
Почитувани дами и господа, почитувани гости и почитувани сограѓани! 
 
Во оваа прилика сакам посебно да ги поздравам, да им посакам добредојде и да 
им се заблагодарам на нивното присуство на : државниот секретар во 
Министерството за култура на Р. Македонија,  г-дин Дарко  Стефановски, на 
амбасадорот на Р. Србија во Македонија, г-динот Томислав Ѓурин, заменик 
амбасадорот во амбасадата на Р. Србија,  г-ѓа Душанка Дивљак Томиќ,  
пратеникот во македонското собрание г-динот Оливер Алексовски, г-ѓа Милица 
Стојанова, актер, мојот драг пријател актерот г-динот Петар Темелковски, на 
преставниците на медиумите, на  сите учесници во Театарскиот фестивал Свети 
Јоаким Осоговски, како и на вас овде присутните кривопаланчани. 
 
Чест ми е што и оваа година Ве поздравувам од  оваа сцена, која од минатата 
година, за првпат во историјата на Крива Паланка, прерасна и во меѓународна 
театарска фестивалска сцена. Горд сум што театарот, како своевиден културен 
феномен, како врв на еден културен систем кој се перцепира со сите сетила, го 
востановивме за првпат на наше тло, во името на неговата светост „Свети Јоаким 
Осоговски“, со кој се врзува постоењето, самобитноста, па мислам дека нема да 
претерам, ако кажам, и генот и кодот на кривопаланчани. 
 
Ние кривопаланчани сме горди што  можеме да се пофалиме дека наши 
сограѓани се: Милица Стојанова,-доајен на театарската уметност, Кирил 
Ценевски, доајен на македонската режија, Владо Денчов,актер како и уште 
многу други сценски уметници. Во контекс на ова сакам да го истакнам и трудот 
на нашата кривопаланечка аматерска театарска група која гледајќи ги според 
своите настапи може да се надеваме дека ќе постигнат одлични резултати. 
Значи овој град има душа  за театарот и глумата и токму затоа и заслужува да 
има еден ваков убав театарски фестивал. 
 
Беше огромен предизвик да го поставиме темелот на сопствен театарски 
фестивал и да ја направиме оваа, можеби скромна сцена, средиште на 
изразување на различните треатарски форми. Полека го пробиваме патот на  
сопственото театарско вообличување и се надеваме дека со растежот на 
фестивалот, во годините што доаѓаат, тој ќе се етаблира во препознатливо и  
престижно културно збиднување, со знаменити обележја на самиот простор на 
кој се случува. Очекуваме во иднина на кривопаланечката тератарска сцена да 
продефилираат професионални и реномирани театри, врвни актери и претстави, 
кои ќе побудат интерес кај гледачите и ќе го оплеменат нивниот дух. 
 
Почитувани присутни, 
 
Во наредната недела овој простор ќе го исполнат различните култури и 
театарски остварувања, а ние нема да бидеме само неми гледачи. Ќе бидеме дел 
од секоја сцена, од секој лик,  и ние ќе се вметнеме во секоја интерпретација и 
заеднички ќе го доживееме секое драмско дело и неговата порака. Се надевам 
дека и оваа година ќе не освои избраната фестивалска програма и изведбата на 
професионалните театри на  нашите гости од Србија, Бугарија и Македонија. 
Велат, театарот е пат кон вистината, тој подучува, образува и  духовно 
надградува. Театарот е полн со мудрост и длабока смисла, а јас како 
Градоначалник и општината Крива Паланка ќе се трудиме тој да го добие своето 
заслужено место во културата и традицијата на нашиот град. 
 
На крајот на сите нас - посакувам успешна театарска фестивалска недела. 
              
Благодарам. 


