Со премиерата на филмот „Панкот не е мртов“ на Владимир Блажевски синоќа беше отворен 14-тио
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Фестивалот за отворен го прогласи министерот за култура Елизабета Канческа –
Милевска

Годинава фестивалот се одржува од 15 до 20 април со филмски проекции во кино
„Милениум“ и во Кинотеката на Македонија. На отворањето на фестивалот премиерно
беше прикажан новиот македонски игран филм „Панкот не е мртов“ во режија на
Владимир Блажевски,во кој улогите ги толкуваат Јордан Симонов, Камка Тоциновски,
Тони Михајловски, Џевдет Јашари, Кирил Поп Христов, Владимир Тулиев, Ратка
Радмановиќ, Флора Достовска. По завршувањето на Скопје филм фестивал, филмот
„Панкот не е мртов“ ќе се прикажува на редовниот репертоар на кино „Милениум“.

„Пред 14 години група млади Скопјани имаа сон, сакаа филмски да ги замрзнат своите
идеи во доријангрејовскиот флешбек, во кој елипсите и паралаксите како моќен
синопсис нема да му дозволат на времето да стане минато. Денес Скопје го живее овој
сон, сон на домаќин на меѓународен филмски фестивал“ - рече Канческа – Милевска.

„Целата убавина скриена во подвижните слики, чија естетика воодушевува, поттикнува,
инспирира, воздигнува, образува, менува, ја крие тајната на популарноста што ја ужива
филмот насекаде во светот. Во следните пет дена ќе навлеземе во најновите скриени
меандри и лавиринти на филмовите создадени и создавани од многумина по 1895-тата
година. Скопскиот филмски фестивал стана настан кој го врати филмскиот дух на
киносалите во Скопје“ - нагласи министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска
на отворањето на фестивалот.
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„Им посакувам добредојде на сите љубители на филмската уметност, и на сите што ги
носат Скопје и Џо Страмер во душата“ - изјави Иво Антов, директор на Скопје филм
фестивал, пред преполната сала во киното „Милениум“.

Во рамките на отворањето беше доделена и наградата фестивалот на истакнатиот
полски режисер Кшиштов Зануси „една коцка од скопскиот плоштад, едно парче
историја од животот на Скопјани, на градот и на фестивалот“.
„Многу сум среќен што дојдов во Македонија, бидејќи е една од ретките земји во
Европа што сe уште не сум ги посетил. Мислам дека имате голем потенцијал, прекрасни
пејзажи, долга историја и се надевам дека сето тоа ќе го искористите да направите
квалитетна филмска уметност“ - потенцираше Зануси.
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