
Од  28 до 30 јуни оваа година, во српскиот град Лесковац 
се одржа јубилејната 15-та Балканска смотра на 
млади стрип автори (Балканска смотра младих стрип 
аутора), во чии што рамки беше поставена и изложбата 
насловена Македонскиот стрип денес (Македонски 
стрип данас). На оваа изложба со свои дела учество 
зедоа поголем број на стрип автори од Македонија, 
а истата можеше да се види во продолжение на 
еден месец. Задачата на селектор на стриповите му 
припадна на македонскиот стрип автор Никола Темков 
од Скопје.

„Јас бев избран од страна на организаторот 
на оваа Смотра, како селектор и презентер на 
изложбата, на која беа претставени повеќе од 
30 стрип автори од Македонија. Изложбата 
беше отворена на 29 јуни, во Градскиот 
Музеј во Лесковац и траеше еден месец. Од 
осамостојувањето на Македонија па сè до денес 
(1991-2013), ова е само трета ваква изложба на 
македонскиот стрип надвор од границите на 
Македонија (по Ангулем и Белград), и претставува 
збир од автори и дела од цела Македонија.

Имено „Балканска смотра на млади стрип 
автори“ постои уште од 1998 година и е 
најстариот стрип фестивал на Балканот, и 
како таков секоја година удостојува голем број 
на гости од целиот свет. Оваа јубилејна година, 
на фестивалот имаше рекорден број на учесници 
кои испратиле свои стрипови, дури 654 од 22 
земји, а исто така и рекорден број на гости (40) 

кои овој викенд го направија Лесковац вистински 
град на стрипот. Во текот на овие 15 години, 
македонските стрип автори беа застапени на 
сите досегашни Смотри и се здобија со голем 

МАКЕДОНСКИОТ 

     СТРИП ДЕНЕС



број награди.“ – вели селекторот на оваа изложба 
Никола Темков.

Организатори на стрип фестивалот Балканска смотра 
на млади стрип автори со години наназад се Марко 
Стојановиќ и Срѓан Николиќ - Пека, кои што воедно 
се и претставници на стрип школата Никола Митровиќ 
Кокан, а ко-организатор е Лесковачкиот Културен 
Центар.

„Со Марко се познаваме повеќе од 10 години 
и преку нашата соработка имаме изградено 
огромна меѓусебна доверба. Имам пишувано во 
повеќе прилики во изданијата „Стрип Пресинг“ 
и „Тинк Тенк“ каде што тој е уредник, и тој 
добро знае какво е моето ниво на познавање на 
македонскиот стрип. Искрено, досега немам 
преземено ваква голема обврска и неговата 
понуда малку ме изненади, но мислам дека 
одговорно си ја извршив задачата и докрај ја 
истуркав работата како што треба.

Како што веќе напоменав, ова е само трета ваква 
изложба надвор од границите на Македонија, 
и мислам дека по обемот и содржината е 
најголема досега. Тоа го велам затоа што досега 
одржаните изложби беа само од доменот или 
на алтернативниот (2000 година во Ангулем, 
Франција) или на мејнстрим (2004 година, 
Белград, Србија) стрип, значи селективни во 
самиот старт, додека оваа изложба содржеше 
дела и од едниот и од другиот правец на стрип 
сцената во Македонија. Друго е прашањето колку 
може тие две сцени денес да се разграничат, и 



колку реално постојат како посебни единки.

При самиот избор, или селекција на 
пристигнатите дела, водев сметка што поголем 
број на автори да бидат застапени, нормално 
некои со помалку, некои со повеќе стрип табли, 
зависно од нивниот квалитет, затоа што 
сепак, просторот беше ограничен од страна на 
организаторот, т.е. од самиот капацитет на 
Музејот. Како и да е, на крајот се дојде до една 
бројка од 33 автори, односно 40 ако ги броиме и 
сценаристите, затоа што некои од изложените 
табли беа заеднички труд од двајца автори 
(сценарист и цртач). Мислам дека ова е досега 
најголема бројка на македонски стрип автори 
застапени на една изложба на стрип воопшто.

Уште од самиот старт, кога се договаравме со 
Марко за насловот на изложбата, се определивме 
на неа да бидат претставени стрип автори 
од самото осамостојување, па сè до денес. 
Размислувавме и за тоа да се оди на подолг период, 
од самиот почеток (1937),  но сепак капацитетот 
на Музејот, како и недостапноста на некои дела 
(имено тешко е денес да се најде стрип постар 
од 30 години) си го сторија своето. Меѓутоа, 
сепак на изложбата беа поставени и неколку 
оригинали од доајените, како на пр. од  прерано 
починатиот Љупчо Филипов (1947-2000) и од  Диме 
Иванов - Димано, бидејќи нивните стрипови сепак 
беа објавувани во овој период, поточно во стрип 
ревијата „Макстрип“ (1989-1992).“ – споделува 
Темков.

Исто како и претходите години, така и годинава 
Балканска смотра на млади стрип автори ја посетија 
неколкумина македонски вљубеници во деветата 
уметност. Меѓу нив беше и стрип авторот Дарко 
Богданов од Виница. 

„Веќе традиционално како и секоја година наназад, 
за стрип авторите од Балканот (а богами и 

пошироко),  „Балканска смотра на млади стрип 
автори“ во Лесковац  е едно од најзначајните 
места каде три дена се зборува, се работи, и 
едноставно се живее за стрипот. Оваа година се 
навршуваат 15 години од постоењето на самата 
Смотра, факт што ја прави најстар стрип 
фестивал на Балканот, па така и програмата 
и активностите беа многубројни, актуелни и 
на високо ниво, како што и доликува на јубилеј. 
Посебен повод за нас авторите од Македонија за 
учество и присуство, беше и ретроспективната 
изложба насловена „Македонскиот стрип денес“ 
каде што беа претставени речиси сите значајни 
имиња од македонскиот стрип, од независноста 
па до денес (иако некои биле активни уште од 
времето на Југославија). Секако исто така 
традиционално,  македонската група на гости 
никогаш не е под десет луѓе. Па така беше 
и годинава, а за пречекот од домаќините не 
постојат доволно големи пофални зборови. Јас 
лично секогаш кога сум во Лесковац се чувствувам 
исто како да сум се вратил дома од некој далечен 
пат.“ – вели стрип авторот Богданов.

Впрочем македонските стрипаџии се имаат удомаќинето 
и на неколку други балкански стрип фестивали. Тие се 
чести гости не само на стрип фестивалот во Лесковац, 
туку и на оние во Белград и Призрен.

„Покрај изложбата што беше со дела кои беа 
во конкуренција за признанијата и наградите, 
каде во голема мера македонските автори се 
застапени, на групната изложба продефилираа 
едно 40 автори, разнообразието на стиловите 
и тематиките се големи и интересни, и мислам 
дека тоа придонесе и покрај дождливото време 
Музејот да се наполни со публика – луѓето 
навистина сакаа да бидат присутни. Плус 
што ова беше и од ретките можности каде на 
едно место беа и условно кажано – мејнстрим и 
алтернативни автори (поделба што ништо не 
значи, има само добар или лош стрип). Публиката 



многу позитивно реагираше на изложените 
дела, што е повторно уште еден доказ дека 
во Македонија постои и нешто поразлично и 
поквалитетно од некои сиви еминенции што 
навлегле во сечиј мозок и начин на живот. Еден 
мој пријател дури и ми рече дека со толкав број 
на разнообразие на стрипови и автори, и ние 
како демек мала држава многу лесно може да им 
парираме на поразвиените сцени.“ – споделува 
Богданов.

За позитивните импресии од посетителите, на истото 
мнение е и самиот селектор на изложбата.

„Мислам дека посетеноста беше огромна, 
барем на самото отварање на изложбата 
на кое што бев присутен, а и реакциите на 
посетителите беа позитивни. И морам да 
признаам дека повеќето од нив, нели и самите 
автори, беа поприлично изненадени од бројот и 
од квалитетот на нашите автори, кои за голем 
број од нив имаа првпат слушнато, т.е. за нив беа 
тотална непознаница.“ – оценува Темков.

И покрај тое што многумина од македонските стрипаџии 
се согласни дека, благодарение на ентузијазмот на 
нашите стрип автори, во последните неколку години 







домашната стрип сцена доживува ренесанса, истите 
јасно ги истакнуваат и реалните пречки кои што стојат 
на патот на прогресот на македонскиот стрип.

„За жал и покрај сите позитивни работи, ако 
ја споредиме нашата сцена со останатите 
балкански, сè уште сме назад. Впрочем, во една 
држава сè што се случува во некоја важна сфера 
на животот, се пресликува и во останатите 
сегменти, па и во стрипот. Имаме голем 
потенцијал, автори и квалитет кој сè повеќе ќе 
се надградува во иднина, но во овие дваесеттина 
години немаме официјален стрип издавач, што 
издава стрипови од домашни автори. Така 

што секој се снаоѓа најдобро што може, среќа 
е ако некој се нафати да спонзорира, дека и 
тоа е многу ретка појава кај нас, и се вадат 
периодични самофинансирани изданија, кои, 
некогаш со поголем некогаш со помал успех 
се трудат да ја пополнат таа празнина, но 
сè уште не е доволно, и мислам дека сето ова 
време тоа е најголемиот проблем кај нас, една 
сцена не може да се реализира, доколку нема 
издавачи. Министерството за култура, мислам 
дека како и за многу други квалитетни работи, 
нема особено некој голем слух за тоа како на 
вистински начин би се помогнал ефективно 
стрипот кај нас. Кај нас стрипот и во овој 21ви 
век е илегала, тотална герила, се оди со бомби 
на тенкови.“ – вели Дарко Богданов.

Па сепак постоењето на македонскиот стрип и 
македонската стрип сцена се факти кои што лесно 
можат да бидат проверени. Во изминатите неколку 
години беа издадени повеќе стрип албуми меѓу 
кои Патенталија и Тентелина и КШШШЦ на Матеј 
Богдановски, Modus Vivendi на Дарко Богданов и трите 
стрип-албуми Фацизам. Годинава беше објавен и 
стрип албумот за славниот македонски војсководач 
Александар III Македонски од авторите Ниче Димовски, 
Оливер Ромески, Зоран Танев и Тони Анастасовски, 



а моментално во фаза на изработка се и неколку 
стрип албуми кои што се очекува наскоро да бидат 
претставени пред македонската публика.

„Мислам дека ќе следуваат подобри денови за 
македонскиот стрип. Во последните 5 години се 
случи некоја преродба да кажам во македонскиот 
стрип (независна и настрана од политичката 
што е во не знам колку чекори веќе). Имаме голем 
број на автори кои се активни, а секојдневно 
се појавуваат нови имиња што допрва ќе се 
развиваат, и на кои ќе остане еден ден оваа 
сцена да ја одржуваат и враќаат меѓу луѓето. 
Исто така, покрај фактот што најголема 
концентрација на автори е од Скопје, што е 
и нормално, секаде во главниот град се е во 
најголем процент, сепак има и истурени караули 
на стрипот и во други градови од внатрешноста, 
нешто кое полека но сигурно мислам дека ќе оди 
во позитивна насока. Друг добар момент е што 
сè почесто се организираат и часови за цртање 
и пишување стрипови, работилници, стрипот 
сè повеќе е присутен и на независните музички 
и културни фестивали низ државава, а од време 
на време веќе и стрип изложбите не се чудна 
појава.  А не се далеку и стрип изданијата, во 
тој поглед наскоро ќе следуваат новитети. Како 

за крај – македонската стрип нива е исчистена 
од грмушки и трње, плитко веќе е изорана, сега 
останува плугот да почне да оди подлабоко.“ -  
вели стрип авторот Богданов.

Како навестување за тие подобри денови за 
македонскиот авторски стрип, Никола Темков ни 
сподели и една ексклузивна информација.

„На самото отварање имаше гости и од 
странство (Франција, Белгија, и сите земји 
од Балканот), така што после изложбата беа 
заинтересирани за организирање на една ваква 
изложба и во нивните земји. Конкретно, добив 
понуди од Бугарија, Грција и Белгија, така што 
ете можност делата на нашите стрип автори 
да бидат видени дури до Брисел.“ – ни кажа 
Никола Темков, а ние се надеваме дека барем 
дел од овие иницијативи наскоро ќе станат 
реалност.

Александар Стеванов, 
во соработка со Весна Ничевска Саравинова

Фотографии: издавачка куќа Стрип Квадрат



„БАЛКАНСКА СМОТРА НА 
МЛАДИ СТРИП АВТОРИ“, 

2012 ГОДИНА
Минатата година Балканската смотра на 
млади стрип автори во Лесковац ја отворија 
токму македонските стрипаџии, кои што 
на фестивалот ги промовираа своите дела. 
Дарко Богданов ја претстави графичка 
новела Modus Vivendi, а Игор Јовчевски 
својата  збирка илустрации Sword, Sorcery, 
Colt & Stetson.



Марко Стојановиќ, еден од организаторите на „Балканска смотра 
на млади стрип автори“ е чест гостин на стриповските случувања 
во Македонија.  За неговите заслуги за развојот и промоцијата на 
македонскиот стрип, од страна на Стрип центарот на Македонија 
со седиште во Велес, оваа година ќе му биде доделено специјално 
признание. 

Впрочем ова нема да му биде прва награда која што ја освојува 
во Македонија. Стојановиќ е добитник на десетина награди на 
интернационалниот стрип конкурс организиран од СЦМ, од кои 
што само минатата година освои дури три. Покрај онаа за најдобро 
сценарио, во 2012 година, добитник е и на втората награда за 
стрипот „Најамник“ (сценарио: Марко Стојановиќ, цртеж: Марко 
Врандечиќ, колор: Дамјан Михаилов), како и на третата награда 
за стрипот „Кула“  (сценарио: Марко Стојановиќ, цртеж: Милорад 
Вицановиќ Маза).

МАРКО СТОЈАНОВИЌ

ХРАБРОСТА НА ГОЦЕ
 
Македонските стрип автори Игор Јовчевски и Никола 
Темков, на овогодинешната смотра, ја претставија 
својата стриповска сликовница Храброста на Гоце, 
прва од серијата со наслов Револуционери.



ДОСЕГАШНИ ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИ
На наградниот конкус на „Балканска смотра на млади 
стрип автори“ во Лесковац, во изминативе 9 години, со 
свои дела учество земаат голем број автори од 
Македонија, а дел од нив се имаат закитено и со по 
некоја награда од овој реномиран стрип-фестивал.
Во 2005 година, на 7-та „Балканска смотра на млади 
стрип автори“, наградата за најдобар дебитант ја доби 
Димитриј Михајловски од Велес, а следната 2006 
година, на 8-та „Балканска смотра на млади стрип 
автори“, наградени беа два автори од Македонија - 
Михајло Димитриевски (Тхе Мичо), кој го освои првото 
место во категоријата илустрација, и Игор Јовчевски, 
кому му беше доделена третата награда во истата 
категорија.
Во 2008 година, на 10-та по ред „Балканска смотра на 
млади стрип автори“, Давор Драмиќанин од Скопје ја 
освои наградата за најдобар млад сценарист на 
Балканот, односно гран при за сценарио, за стрипот 
„Капетан GR8“, а во 2009 година наградата за најдобар 
илустратор ја освои Дамјан Михаилов. И минатата 
година наградите за македонски автори не изостанаа,  
онаа за најдобар сатиричен стрип-каиш му беше 
доделена на Михајло Димитриевски (Тхе Мичо) од 
Битола за стрипот „Волшебното катче на Цане“.



УЧЕСНИЦИ НА ИЗЛОЖБАТА 
„МАКЕДОНСКИОТ СТРИП ДЕНЕС“

Алексовски Филип (King Fizze), Скопје
Анастасовски Тони, Скопје
Апостоловска Иванка, Скопје
Аранѓеловиќ Антонио (Tonyo San), Скопје
Богданов Дарко (Дарбог), Виница
Ботев Атанас, Скопје
Гаврилоски Виктор, Кичево
Гиров Здравко, Скопје
Дацев Горан, Скопје
Димитриевски Михајло (Тхе Мичо), Битола
Драмиќанин Давор, Скопје
Иванов Диме (Димано), Скопје
Јовчевски Игор, Скопје
Коцевски Јордан, Охрид
Коцевски Стефан, Скопје
Крстевски Златко, Прилеп
Манев Андреј, Охрид
Михајлов Дамјан, Скопје
Милевски Благоја (The Jester), Скопје
Мирчевска Магдалена, Кичево
Несторовски Стеван (Nesomai), Амстердам
Ничевска-Саравинова Весна, Скопје
Николов Иванчо, Скопје
Поповски Александар (Bruenner), Битола
Поповски Денис (Groo), Струмица
Ристевски Дарко, Битола
Ромевски Оливер, Скопје
Секулоски Јован, Охрид
Секулоски Ристе, Охрид
Сотировски Александар, Скопје
Спасеновски Слободан (Сејвер), Скопје
Стеванов Александар, Штип
Танев Зоран, Скопје
Темков Никола (Темник), Скопје
Трајковски Филип (Фичот), Скопје
Филипов Љупчо, Скопје
Цветановски Гоце, Скопје
Цветановски Смиле, Скопје
Џуровски Ласко, Скопје
Џуровски Томи, Скопје


