
Почитувани дами и господа почитувани љубители на театарот драги 
гости, ценета  публико! 
 
 

Имам посебна чест и задоволство како градоначалник на нашата 
општина, да застанам пред Вас и да ви се обратам во улога на  иницијатор на 
една ваква убава манифестација која се случува за прв пат во нашата општина. 
      Со ова  нашиот град полека се претвара во место во кое културата 
завзема важно место, а тоа нешто  треба ние сите кривопаланчани да го 
негуваме и да го надополнуваме.  
 

Наша замисла беше овој фестивал да се одржи во нашиот најубав и 
најрепрезентативен  простор во манастирскиот комплекс Св.Јоаким Осоговски, 
но поради временските услови, принудени сме изведбата на театарските 
претстави да ја пренесеме во Центарот за култура. 

Тоа секако нема да го намали неговото значење туку напротив, ќе 
значи дека театарската игра нема граници, дека нема сцена каде уметниците 
не можат да ги изразат своите таленти и да ја изразат  заедничката идеја за 
големото уметничко обединување. 
 

          Оваа година, со подршка на нашите пријатели од збратимените 
градови Вршац, Дупница и Ќустендил и со театрите од нашата земја го 
правиме првиот  чекор односно отпочнуваме со една нова манифестација – 
Меѓународен театарски фестивал. Фестивалот оваа година ќе биде ревијален, а 
планираме да прерасне во традиционален и да добие и натпреварувачки 
карактер. 
 

 

Водени од таа идеја, а гладни за уметничко создателство, одлучивме 
големата театарска сцена да ја пренесеме овде, на овие наши простори и да го 
прифатиме задоволството на предизвикот наречен Меѓународен театарски 
фестивал „Свети Јоаким Осоговски’’. 
 

Ако Македонија е земја на инспирација, тогаш Крива Паланка е место 
каде што се раѓа вистинската уметност. Ако сме далеку од светските театарски 
сцени, тогаш нашиот град ке го направиме центар за презентазија на врвното 
театарско изразување. 

Ја поседуваме моќта за тоа во нашите извонредни локации, нивниот  
амбиент и автентичност ја буди креативноста и го предизвикува уметникот да 
се надмине себеси преку сопствената интерпретација.    

Ова го потврдуваат бројни уметници од целиот свет, кои ги доловиле 
убавините на предизвикот на нашиот простор, посебно на манастирскиот 
комплекс „Свети Јоаким Осоговски’’ на кој секогаш одново му се навраќаат и 
кој е неповторлива инспирација за нивните врвни дела.  



            Можеби некој ќе се запраша од каде во нашиот град токму 
театарски фестивал,. јас ке одговорам,  овој град, овој народ имаат душа за 
вакво нешто. 
        Ние  кривопаланчаните горди сме  што нашето поднебје дало врвни 
уметници кои ја обележаа театарската и филмската уметност во Македонија и 
во регионот. Тоа го потврдуваат нашите сограѓани, истакнати и признаени 
драмски уметници г-ѓа Милица Стојанова, доајен на македонската театарска 
уметност, режисерскиот мајстор г-н Кирил Ценевски, режисерот Владо Денчов 
и бројни други уметници кои ја понеле и пренеле овдешната култура во 
својата работа, или пак допрва го чекаат своето време за вистинско 
докажување.  
                                                                                            

А дека театарското доживување навистина не познава граници и дека 
вистински обединува, докажува и присуството на македнскиот амбасадор на 
културата во Србија  г-динот Зафир Хаџиманов кој заедно со нас ќе ја 
сподели возбудата на театарската игра .  

Една голема благодарност до сите наши ценети гости, кој не удостоија 
со својата присутност и со својата  уметничка големина направија да бидеме 
горди што се дел од нас. 
 

Почитувани гости, 
 

На крајот повторно би сакал да кажам - дека растев во овој град во време 
кога моите сограѓани ја создаваа препознатливоста на својата култура преку 
кривопаланечката чаршија, преку скромните театарски дружини,  ги 
овековечуваа настаните преку кривопаланечките  песни, го презентираа 
градскиот живот, а срцата на кривопаланчани се исполнуваа со гордост и 
убавина. Се надевам дека вечерва и вашите срца се исполнети со истите 
чувства,  дека сите заедно ќе го создадеме и негуваме театарскиот и воопшто 
уметничкиот и културен дух на нашиот град 
  

Благодарам. 
         


