“Stunning, often hypnotic…Almost has the impact of a masterpiece… Shakes you up…Coming seemingly out of nowhere, it’s a
movie that seems somehow fully formed, unshakably conﬁdent, the
work of a ﬁlmmaker alive and inventive in every shot he takes.”
(Chicago Tribune)
“Powerful and passionate... Its greatness rests in the timeless truths
of its narrative... Some of the most luminous closeups since Ingmar
Bergman discovered color... Together, the filmmakers and performers create scenes of such emotional opacity that at times we seem to
be reading tiny fluctuations of the soul.” (Dallas Observer)
“Eerily beautiful ﬁlm... Stunning...Meaningless death can be
transformed into meaningful art.” (Richard
Schickel, Time Magazine)
“Filled with passion, blood and urgency...
Bold, hard-hitting, grandly arched, yet
intimate and immediate.” (Boston Globe)
“One of the year’s best ﬁlms – brilliant
directorial debut. Work like this keeps me
going. A reminder of the nobility that ﬁlm
can attain.” (Roger Ebert)
“Director Manchevski has made a debut so
astonishingly assured in writing and technique he is guaranteed a footnote in movie
history even if he never makes another
movie. ‘Before the Rain’ is stunning. It is the
sort of remarkable debut that reinstalls faith
in the movies as genuine art.”
(Miami Herald)
“Fierce poetry, but also a sense of authenticity. . . An amazing feature debut. Conveys the passion that cannot be concocted,
even in Hollywood.” (MacLean’s)
“Working in a sophisticated, elliptical style, Mr. Manchevski brings
to his film an overwhelming vision.”
(Janet Maslin, The New York Times)
“Brilliant... An important new director announces his arrival.”
(Gene Siskel)
“Macedonian masterpiece” (Los Angeles Reader)
“Master from Macedonia” (Outlook Rave!)
“High calorie visual feast.” (Max Alexander, Variety)
“Visually and narratively stunning...Heartfelt, poetic and violently
anti-violent.” (Deborah Young, Variety)
“Rugged, passionate, lyrical, haunting and wildly improbably poetic,
‘Before the Rain’ is one of the most memorable motion pictures
we’re likely to see this year.” (Michael Medved)
“Powerful, poetic, harrowing drama. (A)” (Entertainment Weekly)
“A myth-like, three-part tale that treats time as a plaything...
Exceptionally well-made, filled with memorable performances.”
(Seattle Post-Intelligencer)
“Raw theme and polished style.” (The City Paper, Washington, D.C.)

“It literally thunders with emotional power.”
(Washington Post Weekend Section)
“Impressive, devastatingly ironic job.” (The Seattle Times)
“‘Before the Rain’ has both poetic immediacy and a frightening
premonition force... Manchevski has superb visual skills; he also
has the unforced volatility that marks a natural-born director...
Serbedzija gives the character immense sexual authority and a
restless, antic humor. Serbedzija is a lion-like, charismatic character that he effortlessly carries the burden of rage and grief.”
(David Denby, New York Magazine)
“A remarkable achievement.”
(Entertainment Today)
“A gleaming virtuosity and visual panache.”
(Michael Wilmington, Chicago Tribune)
“A finely crafted lament on the cyclical
nature of violence... Testament to how film
can probe ancient themes while remaining
thoroughly modern.”
(The Toronto Star)
“Stunningly photogenic, often poetic,
cinema-savvy.” (Boston Phoenix)
“A rare, heartfelt gem.”
(New City, Chicago)
“The editing here is a great lesson in
the art of mood-cooking... The last forty
minutes or so of this movie are as tight and luminous as anything
you’ll see onscreen this year... With its ﬂashes of rapture and
its groundswell of good sense, ‘Before the Rain’ is a movie that
doesn’t even dream of solving or dissolving the nightmares in the
former Yugoslavia - it just shows a few people trying to behave
decently and getting nothing for their pains except more pain.”
(Anthony Lane, The New Yorker)
Before the Rain bears consideration as one of the most important ﬁlms of the 1990s. (Ann Kibbey)
“Poignant examination of individual pain and [...] a fascinating
historical rumination.” (Dallas University News)
“Stunning feature ﬁlm debut.” (New Times)
“Striking.”(Chicago Reader)
“Impressive ﬁlm.” (Tacoma’s News Tribune)
“Beautiful craftsmanship... strong performances.”
(San Francisco Chronicle)
“A powerful cry from the heart.” (The Boston Sunday Globe)
“Self-assured sweep and coherence of visuals... A poetic statement.”
(People Magazine)

“Thought-provoking... suspenseful... rich.” (The

Island Ear)

“Stunning and poetic.” (Dallas Morning News)
“Manchevski’s achievement is all the more admira
ble. He’s made an art ﬁlm in a
hostile climate.” (LA Village View)
“The movie casts a special kind of spell.” (Detroit
Free

Press)
“Manchevski succeeds on a grand scale with a ground
breaking ﬁlm of love and
war.Cinematographer Manuel Teran brings grave
beauty and telling detail to
Manchevski’s stirring cry from the heart.”
(Peter Travers, Rolling Stone)
“It has the look of a slick Hollywood production,
yet makes no effort to soften or
simplify its complex issues.” (New York Newsday)
“Perhaps the most impressive aspect of Manchevski’s
drama is the masterful way
he sustains an air of profound foreboding.”
(The Houston Post)
“A guarantee: it will haunt you for days.” (Premiere)
“Remarkable... Extraordinary sense of simultaneity
.”
(Rick Groen, Globe and Mail)
“Stunning triptych.” (Angela Baldassarre, Globe

and Mail)

“Weirdly beautiful ethnic fable.” (San Jose-Mercury

News)
“This ﬁlm, made by sophisticated ﬁlmmakers
for mature audiences is a profound musing on humanity.” (*****) (The Toront
o Sun)
“Edgy, unsettling movie that I find extremely hard
to shake.”
(Seattle Post-Intelligencer)
“A work of art this finely wrought renders conver
sation redundant.”
(Dallas Observer)
“He has made an important and – I suspect, classic
statement – a ﬁlm about
images that may properly be mentioned in the same
sentence as Chris Marker’s La
Jetée and Michelangelo Antonioni’s Blow -Up.” (Ian
Christie)
*Essays partial listing:
Bacholle, Michele, Pushing the Limits of Autobiography: Schizophrenia in the Works of Farida Belghoul, Agota Kristof
and Milcho Manchevski;
Brown, S. Keith, Macedonian Culture and Its Audiences: An Analysis of Before the Rain;
Bubits, Sabine, Kriegsfilm am Balkan: Milcho Manchevski’s “Before the Rain” mit dem Aspekt des “Selbstexotismus” (book);
Christie, Ian, Never-Ending Story;
Crnkovic, Gordana P., Milcho Manchevski’s Before the Rain and the Ethics of Listening;
Curtis, Matthew, Nature, Violence, and Sacrifice in Before the Rain: Milcho Manchevski’s 1995 Film;
di Oliveira, Joao Vicente Ganzarolli, Before The Rain - An Aesthetics Of Paradox;
Ilieva, Angelina, Permutations of the Mythic Lens: The Gaze of the West in Milcho Manchevski’s Films “Before the Rain” and “Dust”;
Kibbey, Ann, Montage and the Semiotics of Credibility: An Analysis of Before The Rain;
Kleen, Björn af, Before the Rain in Utrikespolitiska Föreningen;
Lambevski, Sasho Alexander, Feeling the Paranoiac, the Schizzo and the Depressive: A Semiotic Analysis of Macedonia’s
Emotional Architecture in Before the Rain;
Makarushka, Irena, Religion, Ethnicity and Violence in Before The Rain;
Marciniak, Katarzyna, Transnational Anatomies of Exile and Abjection in Milcho Manchevski’s Before The Rain;
Manning, Erin, Waiting for Faces to Speak Pictures: Estrangement, Silence and Eternal Recurrence in Manchevski’s Before the Rain;
Soria, Marta and Arnau, Pablo, Analisis Estetico Y Etico De Una Pelicula (Ejamplo de pelicula analizada: Before The Rain de Manchevsky);
Taylor, Romy, A Balkan Solution? Fluid Identities in Manchevski’s 1994 Before The Rain;
Yien, Denis, James Joyce’s “Finnegan’s Wake” and Milcho Manchevski’s “Before The Rain” - Storyboard for Hyper-Narrative Assignment
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МАНЧЕВСКИ Ù Д
ДАДЕ ЛИЦЕ НА MАКЕДОНИЈА
’”Пред дождот” ја впиша Македонија на светската мапа’,
напиша легендарниот американски филмски критичар Роџер
Иберт во февруари 1995.
Во јапонските весници цртаа мапи на Македонија за да објаснат од каде доаѓа филмот и како се изговара името. “Македонија,
љубов моја”, „Од Македонија, со љубов“ и „Мајсторот од Македонија“ беа наслови во весници во САД, а „Милчо Македонецот“ во
Италија. Со помош на “Пред дождот” се изучуваше македонскиот
јазик на универзитети во САД и Полска, а во Кореја - англискиот.
Во 2008, Македонија го доби својот прв светски признат класик американскиот издавач “Крајтирион” го издаде “Пред дождот” во
едицијата светски класици:
Бергман, Буњуел, Годар, и
други. Дури, има и италијанско вино што се вика
Пред дождот, а во Болоња
и во САД, има ресторани
со тоа име. Италијанскиот
дизајнер „Черути“ креираше
модна колекција инспирирана од „Прашина“ на
Манчевски, а во Индија е
снимен филм кој - според
индиските медиуми - е
копија на „Сенки“. „Прашина“ го отвори фестивалот во Венеција во 2001 и
предизвика бурни дебати.
Опусот на Манчевски
освои повеќе награди
и предизвика поголемо
внимание од било кој
друг македонски културен (и не само културен)
производ излезен од
Македонија. Името на
земјава доби лице, лицето
на Милчо Манчевски.
Многу ретко се случило малечка Македонија во
светот да ја сметаат за рамна на себе, а - што е уште поретко - и
ние самите така да се осетиме. Тој громогласен аплауз со кој
светот ги прими филмовите на Манчевски за нас не беше само
сплотувачки фактор, туку и извор на самодоверба и на националното самочувство.
Во глобални рамки, Манчевски е ценет поради естетските
и филозофски достигнувања на неговиот опус. Споредуван е со
Џојс, Кундера, Тарковски, Бергман, Кишловски.
Но, светската јавност кај Манчевски уште повеќе го цени
тоа што тој со својата работа и со своите ставови поставува меѓународни стандарди. Стандарди за иновативност во
авторскиот пристап, за инвентивност во креативниот израз,
но стандарди и за тоа како бескомпромисно се прави авторско,
вредно дело, независно од огромниот напор кој е неопходен
да се зачува инегритетот на делото од упади на оние на кои
уметноста не им е на прво место: финансиери, дистрибутери,
цензори или политичари.
Манчевски е роден во Македонија, но е школуван во странство и неговата кариера е главно во САД и Европа (работел за
ХБО, МТВ, Бритиш Скрин и други).

Неговите филмови освоија повеќе од 40 меѓународни награди (меѓу кои и Златен лав во Венеција, номинација за Оскар,
ФИПРЕСЦИ, и други), имаа над 260 фестивалски проекции
(сите филмови играле на фестивали од А-категорија), редовна
дистрибуција во кино и тв-мрежите на над 50 земји на сите
континенти; ги има во филмски енциклопедии и кинотеки, се
изучуваат во наставната програма на стотина универзитети,
дури и во средните училишта во Италија. Две меѓународни
академски конференции се посветени исклучиво на неговите
филмови, за нив се објавени над 16,000 текстови и неколку
книги во меѓународната публицистика и печат, како и бројни
Интернет референци.
Манчевски има филм
кој “Њујорк тајмс” го вброи
меѓу 1.000 најдобри на сите
времиња, и има спот кој
„Ролинг стоун“ магазин го
вброи во 100-те најдобри на
сите времиња.
Кога “Пред дождот” во
1994 го освои Златниот лав
за најдобар филм и уште
девет други награди во
Венеција, тоа беше прв (и
засега единствен) пат македонско дело од било која
област не само рамноправно
да учествува во светска конкуренција, ами и да победи.
Од практичен аспект,
во Македонија, цела една
генерација домашни филмски работници и актери се
школуваше со практична
работа на меѓународните
копродукции на Манчевски.
Врвни светски професионалци со огромно искуство
и талент од дури 14 земји,
добитници на најпрестижни меѓународни награди, работеа
на македонско тло и ги споделуваа своите искуства со нашите
филмаџии и актери.
Неговите филмови етаблираа нова фаза во современата
филмска продукција во Македонија (први меѓународни копродукции, воведување кастинг процес, сториборд, сублиминален
тон; претставувања македонски играни филмови на фестивали
од А-категорија, светска кинодистрибуција на македонски
филмови, и друго).
Иако живее во Њујорк, Манчевски својот
професионален углед и искуство секојпат ги носел во
Македонија. Конечно, во македонската култура преку
македонските копродукции на Манчевски влегоа директни
инвестиции од странски партнери и влади (Велика
Британија, Германија, Франција, Италија, Шпанија, Бугарија
и Еуримаж) во вредност од над 15 милиони евра, при
македонски влог од околу 3 милиони евра. Со други зборови,
5:1.
Глобалниот успех на Манчевски покажа дека нема мали и
големи кинематографии - има само мали и големи филмови.
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