“Зашеметува, често хипнотичен... Речиси удира како ремек
дело... Ве растресува... Небаре се појавува од ведро небо, ова е
филм што е целосно оформен, непоколебливо самоуверен, дело
на автор жив и инвентивен во секој кадар што го снима. Блескава
виртуозност и визуелен елан.” („Чикаго трибјун“)
“Моќен и страсен. Неговата величина лежи во вонвремените
вистини на приказната... Пред нас се некои од најсјајните крупни
планови откако Ингмар Бергман ја откри бојата... Режисерот и
актерите заедно создаваат сцени со таква емоционална густина,
што на моменти се чини како да читаме најфини промени на
душата...“ („Далас обзервер“)
“Морничаво убав филм... Фасцинантно... Бесмислената смрт
се претвора во уметност со смисла...”
(Ричард Шикел, „Тајм магазин“)
„Исполнет со страст, крв и нужда...
Храбар, директен, величествено извиен,
а сепак интимен и непосреден.“ („Бостон
глоуб“)
“Еден од најдобрите филмови на годината
– брилијантно режисерско деби. Дела
како ова ме одржуваат во живот.
Потсетник за благородноста што филмот
може да ја постигне.“ (Роџер Иберт)
“Режисерот Милчо Манчевски
дебитираше со толку зачудувачка
сигурност во пишувањето и техниката,
што му е загарантирана фуснота
во филмската историја, дури и ако
никогаш не направи друг филм. Пред
дождот зашеметува. Едно од оние
извонредни дебија што ја враќа вербата
во способноста на филмот да биде
оригинална уметност.”
(„Мајами хералд“)
“Жестока поезија, но исто така и силна смисла за автентично...
Фантастично деби... Покажува страст што не може да се
изблефира, дури ни во Холивуд.” („Маклинс“)
“Работејќи со софистициран, елиптичен стил, Манчевски на
својот прв филм му дава недолива визија.”
(Џенет Маслин, „Њујорк тајмс“)
“Брилијантно... Еден значаен нов режисер го најавува своето
доаѓање.” (Џин Сискел)
„Македонско ремек-дело“ („Лос Анџелес ридер“)

„Приказна во три дела, како мит, што го третира времето како
игра... Исклучително добро направен, исполнет со изведби за
паметење.“ („Сиетл пост-интелиџенсер“)
„Сирова тема и рафиниран стил.“
(„Сити пејпер“, Вашингтон Д.Ц.)
“Буквално грми со емоционална сила.”
(„Вашингтон пост викенд“)
„Импресивно, разорно иронично дело.“ (Сиетл тајмс“)
„Пред дождот има и поетска непосредност и застрашувачка
предупредувачка сила... Манчевски има супериорни
визуелни вештини; тој има и неизнасилена пргавост која
роден режисер... Шербеџија
означува
о
му
м дава на ликот неизмерен сексуален
т и немирен, будалест хумор.
авторите
а
Шербеџија е лавовски, харизматичен
кој без напор го носи товарот на
лик,
л
бес и тага.“
((Дејвид Денби, „Њујорк магазин“)
„„Исклучително остварување.“
(„Ентертенмеинт тудеј“)
„Блескава виртуозност и визуелна сила.“
Вилмингтон, „Чикаго трибјун“)
(Мајкл
(
ето изработен ламент за
“Префин
“
цикличната природа на насилството...
сведоштво какo филмот може да истражу
ж ва древни теми и да остане целосно
модерен.” („Торонто стар“)
антно фотогеничен, често
„Фасцин
„
, со познавање на филм.“
поетичен
п
(„Бостон феникс“)
“Редок, искрен скапоцен камен.” („Њу сити“)
(People Magazine)
“Силен крик од срце.” „Бостон сандеј глоуб“)
„Трогателно истражување на индивидуалната болка и [...]
фасцинантно историско преживување.“
(„Далас јуниверзити прес“)
“Филмско деби што зашеметува.”
(„Њу тајмс“)
„Впечатливо.“ („Чикаго ридер“)

„Мајстор од Македонија“ („Аутлук рејв!“)

„Импресивен филм.“
(„Такома њуз трибјун“)

„Висококалорична визуелна гозба.”
(Макс Александер, „Варајети“)

„Прекрасна вештина... силни изведби.“
(„Сан Франциско кроникл“)

„Визуелно и наративно фасцинантен... Искрен, поетичен и
насилно антинасилен.“ (Дебра Јанг, „Варајети“)

“Тука монтажата е одлична лекција по уметност на создавање
атмосфера... Последните четриесетина минути се постегнати и
посјајни од било што на екраните годинава. Со неговите моменти
на просветлување и крешендо на разумност Пред дождот е филм
што дури не ни сонува да ги разреши или да ги разбие кошмарите на
бивша Југославија - филмот едноставно прикажува неколку луѓе кои се
обидуваат чесно да се однесуваат и кои за својата мака се наградени со
уште поголема мака.” (Ентони Лејн, „Њујоркер“)

“Бурен, страсен, лиричен, ве прогонува и е диво, неверојатно
поетичен; веројатно едно од највпечатливите филмски дела што
ќе ги видиме оваа година.” (Мајкл Медвед)
„Моќна, поетична,измачувачка драма. (А)“
(„Ентертеинмент викли“)

„Самоуверено чисти и поврзани слики... Поетс
ка изјава.“
(„Пипл магазин“)
„Те тера да се замислиш... напнат... богат. („Ајла
нд иар“)
Пред дождот се смета за еден од најважните филмо
ви на 1990-те. (Ен Киби)
„Фасцинантен и поетичен.“ („Далас морнинг
њуз“)
„Достигнувањето на Манчевски е за уште погол
ема восхит. Тој направил уметнички
филм во непријателска клима.“ („ЛА вилиџ вју“)
“Филмот маѓепс ува на особен начин.“ („Детроит
фри

прес“)
„Манчевски успева во голем стил со филм за љубов
та
видици. Снимателот Мануел Теран внесува застра и војната што отвара нови
шувачка убавина и речит детаљ
во возбудливиот крик од срцето на Манчевски.
”
((Питер Траверс, „Ролингстоун магазин“)
„„Има изглед на блескава холивудска продукција,
но сепак не се обидува да ги омекне
или поедностави комплексните теми што ги обраб
и
отува.” („Њујорк њусдеј“)
„„Можеби најимпресивниот аспект на драмата на
Манчевски е мајсторскиот начин на
ккој тој го одржува здивот на длабоко претчувство
:“ („Хјустон пост“)
„„Гарантирано: ќе ве прогонува со денови.“ („Прем
иер“)
„„Извонредно... Исклучително чувство на симул
таност.”
(Рик Гроен, „Глоуб енд мејл“)
(Р
„Фасц
„Ф
Ф
инантен триптих.“ (Анџела Балдасаре, „Глоуб енд
мејл“)
Чудно убава етничка басна.“ („Сан Хосе-меркјур
„Ч
и нуз“)
““Овој
О филм, дело на софистициран автор за зрела
публика, е длабока
размисла за хуманоста.” (*****) („Торонто сан“)
„Напнат, вознемирувачки филм од кој ми е исклу
чително тешко да се отарасам.“
(„Сиетл пост-интелиџенсер“)
„ За уметничко дело исковано со толку префи
нетост разговорот е излишен.“ („Далас
обзервер’)
„... Тој создаде важно и, претпоставувам, класич
но дело - филм за слики што може
соодветно да се спомене во иста реченица како
„Терминал“ на Маркер и „Блоуап“ на
Антониони.“ (Ијан Кристи)

Есеи, делумен список:
Башол, Мишел „Поместување на границите на автобиографија: Шизофренијата во делата на Фарида Белгул, Агота Кристов и Милчо
Манчевски“;
Браун, С. Кит, „Македонската култура и нејзината публика: анализа на Пред дождот“;
Бубиц, Сабине, „Филмови за војната на Балканот: Пред дождот на Милчо Манчевски и аспектот на личен егзорцизам“ (книга);
Кристи, Ијан, „Бесконечна приказна“,
Црнковиќ, Гордана П., „Пред дождот на Милчо Манчевски и етиката на слушање“;
Куртис, Метју, „Природа, насилство и жртва во Пред дождот: филм на Милчо Манчевски од 1995“;
Ди Оливеира, Жоао Висенте Ганзароли, „Пред дождот - естетика на парадоксот“;
Илиева, Ангелина, „Пермутации на митската леќа: погледот на Западот во филмовите Пред дождот и Прашина на Милчо
Манчевски“;
Киби, Ен, „Монтажа и семиотика на веродостојност: анализа на Пред дождот“;
Клин, Бјорн аф, „Пред дождот во Утрикесполитиска Форенинген“;
Ламбевски, Сашо Александар, „Чувствувајќи го параноикот, шизото и депресивецот: семиотичка анализа на емотивната
архитектура на Македонија во Пред дождот“;
Макарушка, Ирена, „Религијата, етничката припадност и насилството во Пред дождот“; Марцинијак, Катарина, „Транснационални
анатомии на егзил и презреност во Пред дождот на Милчо Манчевски“;
Менинг, Ерин, „Чекајќи лицата да зборуваат во слики: отуѓување, молк и вечното повторување во Пред дождот на Милчо Манчевски“;
Сориа, Марта и Арнау, Пабло, „Естетска и етичка анализа на еден филм (пример за анализиран филм: Пред дождот на Манчевски)“;
Тејлор, Роми, „Балканско решение? Флуидни идентетити во Пред дождот на Манчевски од 1994“;
Јиен, Денис, „Финегановото бдеење на Џејмс Џојс и Пред дождот на Милчо Манчевски - сториборд за хипернаративна задача“
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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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