САБОТА, 04.11.2017.
Факултет за драмски уметности
„Дома“ од Људмила Разумовска

НЕДЕЛА, 05.11.2017.
Факултет за драмски уметности
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 10:00 h

19:00 h

претстава на студентите од 4 година по актерска игра од
Факултетот за драмски уметности во Белград, во класата на ред.
проф. Биљана Машиќ и Павле Лазиќ соработник

ИЗЛОЖБА

20:30 h

Изложба на цртежи од испитни претстави - Лидија Вујисиќ

ФИЛМСКА ПРОЕКЦИЈА
ФДУ Белград

ПЕТОК, 03.11.2017.
Драмски театар
СВЕЧЕНО
ОТВОРАЊЕ

20:00 h

„Елка кај Иванови“ испитна претстава на студентите по актерска
игра од Факултетот за драмски уметности во Скопје, во класата на
проф. м-р Зоја Бузалковска и асс. м-р Александар Степанулески

Коктел
FRIDAY, 03.11.2017.
Drama theatre
OPENING
CEREMONY

22:00 h

20:00 h

„Christmas at the Ivanovs“ exam performance of the students of
playacting from the Faculty of Dramatic Arts in Skopje, in the class of
prof. MSc. Zoja Buzalkovska and assistant MSc. Aleksandar
Stepanuleski

Cocktail

22:00 h

21:30 h

• „Утопија“, режија Матија Глушчевиќ, 2 година филмска и ТВ
режија; ментор проф. Нарциса Даријевиќ (20:23 мин.)
• „Кој дава“ режија Ленка Јовановиќ, 3 година филмска и ТВ
режија; ментор проф. Срѓан Голубовиќ (22:22 мин)
• „Живот по Москри“, режија Горан Николиќ, 4 година филмска
и ТВ режија; ментор проф. Милан Тодоровиќ (28:29 мин)
• „Последен повик“, режија Милена Грујиќ, 3 година филмска и
ТВ режија; ментор проф. Срѓан Голубовиќ (16:37 мин)

SATURDAY, 04.11.2017.
Faculty of dramatic arts
„Home“ by Ljudmila Razumovska 19:00 h
Performance of the students of 4th year of playacting from the
Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, in the class of prof. Biljana
Mashich and associate Pavle Lazich

EXHIBITION

20:30 h

Факултет за драмски уметности
„Чекајки го Годо“ од Семјуел Бекет

19:00 h

Испитна претстава на студенти од Факултетот за уметности Приштина – Звечан;
мастер класа под водство на проф. Дејан Цицмиловиќ

ФИЛМСКА ПРОЕКЦИЈА
АГРФТ Љубљана, АДУ Загреб

21:00 h

• „Ограбена душа“, режија Аугуст Адриан Браатз, 3 година филмска и ТВ режија
(28:17 мин.) - АГРФТ Љубљана
• „Ања Гања“, режија Петар Бизјак, 3 година филмска и ТВ режија (19:15 мин.) АГРФТ Љубљана
• „Ограничено“, режија Лео Черниц, 2 година филмска и ТВ режија (20:21 мин.)
- АГРФТ Љубљана
• „Погоден“, режија Петар Бизјак, 2 година филмска и ТВ режија
( 25:07 мин.) - АГРФТ Љубљана
• „13+“, режија Никица Здуниќ, 3 година филмска и ТВ режија; ментор проф.
Звонимир Јуриќ, продуцент Татјана Бакота (21 мин.)
• „Жени, жени, жени“, режија Никица Здуниќ, 3 година филмска и ТВ режија;
ментор проф. Горан Девиќ, продуцент Татјана Бакота (23 мин.)
• „Кика“; режија Марина Зграбљиќ, 2 година филмска и ТВ режија; ментор
проф. Горан Девиќ, продуцент Марина Зграбљиќ (17:31 мин.)

SUNDAY, 05.11.2017.
Faculty of dramatic arts
SCIENTIFIC CONFERENCE
Faculty of dramatic arts
„Waiting for Godot“ by Samuel Beckett

10:00 h
19:00 h

Exhibition of drawings from the exam performances-Lidija Vujisikj

Exam performance of the students of Faculty of Dramatic Arts Prishtina-Zvechan;
master class under the guidance of prof. Dejan Cicmilovikj

FILM PROJECTIONS
FDU Belgrade

FILM PROJECTIONS
AGRFT Ljubljana, ADU Zagreb

21:30 h

• „Utopia“, directed by Matija Glushchevikj, 2nd year of film and tv
directing; mentor prof. Narcisa Darijevikj (20:23 min.)
• „Who gives…“ directed by Lenka Jovanovich, 3rd year of film and tv
directing; mentor prof. Srgjan Golubovikj (22:22 min)
• „Life according to Moskri“, directed by Goran Nikolich, 4th year in
film and tv directing; mentor prof. Milan Todorovich (28:29)
• „Last call“, directed by Milena Grujich, 3rd year film and tv
directing; mentor prof. Srgjan Golubovikj (16:37 min)

21:00 h

• „Robbed soul“, directed by August Adrian Braatz, 3rd year film and tv directing
(28:17) - AGRFT Ljubljana
• „Anja Ganja“, directed by Petar Bizjak, 3rd year film and tv directing (19: 15 min) –
AGRFT Ljubljana
• „Limited“, directed by Leo Chernic, 2nd year film and tv directing (20:21 min) –
AGRFT Ljubljana
• „The Stricken”, directed by Petar Bizjak, 2nd year film and tv directing (25:07) –
AGRFT Ljubljana
• „13+“, directed by NIkica Zdunikj, 3rd year film and tv directing; mentor prof.
Zvonimir Jurikj, producer Tatjana Bakota (21 min)
• „Women, women, women“, directed by Nikica Zdunikj, 3rd year film and tv
directing; mentor prof. Goran Devikj, producer Tatjana Bakota (23 min)
• „Kika“; directed by Marina Zgrbljikj, 2nd year film and tv directing; mentor prof.
Goran Devikj, producer Marina Zgrbljikj (17:31 min.)

ВТОРНИК, 07.11.2017.
Факултет за драмски уметности
„Метаморфози“ („Преобразба“)
од Франц Кафка

19:00 h

претстава на студентите од 3 година по актерска игра од
Акадамија за драмски уметности во Загреб, во режија на
студентот Хрвоје Корбар

ФИЛМСКА ПРОЕКЦИЈА
ФДУ Скопје, ФДУ Приштина
ПОНЕДЕЛНИК, 06.11.2017.
Факултет за драмски уметности
„Граѓанинот благородник“ од Молиер

19:00 h

претстава на студентите по актерска игра од Факултетот за драмски
уметности Приштина, во класата на проф Астрит Кабаши

„Љубовни насмевки“ од Чехов

21:00 h

Испитна претстава на студенти од Југозападен универзитет „Неофит
Рилски“ Благоевград; 4 година во класа на проф. Огнијан Спиров

MONDAY, 06.11.2017.
Faculty of dramatic arts
„The Bourgeois Gentleman“, Moliere

19:00 h

Performance of students of playacting of the Faculty of Dramatic Arts in
Prishtina, in the class of prof. Astrit Kabashi

„Love smiles“ by Chekhov

21:00 h

Exam performance of students of the Southwestern University „Neofit
Rilski“ Blagoevgrad; 4th year in the class of prof. Ognijan Spirov

21:00 h

• „Награда“, режија Лидија Мојсовска, „Ќе дојдат децата“,
режија Ана Јакимска; дипломски филмoви на катедрата за
Филмска и ТВ режија; ментор проф. д-р Антонио Митриќески
(16:32 и 19:00 мин.)
• „Даглас“, режија Батухан Ибрахим; 1 година на катедрата за
Филмска и ТВ режија; ментор проф. д-р Антонио Митриќески
(11:42 мин.)
• „Меморија“, режија Тимоти Глигоров; „Скитник“, режија Бојан
Веселиновиќ; „Матура“, режија Иван Костадинов; „Систем“,
режија Драган Спасов; 1 година на катедрата за Филмска и ТВ
монтажа; ментор проф. м-р Лазар Секуловски, доц. м-р
Владимир Павловски (13:23; 5:47; 9:16; 8:30 мин.)

TUESDAY, 07.11.2017.
Faculty of dramatic arts
„Metamorphosis“ by Franz Kafka

19:00 h

Performance of the students of 3rd year playacting of the Academy
of dramatic arts in Zagred, directed by the student Hrvoje Korbar

FILM PROJECTIONS
FDА Skopje, FDA Prishtina

21:00 h

• „Award“, directed by Lidija Mojsovska, „The children will come“,
directed by Ana Jakimska; graduate films of the department of
Film and Tv directing; mentor prof. Phd. Antonio Mitrikjeski
(16:32 & 19:00 min.)
• „Douglas“, directed by Batuhan Ibrahim; 1st year film and tv
directing; mentor prof. Phd. Antonio Mitikjeski (11:42 min.)
• „Memory“, directed by Timoti Gligorov; „Tramp“, directed by
Bojan Veselinovic; „Matura“,directed by Ivan Kostadinov and
Marijan Petkovski; „System“, directed by Dragan Spasov; 1st year
film and tv editing; mentor prof. MSc. Lazar Sekulovski, ass. prof.
MSc. Vladimir Pavlovski (13:23; 5:47; 9:16; 8:30 min.)

ПРОГРАМА
PROGRAMME
ПРОГРАМА
PROGRAMME
ПРОГРАМА
PROGRAMME

СКОМРАХИ 2017
SKOMRAHI 2017
СКОМРАХИ 2017
SKOMRAHI 2017
СКОМРАХИ 2017
SKOMRAHI 2017

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Ss. Cyril and Methodius University

Факултет за драмски уметности - Скопје
Faculty of dramatic arts - Skopje

