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Режисерот Милчо 
Манчевски прими плакета од 
премиерот Никола Груевски, 
со која официјално стана 
македонски амбасадор на 
културата во Њујорк.

Титулата амбасадор на 
културата ќе ја добиваат 
најистакнатите македонски 
уметници, тие нема да имаат 
дипломатски статус и 
паричен надоместок, туку ќе 
вршат патриотска мисија за 
промоција на културата на 
Македонија пред светската 
јавност.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

КУЛТУРЕН МИСИОНЕР КУЛТУРЕН МИСИОНЕР 
СО ПАТРИОТСКА И СО ПАТРИОТСКА И 

БЛАГОРОДНА ФУНКЦИЈАБЛАГОРОДНА ФУНКЦИЈА

МИЛЧО МАНЧЕВСКИ ПРВ МИЛЧО МАНЧЕВСКИ ПРВ 
АМБАС А ДОР НА К УЛТ УРАТА АМБАС А ДОР НА К УЛТ УРАТА 
ВО ЊУЈОРКВО ЊУЈОРК

Македонско-светскиот реномиран 
режисер Милчо Манчевски стана 
првиот амбасадор на културата на 

Македонија во Њујорк. Почесната титула 

за два месеца треба да биде готов.
Портпаролот на Владата, Ивица Боцев-

ски, најави дека наредните месеци ќе би-
дат прогласени уште неколку амбасадори 
на културата. Тие нема да имаат дип ло мат-
ски статус и нивниот ангажман ќе биде 
доброволен. Амбасадорите ќе ги пред ла-
га министерот за култура, а ќе ги одобрува 
Владата. Иницијативата за воведување ти-
тула амбасадор на културата ја даде Ми-
нис терството за култура пред неколку ме-
сеци, а Собранието ја прифати. 

"Со доделувањето на оваа титула, на 
нашите уметници им се оддолжуваме за 
нивната досегашна, но и понатамошна 
афирмација на Македонија во светот. 
Умет ниците како Милчо Манчевски и до-
сега беа нашите најголеми амбасадори. 
Со оглед на потребата за дополнителна 
афирмација на Македонија, решивме оваа 
функција да им ја доделуваме на ис так-
нати уметници, кои со својата работа ја 
промовираат Македонија во светот. Ман-
чевски е еден од нашите најистакнати 
уметници и токму затоа тој е првиот наш 
амбасадор на културата", објасни порт-
паролот на Владата, Ивица Боцевски. 

на Манчевски му беше предадена во Вла-
дата на Република Македонија од страна 
на премиерот Никола Груевски. Оваа функ-
ција на Милчо Манчевски нема да му 
обезбеди дипломатски статус ниту, пак, ќе 
има финансиска добивка. Функцијата која 
нашиот режисер ќе ја извршува во Њу-
јорк, каде што живее и работи, ќе биде 
патриотска и благородна. Светски рено-
мираниот режисер ќе биде првиот кул-
турен мисионер кој ќе ја промовира на-
шата култура во странство.

"Не ми требаше многу време - истакна 
режисерот Манчевски - да ме убедат да ја 
прифатам титулата, зашто таа е само офи-
цијализирање на она што е дел од моето 
работно место, она што го правам од 1979 
година. Проектите кои ги планирам се 
филмски. Се надевам дека и досега добро 
ја застапувам Македонија, со филмовите 
кои ги работам. Среднометражниот филм 
ќе биде од поинаква природа од она што 
досега сум го работел и ќе послужи за 
брендирање на нашата земја".

Манчевски вели дека ќе настојува да ја 
промовира нашата земја со проекти од 
областа на филмот. Со среднометражен 

телевизиски филм ќе се обиде да ја прет-
стави Македонија во периодот од нео литот 
до христијанството. Тој рече дека неговиот 
нов филм "Сенки" е во завршна фаза и дека 

Како што е познато, Милчо Ман чев-
ски во 1994 година ја освои наградата 
"Златен лав" во Венеција со филмот 
"Пред дождот", кој и денес ги полни 
светските кино сали. Освои по веќе од 
30 светски филмски награди. Веднаш 
по "Пред дождот" следуваше филмот 
"Прашина" кој, исто така, до живеа 
го  лем успех. 


