
ИНТЕРВЈУ:   ЗЛАТКО СЛАВЕНСКИ, РЕЖИСЕР

Разговорот го водеше: Ружица ГОЧЕВСКА

За своето најново остварување ре жи се-
рот Златко Славенски вели дека не го вата 
основна замисла била да му пружи на гле-
дачот едноставно "сензација на се тилата", 
преку кои ќе го внесе во светот на пра ша-
њата за себеси и своето место во Вселената. 
"Војаџер" е мултимедијален проект во кој 
преку еден мошне репре зентативен и ква ли-
тетен метод се ин кор порирани главните 
умет нички ни ша ни. Неодамна, своето прет-
ставување овој про ект го имаше на сцената на 
Куршумли ан, како дел од мани фес та ци јата 
"Скоп ско лето". 

46  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 628 / 14.7.2006

"ВОЈАЏЕР" Е НАШЕТО    

На проектот "Војаџер" Вашето име е потпишано на нај важ-
ните креаторски сегменти: режија, текст, сценографија и му зи-
ка. Како успеавте да ги инкорпорирате сите овие нишани во 
овој мултимедијален проект?

бидејќи само така сметав дека ќе го внесам во светот на пра-
шањата за себеси и своето место во магнитудата на светот и 
на Вселената.

Што претставува "Војаџер"?

СЛАВЕНСКИ: Војаџер значи патник - и тоа патник на по-
веќе нивоа: патник низ Вселената, патник низ сопствениот жи-
вот, патник низ времињата и конечно, еден духовен патник кој 
се обидува да допатува до смислата на сопственото и на опш-
точовечкото постоење. Сите ние сме патувачи низ сопствените 
животи, само прашањето е до која дестинација успеваме да 
дојдеме.

СЛАВЕНСКИ: Кога имам некоја компактна идеја за "рас-
кажување" на една специфична приказна, тогаш не размис лу-
вам дали инкорпорирам различни медиуми во еден, напротив 
пуштам мислата да тече сама и земам предвид сè што е 
потребно за таа идеја да биде целосно реализирана. Така се 
случи "Војаџер" да биде мултимедијален проект и - иако тоа 
сега е во мода - не ме интересираше таа "модерна" варијанта, 
туку се трудев на гледачот да му пружам сензација на сетилата, 



 ДУХОВНО ПАТЕШЕСТВИЕ
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А П Е Л

Осумнаесетгодишната Сања Чавдарова боледува од 
речиси неизлечива болест Gvadripletia Spastika – Па ра ли-
сис Церебралис, меѓутоа постои мала искра надеж по пат 
на хируршка интервенција состојбата на Сања да се по-
добри дури до 70 отсто. Интервенцијата треба да се из-
врши во Меѓународниот Институт во Москва, и ќе чини 
42.000 долари.

ЗАТОА ВЕ МОЛИМЕ ДАЈТЕ ГО ВАШИОТ ДОБРОВОЛЕН 
ПРИЛОГ ЗА ДОБРОТО НА НАШАТА ЌЕРКА -  ЗА ДОБРОТО 
НА СИТЕ НАШИ ДЕЦА.

Чавдарова Мара
Мито Хаџи Василев 83, Струмица
IBAN:/MK07 (account in CHF in PCB)380503311302471
SWIFT: PRBUMK22XXX

Чавдарова Мара
EUR acc: 380-5-033113-012-10
INAN:/MK07380503311301210
SWIFT: PRBUMK22XXX

www.sanjac.cjb.net
tel: 034 / 329 - 702

Која е онаа инспиративна капсла која Ве водеше во текот 
на креирањето на оваа театарска творба?

СЛАВЕНСКИ: Ако постоеше некаква капсла, тоа сигурно 
беше желбата да се "тргне на пат" преку некои омеѓени гра-
ници кои нè врамуваат - и како битија - и како уметници, да ја 
допреме "другата страна" на нештата што нè опкружуваат и 
што секојдневно ги живееме, а длабоко во себе знаеме дека 
тие се само појавна страна на подлабоката смисла на нашето 
"животно патешествие".

Арна Шијак, Славица Петровска-Галиќ, Саша Ефтимова се 
едни од главните протагонистки во "Војаџер". Познавачите на 
македонската уметност ќе забележат дека овие дами им при-
паѓаат на различни културни бранши: актерство, оперско 

пеење, балет. Како беше да се соработува со сите нив и дали 
успеавте да најдете заеднички јазик?

СЛАВЕНСКИ: Како што посочив на почетокот, проектот 
"Војаџер" бараше да не се мисли стереотипно, туку да се 
усогласат и да се комбинираат различни медиуми во една це-
лина. Така се случи во една иста претстава да учествуваат и 
актерка и оперски пејачки и балетски играчи, внесено во 
целината на видеото - и сè тоа да биде еден конзистентен 
театарски чин.

Дали "Војаџер" ќе "патува" на други театарски сцени и дес-
тинации?

СЛАВЕНСКИ: "Војаџер" е проект кој настана со приватна 
инвестиција на весникот "Дневник" и како таков постави и во 
менаџерската сфера некои нови стандарди и сметам дека е 
урнек за тоа како и во која насока ќе треба да се движи нашиот 
театар во организационо-структурна смисла. Поради тоа, "Во-
јаџер" има своја слобода за тоа каде и кога ќе се случува и 
каде и кога ќе "допатува" низ различните домашни и странски 
сцени. Со нетрпение очекувам да видам како ќе се одвива ова 
патешествие на "Војаџер".


