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КРАЛИЦА НА СЦЕНАТА 

КУЛТУРА
КУЛТУРА

МИЛИЦА СТОЈАНОВА, 55 ГОДИНИ АКТЕР, ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА "ПРЕВЕЗИ, ЛИЦА" 

Творечкиот дискурс на 
една од највлијателните 
дами на македонското 

актерство, Милица Стојанова 
е уникатно, неповторливо, ма-
естрално... 55 години оваа ди-
ва неуморно чекори под ма-
кедонското актерско небо, 
ис  пишувајќи ги најубавите 
стра ници од македонската 
култура. И ако некаде бо го-
вите ткаеле венец за бес мрт-
ност, тој несомнено треба да 
й биде подарен на Милица 
Стојанова. Таа, како никој друг, 
припаѓа на редот на "од бра-
ните". Актерка со раскошна 
да ровитост и Божја предод-
реденост. До ваквото високо 
рамниште таа се качуваше со 
секоја своја улога: дали како 
леди Магбет, како Ана Франк, 
како Елиза, како Донка, како 
Беатриса, таа со сето свое би-
тие ја потврди и разоткри вис-
тината за театарот.

Токму на сцената на Драм-
скиот театар, на 17 јуни пред 
многубројната публика, Ми-
лица Стојанова ги прослави 
своите 55 години сценски жи-
вот. Воедно, за оваа пригода, 
беше промовирана и моно-
графијата "Превези, лица", пос-
ветена на животот и на тво-
рештвото на Стојанова, а во 
издание на книгоиз дател ство-
то "Темплум". Автор на Мо но-
графијата е Јасна Фран гов ска, 
a уредничкa Искра Гешоска.

Милица Стојанова е една 
од основоположниците на но  -
вите струења во маке дон ски-
от поствоен театар. Ро де на е 
1932 година и има им по зан-
тен опус на театарските сце-
ни на Македонскиот наро ден 
театар и на Драмскиот теа-

Ако си приспомните, Јас, таму, на гробишта, нема 
да бидам, дури и плоча да има врз мене... 

Барајте ме во театрите, на сцената под реф лек то-
рите, зад и пред кулисите, во гардеробите, 
меѓу шминките, периките, костимите раз ни... 

Потсетете се на ликовите - многуте што ви ги прет-
ставив, за размисла и вреднување што ви ги 
доверив... За покудата и пофалбата еднакво 
БЛАГОДАРАМ! Значи, сме биле за едно...

Милица Стојанова, 17.9.1998

тар (чиј основоположник е). 
Таа е една од ретките во ма-
кедонското глумиште, која ед-
накво е призната во исклу чи-
телното, уникатно креи ра ње 
на широк дијапазон ликови. 
Нејзината моќ за транс фор-
мација ќе остане забележана 
не само во македонските теа-
тролошки записи, туку и по-
широко на поранешните југо-
словенски простори, како и 
на сцените на европските те-
атри. 

Добитничка е на низа наг-
ради, меѓу кои се: наградата 
11 Октомври за актерско ос-
тварување и за животно де-
ло, наградата 13 Ноември за 
актерско остварување, наг ра-
дата Војдан Чернодрински за 
актерско остварување и жи-

вотно дело, Стериина наг ра-
да итн.

Стојанова и покрај пен зио-
нирањето сè уште е една од 
најактивните актерки од по-
возрасната генерација. Она 
што е особено значајно е што 
во нејзиниот раскошен та-
лент и актерско мајсторство, 
таа еднакви успеси пос тиг ну-
ва и во класичните дела, ка-
ко и во авангардните, модер-
ните и постмодерните пос та-
новки. 

Монографијата "Пре вези, 
лица" е обемен памет ник (300 
страници), посветен на сев-
купното животно и тво речко 
патешествие на оваа легенда 
на македонскиот теа тар. Ова 
уникатно моно граф ско изда-
ние, и по својата со држина и 

по својот графички концепт, 
е креативно не само затоа што 
е пресек на неј зи ното ре чи-
си шеесетгодишно пос тоење 
на сцената, туку во едно е и 
сведоштво за клуч ните пе-
риоди во развојот на маке-
донскиот театар. 

Во првиот дел е обработен 
периодот на нејзиното дет-
ство, доаѓањето во Скопје и 
запишувањето во Средната 
државна театарска школа, ка-
ко и нејзиниот опус во Ма ке-
донскиот народен театар. Во 
вториот дел е обработен неј-
зиниот импозантен опус во 
Драмскиот театар во Скопје, 
до пензионирањето, како и 
творечкиот дел потоа. Во тре-
тиот дел низ фотографии и 
приказни се прикажани не-
кои аспекти од нејзината при-
ватност. Во четвртиот дел се 
поместени прилози, есеи од 
триесетина наши еминентни 
театарски дејци, кои ги из ра-
зуваат своите гледишта и раз-
мисли за Стојанова. Меѓу дру-
гите се застапени: Горан Сте-
фановски, Слободан Ун ков-
ски, Лилјана Велјанова, Мај-
да Тушер, Васил Зафирчев, 
Лил   јана Мазова... Како ек с-
клузивно поглавје од моно-
графијата е дел од кни жев-
ниот опус на Милица Сто ја но-
ва, кој досега не е објавуван.

Приказната на Стојанова 
треба да се слушне, да се 
запомни, да се запише. Таа е 
личност со безброј лица, ак-
терски и човечки. Можеби таа 
е и една од ретките вис тин-
ски феминистички пара диг-
ми во нашата средина. Про-
мотори на ова издание беа 
Елизабета Шелева, Иван До-
довски и Ѓунер Исмаил. Во ди-
тели на вечерта беа Лилјана 
Велјанова и Васил Зафирчев. 


