Предмет: Информација за медиуми (Press release)
Учество на Факултетот за драмски уметности во Скопје на
интернационалните театарски фестивали МЕСС, БИТЕФ и МОТ
На 28 септември и на 1 и 2 октомври, како дел од регионалниот проект
ПРАВДА, студентите од Факултетот за драмски уметности во Скопје, заедно со
студентите од Академиите и Факултетите за драмски уметности од Загреб, Љубљана,
Белград, Нови Сад, Сараево и Цетиње ќе настапат на интернационалните театарски
фестивали МОТ во Скопје, БИТЕФ во Белград и МЕСС во Сараево.
Овој единствен проект започна во 2013 година, на иницијатива на Академијата
за драмски уметности ос Загреб, со основање на Регионалната мрежа на академии
(Словенија - Хрватска - Србија - Босна и Херцеговина - Македонија - Црна Гора). Во
текот на изминатите две години, седум меѓународни уметнички тимови на академиите
и факултетите подготвуваа одделни изведби на студентски драмски текстови, кои ги
соединија во еден впечатлив театарски омнибус.
Четириесетина студенти по актерство, драматургија, театарска режија,
сценографија и костимографија под менторство на професори од Факултетите и
Академиите учесници во овој проект, претставија концепт кој досега не е виден на
нашите студентски театарски фестивали и со извонредната изведба на оваа креативно
и продукциски доста захтевна задача, студентите од седумте академии и факултети
покажаа дека не се само иднина туку и тоа како возбудлива сегашност на уметноста и
културата на овие простори и потврдија дека треба да им се овозможат нови вакви
прилики за средби и меѓународна соработка.
ЗА ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ - Скопје
Факултетот за драмски уметности во рамките на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", е
уметнички факултет и научно-наставна институција од подрачјето на драмските уметности, во
кој се изведуваат универзитетски студии од областа на театарот, филмот и телевизијата низ
уметничко и научно творештво, продукција и јавно прикажување на уметничките остварувања,
како и издавање на книги и публикации. Универзитетските студии по Драмско актерство,
Драматургија, Театарска режија, Продукција, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање и
Филмска и ТВ монтажа, траат осум семестри или четири години. На факултетот се изведуваат и
постдипломски студии по Актерска игра, Драматургија, Продукција, Театарска режија,
Театрологија, Филмско и електронско снимање, Филмска и тв режија, Филмско и тв сценарио и
Монтажата како аудиовизуелно естетско поимање, а од 2014 година и докторски уметнички
студии по сценскоизведувачки и аудиовизуелни уметности и продукција во
сценскоизведувачките и аудиовизуелните уметности.
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