОМА на Ѓорче Ставрески; продукција Локомотива 
(Македонија/Хрватска)

 Бронзена Потковица – СРПСКИ ШАЈКИ на Димитар Анакиев; продукција ДАФ 
(Словенија)

 Специјална награда Стар Златен Проектор – ТОНЕЧКО СЕЛО на Мартон 
Ширмај; продукција Инстант филмс (Унгарија)

 Исто така, со диплома беа пофалени режисерката на „Аце Слеш“ Фросина Нау-
мов ска, снимателите на „Дома“ Јосип Иванчиќ и Димо Попов и филмот „Скали“ 
на Илир Харџи

 Специјалното жири (Илинденка Петрушева, Љупчо Стојановски, Влатко Галевски) 
за најдобар краток романски филм во категоријата Мувиленд  го прогласи БРА-
НО ВИ на Адријан Ситару, а нововостановеното признание за најдобар странски 
крат ок игран филм му припадна на БОЛЕН на Мајк Ример; продукција Печворк 
(Ве лика Британија)
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Астерфест #5
2009 (27-31 мај)

 Фестивалот се одвива под мотото ‘југоисточни приказни’
 Добитник на Астер – Рангел В’ЛЧАНОВ (1928, Бугарија)
 Меѓународното официјално жири составено од филмските автори Слободан 

Дес потовски (Македонија), Димитар Анакиев (Словенија) и Милан Никодиевиќ 
(Ср бија) одлучи за наградите:

 Златна Потковица – НАГОРЕ на Георги Лазаревски (Франција)
 Сребрена Потковица – ИНФОРМАТИВНИ ПРИКАЗНИ на Намик Кабил (Босна и 

Хер цеговина)
 Бронзена Потковица – РЕНЕ на Хелена Трештикова (Чешка)
 Специјална награда Стар Златен Проектор – БОРОВИНКИ ОД БРОД на Ерик 

Фуско (Холандија)
 Исто така, со специјална награда - диплома (според мислењето на жирито) беше 

истакнат ЧЕДО на Аљоша Симјановски (Македонија)
 Нововоставената награда „Ацо Алексов“ ја доби филмот НА ИЗГРЕЈСОНЦЕ на 

Ѓорче Ставрески
 Специјалното жири (Стефан Сидовски, Јагода Михајловска-Георгиева, Марија 

Џи џева, Јани Бојаџи и Влатко Галевски) за најдобар краток српски филм во ка те-
го ријата Мувиленд  го прогласи ТОЧКА НА ПРЕКИН на Игор Тохољ, а  признание за 
нај добар странски краток игран филм (категорија - Глобална фикција) му при-
падна на ПТИЧКИ на Рунар Рунарсон (Исланд)

 Специјални награди - дипломи, според мислењето на ова жири, добија и филмовите 
ХЕЛИУМ на Ѓузепе Скетино (Италија/Србија) и ЕДЕН на Вардан Тозија (Ма кедонија)
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ФАКТОГРАФИЈА

„Астерфест“ (International Film Festival AsterFest) е фестивал на филм ски ав-
тори и претставува активност што ја организираат асоцијацијата Тивериополска 
Филм ска Алијанса - Институт за краток и документарен филм и друштвото за фе-
сти валски активности и филмска продукција Астер фест. Манифестацијата е иници-
рана, основана и промовирана од режисерот Горан Тренчовски во 2005 год., а под-
држана од група домашни и странски интелектуалци и филмски работници.

Во зависност од партиципацијата во реализацијата, добредојдена е соработ-
ка та со поединци и институции, како и со субјекти и фестивали.

Фестивалот се одржува секоја година во Струмица со скратена репризна ре-
ви јална програма во други места но и со пригодна меѓународна презентација.

Фестивалот е уникатен и веќе препознатлив по својата физиономија.
(од Кодексот на филмскиот фестивал Астерфест)

Идејата јавно е обзнаена на 28 мај 2005, во рамките на отворениот симпози-
ум „Старите ѕвезди на новиот екран“ во локалот Ловиште, на ул. „Цар Самуил“ во 
Струмица.

Првото промотивно/ревијално пилот-издание се одржа од 24 до 26 јуни 2005.
Организаторите на филмскиот фестивал Астерфест (ТФА и Астер фест со се-

диште во Струмица, како полноправни носители и креатори при подготовката и 
реа лизацијата на активноста, брендирани и заштитени преку Заводот за интелекту-
ал на сопственост) негуваат традиционална техничка и логистичка кооперативност 
со национални и локални културни институции, создавајќи традиционална само-
стој на манифестација од областа на културата востановена пред полни 5 години, 
која што се занимава со промоција на филмско и аудиовизуелно творештво на Ре-
пу блика Македонија и на автори од меѓународната културна мрежа.

Фестивалот интерактивно остварува програмска соработка со Кинотеката 
на Македонија, како и со база од 15 ротирачки фестивалски и продукциски субјекти 
од странство, потписници на меморандум за соработка.

Првите две години фестивалот речиси не добива субвенциии од државата, 
во 2007 е помогнат од Министерството за култура со 120.000 ден., во 2008 Соб ра-
ние то на општина Струмица одобрува 180.000 ден. и Филмскиот фонд 900.000 ден., 
а во 2009 Собранието и Фондот одобрија по 500.000 ден. Исто така, фестивалот до-
бил грантови од Про Хелвеција, Амбасадите на Германија и Унгарија, а остварил 
со работка и со Амбасадите на САД и Норвешка, како и со Гете Институтот.

Се одржува редовно секоја година, вообичаено на крајот од мај.
Досега се прикажани над 300 наслови од околу 70 држави. Филмовите се 

рас поредени во категориите: Астердокс, Глобална фикција, Една жена – еден филм, 
Му виленд, Мери-Дионс, Анима, Посвети. Локации каде се одвивале проекциите се: 
НУЦК Антон Панов, Старо забавиште, Терма Банско, Манастир Вељуса, Хотелите  „Ти-
ве риопол“,  „Илинден“ и  „Цар Самоил“, Музеј, Дом на техничка култура, Дом на 
АРМ, Мал парк.

Компетитивна е категоријата Астердокс (за креативни документарци над и 
под 30 минути) потпишани од автори/професионални режисери со потекло од Ев-
ро па, кратките филмови од категоријата Мувиленд (која секоја година претставува 
раз лична држава) и кратките играни творби од рецентната светска продукција.

Астерфест е единствен фестивал во регионот кој примарно и студиозно се 
за нимава со професионалниот документарен и краткометражен игран филм, член 
е во Европската (ЕДН) и Американската (ИДА) документарна асоцијација.

Фактографија
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Досегашни гости

Димитар Анакиев, Владимир Ангелов, Игор Алексов, То ми слав Алексов, Вла-
димир Андреев, Иво Антов, Георги Барбаровски, Дарко Башески, Бурбуче Бериша, 
Соња Благоевиќ, Вла димир Блажевски, Русомир Богдановски, Мартичка Божилова, 
Јани Бојаџи, Илија Велев, Карољ Вичек, Рангел В’л ча нов, Петар Волнаровски, Влатко 
Галевски, Билјана Гарван ли е ва, Бранко Гапо, Отец Григориј, Александар Давиќ, Борис 
Да мовски, Слободан Деспотовски, Сузана Диневски, Георги Дул ѓеров, Мими Ѓоргоска-
Илиевска, Богомил Ѓузел, Младен Ѓу киќ, Росен Елезов, Лордан Зафрановиќ, Дејан 
Илиев, Ѓорѓе Каќан ски, Виолета Качакова, Амбасадор Адријан Константинеску, Дани-
ло Коцевски, Милош Коџоман, Благоја Куновски, Гео рги Лазаревски, Ердоан Максут, 
Јана Манева, Никола Ма џи ров, Митко Маџунков, Армин Меинел, Илбер Мехмед алиу, 
Ено Милкани, Доријан Миловановиќ, Борис Мисирков, Иван Митевски, Антонио 
Митриќе ски, Јагода Михајловска-Геор гиева, Есат Муслиу, Владика Наум, Фросина 
Наумовска, Ми лан Никодиевиќ, Ветон Нурколари, Мартин Панчевски, Ан дреј Паунов, 
Мето Петровски, Илинденка Петрушева, Јор дан Плевнеш, Александар Прокопиев, 
Сабина Риедел, Едон Риз ваноли, Гоце Ристовски, Петра Селишкар, Стефан Сидовски, 
Аљоша Симјановски, Золтан Сифлис, Ѓорче Ставрески, Алек сандар Станковски, Георги 
Старделов, Игор Старделов, Зо ран Стефановиќ, Љупчо Стојановски, Ирена Тасковски, 
Бра тислав Ташковски, Вардан Тозија, Горан Трајковски, Наќе Ту фекчиев, Сунчица 
Уневска, Бранд Ферро, Илир Харџи, Мануел Цимер, Амбасадор Сава Чеклиќ, Атанас 
Чупоски, Марија Џи џева, Стефан Шашков, Елизабета Шелева, Рада Шешиќ и др.

*  *  *

Логото на Астерфест во себе содржи асоцијација на повеќе графички 
еле менти со доминација на буквата А и погледот.

Со левата дијагонала е симболизиран нагорниот пат до некогашното 
Ки но Балкан, додека десната вертикала означува слегување до фотографските 
ате љеа на газдите Тошо и Бурчо. 

На средина се наоѓа светлината (проекторот, зеницата, сонцето). 
Горниот дел алудира на движечката ѕвезда и ридот со Царевите кули.
Марјан Захов – Пецев го смисли тоа лого. 
Еден прекрасен мајски ден, летото Господово 2005-то.
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ПРОГРАМА НА ТФА – Струмица

2007

 10 декември 
Инаугуративна проекција на ТФА

 ЗАТЕМНУВАЊЕ
 СРЕДНОВЕКОВНИ ФРЕСКИ ВО МАКЕДОНИЈА

2008

 25 јануари
 Архивирање на филмското наследство

 БРОД  
 КОМИТСКА ЛЕГЕНДА
 СОНЦЕ ЗАД РЕШЕТКИ

 29 февруари
Три црно-бели бисери

 ЖИТО ЗА НАРОДОТ 
 БУНТ НА КУКЛИТЕ
 ПОДАРОК ОД ВЕСЕЛИОТ МОЛЕР

 28 март
Кратки филмови на Митриќески

 ВРЕМЕ, ДЕН, ДВОБОЈ, ЕХО, ЉУБОВТА НА КОЧО ТОПЕНЧАРОВ

 24 април
 Филмска вечер на Астерфест во Тетово

 25 април
 Инсерти од РУБЉОВ и МАТЕЈ на локалните ТВ-станици

Програма на ТФА
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 9 мај
 Мултимедијален проект СТРУМИЦА 1918

 6-10 јуни
 Ретроспектива на играни филмови на Фазбиндер 

 19 јуни
 Филмска вечер на Астерфест во Кратово

 25 јули
 Филмска вечер на Астерфест во Скопје

 28 август
 Филмска вечер на Астерфест во Пробиштип

 31 октомври
Современите христијански мотиви на филмот

 ИСКУШЕНИЕ
 ЧАРЛИ ПАРКЕР, ЉУБОВ МОЈА

 29 ноември
 Портрет на АЦО АЛЕКСОВ

 15 декември
 Промоција на ЦД 15 РОДНОКРАЈЦИ

 26 декември
 Три филма на струмички автори

 СЕКС, ДРОГА И РОКЕНРОЛ
 ПИШТА
 АДИОС

2009

 30 јануари
 Промоција на новите изданија книги на Митко Маџунков и негово прогласување 

за почесен член на ТФА

 27 февруари
 Проекција на кратки филмови на браќата Манаки, фото-изложба од Манакиевци 

и промоција на книга за нив

 28 и 29 март
 Циклус каубојски (американски вестерн) филмови

1



23

 27-31 мај
 Реализација на јубилејното, V издание на Астерфест; прогласување на Илинденка 

Петрушева за почесен член на ТФА

 (пролет-лето)
 Освојување нови мултикинематички пространства: Мал парк, Вељуса, Терма 

Банско, Старо еврејско школо, Преведена, Дојран

 Летни филмски вечери на Астерфест во Скопје 
 (15 и 16 јуни во Мала станица и 25 јули во Кинотеката)

 2 август 
 Заокружување на I фаза на Проектот Растко - Македонија (Дигитална библиоте-

ка на културата и традицијата на Македонија)

 25 септември
 Проекција на ВРАТА во присуство на авторката Хуанита Вилсон

 12 и 13 декември 
 КНУТ ХАМСУН - норвешки филмови во Струмица

 21 декември 
 Проекција на Филм од БЕКЕТ (одбележување на 20-годишнината од смртта на 

Семјуел Бекет)

2010

  Јануари 
Божиќно претставување на првите филмови за ИСУС на Фердинанд Зека 
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Profesionalnite filmski avtori koi se rodeni, `iveat vo Evropa

ili poteknuvat od tuka nekade, ve}e imaat nov poligon za natprevar.

So niv se i site drugi, stranci ili doma{ni, koi so nasu{no par~e

film ja poddr`aa ovaa manifestacija.

Asterfest vo prvite 5 izdanija ja profilira{e celta da ja regi-

strira, afirmira i ovekove~i vrednosta na delata so potpis na novo-

mileniumskiot filmmejker.

Strumica, postojanoto prifa}ali{te na nemirnite umetni~ki duho-

vi pod trome|eto na dokumentarniot i fikcionalniot astraionski

svet e doma}in na bleskavi vizuelni slu~uvawa.

Zapadniot Balkan pove}e nema granici, a Svetot e na dofat, kako i

yvezdite.

So sre}a, verba i nade` - kon svetlinata.

I so galop na at koj ve}e ja razbral porakata na na{ite pretci.

Da se bide i da se opstoi, da se ostavi traga.

Na brojni na~ini.

Niz razni tiveriopolski porti.

.

So novi tehnologii, so ubava misla.

I so qubov, kon utre.

Vlez vo Kralstvoto na podvi`nite sliki



moto na AsterfestVI
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