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За 10-те лауреати
Покрај престижните Потковици како награди за
најдобрите автори во компетиција, од 2006 Астерфест,
а од 2007 и ТФА АФ – Струмица прогласуваат годишни
лауреати кои го сочинуваат соѕвездието на заслужни
филмски дејци што зачекориле на струмичка почва.
Традиционално од 2008 се одржуваат и Астер
портретите и Тивериополските филмски беседи во
манастирот „Воведение на Пресвета Богородица Еле
уса” во Велјуса. До 2010 лауреатите ги претставуваше
Илинденка Петрушева, а од 2011 лауреатите ги прет
ставуваат Сунчица Уневска и Гена Теодосиевска.
Овие фестивалски активности се одвиваат со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополитот Струмички г. Наум.

On the 10 Laureates
Besides the prestigious Horseshoes as awards
for the best authors in the competition, starting from
2006/07 Asterfest and TFA AF – Strumica announce annual award winners that constitute the constellation of
deserving filmmakers who stepped on Strumica soil.
Traditionally (since 2008), Aster Portrays and Tiberiopolian Film Talks are held in the Monastery of the “Most
Holy Theotokos Eleusa” in Veljusa. Up to 2010 laureates
were presented by Ilindenka Petruševa, and starting
from 2011 winners are presented by Sunčica Unevska
and Gena Teodosievska.
The festival activities are taking place with the blessing of His Excellency Metropolitan of Strumica Mr. Naum.

Хронолошки список
Chronological List
2006 БРАНКО ГАПО l BRANKO GAPO
ASTER Award for high achievements in auteur film
АСТЕР признание за високи достигнувања
		
во авторскиот филм

2010 БОРО ДРАШКОВИЌ l BORO DRAŠKOVIĆ
СПЕЦИЈАЛНО признание за исклучителна
		
режисерска поетика
HONORARY Award for exclusive director’s poetics

2007 КАРОЉ ВИЧЕК l KÁROLY VICSEK
ASTER Award for high achievements
		
in auteur film
АСТЕР признание за високи достигнувања
		
во авторскиот филм

2010 ЖАРКО РАДИЌ l ŽARKO RADIĆ
СПЕЦИЈАЛНО признание за посебен придонес во
			
филмската, ТВ и драмската уметност
HONORARY Award for extra contribution in film,
			
TV and dramatic art

2008 ЛОРДАН ЗАФРАНОВИЌ l LORDAN ZAFRANOVIĆ
ASTER Award for high achievements in auteur film
АСТЕР признание за високи достигнувања
		
во авторскиот филм

2011 ЛАИЛА ПАКАЛНИНА l LAILA PAKALNINA
ASTER Award for high achievements in auteur film
АСТЕР признание за високи достигнувања
		
во авторскиот филм

2009 РАНГЕЛ В’ЛЧАНОВ l RANGEL VULCHANOV
ASTER Award for high achievements
		
in auteur film
АСТЕР признание за високи достигнувања
		
во авторскиот филм

2011 САЛАЕТИН БИЛАЛ l SALAETIN BILAL
СПЕЦИЈАЛНО признание за високи достигнувања
			
во филмската и драмската уметност
HONORARY Award for high achievements in film
			
and dramatic arts

2010 МИГЕЛ ЕРМОСО l MIGUEL HERMOSO
ASTER Award for high achievements
		
in auteur film
АСТЕР признание за високи достигнувања
		
во авторскиот филм

2011 ТИМОТИ БАЈФОРД l TIMOTHY BYFORD
СПЕЦИЈАЛНО признание за високи достигнувања
			
во филмската и ТВ уметност
HONORARY Award for high achievements in film
			
and TV arts

Бранко Гапо (1931-2008)
македонски режисер

Бранко Гапо

2006

Бранко Гапо е еден од најголемите македонски автори, кој успеа
да реализира шест, односно најголем број играни филмови во нашата земја, од кои секој има свое место во историјата на македонскиот
филм. „Време без војна“ е неговиот најнаградуван филм, а многу приз
нанија освоија и „Најдолгиот пат“ и „Истрел“. Но, еднакво обележје на
сè она што Гапо значеше за развојот на домашната кинематографија
и филмска култура, имаа и „Денови на искушение“, „Време, води“ и
„Македонска сага“.
Меѓутоа, опусот на Гапо ни оддалеку не завршува тука. Тој беше
еден од оние автори чија опседнатост со уметноста и потребата да се
говори преку неа, резултираше со над 40 документарни филмови, со
исто толку радиодрами, телевизиски драми, но и критики, рецензии,
кратки раскази. „Птиците доаѓаат“, „Граница“, „Помеѓу две разделби“,
„Градот на Вардар“, „Последните номади“, „По пат одам, за пат прашам“ се само неколку од неговите исклучителни документарци.
Од особено значење во опусот на Гапо е неговата поврзаност и
соработка со домашните писатели, како и неговото посебно чувство
за времињата. Тој овековечи многу значајни дела и романи, но најзначајно е дека низ неговите дела дише Македонија, во нив е исцртан нашиот менталитет и сето она што ја одбележа нашата историја, а со неа
и македонскиот народ. Со своите филмови Гапо ја претстави својата
земја на сите континенти.

Branko Gapo (1931-2008)
Macedonian director

Branko Gapo

2006

Branko Gapo is one of the biggest Macedonian authors who succeeded in making six films i.e. the largest number of films in our country,
and each of them has its special place in the history of the Macedonian
film. “Time Without War” is his most awarded film, while his “The Longest
Journey” and “А Shot” have also won many awards. However, “Days of
Temptation”, “Times, Waters” and “Macedonian Saga” have been of an
equal significance for all of what Gapo meant for the development of the
Macedonian cinematography and film culture.
Nevertheless, the works of Gapo do not end here. He was one of
those authors whose obsession with art and the need to speak through
it, resulted in over 40 documentary films, about the same number of radio plays, television plays and criticisms, reviews, short stories. „The Birds
are Coming”, „The Border”, „Between the Two Farewells”, „The City on the
River Vardar”, „The Last Nomads”, „Going on the Way, Asking for the Way”
are just a few of his outstanding documentaries.
Of particular importance in the works of Gapo is his relation and
cooperation with local writers, and especially his sense of times. He has
eternalized many important works and novels, but most important is that
Macedonia breathes through his works and they illustrate our mentality
and everything significant for our history and for the Macedonian people
as well. With his films, Gapo represented his country on all of the continents on the Earth.

Карољ Вичек (1941)
режисер и сценарист од Војводина, Србија

Карољ Вичек

2007

Карољ Вичек, авторот со унгарско потекло кој е роден во Нови
Сад, некаде се води како српски, а некаде како унгарски режисер.
Што и не е случајно, бидејќи тој цел свој работен век еднакво е и српски и унгарски автор, такви се неговите теми, јазикот, пристапот, но
и признанијата. Во текот на својата 40-годишна кариера доби над педесет признанија, како во тогашна Југославија, така и во Унгарија, но
и насекаде во светот.
Неговите документарни и играни дела, како и телевизиски филмови, учествуваа на бројни фестивали и секаде беа одлично примени. Затоа и не беше изненадување кога во 1996 година Унгарија му
ја додели наградата за животно дело „Златна пеперутка“ за неговата
успешна работа во оваа земја, но и во светот.
Авторот кој одлично ја познава етиката и естетиката на филмот,
почна со 15 документарни и три играни филма за белградска „Неопланта филм“. Веќе со нив се виде дека станува збор за вонсериски
автор, чии дела толку „лесно“ освојуваа награди. Неговите теми, често врзани со селата во Војводина, но и во Унгарија, со обичниот човек, со социјалните проблеми, како и со сè уште актуелниот проблем
на заминување на младите од малите средини, оставаа силен впечаток. Меѓу играните ќе ги издвоиме „Парлог“, „Трофеј“, „Зајдисонце“,
а од другите позначајни дела „Тест“, „Повратник“, „Пинки“, „Црниот
глобус“, „На сува земја“ па сè до „Холивуд на Дунав“.

Károly Vicsek (1941)

director and screenwriter from Vojvodina, Serbia

Károly Vicsek

2007

Karolj Vichek, an author of Hungarian origin, born in Novi Sad, is
sometimes addressed as Serbian and sometimes as Hungarian director.
It is not surprising, because his whole life he works equally as Serbian and
as Hungarian author, and such are also his subject matters, language,
access, and the acknowledgments as well. During his 40 years of career
he won over fifty awards, both in former Yugoslavia and in Hungary, and
worldwide too.
His documentaries and short films, as well as television films, have
participated in numerous festivals and have been well received everywhere. Therefore, it was no surprise when in 1996, Hungary awarded him a
lifetime achievement award, the “Golden Butterfly”, for his successful work
in this country and worldwide as well.
The author, who is well familiar with the ethics and aesthetics of the
film, began with 15 documentaries and three feature films for the Belgrade “Neoplanta film”. At that time it was already obvious that he was
extraordinary author whose works were winning awards so “easily”. His
subject matters, often linked to the villages in Vojvodina, but also in Hungary, to ordinary people with social problems, as well as to the ongoing
problem of young people leaving the rural areas, made a strong impact.
Among his feature films, we can mention “Parlog”, “Trophy”, “Sunset”,
while from the other major works: “Test”, “Tropic” “Pinky,” “Black Globe”,
“On Dry Land” up to the “Hollywood on the Danube”.

Лордан Зафрановиќ (1944)
режисер и сценарист од Хрватска

Лордан Зафрановиќ

2008

Режисерот и сценарист Лордан Зафрановиќ ў припаѓаше на познатата прашка генерација во поранешна Југославија, чии филмови
беа на врвот на европската кинематографија. Заедно со Грлиќ, Кустурица, Карановиќ, Паскаљевиќ и Марковиќ во 1970-тите и 1980-тите
години ги создадоа делата што ја одбележаа тогашната југословенска
кинематографија, а кои преку ноќ се претвораа во култни и лесно успеваа да ги поминат границите на својата земја.
„Окупација во 26 слики“ на Зафрановиќ стана амблем на едно
време. Тоа на крајот на 1970-тите години беше еден од најгледаните филмови во Југославија и во Чехословачка, тој филм му ја донесе големата пулска „Арена“, а беше номиниран и за „Златна палма“
на Канскиот фестивал. Со овој филм ја започна и својата трилогија,
продолжувајќи и во „Падот на Италија“ и „Вечерни ѕвона“ еднакво
силно и вознемирувачки да говори за апсурдноста на некои други
времиња, за национализмот, за злосторствата.
Во текот на своето 50-годишно творештво тој направи стотина
кратки, документарни и играни филмови, во кои говори и за љубовта,
одмаздата, социјалните проблеми, неправдите и болките на својот
народ, но и пошироко. Неговите филмови, како и оние на неговата
генерација, имаа големо влијание на европскиот филм. Војната го
прекина сето тоа, но Зафрановиќ и денеска верува дека најдобри
филмови се прават тогаш кога во општеството има конфликти.

Lordan Zafranović (1944)

director and screenwriter from Croatia

Lordan Zafranović

2008

The director and screenwriter, Lordan Zafranovic, belonged to the
famous Prague generation in the former Yugoslavia, whose films were on
the top of the European cinematography. In the 1970s and 1980s, along
with Grlic, Kusturica, Karanovic, Paskaljevic and Markovic, he created the
works that marked the former Yugoslav cinematography at that time and
that have turned overnight into a cult and managed to cross the borders
of the country easily.
His “Occupation in 26 pictures” became a symbol of a certain time.
At the end of the 1970s it was one of the most popular films in Yugoslavia
and Czechoslovakia, the film that brought him the great Pula Film Festival
“Arena” award and he was also nominated for the “Golden Palm” at the
Cannes Festival. This film is the beginning of his trilogy, and in “The Fall of
Italy” and “Evening Bells” he continues to talk equally strong and disturbingly
about the absurdity of some other times, the nationalism and crimes.
During his 50 years of work he made hundreds of short, documentary
and feature films, in which he has spoken of love, revenge, social problems,
injustices and pains of his people, and beyond. His films, like those of his
generation, had a major impact in Europe. The war interrupted all of it,
but today Zafranovic believes that the best movies are made when there
are conflicts in society.

Рангел В’лчанов (1928)
режисер, сценарист и актер од Бугарија

Рангел В’лчанов

2009

Рангел В’лчанов, пред да ја прими наградата во Струмица, во
својата земја беше избран за режисер на 20-тиот век. Авторот, кој зад
себе има 50-годишна кариера и кој поминал низ многу проблематични периоди и забрани, денес еднакво ја сака суштината, а не формата.
Тоа што се смета за еден од најголемите бугарски режисери, тоа што
има интернационална слава и признанија не значи многу, ако не умеете да ја наслушнете вечноста и да се поклоните пред неа. Со тие зборови В’лчанов ги одушеви сите при примањето на наградата „Астер“,
кога во манастирот во Велјуса не дозволи да се зборува за филмската
уметност која е минлива, наспроти убавината и вечноста на манастирот, на тишината, и на вечните преданија кои живеат во него.
Сите филмови на В’лчанов секогаш предизвикуваа полемики,
реакции и се сметаа за радикални и провокативни. Уште од „Малиот
остров“, „Првата поука“ и „Сонце и сенки“ се зборуваше дека отстапува од тогашната естетика и дека со своите теми и пристап навлегува
онаму каде што во комунистичка Бугарија не беше дозволено. Во тоа
време беше наречен „уметник на народот“, кој во потрага по слобода во 1970-тите мораше да замине за Чехословачка. Таму, по две децении, конечно, го направи автобиографскиот „Лакирани чизми на
незнајниот војник“.
Последните години повеќе е завртен кон прашањето со кое во
1985 во „Каде патувате“ предизвика нови полемики. Неговиот последен филм има наслов „Сега на каде?“.

Rangel Vulchanov (1928)
director, screenwriter and actor from Bulgaria

Rangel Vulchanov

2009

Prior to receiving the award in Strumica, Rangel Vulchanov was selected the best director of the 20th century in his country. The author, who
has 50 years of career behind him and who has been through many difficult periods and prohibitions, today equally appreciates the substance,
not the form. The fact that he is considered one of the biggest Bulgarian
directors, that he is internationally famous and recognized, does not mean
much if you cannot to listen to the eternity and worship it. Using those
words, Vulchanov impressed everybody present at the ceremony of receiving the “Aster” award, when at the Veljusa monastery he did not allow
a discussion about film art which is ephemeral, as opposed to the beauty
and eternity of the monastery, of the silence and the enduring legends
that live in it.
All of his films always caused controversies, reactions and were considered radical and provocative. From the very beginnings, “On a Small Island”, “First lesson” and “Sun and Shadow”, it was said that he was making
digressions from the aesthetics and that with his subject matters and approach he was getting somewhere where in communist Bulgaria it was not
allowed. At that time he was called “Artist of the people”, who searching
for freedom in the 1970s had to move to Czechoslovakia. There, two decades later, he finally made the autobiographical “The Unknown Soldier’s
Patent Leather Shoes”. During the last years he is becoming more focused
on the question that in the year 1985 in “Where are You Going?” triggered
new controversies. His latest film is entitled “Which Way Today?”.

Мигел Ермосо (1942)
режисер и сценарист од Шпанија

Мигел Ермосо

2010

Мигел Ермосо во своите дела ја носи душата на Шпанија. Иако
за цело време во 35-годишната филмска кариера останува врзан за
телевизијата, се чини дека ќе успее сето тоа да го испреплете на неверојатен начин со кратките филмови, но и со многу успешните седум
долгометражни играни филмови. Сè она што овој андалузиски автор,
роден во Гранада, го носи од својата земја, умее фасцинантно да го
искористи како инспирација во своите остварувања.
Во неговата филмографија останува запишано дека има исто толку номинации колку и награди. “Бегалци”, „Измамници“, „Како молња“,
„Крајот на мистеријата“, филмови кои говорат за шпанскиот менталитет низ семејните и интимни драми, како и низ навраќањето на шпанската граѓанска војна, му донесоа на Ермосо неприкосновени победи
за сценарија од самиот еснаф во Шпанија. Но, покрај другите награди,
ќе ги освои и оние на публиката. „Марбела“ беше неговиот обид во
Холивуд, па сепак, Ермосо се врати и ў остана верен на љубовта кон
својот народ и земја.
Во неговите дела играле Франциско Рабал, Нино Манфреди,
Фернандо Гомез, Род Тејлор и Брит Екланд, но она на што овој интересен и непредвидлив автор секогаш им ги подредува своите дела,
се вистинските животни приказни. Како и иднината на „Нашите деца“,
во краткиот филм со кој учествуваше во големиот европски омнибус
на 24 автори посветен на „Визиите на Европа“.

Miguel Hermoso (1942)
director and screenwriter from Spain

Miguel Hermoso

2010

Miguel Ermoso carries the soul of Spain in his works. Although
throughout his 35 years of film career he remains connected to the television, it seems that he succeeds in interweaving it in an amazing way with
short films, and also with the seven very successful long feature films.
Everything that this Andalusian author, born in Granada, brings from his
own country, can be fascinatingly used by him as an inspiration in his
achievements.
His filmography proofs that he has as many nominations as awards
received. “Fugitives”, “Rogues,” “In a Lightning”, “The End of the Mystery”,
films that speak of the Spanish mentality through family and intimate dramas, as well as through the Spanish Civil War, brought to Hermoso unchallenged awards for scenarios from the very guild in Spain. But, among
other awards, he will win those of the audience as well. “Marbella” was his
attempt in Hollywood. Nevertheless, Hermoso came back and remained
faithful to his love for his people and country.
Francisco Rabal, Nino Manfredi, Fernando Gomez, Rod Taylor and
Britt Ekland have played in his films, but what this interesting and unpredictable author always refers his works to, are the real life stories. Such as
the future of “Our Kids”, in the short film that he participated with in the
large European omnibus of 24 artists devoted to the “Visions of Europe”.

Боро Драшковиќ (1935)
режисер и писател од Србија

Боро Драшковиќ

2010

Боро Драшковиќ е филмски, театарски и телевизиски режисер,
тој е сценарист, писател, педагог, професор, еден од ретките кој има
предавано на Универзитетите низ цел свет (САД, Индија, Кувајт, Ирак,
Унгарија, Норвешка). Карактеристично за него е што еднакво успешно се занимаваше со сите медиуми, освојувајќи награди и признанија
од различни градови во светот, но најголем придонес даде како педагог извршувајќи огромно влијание на генерации автори во поранешна
Југославија, во Југоисточна Европа, но и пошироко. Тој остави силна
трага во филмската и театарска естетика на овие простори, претворај
ќи се во своевидна парадигма.
Неговите дела беа силно врзани за сите промени во тогашна Југославија. Не случајно, првата претстава која во 1969-та беше забранета е токму на Драшковиќ, „Кога цутеа тиквите“. Иако овој настан
на сензибилниот и емотивен автор остави силна трага, тој продолжи
со својата работа, создавајќи во 1970-тите и 1980-тите бројни незаборавни телевизиски и играни филмови. Во 1969 со првиот долгометражен филм „Хороскоп“ доби почесна награда во Берлин. Следуваа „Нокаут“, „Вжештување“, извонредниот портрет на балканскиот
менталитет во „Животот е убав“, па сè до неговата жестока критика на
распадот на Југославија во „Вуковар, една приказна“.
Драшковиќ напиша и голем број книги за режија и глума, а ја
основаше и катедрата за режија на Универзитетот во Нови Сад. Тој
несомнено е еден од највлијателните југословенски автори во втората половина на 20-тиот век. Својот 75-ти роденден го прослави на
„Астерфест”.

Boro Drašković (1935)
director and writer from Serbia

Boro Drašković

2010

Boro Drašković is a film, theater and television director. He is also a
screenwriter, a writer, an educator, a lecturer and one of the few who has
taught at Universities around the world (USA, India, Kuwait, Iraq, Hungary,
Norway). What is interesting about him is that he successfully managed
to work with all media, winning awards and acknowledgments from various cities in the world, but his biggest contribution was as an educator
who significantly influenced many generations of authors in the former
Yugoslavia, Eastern Europe and beyond. He left a strong impression in the
film and theatrical aesthetics in these areas, turning himself into a sort of
paradigm.
His works were firmly connected to all of the changes in the former
Yugoslavia. Therefore, the first play banned in the 1960s was Drašković’s
“When Pumpkins Blossomed”. Although this event largely influenced the
sensitive and emotional writer, he continued his work creating a number
of unforgettable television and feature films in the 1970s and 1980s. In
1969, his first feature film “Horoscope” got an honorary award in Berlin.
The following were “The Rogue”, “Burning”, the brilliant portrait of the
Balkan mentality in “Life is Beautiful”, up to his fierce criticism of the
breakup of Yugoslavia in “Vukovar, Poste Restante”.
Drašković has written many books on directing and acting, and has
also founded the Directing Department at the University of Novi Sad. He
is undoubtedly one of the most influential Yugoslav authors in the second half of the 20th century. He celebrated his 75th birthday at AsterFest.

Жарко Радиќ (1950)
филмски, ТВ и театарски актер од Хрватска

Жарко Радиќ

2010

Актерот Жарко Радиќ, и покрај тоа што играше во бројни партизански филмови во поранешна Југославија, што оствари многу ис
клучително впечатливи улоги и сè уште се памети по долгогодишните
телевизиски серии, сепак, и по 40 години кариера го носи прекарот
Јастреб. Станува збор за една од партизанските улоги која ја одигра
многу рано и која, со само 13 епизоди од серијата „Капелски кресови“, му донесе таква популарност по која се памети и денес. Кога ќе
се осврнете на сите педесетина улоги што досега ги остварил Радиќ,
кој е исклучително талентиран и маркантен, се наметнува прашањето дали е тоа успех или проклетство.
Познатиот, пред сè, југословенски актер не можеме да го заборавиме во сериите „Сивиот дом“, во „Заборавени“ или во „Отпишаните“.
Тој оствари одлични улоги и кај Зафрановиќ во „Страдание по Матеј“, и во воените драми „Бошко Буха“ и „Девојачки мост“, во делата
на Баиќ „Директен пренос“ и „Почетен удар“, но и во македонскиот
филм „Пресуда“ на Трајче Попов. Едноставно, Радиќ е дел од нашата
филмска култура и историја, тој е актер со силен печат во југословенската кинематографија.
Многу години тој помина и во театарот, каде што исто така оствари респектабилен број улоги. Па сепак, и самиот вели дека сè
уште не успеал да одигра улога со која ќе направи да биде заборавен
Јастреб.

Žarko Radić (1950)
film, television and theater actor from Croatia

Žarko Radić

2010

The actor Žarko Radić, besides the fact that he played in numerous
partisan films in the former Yugoslavia, had very impressive roles and he
is still remembered by the years long television series, and yet, after 40
years of career, he still carries the nickname “Jastreb” (Hawk). It is one of
the partisan roles he played at the very beginning of his career and which,
with only 13 episodes of the serial “Kapelski kresovi”, brought him such a
great popularity which he is remembered by even today. When you look
at all fifty roles played by Radić, who is extremely talented and remarkable, there is a question as to whether it is a success or a curse.
The famous, and primarily Yugoslav actor, remains unforgettable in
the series “Sivi Dom”, “The Forgotten” or “The Written-Off.” He had great
roles in Zafranović’s “Passion According to Matthew”, and in the war dramas “Boško Buha” and “Maiden Bridge”, in the Bajić’s films “Live Broadcast” and “Initial Kick”, and in the Macedonian film “The Verdict” by Trajče
Popov. In simple terms, Radić is part of our film culture and history. He is
an actor who made a strong impact in the Yugoslav cinematography.
He spent many years in the theater, where he also had a respectable
number of roles. Yet, he himself says that he still has not played any role
that will make him the forgotten “Jastreb”.

Лаила Пакалнина (1962)
режисерка од Латвија

Лаила Пакалнина

2011

Лаила Пакалнина има импресивна биографија на кратки и документарни авторски дела со кои се има претставено на големите
филмски фестивали, како Берлин, Венеција, Карлови Вари, а двапати била во трка и за европските „оскари“. Во своите дела таа успева
така да го наслика животот, откривајќи еден сосем поинаков свет,
кој погледнат со нејзините очи има друга боја, друго значење, друга
содржина. Делата на Пакалнина во себе го носат секојдневието, фатено низ објективот на современото живеење, но во кое таа со својата
светлина и детали на волшебен начин го вткајува вечното.
Краткиот филм „Вода“ беше номиниран за „Златна мечка“ во
Берлин, а „Папа Гена“ ў донесе награда во Оберхаузен. Најуспешен
ў е документарецот „Теодор“ со кој, меѓу другото, освои и Специјална награда во Карлови Вари, додека во трка за европските награди
влезе со краткиот „Оган“ и документарецот „Земја на соништата“. Со
драмата „Питон“ во Денвер, Пакалнина ја доби наградата „Кшиштоф
Кешловски“, а на „Астерфест“ премиерно го прикажа особениот документарец „На Рубиковиот пат“.
Во Струмица оваа необична авторка донесе свежина, истрајност
и посветеност што одушевува. Нескриена беше нејзината фасцинација што луѓето во оваа мала земја ги откриле нејзините дела. Но, ток
му таа со својот оригинален поглед на светот околу себе покажува
дека сите луѓе се поврзани и препознавањето е едноставно за упорните трагачи и вечни вљубеници во животот.

Laila Pakalnina (1962)
director from Latvia

Laila Pakalnina

2011

Laila Pakalnina has an impressive biography of short and documentary
films that she has participated with at major film festivals such as Berlin,
Venice, Karlovy Vary, and has been twice nominated for the European
“Oscars”. In her works, she manages to paint life, revealing a totally different
world, which when looked at through her eyes has a different color, different
meaning, different content. The films of Pakalnina carry in themselves the
everyday life, captured through the lens of modern living, but in which,
using her light and details, she has magically inwrought the eternity.
The short film “Water” was nominated for the “Golden Bear” in
Berlin, and “Papa Gena” got her an award in Oberhausen. Her most
successful documentary is “Theodore” which, among other things, won a
Special Award in Karlovy Vary, while in the nominations for the European
awards she participated with the short film “Fire” and the documentary
“Dreamland”. In Denver, Pakalnina won the “Krzysztof Kieślowski” award
for the play “The Python”, and her outstanding documentary “On Rubik’s
Road” had its premiere at “AsterFest”.
In Strumica, this unusual author brought freshness, perseverance
and dedication that truly astonishes. She could not hide her fascination
that the people in this small country had found out about her works. But
it is exactly her original view of the world that shows that all people are
connected and that identification is simple for the persistent seekers and
everlasting life-lovers.

Салаетин Билал (1942)
филмски, ТВ и театарски актер од Македонија

Салаетин Билал

2011

Салаетин Билал, како еден од ретките актери што еднакво говори и игра во филмови и претстави на македонски, албански и турски
јазик, е неизоставен дел од нашата уметничка сцена. Неговиот придонес во филмот, театарот и телевизијата е толку голем што тој е вграден во нивната историја и во нашата колективна меморија, тој е сите
оние ликови на кои се сеќаваме и не се сеќаваме, но секогаш кога ќе
ги видиме ги препознаваме. Билал има играно многу, и секогаш со
голема љубов и посветеност, со таков влог чија емоција, било да се
работи за главен или за спореден лик, не се заборава.
Овој вонсериски актер има играно во над 30 филмови и соработувал со сите значајни македонски автори, со Бранко Гапо („Време,
води“, „Македонска сага“), со Димитрие Османли („Ангели на отпад“),
со Столе Попов („Џипси меџик“), со Милчо Манчевски („Прашина“,
„Сенки“, „Мајки“), но има играно и со Џин Хекман во „Зад непријателската линија“, како и во наградуваниот турски филм „Таква“ на Озер
Кизилтан. Тој одигра бројни ролји и во неговиот матичен Турски театар („Дервишот и смртта“, „Коштана“, „Хамлет“, „Отело“, „Медеја“,
„Хасанагиница“, „Проклета авлија“, „Ревизор“, па сè до современите,
„Кавкаски круг со креда“) и многу други, а публиката го препознава и
по бројните телевизиски серии.
Билал не запира и денес, негова опсесија е глумата и наградата
во Струмица беше само поттик да се продолжи понатаму.

Salaetin Bilal (1942)
film, TV and theater actor from Macedonia

Salaetin Bilal

2011

Salaetin Bilal, as one of the few actors in films and theater plays who
equally speak and play in Macedonian, Albanian and Turkish language,
is a vital part of our artistic scene. His contribution to the film, theater
and television is so large that it is embedded in their history and in our
collective memory. He is all those characters that we remember and we
do not remember, but whenever we see them we recognize them. Bilal
has played a lot and always with great love and devotion, investing such
emotions, which whether playing major or minor role, is just simply unforgettable.
This extraordinary actor has played in over 30 films and collaborated
with all major Macedonian authors, such as Branko Gapo (“Times, Waters”,
“Macedonian Saga”), Dimitrie Osmanli (“Angels of a Dump”), Stole Popov
(“Gypsy Magic”), Manchevski (“Dust”, ”Shadows”, “Mothers”), but has also
played with Gene Hackman in “Behind enemy lines” and the award-winning Turkish film “Takva” by Ozer Kiziltan. He has played numerous roles in
the Turkish theater he was employed with (“The Dervish and the Death”,
“Koštana”, “Hamlet”, “Othello”, “Medea”, “Hasanaginica”, “The Damned
Yard”, “The Government Inspektor”, up to the contemporary “The Caucasian Chalk Circle” and many other), while the audience remembers him
also from the numerous television series.
Bilal does not stop even today. Acting is his obsession and the award
in Strumica was just an incentive to continue.

Тимоти Бајфорд (1941)
филмски и ТВ режисер од Англија

Тимоти Бајфорд

2011

Тимоти Џон Бајфорд, авторот на култните југословенски телевизиски серии од 1970-тите години, беше десеттиот добитник на наградата на “Тивериополската филмска алијанса” и “Астерфест” за своите
достигнувања и придонес на филмот и телевизијата. Иако минатата
година прослави 50 години работа, тој сè уште ужива во откривање
и преоткривање на светот. Впрочем, исто како и неговата некогашна многу гледана серија „Невен“. Во Струмица се прикажа само една
епизода, па сепак, нејзината свежина, необичност, откаченост и луцидност успеа да ги плени и најмладите генерации.
Бајфорд е роден близу Хемпшир во Англија. Отпрвин бил фасциниран со театарот, за потоа да влезе во познатата телевизиска куќа
Би-би-си каде што сакал да работи на одделот за документарен филм.
Но, по играта на случајот влегол во детската програма и таму ја пронашол вистинската инспирација. Откако ќе се пресели во Југославија,
ќе го пронајде чика Јово Змај и магазинот „Невен“ и ќе ја направи серијата која образуваше бројни генерации. Покрај „Невен“, Бајфорд
направи уште неколку извонредни серии за деца, како „Полетарец“,
„Бабино внуче“, „Неделен забавник“.
Бајфорд работел во златното време на Би-би-си, но и во златните времиња на Белградската и на Сараевската телевизија. Она што е
најважно за него, е и покрај работата, а и во неа, човек да се задржи
себеси. При примањето на наградата во Струмица тој им се заблагодари на децата кои му овозможуваат и понатаму да го задржи детето
во себе.

Timothy Byford (1941)
film and television director from England

Timothy Byford

2011

Timothy John Byford, the author of the cult television series of 1970s,
was the tenth winner of the Tiberiopolian Film Alliance and AsterFest for
his achievements and contribution to the film and television. Although
last year he celebrated 50 years of work, he still enjoys discovering and
rediscovering the world. Indeed, the same as his very popular series
“Marigold”. In Strumica, we saw only one episode. However, its freshness,
unusualness, craziness and eloquence have managed to enchant even
the youngest generations.
Byford was born near Hampshire in England. At first, he was fascinated with the theater, and then later he entered the famous television company BBC where he wanted to work in the department of documentary
film. But, incidentally he got himself into the children’s program and there
he found the true inspiration. After moving to Yugoslavia, he discovered
“chika (uncle) Jovo Zmaj” and the magazine “Marigold” and made the
series that has educated lots of generations. Apart from “Marigold”, Byford made several excellent series for children, such as “The Fledgling”,
“Granny’s Boy”, “Sunday Magazine”.
Byford worked in the golden age of BBC, but also in the golden ages
of Belgrade and Sarajevo television. What is most important for him is,
despite the work, and in it as well, a man to be able to keep himself. While
receiving the award he thanked the children for enabling him to continue
to keep the child within.

За Астерфест
Астерфест во своите досегашни изданија ја профилираше целта да ја регистрира, афирмира и овековечи вредноста на делата со потпис на професионалниот новомилениумски филммејкер.
Струмица, постојаното прифаќалиште на немирните уметнички духови под
тромеѓето на документарниот и фикционалниот Астраионски свет е домаќин на
блескави визуелни случувања.
Во овие зачекорувања, околу 70 држави даваат свој прилог со вкупно над
350 кратки и долги проектирани содржини.
Балканот нема граници, а Светот е на дофат, како и ѕвездите.
Со среќа, верба и надеж - кон светлината.
И со галоп на ат кој веќе ја разбрал пораката на нашите претци.
Да се биде и да се опстои, да се остави трага.
На бројни начини.
Низ разни порти.
Во предворјето на Царството на подвижните слики.
Со новите технологии, со убава мисла.
On AsterFest
In it’s former editions, AsterFest profiled its aim to register, promote and immortalize the value of the works with a new millennia professional filmmaker’s signature.
Strumica, the permanent refuge for restless art souls under the three border junction of the documentary and fictional Astraion world, is host to dazzling visual events.
In these endeavours, around 70 countries give their contribution with a total of
350 short and long projected contents.
The Balkans have no borders, and the world is within reach, so are the stars.
With fortune, faith and hope- towards the light.
And with the gallop of a horse which has already understood the message of our
ancestors.
To be and to exist, to leave a trace.
In countless ways.
Through various gates.
In the courtyard of the Kingdom of moving pictures.
With new technology, with a nice thought.

За ТФА АФ – Струмица
Тивериополската Филмска Алијанса како иницијатива беше пласирана на
Астерфест во Струмица, и тоа како проширена асоцијација за фестивалска програмска размена и ко-продукции на филмски настани помеѓу субјекти основани во новиот милениум. Конкретно, основањето на Тивериополската Филмска
Алијанса – Астерфест Институтот за краток и документарен филм (ТФА АФ) датира од август 2007 во Струмица (некогашен Тивериопол). ТФА АФ е непрофитабилно Здружение, што претставува своевиден Институт за филм, со профилиран
дискурс за истражување во полето на краткиот и документарен филм, како дефицитарни форми на уметничко изразување во државниот и регионалниот интернационален филмски појас. ТФА е организатор на Интернационалниот филмски
фестивал Астерфест и е отворена за соработка и со други земји и автори.
On TFA AF – Strumica
Tiberiopolian Film Alliance was introduced at the AsterFest in Strumica as an
initiative, namely as a broadened association for festival programme exchanging
and film event co-productions between subjects founded in new millennia. Actually,
Tiberiopolian Film Alliance – AsterFest Institute for Shorts & Docs (TFA AF) was founded
in August 2007 in Strumica (former Tiberiopol). TFA AF is a non-profit Association,
which represents a special kind of Film Institute, with a profiled discourse for research
in the field of short and documentary films, as deficient forms of artistic expression in
the state and regional international film belt. TFA AF is organizer of the International
Film festival AsterFest and is opened for collaboration with different countries and
authors.

Главни награди за Астерфест филмската компетиција
Main Awards for AsterFest film competition
ЗЛАТНА ПОТКОВИЦА (Гран При) за документарец
GOLDEN HORSESHOE (Grand Prix) for Documentary
СРЕБРЕНА ПОТКОВИЦА за документарец
SILVER HORSESHOE for Documentary
БРОНЗЕНА ПОТКОВИЦА за документарец
BRONZE HORSESHOE for Documentary
НАЈДОБАР СВЕТСКИ КРАТОК ИГРАН ФИЛМ на Астерфест
BEST WORLD SHORT FICTION FILM at AsterFest
НАЈДОБАР СВЕТСКИ АНИМИРАН ФИЛМ на Астерфест
BEST WORLD ANIMATION FILM at AsterFest
Старозлатен ПРОЕКТОР – Специјална награда за документарец
gOLDen PROJECTOR – Special Award for Documentary
МУВИЛЕНД награда за најдобар краток филм
		
(секоја година – различна држава)
MOVIELAND Award for Best Short Film
		
(every year - different country)
АЦО АЛЕКСОВ награда за најдобар македонски филмски автор
ACO ALEKSOV Award for Best Macedonian Film Auteur
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