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Во специјално изгра де-
ното студио на лока ци-
ја во Охрид - домот на 

Пешиќ, заврши снимањето на 
играниот филм "Караула" во 
ре жија на Рајко Грлиќ. Од глав-
ната актерска екипа на пос-
лед  ните сцени во Охрид учес-
твуваа Верица Недеска - Трај-
кова, Тони Гојановиќ и Сергеј 
Трифуновиќ. Филмот кој поч-
на на 10 мај 2005 година се сни-
маше во Македонија, на ло-
кации во Битола и во Охрид. 

По повод последната филм-
ска клапа, режисерот а во ед-
но и косценарист на "Ка рау-
ла", Рајко Грлиќ вака го рези-
мираше тримесечното филм-
ско патешествие во Маке до-
нија: 

"Беше навистина пре крас-
но. Имав сè што ќе посакам. 
Немам никакво алиби за ова 
да не функционира како филм. 
Имав прекрасна екипа, ло ка-
ција, актери... Според тоа, со 
еден спокој и мир го нап ра-
вивме целиот проект. Сле ду-
ваат постпродукцијата и мон-
тажата кои ќе се реализираат 
во Љубљана, Словенија, па 
сле дува музиката, и доколку 
сè оди како што треба, во ја-
нуари 2006 година одиме во 
Лондон каде ќе се врши мик-
сање на филмот, за следниот 

ФИЛМ БЕЗ ЈАЗИЧНИ БА 

Филмот е поддржан од Федералното Минис тер-
ство за култура и спорт на Босна и Хер це го-
вина, Министерството за култура на Репуб-
лика Хрватска, Министерството за култура 
на Република Македонија, Министерството 
за култура на Република Србија, Филмското 
здружение на Република Словенија, Маке-
дон ската радио и телевизија, Хрватската ра-
дио и телевизија, Федералната телевизија - 
БиХ, Виба филм од Словенија, како и Eurim-
ages.

месец во Будимпешта да се 
прави копија. Инаку, филмот 
доби голем публицитет во си-
те краеви, од кои критиките 
се мошне позитивни. Според 
мене филмот нема јазични ба -
риери и се надевам дека 'Ка-
раула' ќе биде одлично при-
фатен".

Поголем дел од сни ма ње-
то на филмот се одвиваше во 
Националниот парк "Галичи-
ца", Охрид, на македонско-ал-
банската граница, во спе ци-
јално изграден објект - ка рау-
ла, во кој се случува најго ле-
миот дел од филмската при-
казна. На оваа локација се 
снимија и најтешките сцени: 
ноќните кадри, сцените со 
дожд, како и сцените од фил-
мот кои вклучуваа специ јал-
ни ефекти. 

Во Битола се работеше на 
пет локации, а како поис так-
нати се одделуваат масов на-
та сцена на пазарот со учес-
тво на голем број статисти, 
како и сцената каде стар ту ва-
ше снимањето на "Караула" - 
Студентскиот дом кој за пот-
ребите беше претворен во 
гар   низон на ЈНА.

Постпродукцијата на "Ка-
раула" продолжува во Сло ве-
нија, од септември 2005, а се 
очекува филмот да биде за вр-
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РИЕРИ

на), Владимир Атанасов, Сек-
тор филм (Македонија), Да-
ниел Хочевар Vertigo (Сло ве-
нија), Зоран Цвијановиќ и 
Мил ко Јосифов, Yodi (Србија 
и Црна Гора), Борис Т.Матич, 
Propler fi lm (Хрватска), Франц 
Новотни, Novotny & Novitny 
Filmproduktion (Австрија), Те-
ри Лену, Cine-Sud Promotion 
(Франција), Мајк Доуни, Film 
& Music Entertainment (Ве ли-
ка Британија) и Бесим Ха си-
ни, Concordia Film (Косово). 

Колку за потсетување, сце-

нариото на "Караула" е на са-
миот режисер и на Анте То-
миќ, кој е и автор на сов ре ме-
ниот хрватски роман "Ништо 
не смее да нè изненади", спо-
ред кој е работено и филм-
ското сценарио. Главните уло-
ги ги толкуваат: Тони Гоја но-
виќ, Сергеј Трифуновиќ, Емир 
Хаџихафизбеговиќ, Богдан 
Дик  лиќ и Верица Недеска-
Трајкова. Композитор на му-
зиката е Горан Бреговиќ, а ди-
ректор на фотографија Сло-
бодан Трниниќ. 

шен на почетокот на 2006 го-
дина. 

Како што е веќе познато, 
продуценти на филмот се 
Аде мир Кеновиќ, Refresh Pro-
duction (Босна и Херце гови-


