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СВЕТЛАНА ОРТИЗ, БИЗНИСМЕН    

Пишува: Рената МАТЕСКА

ПЕЧАЛБАРСТВОТО УМРЕ 
ПРЕД МНОГУ ГОДИНИ!

Сите сакаат да си одат 
од Македонија, а јас, 
пак, би сакала да се 

вратам", со овие зборови нè 
изненади Светлана Ортиз, Ма-
кедонка, уметник и биз нис-
менка, која веќе 14 години жи-
вее во Јоханесбург, Јужна Аф-
рика.

По седум години отсуство 
од татковината, таа повторно 

Во далечниот Јоханесбург, Македонката Свет-
лана Ортиз живее веќе 14 години, но и по-
крај тоа што тамошниот живот й е убав, се-
пак за неа тоа е земја на осаменост, би дејќи 
никаде на друго место не може да го по чув-
ствува македонскиот дух!

" настапувала како изведувачка 
на македонски народни пес-
ни, каде го запознала соп ру-
гот, Парагваец, музичар, изве-
дувач на латинска музика и 
поранешен член на "Los Pa-
ragvajos", една од најпопулар-
ните латино групи во светот. 

"Тоа беше љубов на прв 
поглед, ние зборувавме на 
различни јазици, но очите не-

nos', а еве пред извесно вре-
ме одлучивме да зап ловиме и 
во бизнис водите. Тешко е да 
се одлучиш и да влезеш во 
бизнисот, потребни се знаење 
и инвестиција. Не е лесно во 
Јужна Африка да добиеш кре-
дит, затоа ние сè повеќе ра-
ботиме со готовина, која бла-
годарение на нашата работа, 
музиката, мачно ја стекнавме. 
Сепак, морам да признаам де-

ка живеам убав живот во Јо-
ханесбург, но морам да ка-
жам дека тоа бара и труд. Без 
работа немаш ништо". 

ЗЕМЈА НА 
ОСАМЕНОСТА

И покрај луксузниот живот 
кој го живее во Јужна Африка, 
за Светлана тоа е земја на оса-

когаш знаат повеќе од зборо-
вите. Комунициравме преку 
нашите заеднички пријатели, 
а јужноамериканската музика 
ги спои нашите срца. Тој за 
еден месец научи нешто да 
зборува на македонски. Не 
ми требаше многу време за  
на 21 година да се одлучам да 
заминам со него и да ја на пуш-
там Македонија. Тоа беше 
шок за моите родители, кои 
со тешко срце се одделија од 
мене. Прва дестинација ни 
беше Германија, каде и јас на-
стапував со бендот, а пату вав-
ме многу и преку музиката за-
познав многу земји. Научив 
да зборувам шпански и порту-
галски, а мојот сопруг научи 
македонски. Така, на покана 
на еден пријател заминавме 
на три дена во Јоханесбург, 
но Јужна Африка многу ни се 
допадна и еве веќе 14 години 
останавме во оваа далечна 
држава, толку поразлична од 
мојата родна грутка. Во оваа 
африканска држава можевме 
убаво да живееме од музика, 
егзистирајќи како 'Los Lati-

е во Скопје кое, според неа, е 
изменето, доизградено, но се-
пак й пречи нехигиената на 
секој чекор, нешто што не мо-
же да се сретне во шест ми-
лионскиот Јоханесбург, й пре-
чи и сиромаштијата, односно 
средната класа која веќе е 
изгубена.

"Тие што беа богати се уш-
те побогати, а сиромасите ста-
нале уште посиромашни и ја 
нема онаа средна класа која 
ја имаше порано", вели  гос по-
ѓа Ортиз.

Денес таа и нејзиниот со-
пруг Роберто Ортиз, инаку 
чле   нови на латино бендот 
"Los Latinos", се сопственици 
на бразилски луксузен ресто-
ран во Јоханесбург и газди на 
фирма за увоз-извоз. Според 
Светлана, во крвта на Маке-
донците е да се "снајдат" каде 
и да се наоѓаат во светот.

БИЗНИС И МУЗИКА

Судбината сакала Светлана 
да гостува на некоја телеви-
зиска емисија на МТВ, во која БРАЗИЛСКИОТ РЕСТОРАН ВО ЈОХАНЕСБУРГБРАЗИЛСКИОТ РЕСТОРАН ВО ЈОХАНЕСБУРГ

СВЕТЛАНА ОРТИЗ ПО СЕДУМ ГОДИНИ ПОВТОРНО Е СВЕТЛАНА ОРТИЗ ПО СЕДУМ ГОДИНИ ПОВТОРНО Е 
ВО РОДНОТО СКОПЈЕВО РОДНОТО СКОПЈЕ
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  КА И УМЕТНИК ВО ЈУЖНА АФРИКА

меноста. Во таа далечна 46-
милионска држава, со мно-
зинско црнечко население, 
го   с по ѓата познава и ко му ни-
цира со околу дваесеттина ма -
кедонски семејства, кои та му 
живеат и работат.

За животот во далечната 
африканска држава таа ве ли:

"Повремено се гледаме и 

организираме седенки. Те 
вле чат луѓето и носталгијата 
кон татковината. Ова е земја 
на осаменоста, која и покрај 
сите благодети што ти ги да-
ва, ти ја одзема слободата. 
Кри миналот е на високо ни-
во, се каде не е безбедно за 
движење, а без автомобил 
не можете да опстанете оти 

таму сè е далеку. Животот не е 
лесен, мора да работиш за со-
лидно и да зара ботуваш. Сите 
Македонци со кои кому ни ци-
рам се добро ситуирани. Во 17 
часот во Јо ха несбург сè се за-
твора и жи во тот, динамиката на 
градот уми ра. Најмногу се гле-
даме за ви кендите кога сме по-
слободни. Сепак, сакам да ка-
жам дека пе чалбата умре пред 
многу го ди ни, такво нешто е 
само минато и ако некој мисли 
дека во Јужна Африка може за 
кратко време да се заработат 
многу пари, сигурно се лаже! 
Таму тешко се заработува, а се 
плаќа со сло бодата оти таму се 
чувствувам како во затвор, ја 
немам сло бодата која ја имам 
тука, во Ма кедонија".

НОСТАЛГИЈА ПО 
РОДИНАТА

Околу 12 часа авионски пат 
ја делат Светле од Маке до нија. 
Досега носталгијата по татко-
вината ја компензирала со тоа 
што ја зела мајка си кај неа да 
живее, но останатите роднини 
й се во Скопје. Меѓу нашиот гла-
вен град и Јоха несбург има го-
лема разлика.

"Никаде не е идеално за жи-

вот. Но, денес на сите мои 
роднини и пријатели кои са-
каат да си одат од Маке до-
нија, им велам дека јас сакам 
да се вратам и да живеам 
тука. Иако не сум многу запо-
зната со политичката сос тој-
ба, сепак мислам дека до кол-
ку станеме членка на Ев роп-
ската унија работите драс-
тично ќе се сменат на по доб-
ро и многу Македонци кои се 
насекаде низ светот ќе по-
сакаат да се вратат дома, оти 
тука ќе има добри услови за 
живот. Мене лично ностал ги-
јата ме убива, кога сум таму 
мечтаам за тука. Ако еден ден 
Македонија влезе во Уни јата 
тогаш ќе го убедам со пругот 
да се вратиме тука во Маке-
донија каде ќе го про дол жи-
ме животот, бизнисот со рес-
торан и фирмата за увоз-из воз 
и кариерата како музи чари".

Вака како што се одвиваат 
работите и како што се тра-
сира патот за нашиот влез во 
ЕУ, очигледно дека семеј ство-
то Ортиз ќе треба да по чека 
уште многу време за да вле-
земе во елитното се меј ство, 
со што и тие би се вра тиле и 
би ги продолжиле жи вотот и 
бизнисот во Ско пје. 


