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15 ГОДИНИ УСПЕШНА РАБОТА НА "  

"Мистер компани" 
може да се пофали и со 
издавањето на 
индивидуални ЦД, меѓу 
кои се двата албума на 
Ферус Мустафов, 
долгогодишен музичар 
и инструменталист, под 
наслов "Чочеци со 
Ферус" и "Џез фолк 
денс", каде што се 
измешани различни 
музички жанрови, 
потоа изданието кое 
претставува микс од 
најслушаните песни од 
кариерата на дуетот 
"Селимова-Желчевски", 
новото ЦД од групата 
"Идоли" предводено од 
Саит, како и изданијата 
на групата "Мераклии", 
на пејачите Орце 
Стефковски и на Анета 
Наковска.

МУЗИКАМУЗИКА

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Продукциската куќа "Мистер ком-
пани" од Гостивар, чија спе ци јал-
ност е издавање на носачи на 

звук и слика, со содржини од областа 
на народната музика, ги презентираше 
продукциската програма на куќата во 
последниве 12 месеци, како и нај но-
вите ЦД и ДВД изданија на македонски 
музички исполнители и групи од на-
родната музика. 

Водејќи се од сопствените инстинкти 
и почитувајќи ги вредностите на ма ке-
донското народно творештво, особено 

на музички план, "Мистер Компани" од 
1991 година почна со собирање на род-
ни и староградски песни од сите краеви 
на Македонија, со цел да ги овековечи 
со носачи на звук и слика. Целта е јасна, 
а се однесува на продолжување на ма-
кедонската традиција преку старата ма-
кедонска народна песна, нејзина про-
моција и пласман до сите краеви на 
светот. Како резултат на оваа идеја се 
изродија музичките колекции: "Анто ло-
гија на македонската народна песна", 
"Фолк спомени од Македонија", "Ма ке-
донски патриотски песни", "Македонски 
народни песни", "Македонски старо-
град ски песни". 

НАРОДНО БОГАТСТВО
Директорот на "Мистер компани", 

гос подинот Зоран Дамјановски гово-
реше за "раѓањето" на "Мистер 
Ком пани", за проектите на куќа-
та за негување на класичниот 
маке дон ски народен ме лос, но и 
на порите за промовирање но-
ви ѕвез ди на македонската фолк 
сцена.

"Компанијата е основана во 
1991 го дина и оттогаш студи оз-
но почна да ја следи народната 
музика, и кога станува збор за 
македонското народно твореш-
тво и за новосоздадените песни 
во Ма кедонија. Покрај тоа пос-
тојано е во по трага да изнајде 
решение како на вис тински на-
чин на јавноста да й го прет-
стави македонското народно бо-

гатство, притоа водејќи сметка за му-
зичкиот и за продукцискиот квалитет, 
имајќи ги предвид несредените сос-
тојби кога се работи за непочитувањето 
на автор ски те права. Сите наши изданија 
се со заш титени авторски права", вели 
дирек то рот Дамјановски. 

Како резултат на 15-годишната музич-
ко-издавачка дејност, компанијата мо-
же да се пофали со издадени 120 нас-
лови на ЦД, 15 наслови на ДВД, 20 нас-
лови на ВХС касети и 150 наслови на 
музички касети со македонска народна 
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ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА 
ТРАДИЦИЈАТА ПРЕКУ СТАРАТА 

МАКЕДОНСКА НАРОДНА ПЕСНА

и забавна музика. "'Мистер компани' 
пос  тојано издава компилации и ко лек-
ции - додава Дамјановски - со кои сака 
сеопфатно да го претстави богатиот ма-
кедонски мелос. Но, компанијата е во 
состојба да издава и поспецијализирани 
изданија. Едно такво издание е '100 ма-
кедонски фолк песни' на едно ЦД. Исто 
така, од новата серија на изданија под 
наслов 'Најубави македонски народни 
песни' излезено е првото од пла нира-
ните шест. 'Мистер компани' има сора-
ботка и со 'Тетовскиот фолк фест', а во 
поново време компанијата почна да 
про  изведува изданија во т.н. 'слип кејс' 
пакување, кои се отпечатени во австрис-
ката фирма 'Sony'. Последното е 'Ма-
кедонска етно музика' во кое се оп фа-
тени обработки на народни песни и ора 
во кои провејуваат македонската тема-
тика, дух и менталитет". 

120 ИЗДАНИЈА ВО АРХИВАТА 120 ИЗДАНИЈА ВО АРХИВАТА 
НА "МР КОМПАНИ"НА "МР КОМПАНИ"



 МИСТЕР КОМПАНИ" ОД ГОСТИВАР

НОВИ ИЗДАНИЈА
Како што информираше директорот 

Дам  јановски, "Мистер компани" е пос-
тојано и во потрага по нови таленти. Ка-
ко резултат на таа активност се деби-
тант ските изданија на Анета Ефтимова 
и на Јордан Митев. Компанијата одлучи 
дел од нејзината продукција, оние из-
данија кои се злоупотребуваат, да може 
да им ги претстави на своите слушатели, 
да ги издаде по многу ниски цени, кои 
се слични дури и со оние на нелегалните 
музички производи, а со цел што е 

можно повеќе да придонесе за зами-
рање на пиратеријата.

"Исто така, компанијата засилено ра-
боти и на промоција на македонската 
народна музика надвор од Македонија, 
при што лиценцирани изданија се из-
дадени и се продаваат секаде во светот, 
во Северна Америка, Западна Европа... 
Имаме континуирана соработка со 
странски партнери, чии производи ги 
дистрибуираме во Македонија, а наши 
лиценцирани изданија се објавени во 
светот под наслов: 'Ора и чочеци' (плех 
оркестар 'Агушеви'), 'Чочеци' (плех ор-
кестар 'Малешевски Мелос'), 'Нај доб ро-
то од Македонија', 'Учители на хармо-

ника', 'Глобални жени', 'Срцето на Бал-
канот - Македонски свадбарски песни', 
'Македонски чочеци', 'Водич кон музи-
ката од Балканот'", истакнува Дамја-
новски.

По повод својот јубилеј "Мистер ком-
пани" му подари на Институтот за фолк-
лор 120 ЦД со разновидна македонска 
народна музика. Институтот за фолкор 
како институција која ги негува маке-
донските традиции е природен партнер 
на "Мистер компани", при што се из-
разува желба за натамошна блиска со-
работка меѓу тие две институции. Се 
надеваат дека овие ЦД-а ќе се ис ко-
ристат за научно-истражувачки цели. 

ДИРЕКТОРОТ ДАМЈАНОВСКИ, ДИРЕКТОРОТ ДАМЈАНОВСКИ, 
ЗАДОВОЛЕН ОД РАБОТАТАЗАДОВОЛЕН ОД РАБОТАТА

ЕТНОМУЗИКА, ЧОЧЕЦИ И ЕТНОМУЗИКА, ЧОЧЕЦИ И 
НОВОСОЗДАДЕНИ ПЕСНИНОВОСОЗДАДЕНИ ПЕСНИ


