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 ОРГАНИЗАТОР
  Филозофско друштво на Македонија

Филозофското друштво на Македонија (ФДМ) е здружение на граѓани кое во својот сегашен облик постои од 2003 година. Оттогаш ФДМ има
реализирано  голем  број  на  проекти  и  остварено  бројни  соработки  со  институции,  организации  и  здруженија  на  проекти  од  областа  на
филозофијата, но и интердисциплинарни проекти. Организирани се голем број на филозофски средби, трибини, научни собири и симпозиуми од
кои  во оваа прилика ги  издвојуваме дводневниот  симпозиум посветен на Имануел Кант  (Битола,  јуни 2004)  и  Регионалната конференција  на
асоцијацијата на филозофите на Југоисточна Европа (ноември 2007) на тема „Зошто уште филозофијата?“, чиј домаќин беше ФДМ. Здружението
од 2006 година е член на меѓународната организација на филозофски друштва – FISP (Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie), а во
него членуваат професори од Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје, издавачи на филозофска литература во земјата,
професори по филозофија во основното и средното образование,  студенти, како и голем број на љубители на филозофијата.  Филозофското
друштво на Македонија се јавува како издавач на две филозофски списанија: Филозофија и Филозофска трибина (првото со меѓународен предзнак,
а  второто  од  локален  карактер).  Една  од  главните  активности  на  Друштвото  е  и  организацијата  на  научни  собири  и  симпозиуми  по  повод
Светскиот ден на филозофијата кој беше востановен од УНЕСКО во 2002 година, а кој се слави насекаде низ светот во третиот четврток од месец
ноември (од 2005 година наваму). Во рамките на Светскиот ден на филозофијата во Македонија се организирани симпозиуми и научни собири
посветени на мислители како Џорџ Беркли, Џон Лок, Георг Вилхелм Фридрих Хегел, Огист Конт, Артур Шопенхауер, Дејвид Хјум и Чарлс Дарвин,
но  и  научни  собири со  проблемски  определена  тема:  „Филозофијата  и  македонскиот  јазик“,  „Филозофијата  на  крстопат:  аналитичка  и/или
континентална филозофија“, „Филозофијата денес“  и „Филозофијата и образованието“.  Како признание на општествената значајност на оваа
манифестација,  во  2013 година  нејзин  покровител  беше  Претседателот  на  Република  Македонија,  г-динот  Ѓорге  Иванов,  а  оттогаш  оваа
манифестација влегува под закрила на традиционалното покровителство на Претседателот на Републиката. Интересен настан кој вреди да се
спомене е првиот „Филозофски излет“ кој се случи во 2014 година под покровителство на компанијата „Горска“ на падините на планината Кожуф.
Од бројните институции и организации со кои Друштвото има остварено соработка ќе ги споменеме: Францускиот институт во Скопје (Месец на
француската филозофија); Гете институтот Скопје (Месец на германската филозофија); Институтот „Конфуциј“ при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ – Скопје (Месец на источната филозофија); Британската амбасада, ЕУ инфо центарот, МАНУ и МСУ „Г.Р. Державин“ (Месец на Британската
филозофија, во рамките на кој учествуваа и двајца професори од Оксфордскиот универзитет – познатиот и признат професор по филозофија
Стефан Прист и м-р Кери Смолмен), Здружението на класични филолози „Антика“ (Симпозиуми: „Античкиот идеал на καλοκαγαθία“; и „Chronos и
Kairos – античките концепти за времето“), како и долгогодишната плодна соработка со Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во
Скопје со кој се организирани бројни предавања и симпозиуми на Филозофскиот факултет меѓу кои и минатогодишниот (декември 2014) симпозиум
„Марксизмот  денес“.  Филозофското друштво на Македонија  организира и своја  културна манифестација  –  Филозофскиот  филмски фестивал
(ФФФ). ФФФ кој започна како студентска инцијатива во 2010 година, влезе под закрила на ФДМ од своето трето издание во 2013 година и оттогаш
како културна манифестација на Друштвото расте во негови рамки обидувајќи се на еден оригинален начин да ги поврзе филозофијата и филмот.



 ПРОЕКТ
  Филозофски филмски фестивал

ФФФ е еден необичен филмски фестивал кој ја поврзува филозофијата со седмата уметност, обидувајќи се на непосреден начин да ја
дофати филозофијата низ призмата на филмот, но и да поттикне на филозофска мисла и акција кај љубителите на фил(м)ософијата во градот.
Филозофскиот филмски фестивал започна како Филозофско филмско фестивалче во учебната 2009/2010 година на Институтот за филозофија при
Филозофскиот факултет во Скопје. Стануваше збор за студентска инцијатива чии први чекори беа скромни, но ентузијазмот на неколкумината кои
го започнаа беше огромен. Во тоа време идејата беше доближување на филозофијата на еден непосреден начин низ медиумот на филмот, како и
негување на ентузијазмот на младите филозофски сили за филозофијата и нејзините вредности. Ова можеше да се постигне преку создавање на
креативен неформален простор за слободна размена на идеи од каде и се роди идејата за Филозофското филмско фестивалче. Оттогаш ФФФ
доживеа четири изданија,  а  од  2013 по докажаниот  успех на концептот  прерасна во  културна манифестација  на  Филозофското друштво на
Македонија. Фестивалот е веќе препознатлив, публиката од година в година се зголемува, се направија соработки со голем број на личности од
филозофијата и филмот во Македонија, а со секое ново издание се продлабочуваат и темите кои ги обработуваме. Од минатата година Друштвото
оформи тим, односно организациски одбор во рамките на Друштвото, кој конкретно работи на остварување на програмските цели на Фестивалот.
Станува збор за динамична група на млади луѓе дипломирани во областа на филозофијата или студенти на Институтот за филозофија кои ја
споделуваат заедничката страст за филозофијата и филмот. 2015 година е јубилејна година во која го славиме нашиот петти роденден и за оваа
цел Фестивалчето прерасна во Фестивал чија програма во најголем дел ќе се одржи во Кинотеката на Македонија со чија соработка и со поддршка
на Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје го организираме овогодинешното издание на Фестивалот.

  Краток историјат на Фестивалот

Почетоците  на  Фестивалот  во  2010  година  беа  на  Институтот  за  филозофија  каде  група  студенти  се  среќаваше  секој  четврток  во
времетраење од една година во библиотеката за филозофија каде заеднички се гледаа филмови од великаните на филмската уметност како
Тарковски, Бергман или Куросава, филмови со филозофски релевантна содржина, документарни филмови на различни теми од филозофијата, а се
одржа и ноќ на кратки филмчиња. Овој едногодишен филмски маратон заврши со незаборавното предавање на единствениот Стефан Сидовски кој
говорејќи  на  тема  „Филозофија  и  филм“  исполни  цел  амфитеатар  со  својата  публика.  Кон  крајот  на  2011 год.  се  случи  второто,  овој  пат
видоизменето издание на Фестивалот, во кое веќе се наѕираше денешниот фокусиран концепт, односно три или четири фестивалски вечери, тогаш
заокружени со предавањето на м-р Данијела Петрушева-Андова од областа на индиската филозофија. Третото издание на Фестивалот во пролетта
2013 година се случи по едногодишна пауза поради која ова издание беше симболично именувано  The Return Of The Owl. Институтот за филозофија
на Филозофскиот  факултет  во Скопје  стана епицентар на креативната и критичка мисла инспирирана од теми за  биоетиката,  дистинкцијата



сон/јаве, филозофијата за деца, и егзистенцијализмот и феминизмот – свечено предавање одржано од Раководителот на Институтот за филозофија
проф.  д-р Иван  Џепароски  по  прикажувањето  на  филмот  Les  Amants  du  Flore за  животот  и  делото  на  Симон  де  Бовоар  и  Жан-Пол  Сартр.
Минатогодинешното четврто  издание  на  Фестивалот  –  Букет  мисли  беше ориентирано кон  филозофијата  на  филмот  обработувајќи  дела  на
филмски великани како Тарковски, Ханеке и Линч, овој пат подготвено од страна на младите филозофи и пасионирани љубители на филмот, сите
сегашни или поранешни студенти на Институтот за филозофија.

Овогодинешното јубилејно, петто издание на Фестивалот, ќе биде најамбициозно досега. Оваа година Филозофското филмско фестивалче
прерасна во Филозофски филмски фестивал и  се пресели од Институтот за филозофија во простор посоодветен за намената, Кинотеката на
Македонија. Во Програмата за прв пат воведуваме фил(м)ософски работилници наменети за студентите, а оваа година покрај редовните проекции
на филмови и излагања на теми по кои ќе следува дискусија, ќе се одржи и мастер час со нашиот колега, филозоф и режисер, Игор Иванов Изи.
Програмата ќе содржи три класични филма од македонската и светската продукција, тројца еминентни професори кои ќе елаборираат на теми
поврзани со филозофијата и филмот, како и простор за отворена дискусија со публиката. Со ова Филозофскиот филмски фестивал и понатаму се
посветува на креирање на креативен простор за размена на автентична мисла во Градот преку приближувањето на филозофијата низ призмата на
филмот до секој човек и љубител на филозофијата.



ФИЛОЗОФСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ 2015: Фил(м)ософски одисеи - 5то издание

 1. ОФИЦИЈАЛНА ПРОГРАМА
  ПРОЕКЦИИ:

 „Мирно лето“ (1961) - Димитрие Османли
 „Антихрист“ (2009) - Ларс фон Трир
 „Рашомон“ (1950) - Акира Куросава

  ИЗЛАГАЊА НА ТЕМА:

 „Комичното во македонскиот филм: Мирно лето“
  д-р Иван Џепароски, редовен професор на Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје

 „Фон Трир и поетиката на распаѓањето“                                            
  д-р Ристо Солунчев, доцент на Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје

 „Потрагата по вистината во филмот Рашомон“
  д-р Стефан Сидовски, доцент на Универзитетот за Аудиовизуелни Уметности - Европска Филмска Академија ЕСРА Париз-Скопје-Њујорк

  МАСТЕР ЧАС:
 
 Игор Иванов Изи, филозоф и режисер
 интервју подготвено од Тијана Петковска, проекција на краткометражниот филм „Бубачки“ и Q&A сесија со публиката
  

 2. ПРИДРУЖНА ПРОГРАМА
  РАБОТИЛНИЦА ЗА СТУДЕНТИ:
   „Времето како филозофска димензија на филмот“ - Тијана Петковска и Стефан Палитов
                                                                                                                                                                                                                      *пријавување на filozofoskifilmskifestival@gmail.com 

 3. ОФ-ПРОГРАМА:  Коктел



  

ВРЕМЕНСКА РАМКА (ФФФ 2015)

1.04 (среда) 2.04 (четврток) 3.04 (петок) 4.04 (сабота)

Ден I Ден II Ден III Ден IV

12:00 – 13:30
“Времето како филозофска

димензија на филмот”
работилница за студенти

С. Палитов и Т. Петковска
- Филозофски факултет -

Библиотека на Институтот за филозофија

13:30 – 17:00

17:00 - 18:30 МАСТЕР ЧАС
Игор Иванов Изи

- Кинотека -

18:30 – 19:00 - пауза -

19:00 - 19:15 Свечено отвoрање на Фестивалот
АНТИХРИСТ (108 min.)

- Кинотека -
РАШОМОН (88 min.)

- Кинотека -
19:15 - 21:00 МИРНО ЛЕТО (99 min.)

- Кинотека -

21:00 - 21:10 -пауза- -пауза- - пауза -

21:10 - 21:30 излагање на тема:
„Комичното во македонскиот

филм: 'Мирно лето'“
 проф. д-р Иван Џепароски

излагање на тема:
„Фон Трир и поетиката на

распаѓањето“
доц. д-р Ристо Солунчев

излагање на тема:
“Потрагата по вистината во

филмот Рашомон“
доц. д-р Стефан Сидовски

21:30 – 22:00  - дискусија со публиката - -  дискусија со публиката -  - дискусија со публиката -

22:00 - 23:00 Kоктел Затворање на Фестивалот

 



 ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР

 Ана Дишлиеска-Митова (раководител на Фестивалот)
 доц. д-р Јасмина Наумоска
 д-р Мартин Поповски
 Стефан Палитов
 Тијана Петковска
 Јован Јовановски
 Максим Никифоровски (технички секретар)

 НАДВОРЕШНИ СОРАБОТНИЦИ

 Елена Дишлиеска, редизајн на лого
 Ивона Михајловска, дизајн на постер
 Магдалена Аврамовска, фотографија

Лица за контакт:
Љупчо Митковски – Претседател на Филозофското друштво на Македонија // тел. 071 317-664

Ана Дишлиеска-Митова – Раководител на Филозофскиот филмски фестивал // ana.filozofskifilmskifestival@gmail.com

   

     

ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА
Philosophical Society of Macedonia 
ДТЦ „13 Ноември“, локал 9 
Аеродром, 1000 Skopje
e-mail: macedonian.philosophy@gmail.com
fb: PHILOSOPHICAL SOCIETY of MACEDONIA                                

ФИЛОЗОФСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ
Philosophical Film Festival 
www: filozofskifilmskifestival.wordpress.com 
e-mail: filozofskifilmskifestival@gmail.com
fb: Филозофски Филмски Фестивал /
Philosophical Film Festival
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