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Пишува: 
Милева ЛАЗОВА

МУЗИКА

ЗАЖИВУВАЊЕ НА СТА  

НЕШТО НОВО ОД "СИНТЕЗИС"

Селекцијата на песните е една посебна при-
казна во целата таа работа затоа што 
можам да кажам дека е 50 отсто нај-
тешкиот дел околу подготовките на 
материјалот.

Првпат за сите овие години "Синтезис" но-
виот проект го подготвува со помош на 
спонзори. Покрај "Телеком" во пресрет 
на "Синтезис" им излегоа и "Про кредит 
бан ка", МАТ и "Федекс" кои ја под др жу-
ваат македонската култура.

Групата "Синтезис" која ја бие светски 
глас и понатаму не мирува. Деновиве 
пов торно најавува нешто ново, од нос-

но уште еден музички проект, четвртото 
ЦД насловено како "Де Бог да бие".

"Синтезис" опстојува веќе девет години, 
а мо же да се пофали со бројни настапи и 

концерти ширум светот, со три 
ЦД-а зад себе. На повидок е и 
веќе споменатото најново ЦД 
кое за многу кратко време ќе ја 
види светлината на денот. Ка ко 
и досегашните три албуми така 
и ова претставува синтеза од 
осум песни од кои четири се 
вокално-инструментални, а че-
тири се само инструмен тал ни 
инспирирани од македон скиот 
фолклор. По ме диу м ската про-
моција на најновото нешто од 
"Синтезис" покрај турнејата во 
Шведска сле ду ва ат бројни нас-
тапи како во Ма кедонија така и 
надвор од неа, а секако и сни-
мање на спо то ви.

ПОДГОТОВКА

Нешто повеќе за новиот 
албум и за идните планови го-

во реше Ванчо Јовчев, кла ви-
јатурист во групата "Синтезис" 
кој во неа доаѓа последен  кога 
оваа група на некој начин бе-
ше формирана, но сепак вооп-
што не го нарушува нејзиниот 
квалитет и добриот глас.

- "Како што е познато - вели 
Јовчев - 'Синтезис' ја сочи ну-
ваат осум членови од кои пет 
се машки кои се задолжени за 
инструменталниот дел, додека 
трите девојки се вокали од кои 
едната го пее рамниот глас кој 
е специфичен и карак те рис-
тичен за нашиот фолклор. Ова 
ни е четврто ЦД насловено ка-
ко 'Де Бог да бие' кое веќе е 
реализирано како музички ма-
теријал со помош на сни ма те-
лот Ангел Ќосев и неговата тех-
ника во студиото на МРТВ. На 
него има осум композиции 'По-
молила бога Маца', потоа 'Де 



41  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 521 / 25.06.2004

 РИТЕ ИЗВОРНИ ПЕСНИ
бог да бие Краљевиќа Марка' 
и 'Каљо'. Тука се и четирите 
инс т рументални композиции - 
'Анче', 'Деветка', 'Гоцева 2', со 
ком бинација на зурли и та па-
ни, и 'Стар бел дедо', со ком би-
нација на кавал, пијано и пер-
кашн. Претежно се изво р ни 
песни, додека од инстру мен-
талниот дел имаме само ед на 
чисто наша авторска пес на".

Оркестрациите се на Ванчо 
Јовчев, затоа што сите во гру-
пата веруваат во неговата спо-
собност. Токму тој ангажман за 
Јовчев претставува поголем 
пот тик за успеси, затоа што ка-
ко што вели тој самиот немаше 
никогаш да направи такво 
нешто ако не беше поддршката 
од групата.

- "Тоа ми беше животен сон 
и еве сега ми се оствари со 
овие луѓе, особено Шутевски 

кој веруваше во моите спо-
собности. Песните се снимени 
- додава Јовчев - и сега во мо-
ментов се чека на продукцијата 
која се работеше во Минхен 
заедно со Сафет Шестан, еден 
познат босански продуцент 
кој има работено со многу поз-
нати пејачки имиња од пора-
нешна Југославија. Мате ри-
јалот е испратен за Виена, 
Австрија и очекуваме секој 
момент да пристигне спакуван 
со омот кој го работеа Ма ке-
донски телекомуникации ка ко 
главен спонзор на проек тот".

Првпат за сите овие години 
"Синтезис" новиот проект го 
подготвува со помош на спон-
зори. Покрај "Телеком" во пре-
срет на "Синтезис" им излегоа 
и "Про кредит банка", МАТ и 
"Федекс" кои ја поддржуваат 
македонската култура.

- "Досега во нашава кар-
иера немавме проблеми и по-
тешкотии - објаснува Јовчев - 
во поглед на финансиски сред-
ства. Навистина бевме изне-
надени кога тропавме на по-
веќе врати, а добивме сред-
ства за да го реализираме за-
мислениот проект. Нормално 
по доаѓањето на ЦД-то во Ма-
кедонија планираме да нап ра-
виме медиумска промоција на 
крајот од месецов, но сè уште 
сме во дилема кој датум да би-
де затоа што е летен период 
кога луѓето заминуваат на од-
мор, а пред тоа сме зафатени 
затоа што сме поканети како 
гости на концертот на Тоше 
Проески. Тука ни се заплет-
куваат некои работи, а веднаш 
по тој настан патуваме за 
Швед ска каде ќе реализираме 
една турнеја од пет-шест кон-

церти. Сепак ќе има промоција 
во Македонија, но таа ќе биде 
само медиумска, додека кон-
церт ната промоција на мате-
ријалот ќе биде на 2 август во 
рамките на Охридско лето. Во 
Скопје промоцијата ќе биде не-
каде октомври месец кога гос-
тин на концертот ќе ни биде 
Македонската филхармонија 
која е застапена на нашето но-
во ЦД. Покрај промоциите во 
Македонија, секако дека ќе го 
про мовираме и надвор. Мо же-
би дел од албумот ќе прет-
ставиме и сега кога ќе госту-
ваме во Шведска, а потоа се 
надеваме и на други концерти 
дали на Балканот или пода-
леку, но останува менаџментот 
да си го каже своето. Ние по 
принцип настапувавме на мно-
гу меѓународни фестивали во 
светот, така што се надеваме 
дека и понатаму ќе нè има на 
тие светски фестивалски сце-
ни".

КООРДИНАЦИЈА

- "Малку ни е тешко да нап-
равиме селекција - вели Јов -
чев - на стари изворни пес ни 

за тоа што ги има многу. Се лек-
цијата на песните е една по себ-
на приказна во целата таа ра-
бота затоа што можам да ка-
жам дека е 50 отсто нај теш ки-
от дел околу подготовките на 
материјалот. Кога се прави се-
лекција на песни многу сме 
растрчани, многу разговараме 
и комуницираме со многу луѓе 
особено со оние кои работат 
во МРТВ каде што има огромен 
запис на песни отпеани уште 
пред педесет години, кои по-
текнуваат уште многу одамна, 
а сега како малку да се под-
заборавени". 

Во пресрет им излегува и 
Институтот за фолклор каде 
им дозволуваат да прашаат и 
да допрат до тие до ку мен ти-
рани работи, до тие ар ха ич ни 
вред ности во македонскиот 
фол  клор. Сета оваа работа 
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бара доб ра организираност и 
ко ор динираност меѓу чл ено-
ви те на групата.

- "Како прилично голем 
бенд во кои секој член си има 
свои обврски - објаснува Јов-
чев - сепак успешно се коор-
динираме. Јас сум наставник 
по музика во едно основно 
училиште, Радослав Шутевски 

рење', а Анета работи како еко-
но мист во приватна фирма. 
Секој од нас прави на пори си-
те свои приватни обвр ски да 
бидат секундарни, да биде 
примарно тоа што е базата на 
групата -  музиката, дру же ње-
то... Сите се консул тираме, ме-
ѓутоа нашиот та панар Радо с-
лав Шутевски, чо век со големо 

музичко иску ство кој го ви ка-
ме 'тато', е по одговорен околу 
нашата коор динација. Секој си 
има одре дено задолжение и 
можеби тоа е позитивната ра-
бота која овозможува наш до-
лго го ди шен напредок. Брзо 
мо жеме да го изработиме ма-
теријалот, да се договориме да 
напра виме селекција итн. Од 
друга страна на прашањето 
дали може да се егзистира од 
музи ка е малку тешко пра ша-
ње на кое не можам да одго-
ворам. Веројатно и вам ви е 
јасно како новинар, а и на дру-
гите луѓе им е јасно како во 
нашава држава се опстанува. 
Да си во културата, економски 
тешко може да се опстане. 
Можеби силна позадина ни е 
тоа што секој од нас има некоја 
работа што ни дава пострек за 
ста билна работа во групата. 
Зна чи што и да се случи ние 
наидуваме на разбирање таму 
каде што работиме. Меѓутоа, 
ако "Синтезис" има многу нас-
тапи може да се живее добро".

Долгогодишен менаџер на 
"Синтезис" беше Оливер Бе ло-
пета тоа сите го знаат, но од 
неодамна нивната сора ботка 
престана. Имаше различни 
коментари во однос на тоа 
зош то тие се разминале, но во 
гру пата се на ставот дека тре-
ба да остане на тоа оти ед-
ноставно не работат повеќе 

заед но, а дека се и понатаму 
во добри, пријателски одно-
си.

- "Едноставно се гледа кога 
ќе дојде крајот на соработката. 
Ќе ја побараме шансата кај ме-
наџер од странство - додава 
Јовчев - затоа што веќе имаме 
некакви понуди. Во август, пак, 
очекуваме да се реализира 
уште едно патување, овојпат 
на Азурниот брег во Франција, 
за да снимаме спот на една од 
нумерите од новото цеде. Спо-
тот треба да го работи Ма рија 
Клинг, млада режисерка што 
има завршено режија кај 
Стивен Спилберг, инаку ќерка 
на Ларс Клинг, наш одличен 
при јател, кого го запознавме 
пред неколку години за време 
на гостувањето во Марсеј. Пла-
нираме да снимиме и други 
спотови, имаме комплетен ма-
теријал за работен спот, но 
оставаме на времето сето тоа 
да се реализира".

Кога станува збор за идните 
ангажмани, "Синтезис" пла ни-
ра да реализира една турнеја 
низ поголемите македонски 
градови затоа што всушност 
тие во Македонија немаат сви-
рено освен во Охрид и Битола, 
а сепак им должат по еден кон-
церт на љубителите на нив-
ната музика во повеќе градови 
во Македонија кои имаат жел-
ба да ги слушнат и видат. 

е долгогодишен тапанар во 
'Биг бенд' во МРТВ, Гоце Узун-
ски свири ударни инструменти 
во Македонската фил хар мо-
нија, Гоце Димовски беше дол-
гогодишен хонорарец во Ма-
кедонското радио во На род-
ниот оркестар, Марјан Јова-
нов ски си има свој бизнис, 
додека вокалите - Билјана ра-
боти во ЗАМП, Мирјана во 'Го-
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