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ДРАГАН ДАУТОВСКИ
Драган Даутовски е роден како седмаче (седмомесече) во с. Русиново-Беровско на
21.11.1957 година. На петгодишна возраст неговите родители се селат во Берово, каде што го
завршува основното образование. Потоа заминува во Штип во средното музичко училиште.
Утврдената патека на животот го води кон Скопје, каде се запишува на Факултетот за музичка
уметност, на отсекот музичка теорија и педагогија. Веднаш по дипломирањето се вработува
како професор по музичко воспитување.
Денес, Драган Даутовски е магистер по Етномузикологија, вонре
ден про
фесор на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, како
наставник по народни инструменти: кавал, гајда и тамбура.
Сигурно е дека првиот период од неговиот живот, од раѓањето до вработувањето,
предизвикува интерес за подетално разгледување, имајќи го во вид датумот и регионот.
Малешевијата, со околината, пребогата со фолклорни содржини, остава неизбришливи
траги во животот и творештвото на Драган Даутовски кои се непресушен извор на неговата
духовна рамнотежа и творечки немир.
На патот од исток кон запад, градот Штип, со својата богата музичка традиција (опера,
хорови, оркестри, ансамбли итн.) позитивно влијае на развивањето на неговиот интерес за
музиката, особено кон народните инструменти. Тој процес е заокружен со дипломирањето
на Факултетот за музичка уметност во Скопје, отварајќи нов период на исклучително богата
педагошка, научно-истражувачка, уметничка, концертна и издавачка дејност.
Драган Даутовски е иницијатор за отворање на отсеци за народни инструменти по
средните музички училишта во Скопје и Штип, како и во нижите музички училишта во Стру
мица, Кавадарци и Штип, каде што предаваат студенти кои дипломирале во неговата класа.
Како педагог, со своите студенти, остварува богата концеретна дејност, потврдувајќи го
големиот интерес за студирање на народни инструменти, иако дотогаш тоа е табу тема во
високо образовниот процес.
Во своите трудови се определува да ги истражува изразните елементи и формално
ритмичките особености на традиционалната македонска музика, со посебен акцент на
народните инструменти.
Резултатите од теренските и научните истражувања во овој труд говорат и за неговиот
особен интерес народните инструменти да им ги приближи не само на своите студенти туку
и на пошироката јавност од еден друг аспект, теоретскиот, со што дава свој придонес и во
историјата на музиката и етномузикологијата. Не случајно, првиот дел на магистерскиот труд
е “Тамбурата во Македонија”, а вториот “Кавалот во Македонија”.
Во својата уметничка дејност, Драган Даутовски се определува за заокружени целини,
проекти. Во најголем дел од нив, тој е носител на идејниот концепт, поставувањето и
реализацијата, а во дел од нив учествува во градењето на проектите. Започнува со детското
фолклорно студио “Детелинки” (крајот на 80-те), а во 1992 година го формира и води
оркестарот од народни инструменти “Миле Коларовски”. Со своите настапи во април 1993 во
Дом на АРМ, како и на Скопско лето во јули истата година, оркестарот ќе остави трајни траги
во историјата на македонската изворна музика. Модерниот сензибилитет на македонскиот
фолклор, со најновите светски музички трендови, ќе блесне низ бројни светски подиуми,
1995 година со оформувањето на “ДД Синтезис”, а во 2000 година и “Драган Даутовски
квартет”. Од исклучителен придонес за македонската култура се проектите: “Корени и цутови”
(2000 година), “Патот на сонцето” (2002 година), “Сонот на Марија” (2003 година), “Гласови од
минатото” (2008 година). Сите проекти беа реализирани во Универзалната сала во Скопје, а
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последниот голем проект “Клуч” е реализиран во август 2009 година во Античкиот театар во
рамките на фестивалот “Охридско лето”.
Драган Даутовски учествува и во мега проектот, музиката во филмот “Пред дождот”
(Before the rain), а негова е и музиката за филмот “Ноќ спроти Василица”. За него говори и
документарниот филм од 2001 година “Корени, цутови, плодови”. Тој е витален соработник и
во мултимедијалниот проект “Tobacco album” (Тутунски албум), април 2001 година.
Пишува музика за балетот “Лејди Магбет” (Lady Macbeth) во јули 2001 година, како
премиера на “Охридско лето” и втора изведба во Македонски народен театар, во септември
истата година.
Пишува и музика за кореографските постановки “Старо тешко” и “Џамала” за Ансамблот за
народни песни и игри на Македонија “Танец”.
За Македонскиот народен театар ја има напишано музиката за драмата на Живко Чинго
“Писание” во 2002 година, а во Драмскиот театар пишува музика за “Јонадаб” во 2003 година.
Во Српскиот народен театар во Нови Сад, пишува музика за “Зверињак” (Bestiary) во 2007
година, а театарската претстава “Македонска приказна” поставена во Театарот за деца и
млади, со негов авторски потпис зад музиката, доживува огромен број на изведби..
Огромните творечки потенцијали се реализирани и во музиката за два мултимедијска
проекта ЦД ромови и ДВД за Македонија (“Macedonia-the land of...”) во 2005 година, и Скопје
(“The seven gates”) во 2008 година.
Од другата издавачка дејност, од дискографијата, да се потсетиме на саундтракот за “Пред
дождот” (Before The rain) со Анастасиа, во 1994 година, ДД Синтезис во 1996 година, два ЦД
диска снимени со Михалис Николаудис –“Гаја”, снимен 1998 и Макис Аблианитис –“Бахар”,
снимен 2000 година. Потоа, следуваат албумите “Корени цутови” (Roots and blossom), 2000
година, “Патот на сонцето” (The path of the sun) во 2001 (реиздание – 2008,DDQ), “Разбој”
(The Loom) за “Фонтана” - чешка издавачка продукција (2006), а следната година 2007 година
излегува и во Македонија во продукција на DDQ.
Концертната дејност се карактеризира со континуирана присутност во Македонија
и тоа во Скопје, Охрид, Битола, Кавадарци, Прилеп, Делчево, Куманово, Штип, Струмица,
Велес, Струга, така и на сите светски сцени: Будимпешта –Унгарија, Љубљана, Бовец, Изола,
Порторож - Словенија, Кремс – Аустрија, Рим, Фиренца – Италија, Рудолстат, Берлин,
Гелсенкирхен, Минхен – Германија, Акко – Израел, Токио, Хокаидо, Осака, Аичи, Кочи,
Мие, Окинава – Јапан, Лондон – Велика Британија, Брисел – Белгија, Сараево – Босна и
Херцеговина, Киев – Украина, Загреб – Хрватска, Сиднеј, Мелбурн – Австралија, Лозница –
Србија, Амерсфорт, Тилбург, Хилверсум, Гоуда, Нијмеген, Руло – Холандија, Москва, Санкт
Петерсбург – Русија, Абуџа – Нигерија, Монтелегре – Португалија и др.
Последнава деценија, како уметник на УНЕСКО, настапувал на бројни средби, годишнини,
конвенции, конференции, дијалози на цивилизации, манифестации, фестивали, гала
концерти и тоа во Париз, Хавана, Абуџа (Нигерија), Стразбур, Њујорк, Вашингтон, Москва итн.
Не само во Македонија,туку и надвор од неа, од Париз до Москва, во Македонија, за неговите
сјајни настапи секогаш добивал изрази на задоволство и благодарност за висок уметнички
придонес и личен ангажман во афирмирањето на македонските културни вредности во
странство.
Драган Даутовски е еден од водечките и најплодни современи автори на композиции
базирани на народните мотиви на македонската музичка сцена. Неговите композиции се
дела компонирани со хармонични, возбудливи разновидни звуци и инструменти кои со
својот колорит и енергија будат длабоки чувства и суптилни интелектуални импликации кои
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остануваат длабоко во меморијата на слушателите.
Компонираната музика на Драган Даутовски во филмот и театарот е ефектна, со богата
колоритна драматургија, која ја следи филмската и театарската приказна и со нејзината
динамичност и функционалност претставува впечатлив, значаен и неизоставен составен дел
од филмскиот и театарскиот израз.
Карактеристично е што тој во изминативе години работи со голем број на изведувачи, меѓу
кои значаен е бројот и изборот на музичарите од помладата генерација кои во соработката
со него директно се образуваат и надградуваат, но и придонесуваат за создавање на
композиции со посебна свежина.
Како децениски соработник, продуцент или посетител - имавме ретка можност и
привилегија од најнепосредна близина на поголемиот дел на промо
тивните изданија
да набљудуваме резултати и прекрасни реакции на публиката од неговите изведби на
концертниот подиум. Од првата уметничка крштевка - промотивниот концерт на “Миле
Коларовски”, до неодамнешните “Скришни места” на Драган Даутовски, блика љубовта кон
изворното фолклорно творештво. Иако е цврсто втемелен во наследството, професионално,
вредно, длабоко понира и истражува по традицијата, оставајќи свој интелектуален печат.
Употребувајќи ги речиси сите македонски народни инструменти (тамбура, кавал, гајда, тапан,
итн). преку користењето на мелодијата, хармонијата и ритмиката разбива форми и создава
свој свет на исти, искрени, интимни, понекогаш носталгични, меки и топли оригинални,
модерни композиции збогатувајќи и надградувајќи го времето кое го живееме.Со неговите
најрафинирани, понекогаш виртуозни, уметнички творби кои имаат универзален карактер,
во духовен мир, како во неговиот сон, патуваме вон времето и просторот, по патот на сонцето.
Октомври, 2011 година
Мирко Стефаноски
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МАГИЈАТА НА ТАМБУРАТА
Ефтим Клетников-поет
Беседа на промоцијата на Драган Даутовски по повод книгата “Тамбурата во
Македонија”, музеј-ресторан Стара куќа,Скопје,23 Декември 2011.
Почитувани, книгата “Тамбурата во Македонија” на Драган даутовски кај мене буди
асоцијации и аналогии,кои,некаде во свеста се одврзуваат самите од себе.Ми доаѓа
на ум една сјајна од славниот роман на Казанѕакис “Гркот Зорбас“.Во неа,на палубата
од бродот што патува за Пиреја боемот Зорбас,на кого најголема слабост му се играта
и музиката,ја слуша долгата интелектуална на неговиот благороден господар,инаки
Филозофски настроен кон толкувањето на светот и неговите феномени.На крајот,откако
трпеливо го ислушал,тој му рекол ;Господару сето тоа што го кажавте е одлично,ама да
можете да го отсвирите ќе биде уште поубаво и вистински ќе ве разберев.
Ете,Зорбас е апсолутно во право.Музиката со се стои над интелектот.Таа е волшебен
клуч на кој мослскавично ја отвора дишата на шовекот.Таа е еден од најубавите
пронајдоци на Бог.Според Индусите и создавањето на омни универзумот почива
на музичка основа.Прапразвукот Ом или Аум е зрното од кое се отвораат и шират
концентрично небеските свери.Нив ги наоѓаме и во математичките визии равенки и
на питагора.Конечно,и секој од нас,кој има длабоко уво нив ги наслутува како ангелски
предели на битието.Се разбира,преку звукот на многуте музички инструменти.Меѓу
нив е и тамбурата,основниот лирски субјект на книгата на Драган Даутовски.Таа е
еден од најмагичните инструменти кои му ги потшепнал Создадетолот на човекот.
Незнам дали таа не е малку занемарена и потценета,а најверојатно дека е така,но
доволно е неа да ја земе во рацете некој како Драган Даутовски, волшебникот на
макдонското музичко cante mondo,па да го видиме сето богатство на нејзиниот
музички лиризам,божилачните бои на нејзиниот префинет звук.
Мене лично тамбурата ме враќа длабоко во детството и младешките години,кога
честопати го слушав со подзината уста од возбуда негревскиот волшебник на
тој инструмент Ристо Цингов.Секогаш свиреше и пееше во екстаза,си накривен
качкет,небаре излегуваше пред сите што го слушавме од рамката на некој шпански
сликар: Гоја,или Зурбаран,сеедно. Сум слушал тамбури на селски средини,лупенки
на пченка,или на серенади под прозорците на подзаспаните куќи над кои стежнале
звездените лозјарници на длабоко модрото малешевско небо.На тоа ме потсетува,во
тие предели на животот и сонот ме потсетува и води книгата на за македонската
тамбура на Драган Даутовски.
Почитувани,патот на свилата е добро познат,но патот на тамбурата се уште не
е докрај откриен, и Даутовски го констатира тоа во краткото поглавје заисторијата
и потеклото на тој инструмент.Според некои истражувачи тој доаѓа од Азија.Некои
него го пронаоѓаат и во древниот Египет.Можеби,имено,со неговите звуци и ја
развејувале,како сонцето маглата покрај НИл,фараонските свирачи и меланхолијатана
преубавата Нефертите.Многу асоцијациибуди тамбурата,небаре со неа идеално
може да се демонстрира Бодлеровиот принцип на универзалната аналогија.Генезата
на зборот тамбура (танбур) не води во светот на арапите,а со тоа,зошто да не, и во
светот на арапската душа.Можеби е пресмела асоцијацијата што искрснува во мојата
свест,но мене звукот на тамбурата ако го имаме во предвид изворот на тој збор,може
да ми залиши на лирската,благо зоблена и во добра мерка мистична калиграфија на
арапското писмо.Во секој случај изгледа дека е повеќе од сигурно оти не седнувал да
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ги пишува без тамбура своите вински стихови Омер Хајам,на некоја сончева тераса,или
Саади во градината преполна со цут и мирис на персиските ружи.А,сигурно и Фирдуси
се одмарала со неа некаде меѓу две поглавја на своите долги епови.
Од каде доаѓа магијата на звукот на звукот на тамбурата?Разбирливо,доаѓа од
звукот на металите,кои алхемичарите и астролозите ги доведувале во тесна родствена
врска со ѕвездите и планетите.Минало долги столетија на мрак и студ додека не го
открил човекот магичниот звук на металите,на жиците во кои се крие чудесна звучна
хармонија и екстаза,без разлика дали станува збор за меланхолија,или за радост.Да
се потсетиме дека и митскиот свирач,пејач и поет Орфеј исто така свирел на жичен
инструмент-лирата.Со нејзините звуци,во придружба на неговата песна тој ги скротувал
зверовите и целата природа се престорувала во уво за да го слуша.Не знам дали Орфеј
знаел за тамбурата и ако знаел дали некогаш засвирел на неа,но повеќе од сигурно е
дека ако засвирел нејзиниот звук да биде во магијата под звукот на нејзината сестралирата.
Не знам и колку е жива денес тамбурата во македонските помали градчиња и
села.Не занм,но претпоставувам дека е на смртна постела,како што се тоа,впрочем
ии многу наши села.Кај нас веќе одамна умре битот,пресушил изворот и сеуште се
фрла ѓубре врз него.наместо автентични инструменти и звуци,се тегнат дречливи
армоники ис е произведува во огромни количини новокомпониран фолклорен
отпад.Тоа некои го викаат цивилизациска придобивка,без да ја знаат разликата меѓу
поимите цивилизација и култура.А таа понекогаш,како во нашето време,може да биде
прилично голема.Цивилизацијата и техничкиот прогрес,не секогаш носат духовна
придобивка и душевна благосостојба за човекот.Тие можат да значат сериозно губење
на автентичната среќа која,како што вели Готфрид Бен,има архаични црти.Старински и
длабоки. Цивилизацијата и технологијата честопати го покажуваат својот фаустовски
карактер и во нив лесно може да се загуби душата,односно да му се продаде за
ефтина забава и материјална благосотојбаи техничкиот Мефистофел.И тоа не само
индивидуалната,туку и колективната душа.душата на народот.Една од таквите загуби
еи пропаѓаењтотна селото,било на неговото физичко,било на неговото духовно
изумирање преку прилагодување на модерната цивилизациска шунд-култура,како се
случи тоа и со македонските села.
Оти како што велеше Солженицин,кого го болеше истата ситуација во Русија,селото
а не градот е душата на еден народ.Тоа е златното антрополошко ковчеже во кое
се чуваат митовите,сказнито,музиката,песните и игрите на еден народ.Го снема
ли,или цивилизациски се кичизира.Селото,тоа ковчеже од живиот живот се сели да
чмае во пајажината на музеите.Живата функција на неговото антрополошко благо е
загубена.Длабокиот извор на народната душа пресушува,а на негово место се јавува
суводолицата низ која течат плитките порои на фолклорниот и секаков друг кич.Тоа е
болно.Но таква е реалноста,која покрај радост знае да пружи и болка.Но,се разбира,за
длабоките хиперсензибилни уметнички души.
Ете,почитувани.Книгата тамбурата во Македонија на Драган Даутовски не води
и кон такви невесели размисли,коои некоои ги стѕаваат под графата со наслов
антрополошки песимизам.Од таа гледна точка,оваа книга и дело што буди длабока
меланхолија и носталгија за едно одминато,идилично време во кое бликаше со
полн интензитет и митска и магиска моќ длабокиот креативен дух на колективната
душа,како што би рекол Јунг.Нејзините духовни производи поседуваа симетрија и сјај
на кристалите,создавани и обликувани на протекот на цели долги столетија,онака
како што водата со милениуми совршено ги мазни и обликува камењата во себе.На се
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тоа и на многу други слични нешта не потсетува книгата што ја промовираме денес.
Мене лично ме потсетува,се разбира и на големата љубов на нејзиниот автор кон
изворот за кој станува збор.Со своите сјајни изведби и формирање на ансамбли тој
сврте вниманието кон автентичното фолклорно богатство кон крајот на осумдесетите
години на минатиот век.Успеа интересот кон него да го подигне на ниво на емотивна и
духовна плима,покажувајќи колку голема магија има во него и колку е истовремено аи
архаично и и модерно,вонвременско како елементите од кои е создаден светот.
Драган Даутовски е волшебник на речиси сите народни инструменти што постојат кај
нас,вклучувајќи ја тука и неговата митска,неолитска окарина.Тука е,како што гледаме
и тамбурата за која сега станува збор и за која тој има посебен аф.Тоа е разбирливо
ако знаеме дека и првиот инструмент на кој ја вежбал и отклучувал магијата на звукот
е од семејството на жичените инструменти.Тоа е мандолината што му ја подариле
родителите на шестгодишна возраст и самите не наслутувајќи во какви раце на музички
волшебник ја предаваат неа.Сум ја слушал многу пати тамбурата на Драган.И секогаш
сум ја доживувал синестетички со,како што би рекол Рембо,растроени сетила,не само
на звуци,туку и во бои и слики,кога окото слуша а увото гледа.Нешто што е природна
состојба на битието во духовна екстаза од убавото.Во “Цигански романсеро“ ,култна
поетска книга на модерната европска поезија од Лорка,големиот шпански поет звукот
на гитарата го конкретизира во сликата на црни коњаници кои минуваат низ длабоките
патеки на овој магичен жичен инструмент.Навистина гитарата и можесо своите
моќни звуци да досегне темни длабочини и да го издржи галопот на тешките црни
коњаници сосе метафизичката моќ низ која се движат тие,но тамбурата –не.Нејзиниот
кантиленски лиризам е премногу топол и нежен за да изрази такви грамадни и темни
метафизички слики.Таа навистина може во рацете на мајстори каков што е Даутовски
сите богати чувства на длабока радост и меланхолија,но на еден префинето нежен
лирски начин.Може да се изрази со звучни слики се што е лирски прозирно,лелеаво и
воздушесто,се што има мирис на носталгија и спомен.Со тамбурата можат да се доловат
облаците што минуваат над испустените македонски села и што говорат за мигот
како за вечност.Може да се долови заљубениот поглед на момето,налактено на некој
осамен прозорец,што го очекува либето од туѓина,сјајот на ружите што говорат за еден
дамнешен сппомен полн со радост и болка,пурпурниот залез што го гледаме сега,но
што не води во пределот на детството...Може којзнае уште што да се долови.Едно е
важно.како вид на семеен инструмент тамбурата во многу македонски куќи,тогаш кога
нашето село беше живо и населението на ритамот на својот длабок битов извор,беше
леб и сол на тпезта на душата на домаќините и гостите.Но сега веќе го нема идилично
време на тамбурата.Книгата на Драган Даутовски Тамбурата во Македонија само не
потсетува,ја буди живо нашата носталгија на него.Но,разбирливо,тоа сега е и една од
нејзините намени,нејзина поширока педагошка функција.Таа е одлично напишана
и композициски структурирана книга.Основниот нејзин предмет е осветлен од сите
негови технички,уметнички,па водобар дел и антрополошки аспекти.Нејзе не може
да и се најде никаква забелешка од таа страна,но како јас одбрав да зборувам повеќе
она што го побудува и сугерира во мене таа како архетип,симбол,носталгија,време и
автентичен предел на душата.Затоа на некого од вас може да му се пристори дека
излегов надвор од темата на часот.Но,веројатно дека не излегов,бидејќи во моето
излагање досега досега и јас,како Драган Даутовски во својата книга,но на поинаков
начин,не мрднав ни чекор без тамбурата под мишка,не мрднав надвор од кругот што
го опцртува нејзиниот радосен и копнежлив звук.Ви благодарам на вниманието.
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Окарината на човекот
Окарината на човекот

од првата пролет и првите нешта,

На Драган Даутовски

исконски радосна дека се сретнала со оној

Еве ја, свири окарината на човекот

што го чекала толку долго во тишина,

по толку милениуми прележана зима

оној што и неа ја чекал нероден

првата пролет ја слави,

и што знаел дека таа тишина е ОМ,

во која крвта и музиката измешани

самото Слово оплодено од звукот скриен

течат низ глината оживеана.

што ги ткае сферите,

Живото ребро на Адам е таа

звучен лотосов цвет

што свири со првиот ветер

отворен врз водите на хаосот

од првата зора на создавањето.

и проширен со круговите на вечноста.

Еве ја, свири окарината на човекот.

Еве ја, свири окарината на човекот

О, среќен Неолит во заветрина

и сé е блиско и прибрано под стреа.

од чашката на храбриот цвет

Еве ги кај идат далечините и бескрајот

што ги победил студот и стравот,

на конак во нас,

отворен во самото срце на судбината.

седнуваат заедно во куќата

И сé е исцелено, ништо не е болно.

крснозе крај огнот и огништето

По толку милениуми зима човекот

и пеат старинска песна

чекори низ раната како низ плодна нива

на која не í се гледа крајот.

со звукот ипостасен на окарината.

Поило е тој звук на кое доаѓаат

Дадено му е на тој звук

да пијат ѕверовите и ѕвездите.

да ги слави првите нешта

Дури и камењата сури клекнале

првото жито и првата чинија полна со него,

и слушаат со ипостасен восхит.

првото улиште наполнето со мед

И свири окарината како семето лебородно

од пчелите – свештенички,

што го фрла сејачот во браздата,

првиот оган што ги испече садовите,

свири пробивајќи се како сноп од ведрина

тркалезни и радосни како битието,

низ тагата и болката на човекот.

кое í рекло збогум на тагата и го слави,
прво бачило и првото стадо
што го наполни првото ведро со млеко,
првото дрво што расцвета
и запеа над бездната на постоењето,
првото лозје и првата чаша вино
стокмено од Создателот
за првите младоженци на новиот свет.
Еве ја, свири окарината на човекот
и по шест милениуми од нејзиното создавање,
како да не излегла

Ефтим Клетников
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Датум: 05.05.2011, 19:50
ИНТЕРВЈУ: ТАМАШ ЕРДИ, ПИЈАНИСТ ОД УНГАРИЈА
Маѓепсан од волшебниот звук на неолитската флејта

Досега сум немал можност да ги опипам македонските традиционални инструменти.
За мене тоа беше неверојатно искуство
Тој е надарен музичар во цутот на својата кариера и пронашол уникатен начин
на работа за да се избори со својот ограничувачки предизвик - слепилото.
Талентот, огромната решителност и иновативните наставни методи се сплотени во
32-годишниот Тамаш Ерди, успешен класичен музичар кој настапил во најголемите
концертни сали во 26 земји во светот. Одржал концерти во „Карнеги хол“, Центарот
„Линколн“ и во седиштето на Обединетите нации во Њујорк, во Центарот „Барбикан“
во Лондон, во летната резиденција на папата. Преку таканаречен структурен метод
научил многу партитури за пијано, како и петнаесетина кончертина за пијано без да
се служи со видот или партитури. „Американ рекорд гајд“ ќе ја спореди неговата
изведба на Моцарт со изведбата на некои од светски најистакнатите пијанисти.
Ерди неодамна во Скопје одржа концерт со дела од Франц Лист и Фредерик Шопен,
а парите собрани од билетите беа наменети за Сојузот на слепи на Република
Македонија.
- Концертот помина во прекрасна атмосфера. Таа тишина што се создава кога
публиката внимава на изведувачот и меѓу двете изведби, просто можев да ја допрам.
Многу сум задоволен од пречекот на публиката. Не само од концертот, целиот мој
престој во Македонија беше многу пријатен.
Грешки во Брајовите партитури

Во што се разликува Вашиот метод на учење нови дела по партитури напишани
со Брајово писмо од класичниот метод?
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- Кај нотите напишани со Брајова азбука постојат извесни грешки. Кога го учев
Моцарт мојата професорка свиреше еден дел и потоа ќе ме прашаше како јас би
го продолжил делото. Јас предлагав повеќе варијанти за да почувствувам што
би следувало понатаму и тогаш таа ме поправаше. Постепено ме наведуваше да
проценам како делото би требало да продолжи. Но, кај Лист или Бела Барток нема
простор за претпоставки. Кај делата на Лист или Золтан Кодали многу е важно да се
запази динамиката. Во тој случај го користам тоа што можам да го опипам како ноти
(со Брајова азбука) и со помош на објаснувањата на професорката, кои наликуваат на
опишување театарска сцена. Врз основа на тој опис се обидувам да го почувствувам
делото. Следниот чекор е да ги преслушам снимените инструкции на професорката
што да прави десната, а што левата рака. Кога работиме заедно, таа знае да го отсвири
делот што треба да го свири оркестарот за да се вклопам. Пред концерт неколку дена
интензивно работиме, особено за одредени дела каде што нема прецизни партитури
со Брајово писмо. Професорката има обичај да ми рече дека јас самиот сум нотите
бидејќи тие ми се во главата. Но, мора постојано да се освежуваат и обновуваат.
Постои ли одреден композитор или дело кое би сакале да прозвучи низ Вашите
прсти, а кое досега не сте го изведувале?
- Неколкупати сум го свирел Шуберт, но постои едно негово дело кое многу би
сакал да го изведам пред публика. „Карневалот“ на Шуман веќе сум го свирел пред
публика, но уште не е доволно навлезен во мене. Едно негово дело и уште едно од
Бетовен кои никогаш не сум ги свирел публиката ќе може наскоро да ги чуе и тоа ќе
биде еден предизвик за мене.
Успешната кариера бара многу вежбање, многу патувања, што значи многу
малку слободно време. Имате ли друга љубов, покрај пијаното?
- Секоја вечер преслушувам снимки од разни романи кои ги снима мојот татко. На
тој начин ги прочитав најголемите светски и унгарски книжевни дела. Многу често
посетувам и театарски претстави. Имам и доста пријатели со кои се допишувам
преку интернет. Тоа е овозможено преку посебна програма со наслов „Џос“ (JAWS),
која го преточува текстот во звук. Но, имам малку време за тоа, иако со задоволство
се допишувам. Обично велам дека не го менаџирам јас времето, туку времето ме
менаџира мене поради многубројните часови по пијано. Вежбам најмалку пет-шест
часа дневно. Како што рекол познатиот Лист: „Ако не вежбам макар еден ден, тогаш
тоа самиот го забележувам, ако не вежбам два дена, забележува мојот професор, а ако
не вежбам три дена, забележува целата публика“.
Класиката вреди да се засака

Често свирите за деца. Што сакате да ~ пренесете на идната публика?
- Многу е важно децата уште од најмала возраст да почнат да се занимаваат со
музика, а важно е возрасните да им помогнат да ја засакаат. Особено сериозната,
класичната музика бидејќи е специфична и вреди да се засака. Првпат настапив пред
деца во Кувајт. Толку многу им се допадна, што по настапот почнаа да ми посветуваат
стихотворби. Во друга пригода, во САД ме однесоа во шест средни училишта.

проф. д-р Драган
Даутовски

По концертот децата разговараа со мене и бев изненаден од тоа колку се добро
информирани за унгарските композитори, како Барток, Лист, Кодали. Секоја година
имам турнеи и низ училиштата во Унгарија. На децата им раскажувам за музиката и
за големите музичари. Би бил презадоволен кога би можел континуирано на младите
да им зборувам за класиката.
Освен во класичната, дали сте се вљубиле во друг вид музика?
- Многу ми се допаѓа македонската народна музика. Сакам и хрватска музика и
голем љубител сум на грчкото сиртаки. Голема чест за мене беше средбата со Драган
Даутовски, кој ми презентира неколку македонски фолклорни инструменти. Досега
сум немал можност да ги опипам македонските традиционални инструменти. За мене
тоа беше неверојатно искуство. Даутовски ми ја презентира неолитската топчеста
флејта. Таа звучеше волшебно. Оваа импресија што ја добив во Македонија ќе ја
чувам долго време и ќе го паметам чудесниот звук кој произлезе од тој мал топчест
инструмент.
Кој е Вашиот сон?
- Засега желбата ми е да го зголемам бројот на земји во кои сум настапил, кои сум ги
пропатувал за да ~ овозможам задоволство на публиката.
Mарина ЛАЗАРЕВСКА
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Датум: 22.12.2011, Dnevnik
Промоција на „Тамбурата од Македонија“ од Даутовски

Kнигата „Тамбурата во Македонија“ од Драган Даутовски денеска во 12 часот ќе биде
промовирана во музеј-ресторанот Стара градска куќа во Скопје. За делото ќе говорат
Гордана Јосифова-Неделковска, декан на Факултетот за музичка уметност во Скопје,
и Ефтим Kлетников, поет.
- Авторот на „Тамбурата во Македонија“ безрезервно изврши професионално,
впечатливо и заокружено истражување, понудувајќи труд со широка употреблива
перспектива во мисијата во доменот на македонската музичка култура - вели
композиторот Томе Манчев.
За композиторот Стојан Стојков, вредноста на оваа книга се состои и од практичните
укажувања преку соодветни примери кои сугестивно ќе влијаат врз учениците или
студентите или, пак, на оној што ќе посака да ја изучува тамбурата.
Датум: 13.09.2011, 18:30
„Драган Даутовски квартет“ настапи во Марибор

Квартетот на познатиот музичар Драган Даутовски деновиве настапи на престижен
фестивал во Марибор, Словенија. Составот се претстави во „Олд театар хол“, а
како специјални гости на неколку нумери настапија интернационалниот камерен
оркестар „Марибор“ и Васко Атанасовски на саксофон. Даутовски викендов настапи
со неолитската топчеста флејта во мултимедијалниот проект Timeline. Станува збор
за музичка ретроспектива која почнува пред 40.000 години, преку австралиските
Абориџини, па следуваше настапот на Даутовски, кој беше претставен како Macedonia
6000. По него беа отсвирени дела и од класичните композитори: Бах, Хајдн, Моцарт
и Бетовен, преку музиката на претставниците на џез-културата, па с` до „Секс
пистолс“, „Битлси“, Мајкл Џексон, „Нирвана“ и Лејди Гага. Концертот се одржа под
диригентската палка на познатиот светски виолинист и диригент Ричард Тогнети од
Австралија, кој е и уметнички директор на фестивалот.
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popboks

Događaji | 13.05.2009.

DRAGAN DAUTOVSKI

Beskrajno, crveno nebo. Na njemu, sunce
Manifestacija Musica Mediterranea (26. april - 26. maj), peti put za redom
okuplja muzičare iz gastarbajterskih zemalja Južne Evrope i Sredozemlja
i domaće bendove sličnih/toplijih afiniteta, koji zajedno ruše međunarodne
kulturne i jezičke barijere
Dario Stajić

FOTO: Dario Stajić
Mesto: Freiheizhalle, Minhen
Vreme: Ponedeljak, 11. maj 2009.
Organizacija: Musica Mediterranea
Koncertna dvorana Frajhajc u Mihnenu nalazi se nedaleko od Hauptbahnhofa, glavne
železničke stanice. Nekada se tu okretala turbina toplane koja je grejala ljude koji su izlazili
iz vozova, ulazili u vozove, željno dočekivali ili s tugom u grlu ispraćali. Ljude.
U brižljivo saniranom i ekskluzivno opremljenom prostoru, ispod impozantne krovne
konstrukcije i između 10-ak metara visokih zidova od prastarih ogoljenih cigli, pored
redovnog repertoara - kabaretskih predstava, poslovnih konferencija, fensi žurki –
povremeno zaluta i neki putujući muzički metak.
Tačno pre godinu dana, sa ukulele gitarom, queer svitom Magnetic Fields i “kuferom punim
pesama”, na bini Frajhajza se u dva čina okušao Stephin Merritt. Nezaboravno veče u
nestvarnom ambijentu, alkohol su posluživali samo na pauzi, pre i posle koncerta. Možda
se baš zbog toga mnogi posetioci i dan-danas svega sećaju.
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“I had a dream and you were in it
The blue of your eyes was infinite
You seemed to be
In love with me
Which isn’t very realistic”
(I Don t Belive You, Magnetic Fields)
Uz Portugalca Joséa Manuela Barrosoa, predsednika Evropske komisije, sponzori
manifestacije Musica Mediterranea su ličnosti iz javnog života, privrede i lokalnih
bavarskih organa vlasti. I pored svega toga, čak su i cene povlašćenih penzionerskih/
studentskih ulaznica prilično nepristupačne za prosečne penzionere/studente. To se može
primetiti po sastavu publike - za stolovima ispred bine sedi svečano odeveni poslovni svet,
pije se vino, šampanjac. Pozadi mlađi stalež, vidi se poneko otvoreno flaširano pivo ili
ništa. Prazna
Glavni i jedini razlog zbog kog je vredelo to veče biti u ulici Rainer-Werner-FassbinderPlatz 1 je bila i ostala muzika. Muzika kao iskon, muzika kao spas, muzika kao lek.
Korpulentnog multiinstrumentalistu, rođenog u selu Rusinovo (Berovo) na istoku
Makedonije, najavila je Aleksandra Popovska. Članica Kvarteta Dragana Dautovskog,
pevačica upečatljivog izgleda i glasa, školovana na univerzitetima Portsmoth i Utreht,
pored izvornih pesama, dela Mortona Feldmana, repertoara Joni Mitchell u slobodno i
radno vreme istražuje i klasične pop/jazz forme. Večeras je skoro isključivo posvećena
muzici koja glavnu inspiraciju crpi iz tradicije, narodnih makedonskih pesama, uz
povremene improvizacije i skat vratolomije.
Posle dve rečenice na nemačkom i tri na engleskom, Aleksandra se povlači u bekstejdž.
Kratkotrajnu tišinu prekida lider u crnom dugom monaškom kaputu sa kapuljačom. Na
ramenu izduvane gajde, u ustima okarina, okrugli keramički instrument, star 6000++
godina. Dvorana odzvanja od dolby surrounda i od spravice sa tri rupe. Posle nekoliko
minuta tamna star track odora pada na pod, izuzetna koncentracija koju duvanje očigledno
zahteva popušta i na bini i u publici. Dragan koristi pauzu da bi naduvao ovčiju mešinu,
manje zahtevan instrument koji poznajemo i iz pesama Škota Roda Stewarta (Every Beat Of
My Heart) ili još lepše Australijanaca Church (Under the Milky Way).
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Potom izlazi golobradi Ratko Dautovski sa velikim bubnjem
(tapan) okačenim oko vrata, sa unutrašnje strane lupa debelom, a s
vanjske tankom palicom. Deo publike mu odgovara tj. automatski
se legitimiše aplauzom i rukama dignutim u vazduh. Nemci sa
kojim delim sto, deluju prilično zbunjeno, što bi se moglo reći i
za njihove reakcije tokom ostatka koncerta. Ali, ni oni ne štede
dlanove. Virus Balkana se brzo širi po sali.
Posle gajdi maestro svira kaval i udara u tamburu. Četvrti član
postave, libero Bajsa Arifovska, skoro sve vreme neupadljivo,
ali kao mali mrav “…” vredno čuva instrumentalnu pozadinu
centarforu Dautovskom i lagano pomera harmonije leve i desne
polutke Popovske.
Teško je reći u kojim pravcima se danas razvija muzika koja je u
stanju da menja i nadživi imena naroda koji su doprineli njenom
nastanku. Pa čak i da im predvidi sudbinu. Iako još od pojave
bendova Padot na Vizantija, Lola Von Stein ili Anastasia opšti
interes konstantno raste, čini se da bi ta forma istinski ukorenila i
doživela procvat tek kad bi se našao neki makedonski Moses Asch
(Smithsonian Folkways Mission) ili Harry Smith (Harry Smith
Archives) i na prikladan i depolitizovan način sistematizovao i
diskografski validirao ovo neprocenjivo bogatstvo.

Iz ekonomskih razloga, to je danas praktično nemoguće. Preostaje
nam jedino gomila podataka razbacana po bespućima interneta.
Profesor Dragan Dautovski zajedno sa bivšim i sadašnjim
studentima, projektom DD Synthesis, pesmama iz filma Pre kiše,
bije bitke protiv vetrenjača u okruženju.
Publika je tokom koncerta vikala, klicala, skakala, tražila bis, a
neko je i viknuo „Zajdi, zajdi!“. Dubokim, promuklim i toplim
glasom Dragan odgovara: “To kad dođete u Skoplje”. Oseti se da
se čovek s daleko više radosti i elana izražava vrednim-radničkimzlatnim prstima nego rečima.
Neko mu daje jednu iz gomile papirnih zastavica kojima posetioci
mašu u mraku. On diže u vazduh žuto sunce na crvenoj pozadini.
Ono se vraća u publiku i lagano nestaje u mraku.
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Драган Даутовски (06.10.2011)

МОЈОТ КУЛТУРЕН ГЕН Е ПОСТАР ОД
СЛАВЈАНСТВОТО
Утревечер (петок, 7 октомври) во Клубот на Младинскиот културен
центар, со почеток во 21.30 часот, скопската публика ќе има можност
да присуствува на исклучителен музички настан. Професорот Драган
Даутовски овој пат ќе се претстави во поинакво издание од она кое го
знаеме, поради што перформансот е насловен New Project...

Што е, всушност, New Project и колку се разликува од Драган Даутовски квартет?
Се разликува прилично, и затоа го нарекувам „Нов проект“. Максимално е избегнат
музичкиот пристап, препознатлив за Квартетот, каде имаме акустичарска и класична
димензија, додека овој пат се свртуваме кон фузија на македонската традиционална
музика со џезот, попот, регето... Изборот на инструментите е сосема специфичен,
почнувајќи од електричната тамбура, преку контрабасот, кој по долго време го
употребувам во моето творештво, па до саксофонот. На перкашан е мојот син Ратко
Даутовски од Квартетот, но со сосема поинаква поставеност на ударалките и со друг
пристап.
Зошто овој излет во малку поинакви води од оние кои Ви се основна сфера на
преокупација?
Многу често уметникот чувствува потреба да излезе од својот редовен делокруг на
работа и да освои нов простор, дури и ако е тоа нешто старо од неговата работилница,
но спакувано во ново руво. Станува збор за инструментална музика, мој музички опит,
за сето она што го умеам и што со години сум го складирал во својот „хард диск“, да
го покажам повторно пред публиката. Особено ми е важно што ќе биде коцертот во
„МКЦ“, на клупска сцена, која јас малку како да ја подзаборавив, иако потекнувам
токму од клубовите. Пред 30-тина години бев многу активен во такви простори. Значи,
ова е понеконвенционален и поавангарден проект, денес многу застапен на бројни
светски фестивали, кој ми овозможува да ги покажам моите вештини во слободната
форма, нешто што го краси џезот како музички жанр. Тоа е убава провокација за мене,
а и придонес за клупската сцена во Македонија. Можеби некој ќе рече сум старичок
за провокации, но уметникот нема рок на траење, а јас се’ уште чувствувам во себе
доволно енергија за да донесам нешто интересно.
Дали е предвидено проектот да се развива?
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Секако. Намерно го правам првиот коцнерт во „МКЦ“, за да можам да повикувам
музичари на разни инструменти, кои ќе ми гостуваат во иднина. Оваа форма е таква
што дозволува видоизменувања: трио, квартет, квинтет..., за зависност од луѓето што
ќе се најдат на сцена.
Зошто електрична тамбура?
Тоа е уште еден момент со кој сакам да поставам јасна разлика од Квартетот. Јас сум
човек кој постојано бара нови средби, нова комуникација. Први омилени средби ми
се со луѓето, а веднаш потоа доаѓаат средбите со нови инструменти. Електричната
тамбура е мој изум, уникатен инструмент, изработен од мајстор во Македонија, според
мој нацрт. Никаде во светот нема друг таков. Направивме два примерока и верувам
публиката што ќе дојде на концертот во петок, ќе ужива во нејзиниот моќен звук,
бидејќи таа носи многу технички можности. Звучи како класична тамбура, но имате
впечаток дека свират три или четири одеднаш.
Електричната тамбура е нов инструмент, но Вас Ви е позната музичката
„електрика“. Имате свирено електрична гитара и сте сопственик на многу вреден
примерок.
Да, затоа овој проект е уште едно враќање кон моите почетоци. Јас по вокација
сум гитарист - долга коса, штипска школа, Дип парпл и така натаму (се смее). Тој
инструмент ги одбележа моите почетоци, а повремено ја свирев со ДД Синтезис. Инаку
точно е, поседувам „фендер страт“, многу ретка едиција, набавена пред 30 години, која
денес вреди колку половина стан. Ми ја барале да ја купат, но јас не се одделувам од
моите инструменти, иако не свирам гитара одамна. Тие се како реликвија за мене и
продавањето ми се чини како продавање пријател.
Како е направен изборот на соработници?
Многу ги почитувам луѓето од мојата генерација, и постарите, но сепак, повеќе сакам
да работам со млади. До тоа ме донело искуството, а и моја општествена обврска е
педагогијата. Платен сум за да пронаоѓам талентирани луѓе и да ги пуштам во светот
на музиката, откако претходно ќе ги подготвам за тоа. Мартин Јосифовски го ангажирав
по препорака на неговиот професор по контрабас, Велко Тодевски, и многу сум среќен
што имам можност да работам со него. Саксофонистот Живко Чиритоски е се’ уште
студент, но израснува во врвен инструменталист. Тоа се одлични музичари, на мошне
високо техничко ниво, кои нема потреба да ги учам да свират, туку само да ги внесам
во мојот музички филм.
Каков ќе биде репертоарот?
Имам композиции направени специјално за овој настап, но ќе изведеме и преработки
на песни што сум ги свирел порано со други формации, само сега во инструментална
верзија. Немам потреба да внесувам пејач, зашто Александра Поповска е според мене
најдобриот европски вокал, а можеби и пошироко.
Што има ново кај Драган Даутовски квартет?
Тој си продолжува со редовната активност. ДД Квартет е веќе афирмирано име, кое
функционира 11 години. Пред две недели одржавме два концерти во Марибор, кои
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поминаа одлично. Тоа е извонреден тим и тој останува доминантен во мојата активност
на сцената. Новиот проект е платформа за човек да застане малку, да се одмори и да
продолжи понатаму.
Како артист на УНЕСКО ја изведувате македонската музика на разни меридијани.
Како реагираат луѓето во Азија, Африка или Латинска Америка кога првпат ќе се
соочат со овој специфичен музички контекст?
Практично не постои место каде нема да ви кажат дека доживеале позитивен шок.
Истото е во Јапонија, Германија, Нигерија, Куба... Чувствуваат дека од сцената доаѓа
нешто човечко, топло, искрено, полно со душа и пријатно за уши, кое ве освојува без
да ви се наметнува. Јас како автор научив дека за да биде препознатлив, човекот треба
да влезе во ризницата на традиционалното богатство. Тука се наоѓаат најголемите
вредности. Од традиционалната музика го примив она што е елементарно и го носи
секој од нас, а тоа е генетското културно наследство на секоја личност. Милувам да
кажам дека папочната врска на човекот со друг човек е традицијата, па во тие рамки и
традиционланата музика. Дали е во Африка, Азија или на Балканот, таа оди од еден на
друг преку творештвото. И ако тука се согледаат вредностите на една традиционална
музика, која опстојува илјадници години, секако дека дури и аудиториумот во Европа,
кој е израснат со класиката, ќе ги препознае пораките кои исто така припаѓаат на
културната генетика на човештвото.
Вам како музичар, традиционалната музика од кои региони Ви е најблиска?
Пред се’, од Балканот, но на многу места сум доживувал вистинско музичко
препородување. Од самата помисла на Куба, каде престојував 17 дена, ми поминуваат
морници, а посетата на Нигерија ќе ми остане засекогаш во сеќавањето. Таму бевме
четворица артисти на УНЕСКО и имавме задача со 55 професионални музичари од
Африка да направиме проект. Ми се случи одеднаш да се судрам со страшната сила
на културниот ген на тој народ. Тоа е апсолутна убавина, која едноставно ве заробува
и си помислувате колкава штета е што тоа богатство не е повеќе афримирано, па да го
знаеме сите. Оригиналноста на еден традиционален музички израз, без оглед на кој
етникум припаѓа, ја има божественоста, моќта, силата.
Една од најчестите теми овде, веќе со години, е идентитетот. Што е за Вас основа
на нечиј идентитет: јазикот, историјата, територијата, името...?
Сето тоа има свој дел, но пред се’ јазикот, односно она во што тој се користи како
средство за создавање традиција. Литературните јазици, какви што ги знеме денес,
се секаде во светот стари по еден век или малку повеќе од тоа. Но, народниот јазик е
тој што го пренесувал идентитетот со стотици и иладници години, преку приказните,
легендите, песните... Во тој контекст влегува и музиката, која директно се потпира врз
зборовите што се пеат.
Имате учествувано во Форумот на славјански култури. Дали се сметате себеси за
припадник на тој, славјански свет?
Апсолутно, но се сметам и за нешто постаро од славјанството. Јас свирам окарина
стара 6.000 години, така што не прифаќам некој да ме поврзува само со 18-тиот или
со деветти век. Мојот личен културен ген, на Драган Даутовски, е многу постар од
славјанството, па би рекол и дека влече корени од почетокот на човештвото.
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Имате работено со некои од најзначајните групи или проекти поврзани со
традиционалната музика во земјава. Ги поставивте темелите на музичкиот израз
на Анастасија и на Синтезис, кои беа некој вид перјаница на жанрот. Но, едниот
состав денес не фукнционира, а другиот не привлекува внимание како некогаш.
Дали е во криза овој музички правец во Македонија?
Не, напротив. Се појавија нови имања, како Баклава, Љубојна и уште неколку млади
луѓе, кои ја збогатија сцената и и’ вдахнаа голема виталност. Од тој аспект, Македонија
стои подобро од многу други. Неодамна бевме во Словенија и видовме дека таму
нема сцена. Ако се завртиме околу нас, на пример во Србија - исто така нема сцена
или е полоша од нашата. Престојував во Америка и лично се уверив дека голем број
музичари настапуваат речиси бесплатно, бидејќи немаат друга опција. Ниту во Европа
не е подобро. Кризата ги погоди сите. Поради егзистенцијалниот момент многумина
мора да прават компормиси и да го свират тоа за што се плаќа, а не тоа што го сакаат.
Затоа јас сум релатвино задоволен. Мала земја сме, а даваме многу солидна музика во
овој жанр.
Што мислите за глобализацијата? Дали таа им наштети на малите култури, или
пак, им отвори врата подобро да се презентираат?
Повеќе им наштети. Во принцип, поборник сум на глобалниот пристап, но проблем
е што градењето општа цивилизација бара уривање на традиционалните вредности и
создавање некој вид едноумие. Слично како со модерната технологија. Таа ги потисна
старите алатки, произведувајќи нешто што „повеќе одговора“ во одреден момент, а
всушност така се прави поголема штета. Клучно е нивото на кое се поставуваат
глобаните стандарди. Доколку разменуваме само кич и шунд, тогаш се нанесува
непоправлива штета, а ако претставуваме квалитет и вистински вредности, во таков
случај поврзувањето со светот е корисно. За жал, сведоци сме дека првата опција е
многу позастапена. Инаку, јас сум горд што можам на иста сцена со Марија Жоао и со
било кое друго светско име, да излезам со Квартетот и да ја презентирам македонската
култура. Во тие ситуации, глобалното е предност. Наша задача е да направиме такви
ситуации да има повеќе. Нема ништо лошо ни во комерцијализацијата, доколку таа
не значи жртвување на квалитетот. На Деновите на македонска музика во Вашингтон
ме повика нашиот амбасадор Зоран Јолевски да ја свирам окарината пред еминентни
гости. Заменик директорот на Светската банка тогаш пријде да се запознае и ми рече:
„Ова е инструмент кој треба маркетиншки да се експлатира максимално, за да донесе
поени на културата на вашата земја“. А тоа е само еден сегмент.
Во историјата на уметностите постои традиција на меценство, или како што денес
се нареква, спонзорство. Какво е Вашето искуство со луѓе кои имаат пари или со
државните институции?
Факт е дека целата класика се базирала врз меценството. Да не било така денес не би ги
имале делата на Моцарт, Бетовен и на многу други великани на светската музика. Тоа
е она што јас го нарекувам добронамерна поддршка и ја има до модерново време. Кога
Англичаните го увидоа потенцијалот на Битлси, целата англиска машинерија стана
мецена на тие момци за да го освојат светот и барем на музички план да им ја вратат
Империјата. За жал, такви позитивни мецени нема многу овде, или барем јас не сум
дошол во контакт со нив. Минатата година имав двајца спонзори на Охридско лето,
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кои вложија одредени средства од почит кон мојата работа, но проектот помина и тоа
заврши.
Ќе добие ли публиката наскоро продолжение од „Патот на сонцето“, првиот албум
на ДД Квартет?
Ние имаме подготвено повеќе од сто композиции, односно доволно за неколку албуми.
Но, малку поради мојата интертност, а повеќе поради свеста дека пиратеријата
се’ уште работи во Македонија, ништо од таа музика не е ставена на диск. Имавме
одличен тираж со „Патот на сонцето“, но пет пати повеќе се најде на пиратскиот пазар.
И политиката на дистрибутерите не оди на рака на нас уметниците. Поради сето тоа
немам голем интерес за објавување носач на звук, но затоа Квартетот ќе биде многу
активен, особено на светската сцена, каде веќе сме препознатливи. А ако се создадат
услови секако дека ќе издадеме албум. Свесен сум дека тоа им го должиме на луѓето
кои не’ сакаат.

Миодраг Мишолиќ
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ДРАГАН ДАУТОВСKИ СО НОВАТА ИНСТРУМЕНТАЛНА ФОРМАЦИЈА
Со импровизации до нов музички правец

Новиот проект го основа зашто Даутовски смета дека како изведувач с` уште се нема
изнасвирено, па инструментален состав е вистинскиот начин да го задоволи овој апетит
Покрај тоа што с` уште е активен со својот квартет, како и со проектот врзан со древниот
инструмент окарина, македонскиот мултиинструменталист Драган Даутовски денеска во
21.30 часот во клубот и ресторан МKЦ ќе промовира нов проект. Станува збор за комплетно
нова формација со која ќе настапува само со инструментална музика. Тој на електрична
тамбура и младите музичари: Мартин Јосифовски на бас, Живко Чиртоски на саксофон и
неговиот син Ратко Даутовски на перкусии, ќе настапат со нови нумери, но и со веќе познат
репертоар. Идејата за формацијата кај него постоела 10-ина години, а сега дошло време за
да ја реализира. Се одлучил на овој чекор бидејќи смета дека како изведувач с` уште се нема
изнасвирено, па инструменталниот состав е вистинскиот начин да го задоволи овој апетит.
- Самата формација, и според изборот на инструменти, се гледа дека е поинаква, па бара
и различен музички израз. Јас сум музичар што црпи инспирација од традицијата, но има
и многу блуз, џез, a акцент е ставен на импровизацијата. Тешко е денес да се каже во која
насока е музиката затоа што е во 21 век и светот веќе има потреба од нов музички правец и
секој зрел уметник се обидува да направи нешто ново или барем да покрене некој процес кој
ќе изроди нешто ново - вели Даутовски.
Со млади музичари најдобро се работи
Популарниот музичар повторно соработува со млади инструменталисти. Вели дека за него
тоа е најдобар начин за работа.
- Со нив може да се сподели искуство и од друга страна тука е желбата за работа. Тоа се
млади луѓе кои имаат завршено или с` уште студираат на Факултетот за музичка уметност.
Само Ратко во формацијата е дел и од квартетот - појаснува Даутовски.
Иако првично е замислено формацијата да биде отворена, лежерна и подложна на промени,
музичарот признава дека неговата досегашна професионална биографија кажува дека ја сака
постојаноста.
- Мислам дека само со стандардна формација може да се постигне нешто. Се работи за
енергија, еден вид едноумие во музичка смисла. Не сум љубител на проекти на кои ќе
гостуваат минливи имиња и инструменталисти - додава тој.

проф. д-р Драган
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С` уште одушевува со окарината
Даутовски не паузира од другите музички обврски. На почетокот на септември одушеви со
настап на голем фестивал во Марибор, Словенија, заедно со квартетот и со окарината.
- Со квартетот имав целовечерен концерт, а јас по два дена настапив со окарината во рамки
на една голема музичка ретроспектива која ја направи фестивалот. Почнуваше 45.000 години
пред Исус со Абориџините, втората точка беше мојата, 6.000 години, и одеше низ епохите
на класичната музика, џез, блуз и завршуваше со денес, со Мајкл Џексон, Мадона - открива
Даутовски.
Во план албум и настапи на светски фестивали
Вечерва ќе биде премиерниот настап на формацијата. Даутовски посочува дека проектот
постојано ќе го „храни“ со нов репертоар и во иднина планира албум, настапи на светски
фестивали, клупски свирки.
- Kај мене ништо не е еднократно. Ќе продолжам да правам музика и во оваа формација имам
шанса да се релаксирам и да му се вратам на квартетот - појаснува тој.
Андријана АНДОВА
22.11.2010, 15:49
ЕДЕН ОД НАЈИСТАКНАТИТЕ МАКЕДОНСКИ ЕТНО-МУЗИЧАРИ В НЕДЕЛА ВО МОБ
ПРОСЛАВУВА ЈУБИЛЕЈ НА НЕГОВИОТ СОСТАВ
10 години патување кон Сонцето со «Даутовски квартет»
В недела, во Македонската опера и балет концерт за 10-годишнината од постоењето ќе одржи
“Драган Даутовски квартет”. Даутовски најавува оригинален настап со кој, како што вели, ќе
го одбележи овој јубилеј, и поминатите години, настап на кој ќе се види дека некогашните
деца од Квартетот, станаа учители, рамноправни со нивниот учител. Тие и во практиката се
занимаваат со педагогија.
“Но на сцена ми е најубаво. Ќе го промовираме новиот албум
‘Патот на Сонцето 2’. Иако постоиме 10 години, имаме само три цедиња, но Квартетот е
концертно многу жив, ние сме истурена единица на нашата земја во светот. Се подготвуваме
за турнеја во Австралија, Франција, во Турција”, ни рече Даутовски во најавата на
јубилејниот концерт, за кој со радост зборува, особено зашто првпат ќе настапи во МОБ.
Со Даутовски сите овие години се единствената вокалистка Александра Поповска, Бајса
Арифовска, кавал и тамбура, сега професорка на НМБУЦ во Скопје, и синот Ратко Даутовски
на удиралки, тапан и на тарабука.
Народниот музички гениј што Даутовски со успех го негува и го пренесува во изминативе
10 години, ќе продолжи, најавува, тој, поканувајќи ја публиката в недела на уште едно ново
патување кон Сонцето. (М. За.)

проф. д-р Драган
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29.11.2010, 15:06
ДРАГАН ДАУТОВСКИ СО КОНЦЕРТ ЗА 10 ГОДИНИ “ДРАГАН ДАУТОВСКИ КВАРТЕТ”
ВО МОБ
Од копнежи фајде нема

”Оваа вечер свириме за вас. Благодарение
на вас, еве, опстојавме 10 години, од нашиот прв настап како Квартет во Универзалната сала.
Тоа е голема чест за нас”, рече Драган Даутовски на завчерашниот јубилеен концерт, и прв за
нив во Македонската опера и балет. Пред речиси полна сала, Квартетот од врвни
професионалци, лесно ја водеше својата приказна, за која често велиме оти е космичка.
Нивниот етнозвук, аранжиран на современ начин, ја води публиката во различни
емоционални состојби, будејќи асоцијации за традицијата, за светската музика денес, за онаа
музика која допрва доаѓа.

”Многу сум задоволен, иако пред концертот
не одеа сите нешта во наш прилог. Но ние сме посветени професионалци, и за нас е лесно да
свириме во секакви околности. Имавме убава вечер зашто тоа нашата публика го заслужува.
Тоа се интелектуалци, не се случајно дојдени. За да имате добар домашен состав, мора да
имате и добра домашна публика, не е работата во тоа да се поддржува само што ни доаѓа од
страна. Мора и дома да се негуваме, тие две работи одат заедно”, ни рече Даутовски по
концертот.
Јубилејниот концерт на “Даутовски квартетот” траеше саат и половина, со еден бис, за кој
Драган рече: “Ајде нешто повесело, од копнежи фајде нема”. Составот беше следен од
публиката со долги аплаузи, со извици браво на отворена сцена, со потпевнување заедно со
оригиналниот вокал на Александра Поповска на “Со маки сум се родила”, “Јана”, “Не си го
продавај Кољо чифлигот”, “Пацо, дреновчанке”, песни-за многумина во публиката химни,
изведени и доживеани со искрено воодушевување.
(М. За.) Фото: В. Тануровски
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22.05.2011, 15:09
УТРЕ НА ДЕНОВИТЕ НА СЛОВЕНСКА КУЛТУРА СО АНСАМБЛОТ «ОСИПОВ» ОД
МОСКВА
Даутовски свири во ОН
Македонскиот музичар Драган Даутовски утре настапува во конгресната сала на Обединетите
нации во Њујорк како солист со московскиот оркестар «Осипов». Оркестарот е еден од
најстарите и најпознати ансамбли со традиционални инструменти во Русија, а концертот
е во рамките на Деновите на словенската култура кои се одржуваат во седиштето на ОН, а
во организација на концертната агенција «Содружество» од Москва и една од најголемите
концертни агенции во светот «Опус3артистс» од Њујорк.
Како што ни рече Даутовски пред поаѓање, неговото учество на овој настан е партиципација
на нашата земја на Деновите на словенската култура во ОН, што за него претставува уште
една можност силно да прозвучи македонскиот идентитет преку музиката. Настапот на
Даутовски е поддржан од Министерството за култура.
(М. За.)
Датум: 24.11.2010, 14:17
“Даутовски квартет” со концерт ќе прослави јубилеј

Составот на познатиот македонски музичар Драган Даутовски, во чест на својот 10-годишен
јубилеј в недела, во 20 часот, ќе одржи концерт во Македонската опера и балет во Скопје.
Покрај професорот Даутовски, кој настапува на кавал, гајда, тамбура, во квартетот членуваат
и Александра Поповска (вокал, клавијатури), Бајса Арифовска (кавал, тамбура) и Ратко
Даутовски (ударалки, тапан, тарабука).
“Даутовски квартет” настапува на многу фестивали низ Европа, Австралија и Јапонија,
промовирајќи ја македонската етномузика. Составот е основан во 2000 година, како резултат
на нивниот обид да се втурнат во богатата ризница на македонскиот музички фолклор.
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Датум: 27.11.2010, 01:03
Повеќе не сум локомотива во квартетот

Во чест на десетгодишнината од основањето, „Драган Даутовски квартет“ утревечер во
Македонската опера и балет во Скопје ќе настапи пред домашната публика. Даутовски,
кој свири на повеќе инструменти, најавува целовечерен концерт, со материјали од нивниот
досегашен репертоар, како и неколку нови нумери. Искусниот музичар и професор вели дека
покрај свеченоста за јубилејот, овој концерт е важен и по тоа што останатите музичари од
квартетот, неговите некогашни ученици, повеќе не се деца, туку врвни музичари со огромно
концертно искуство.
l В недела „Драган Даутовски квартет“ во Македонската опера и балет ќе одржи концерт во
чест на јубилејот десет години од основањето. Како е замислена таа прослава?
- Со едноставно сценарио со излегување на квартетот на сцената, како и многупати досега во
изминатите десет години, но овој пат со нагласена свеченост во чест на 10 години постоење
на „Драган Даутовски квартет“. Моето мото или скриената порака на овој јубилеј е „Децата
пораснаа“. Тие сега се учители. Тие десет години убаво дружење и макотрпно создавање нови
композиции, постојано освежување на материјалот, со многу концерти и турнеи кај нас и во
светот направија квартетот максимално да созрее на уметнички план.
l Каков ќе биде репертоарот за овој јубилеен концерт на Вашиот квартет?
- Политиката на репертоарот кај секој уметник е да ги потсетува почитувачите на неговата
работа, неговата музика, на постарите композиции и познати наслови, но и обврска на
сцената да се носи една свежина. Така и овој пат квартетот носи свежи материјали, нови
композиции, кои се во функција на освежување на репертоарот. Значи, покрај познатите
нумери, ќе има и голем број нови композиции, во препознатлив стил, но со естетски израз на
повисоко уметничко ниво.
l Што претставува овој јубилеј за вас?
- Тоа е доказ дека со добра работа, а со оглед на тоа што мојата општествена функција е
професор и педагог, дека со правилното и добронамерно откривање млади луѓе и нивниот
талент, и сериозно вложување во нивниот уметнички процес и надградба, се добива квалитет.
За мене, сознанието дека моите млади соработници, синот Ратко, како и Бајса и Александра,
кои кога почнувавме имаа по 17, 18 и 21 година соодветно, сега имаат едно многу сериозно
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свирачко и сценско искуство, е потврда дека со работата се создаваат млади кадри што
можат да се носат не само со својот учител туку и со сите предизвици на сцената и да бидат
достојни презентери на културата на државата.
l Дали тоа претставува гордост за еден професор?
- Секако дека е голема гордост, бидејќи пред тие да дојдат и да тропнат на мојата врата јас
имав 20 години искуство -со педагогија се занимавам од 1979 година. Веќе редовно создавам
и откривам млади таленти, вложувам во нив и се трудам да создадам уметници, кои не само
што ќе го надминат својот учител туку ќе имаат и свое место во државата и пошироко. Сепак,
најголемата сатисфакција е што имате следбеници, бидејќи ако еден педагог и уметник
нема следбеници или наследници по него, тогаш се поставува прашањето на успешноста на
неговата работа.
l Спомнавте дека учениците го надминуваат учителот. Колку останатите членови во
квартетот, кои почнаа како Ваши ученици, Ве надминаа?
- Во многу работи ме надминаа бидејќи младоста е на нивна страна, рефлексот е на нивна
страна, како и свежината во идеите. Сепак, она што треба да го достигнат е моето искуство, а
со годините напред ќе го стекнат и тоа.
l Колку спојот на нивната млада енергија и на Вашето искуство ја прави силата на „Драган
Даутовски квартет“?
- Токму тоа е причината. Таа свежина, односно уметнички и естетски заокружен профил
на младите, придонесува дури и стариот репертоар на квартетот да звучи свежо, односно
многу пософистицирано во една уметничка смисла. Тоа придонесува веќе да не чувствувам
потреба да бидам оној што ќе ги влече како локомотива, ќе ги мотивира и ќе им ја собира
тремата бидејќи веќе се зрели уметници и затоа формацијата „Драган Даутовски“ е една од
најсериозните формации кај нас, но и пошироко. Прво, се одржавме десет години, кои беа
лесни за нас бидејќи творевме, создававме, растевме, а допрва доаѓаат тешките десет години,
бидејќи човек мора да се бори и со економскиот фактор. Што се однесува до инспирацијата
и креативноста, тоа никогаш не било проблем. Сепак, времињата сега се други и следните
десет години ќе бидат интересни, и добра провокација, но со еден фактор ризик кој се вика
економија или комерцијална.
l Работевте на проектот „Клуч“. Дали дел од тој материјал ќе биде вклучен во утрешниот
концерт?
- Речиси воопшто нема да биде вклучен тој материјал бидејќи квартетот си има богат
репертоар. Ќе има неколку композиции од „Клуч“ бидејќи станува збор за мое творештво.
„Клуч“ е моја животна приказна и врзана за стаклените инструменти и за филозофијата на
музиката и не е врзан со репертоар, туку е баш оној филозофски третман на традицијата
или воопшто на музиката како култура. Нема да користам некои од стаклените инструменти
на овој концерт, ниту, пак, окарината, бидејќи концертот има порака и заднина дека ете ние
пораснавме и нема простор за филозофија. Нема потреба да изнесувам на сцената нешто што
ќе одвлече внимание од јубилејот.
l Во која мера искуствата од настапите надвор од земјава ќе Ви помогнат на концертот пред
домашната публика?
- Најтешки се настапите пред домашна публика. Овој пат концертот е во МОБ и е
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провокација плус бидејќи не сме имале целовечерен концерт таму, а тоа е навистина убава
сцена. Искуствата од надвор само придонесуваат уметникот да расчисти со комплексот на
средината во која живее, комплекс од идентитет и комплекс од мала и сиромашна средина.
Ние со тоа расчистивме уште одамна, токму поради настапите надвор на светски сцени и со
големи музички имиња. Се’ тоа се сведува на потребата човек да го гради своето искуство на
сите основи, и од добрата и од лошата страна на медалот. Кога човек се занимава со музика,
особено кога се бави со уметност во средина како што е нашата, каде што може комотно да
кажам дека не е многу почитувана бидејќи се’ е сведено на бизнис, на борба за егзистенција
и барање начини како да се преживее, не е важно дали некој води грижа за традицијата и за
културниот идентитет.
Димитар Петровски
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34. ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА
Музичката програма - најбогата досега
Манифестацијата ќе започне на 21 март со концертот на Ревискиот
оркестар на МРТ во чест на композиторот Драган Ѓаконовски-Шпато, а ќе
настапат Драган Мијалковски, Калиопи, Каролина Гочева, Ѓоко Танески...
Програмата на Деновите на македонската музика, кои годинава ќе се одржат по 34.
пат, ќе биде најбогата досега. Според Марко Коловски, претседател на Сојузот на
композитори на Македонија во чија организација ќе се одржи настанот, публиката ќе
има можност да слушне изведби на голем број реномирани ансамбли и солисти од
државата и странство. Манифестацијата ќе започне на 21 март во МОБ со концертот на
Ревискиот оркестар на МРТ, во чест на основоположникот на македонската современа
музика, композиторот Драган Ѓаконовски-Шпато (80 години од раѓањето), а ќе настапат
Драган Мијалковски, Калиопи, Каролина Гочева, Ѓоко Танески, Андријана Јаневска...
Деновите исполнети со музика ќе траат до 30 март, кога ќе бидат затворени со концертот
на Московскиот ансамбл за современа музика.
“Годинашниве Денови на македонската музика се програмски најбогати досега и во
однос на понудата и квалитетот, но и во однос на придружните активности, работилници
и трибини. Манифестацијата и годинава е преглед на остварувањата на македонските
композитори во текот на минатата година, а во еден дел ќе им биде оддадено признание
и на композиторите кои ја ја граделе историјата на македонската музичка култура, вели
Коловски.
На отворањето на манифестацијата ќе биде промовирана монографијата и авторското
ЦД на Ѓаконовски-Шпато, композитор на македонската џез и поп-музика. Интересно е
што во текот на манифестацијата некои од делата ќе бидат изведени за првпат, односно
ќе имаат своја светска или македонска премиера, а ќе бидат доделени и наградите
на СОКОМ. Според Јана Андреевска, уметнички раководител на манифестацијата,
во рамките на Деновите на македонска музика ќе можеме да видиме и странски
изведувачи и дела на странски композитори. Веќе во вторник во МОБ ќе се одржи
концерт на џез-квинтетот “Сцхултзинг” од Германија, заедо со Драган Даутовски на
традиционалните инструменти и Владимир Николов на гитара, а меѓу делата кои ќе се
изведат е и “Не си го продавај Кољо чифликот” од Кире Костов. Во текот на наредните
денови публиката ќе има можност да ги слушне концертите на триото “Е.А.Р.УНИТ” од
САД, на Македонската филхармонија, на клавирското дуо “ЛП” од Србија, гудачкиот
квартет “Креутзер” од Велика Британија, како и камерните концерти на кои ќе настапат
нашите еминентни музичари, а ќе бидат изведени дела на македонските композитори
Драган Стојковски, Борис Светиев, Михајло Николовски, Стефан Гајдов... Коловски ја
потенцира и соработката со странските композитори и изведувачи, посочувајќи дека
македонските дела како никогаш досега се изведуваат во странство.
(Д.Т.)
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SPEKTAKULAREN KONCERT NA DRAGAN DAUTOVSKI
Otsvirena makedonskata prikazna
So prekrasnite zvuci na topchestata flejta od staklo so identichna forma na neolitskata
flejta, kavalot i okarinata, drevnite instrumenti izraboteni od staklo, makedonskiot
multiinstrumentalist profesorot m-r Dragan Dautovski na binata na Antichkiot teatar vo
Ohrid ja pleni publikata. Muzikata chista kako staklo ushte ednash ja raskazha makedonskata
prikazna preku avtentichnite instrumenti. Svetskata premiera na proektot Kluch go napolni
Antichki teatar do poslednoto mesto. Pesnite bea otsvireni so stakleni instrumenti chii koreni
se od vreminjata na mitovite, a prikazhana e i vrvnata interpretacija na umetnicite. Ohrigjani
i turistite imaa edinstvena mozhnost da prosledat spektakularen performans na makedonskiot
umetnik i da bidat del od golemiot muzichki spektakl. Vrvniot umetnik Dautovski pokraj na
kaval, gajda i tambura, svireshe i na topchesta flejta stara 6000 godini. Zaedno so nego na
scenata nastapi i negoviot kvartet koj izvede kompozicii od postariot materijal, kako i novi
koi dosega ne se izvedeni.
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Morikone otvara Ohridsko leto
Sun, 07/12/2009 - 13:39.
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Slavni italijanski kompozitor Enio Morikone (Enio) otvara 12. jula gala koncertom 49.
Ohridsko leto, najznačajniju letnju kulturnu manifestaciju u Makedoniji, koja će do 20.
avgusta predstaviti raznovrstan pozorišni, muzički i likovni program, uključujući predstave
Harisa Pašovića, Roberta Vilsona, Ljubiše Ristića i Egona Savina, te koncerte pijaniste Borisa
Berezovskog, makedonskog multiinstrumentaliste Dragana Dautovskog i džez muzičara
Džordža Bensona i Lerija Vučkovića iz SAD.
Gala koncert Morikonea i Simfonijskog orkestra Budimpešte nazvan je “Bilo jednom
u Makedoniji” - prema čuvenom filmu “Bilo jednom u Americi” za koji je Morikone
komponovao muziku.
Morikone će nastupiti u Antičkom teatru, uz učesće Hora Makedonske opere i baleta, a
povodom prvog nastupa u Makedoniji, dobio je, na osnovu ukaza predsednika Đorđa Ivanova,
visoko državno odlikovanje Medalju za zasluge za Makedoniju.
Osim Ivanova, organizatori su najavili na otvaranju i predsednika Albanije Bamira Topija i
Kosova Fatmira Sejdiua, zbog čega će i saobraćaj u starom delu grada biti ograničen, počev
od “turističkog” bulevara do hotelskih kompleksa u gradskom centru.
Direktor Ohridskog leta Toni Simonovski izjavio je da su ulaznice za Morikoneov koncert,
po ceni od 30 do 50 evra, odavno rasprodate.
Slavni kompozitor, za razliku od drugih zvezda koje su nastupale na ohridskom festivalu,
nije imao posebne zahteve, osim želje da proba makedonsku nacionalnu kuhinju i razgleda
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gradske kulturne znamenitosti.
Problem organizatorima Ohridskog leta predstavljaju, međutim, vremenske (ne)prilike,
budući da nemaju alternativni prostor za koncert u slučaju kiše.
Morikone je najpoznatiji po muzici za više od 500 filmskih i TV dela, a kao dirigent je
rukovodio najvećim svetskim orkestrima. Sa orkestrom “Roma Sinfonietta” gostovao je prvi
put u februaru ove godine i u Beogradu, u završnici Gitar art festivala, a tročasnovni koncert
u Beogradskoj areni završen je sa čak tri bisa, uz ovacije publike na teme iz špageti vesterna
“Dobar, loš i zao”, kao i filmova “Cinema Paradiso”, “Bilo jednom na Divljem Zapadu”,
“Bilo jednom u Americi”, “Nesalomivi”, “Misija”…
Pozorišni program 49. Ohridskog leta počeće 13. jula Šekspirovim delom “Bura”, u režiji
Vladlena Aleksandrova i izvođenju bugarskog Dramsko-lutkarskog teatra “Konstantin
Veličkov” iz Pazardžika, a obuhvatiće i predstave iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Italije,
Turske...
Dramski teatar iz Skoplja učestvuje predstavom “Aleksandar” Ljubiše Georgievskog,
sarajevski East-West centar “Norom” Henrika Ibzena i “Klasnim neprijateljem” Najdžela
Vilijamsa, u režiji Harisa Pašovića, a baletska kompanija EgriBjankoDanca iz Italije
predstaviće se “Makedonskim baletom”, u koreografiji Rafaela Bjanka.
Makedonski narodni teatar učestvuje predstavom “Troil i Kresida”, zasnovanom na
istoimenom delu Viljema Šekspira i Homerovoj “Ilijadi”, u režiji Ljubiše Ristića. Predstava
će biti izvođena na gradskom pristaništu tokom celog dana, a podrazumeva totalni teatar dramu, ples, operu, balet, muziku, video.., kao i besplatan ulaz.
Publika Ohridskog leta videće i “Srećne dane” Semjuela Beketa, u izvođenju Crt Artificio
iz Milana i režiji čuvenog Roberta Vilsona, a najavljena je i albanska scena iz Skoplja, koja
će izvesti “Generala mrtve vojske” Ismaela Kadarea, u režiji Dina Mustafića. Teatar “Vojdan
Černodrinski” iz Prilepa izvešće predstavu “Krpen život” Stoleta Popova, u režiji Vlade
Cvetanovskog.
Najavljeno je i gostovanje Gradskog teatra Koadželi iz Turske, koji će izvesti čuvenu dramu
Meše Selimovića “Derviš i smrt”, u režiji Nurule Tunčera (Nurullah Tuncer) i adaptaciji
Nebojše Bradića, aktuelnog ministra kulture Srbije. Ta drama učestvovala je nedavno na
zeničkom festivalu, a početkom juna izvedena je i u Narodnom pozorištu u Beogradu, koje se
protekle sezone istaklo sopstvenom verzijom “Derviša”, u režiji Egona Savina i dramatizaciji
Borislava Mihajlovića Mihiza, sa makedonskim glumcem Nikolom Ristanovskim u naslovnoj
ulozi.
Na Ohridskom letu gostovaće i Beogradsko dramsko pozorište nagrađivanom predstavom
“Cheif” Mirze Fehimovića, u režiji Egona Savina.
Bitoljski Narodni teatar izvešće u završnici “Braću Karamazove” Dostojevskog, u režiji
Dejana Projkovskog.
U okviru muzičkog programa, nastupiće ruski violinista Valerij Ojstrah i italijanski pijanista
Frančesko de San, španski pijanisti Karlos Lama i Sofia Kabruha, a koncert filmske muzike
održaće francuski Orkestar KFH. Najavljen je i koncert pijanističkog seminara profesora
Borisa Romanova, kao i austrijskog kvinteta gitara Gitarisima.
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Simfonijski koncert Makedonske filharmonije, pod vođstvom dirigenta Borjana Caneva,
najavljen je za 30. jul u predvorju crkve Sv. Sofija, a kao solisti će nastupiti crnogorski
pijanista Ratimir Martinović i Serdžo Tjempo iz Argentine.
Nastupiće i Muzička omladina Makedonije sa solistima u crkvi Sv. Sofije, dok će u Antičkom
teatru biti održana svetska premijera projekta “Ključ” makedonskog multiinstrumentaliste
Dragana Dautovskog, kojim će biti obeležen i nacionalni praznik Ilinden.
Među zvezdama Ohridskog leta biće i Swingle Singers, globalni akapela fenomen, a
nastupiće i slovenački kvartet Tartini, kamerni hor “Sv. Kliment Ohridski”, kao i violinista
Maksimilijan Brat i švdski pijanista Karl Ponten, čijim će koncertom 9. avgusta u crkvi Sv.
Sofije biti obeleženo predsedavanje Švedske Evropskom unijom.
Najavljen je koncert slavnog ruskog pijaniste Borisa Berezovskog, kao i hrvatske
violončelistkinje Monike Leskovar, u pratnji pijanistkinje Marije Vrškove iz Makedonije, te
švajcarskog Trija Georgiu. Nastupiće i Suela Mulaj (violina) iz Albanije i Masimo Palumbo
(klavir) iz Italije.
Svečano zatvaranje Ohridskog leta 20. avgusta obeležiće koncert Ujedinjenog evropskog
kamernog orkestra, koji će nastupiti u dvorištu crkve Sv. Sofija sa lautistom i gitaristom
Edinom Karamazovim, koji se početkom godine predstavio na koncertima u regionu sa
engleskim muzičarem Stingom, sa kojim je i objavio zajednički album “Songs from the
Labyrinth”.
Likovni program obuhvata izložbe Riste Pucoskog, Irene i Marka Nikoloskog, Stefana Hadži
Nikolova, Marka Butine iz Slovenije, Sergeja Andrejevskog, Ilinke Popovske.
Organizatori Ohridskog leta najavili su i raznovrstan OF program, koji obuhvata, između
ostalog, i koncert čuvenog američkog džez i fank gitariste, kompozitora i pevača Džordža
Bensona 25. jula u Antičkom teatru, organizovan u saradnji sa Avalon produkcijom.
Višestruki dobitnik Gremi nagrade prethodno će, 23. jula, nastupiti i na Samertajm festivalu
u Sava centru u Beogradu.
U Of programu nastupiće i makedonska pevačica Karolina, kao i džez muzičar Leri Vučković
sa svojim bendom, koji živi u SAD, a jedna je od zvezda i ovogodišnjeg Beogradskog letnjeg
festivala (BELEF).
Sajt Ohridskog leta je www.ohridskoleto.com.mk, a kompletan program nalazi se i u
Kalendaru Portala za kulturu jugoistočne Evrope SEEcult.org
Saraevska zima Sarajevo,
Ovogodišnja Sarajevska zima je u prošlom tjednu obradovala publiku s nekoliko glazbenih
sadržaja koji će se pamtiti: u nedjelju 17. februara u Domu policije nastupio je Kvartet
Dragana Dautovskog, jedna od najzanimljivijih pojava novije makedonske glazbene scene.
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Jubilej kvarteta Dautovskog
03.Dec.2010, 23:15, Izvor: SEEcult.org

Kvartet makedonskog multiinstrumentaliste Dragana Dautovskog, jedan od najboljih sastava
vorld muzike na Balkanu, obeležio je velikim koncertom u Skoplju deset godina postojanja,
tokom kojih je nastupao širom sveta, oduševljavajući i publiku i kritičare. I slavljenički koncert
kvarteta Dautovskog, koji čine i vokal Aleksandra Popovska, perkusionista Ratko Dautovski
i Bajsa Arifovska na kavalu, bio je pravo zadovoljstvo za publiku u sali Makedonske opere i
baleta, koja ih je ispratila stajaćim ovacijama.
Za ohritsko leto 2009
Do 20. avgusta predstaviće se i pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Italije, Turske, publika
će imati priliku da vidi predstave Harisa Pašovića, Roberta Vilsona i uživa u koncertima
pijaniste Borisa Berezovskog, makedonskog multiinstrumentaliste Dragana Dautovskog i
džez muzičara Džordža Bensona i Larija Vučkovića iz SAD.
INSTRUMENT STAR
6000 GODINA

(http://img74.imageshack.us/img74/1823/draganme8.jpg) (http://imageshack.us)
Poznati makedonski muzičar Dragan Dautovski svira na muzičkom instrumentu starom
najmanje 6.000 godina, nazvan “topčasta flejta iz Makedonije”. Skopski mediji prenose
da je 1989. godine instrument pronašla arheolog iz muzeja u Velesu Trajanka Jovčevska
tokom istraživačkih radova na lokalitetu iz perioda neolita Mramor kod Čaške, 15 kilometara
udaljenog od Velesa. Ona je do sada čekala da objavi svoje otkriće, strahujući za sudbinu
instrumenta. “Flejta je jedini predmet takve vrste jer je izrađen od zemlje, zatim pečen, i takav
instrument ne postoji u Evropi”, izjavila je Jovčevska. Dautovski će na ovom instrumentu,
za koji je napisao četiri kompozicije nastupiti 19. aprila na svečanom zatvaranju Dana
makedonske muzike.
Razgovor:
Za početak, kako su etnolozi, psihologinja, antropolog, ekonomistica i pravnik stvorili
jedan od najboljih hrvatskih etno bendova? Molio bih vas da ispričate same početke,
jer s ovakvom galerijom likova djeluje kao scenarij za Tarantinov film?
Lidija: Na radionici Dragana Dautovskog na prvom festivalu Nebo, upoznala sam
dirigenta zbora i orkestra makedonske zajednice Stefka Kaćurova koji me pozvao da
pjevam u zboru. Tamo je bilo ležerna atmosfera uz priču, druženje, pjevanje, ispijanje
čajeva i mastike. Uskoro sam nagovorila svog prijatelja Danijela da dođe svirati u
Zajednicu jer je baš bio u životnoj situaciji kad je imao puno vremena i nije znao šta
bi sa sobom. Onda je Danijel na jednom jam sessionu pozvao Nenada da dođe svirati
u Zajednicu, a ovaj je bio u fazi kada nikome nije znao reći ne pa je više da ga skine s
grbače rekao da će doći. U Zajednici smo upoznali Tanju koja se došla raspitati se za
nošnju pa su je nagovorili da ostane svirati flautu. Tako smo se mi nekim slučajem našli
u Makedonskoj zajednici, a nitko od nas nije bio Makedonac. U prvom Afionu uz nas je
svirao i Stefko Kaćurov na tamburi te osebujni lik Safko Alimovski, stari roker i gažer iz
narodnjačkih klubova, koji je u Afionu svirao kaval. Svirali smo samo makedonske pjesme,
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s vrlo jednostavnim aranžmanima. Prvi samostalni koncert bio je 22. 6. 2003. u sada, na
žalost, pokojnom prostoru Attacka. Nakon što su Stefko i Safko zbog obiteljskih razloga
napustili bend, priključio nam se Dario na kontrabasu vidjevši oglas na Filozofskom
fakultetu da etno bend traži kontrabasistu. Marijelu smo Danijel i ja upoznali u jesen
2004. preko zajedničke prijateljice u Melinu. Usput je saznala da pjevam u nekom bendu
makedonske pjesme, a pošto nam je otišla pjevačica Ana Krolo, na licu mjesta smo održali
malu audiciju, vidjeli da cura ima sluha te je odlučili zadržati. Eto, tako smo se mi nekim
slučajem - a možda i nije bio slučaj, već sudbina - sreli. Šestero različitih ljudi koji žive
različitim životnim stilovima i bave se različitim poslovima, ljudi koje je spojila muzika.
Što znači vaše ime i kako ste došli do njega?
Ime znači mak na makedonskom, ali ujedno i opijum. Još dok smo bili u makedonskoj
zajednici, kolegica s faksa je zamolila da odsviramo na veceri Kluba studenata etnologije
nekoliko makedonskih pjesama. Za tu prigodu Safko nam je dao ime Afion. Nama je ime ok
zvučalo pa je ostalo i nakon što smo počeli svirati i hrvatske i bosanske pjesme.
Autor: Mirna Marić, Petak, 26 Rujan 2008
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Ocjena:

Ocjena čitatelja:
   (0 glas)

Završio je treći Zagreb etno festival, na kojem je upečatljivo dominirao balkanski i
istočnoeuropski melos, a skoro su svi izvođači bili iz Europe, naročito iz jugoistočne Europe
(Hrvatska, Slovenija, Bugarska, Makedonija). Najjači dojam ostavio je upravo Makedonac
Dragan Dautovski, inače najpoznatiji po soundtracku za kultni film Prije kiše, koji je
nastupio sa svojim kvartetom. Dautovski je inače etnomuzikolog i profesor narodnih
instrumenata, a muzicira na čak preko 20 instrumenata.
Dio svog glazbenog umijeća je pokazao i na zagrebačkom koncertu, gdje je zasvirao na
nekoliko različitih glazbala, uključujući i okarinu, staru preko 6000 godina. Okarina potječe
iz neolitika i samo je “malo” mlađa od najstarijeg dosad poznatog glazbala – kineske flaute
Gudi, koja je datirana u period od prije 6000 do 7000 godina, i kojoj je donekle slična. Prije
nego li je zasvirao na tom minijaturnom puhačkom instrumentu sa samo tri rupe, Dautovski je
ispričao i prigodnu priču o tom neobičnom predmetu koji su arheolozi pronašli na nalazištu u
blizini Velesa u Makedoniji, ni ne znajući da se radi o glazbenom instrumentu prije nego li je
Dautovski , kao akademik, dao svoju ekspertizu. S obzirom na dragocjenost tog pronalaska,
Dautovski je na koncertu zasvirao ipak na kopiji okarine, no i to je bilo dovoljno impresivno:
nevjerojatno je koliko je efekta izvukao iz jednog primitivnog glazbala koje može proizvesti
tek nekoliko tonova. Radi se, u biti, o specifičnoj okrugloj keramičkoj flauti (nalik na
Spielbergovog E.T.-ja, kako Dautovski reče), koja je prodornim i odjekujućim zvukovima
vidljivo impresionirala brojnu publiku u kinu SC-a. Većinu pjesama je Dautovski ipak
odsvirao na žičanim instrumentima, i jednu na gajdama. Ansambl je izvodio makedonsku etno
glazbu, više ili manje osuvremenjenu modernim aranžmanima, ali uvijek vrlo inspirativno i
tehnički ispolirano. Treba svakako spomenuti i pjevačicu Aleksandru Popovsku, izuzetnog
glasa, vokalističke tehnike i improvizacijskih sposobnosti, koja je svojim vrhunskim scat
improvizacijama davala dodir jazza tradicionalnoj makedonskoj glazbi. Ostali članovi
kvarteta su Bajsa Asifovska (kaval, tambura) i Ratko Dautovski (djembe, bongos, tarabuka).
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OVACIJE ZA KVARTET DAUTOVSKOG U ZAGREBU
Fri, 09/19/2008 - 22:02.
seecult.org writes, “ZAGREB (SEEcult.org) - Kvartet makedonskog multiinstrumentaliste
Dragana Dautovskog potvrdio je status najvece zvezde ZGetno festivala u Zagrebu, okupivsi
19. septembra dosad najbrojniju publiku, koja je s posebnim odusevljenjem reagovala
na kompozicije koje su ukljucivale gajde i tapan. Dautovski je izazvao narocitu paznju i
improvizacijom na okarini, jedinoj kopiji 6.000 godina starog instrumenta, pronadjenog
u Makedoniji, a pevacica Aleksandra Popovska standardno je plenila lakocom kojom je
izvodila poznate melodije, kao i kreativnoscu u improvizacijama.”
Dautovski i clanovi njegovog kvarteta, koji su i bili najavljeni kao hedlajneri ZGetna, okupili
su u bioskopskoj sali Studentskog centra oko 700 ljudi, sto je najvise od pocetka tog festivala
15. septembra, koji predstavlja u trecem izdanju grupe iz devet zemalja koje izvode etno
otvoren uticajima drugih vrsta muzike i savremenim, modernim elementima.
Kvartet Dautovskog, jedan od najboljih bendova vorld muzike na Balkanu, svirao je oko dva
sata, sa jednim bisom, stvorivsi veselu atmosferu i sjajnu komunikaciju sa publikom.
Koncert je zavrsen prakticno zajednickim izvodjenjem Kvarteta Dautovskog i publike, koja
je do kraja pesme “Metronom” ucestvovala, dajuci ritam tapsanjem.
Osim hitova “O, Jano, Jano”, “Ogledalo”, “Balkan” i “Gorocvet” s prvog albuma “Put sunca”,
Kvartet Dautovskog svirao je i nekoliko melodija sa novog albuma “Razboj”, izdatog u
Makedoniji pre dva meseca. Deo tog materijala pre dve godine objavljen je u Ceskoj, pod
nazivom “Makedonska narodna muzika”.
Bend je svirao i neobjavljen materijal, koji ce se naci na narednom albumu, a najvise aplauza
izazvale su prepoznatljive melodije, obrade tradicionala “Ajde, ne ti lici Dafino mome”, “Ne
si go prodavaj, Koljo, ciflikot”, “Koga padna na Pirina”, kao i kolo “Kumanovka”, za koje je
najvise aplauza dobio Dautovski na gajdama.
Dautovski je posebnu paznju skrenuo improvizacijom na okarini, vrsti flaute iz neolitskog
perioda, koja je otkrivena 80-ih godina 20. veka na arheoloskom nalazistu u blizini Velesa.
Osim Dautovskog, posebnu paznju izazvala je i vokal Aleksandra Popovska, koja je rodjena
u Srbiji, a na studijskom je usavrsavanju u Holandiji, gde ucestvuje u razlicitim umetnickim
projektima, kako u oblasti muzike, tako i vizuelne umetnosti.
U kvartetu su i perkusionista Ratko Dautovski i Bajsa Atrifovska na kavalu i tamburi.
Kvartet Dautovskog osnovan je 2000. godine, a prvi album “Put Sunca”, koji je rezultat
njihovog prvog CD singla “Koreni i pupoljci”, objavili su 2001. godine. Radili su i muziku
za vise igranih filmova, baleta i pozorisnih predstava, a nastupali su sirom sveta, ukljucujuci
Australiju, Belgiju, Ukrajinu, Italiju, Veliku Britaniju, Holandiju, Hrvatsku, Sloveniju, BiH
i Srbiju.
Dautovski je 1992. osnovao ansambl “Mile Kolarovski” sa kojim je nastupao u Makedoniji
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i inostranstvu, a snimio je i veliki broj ploca za drzavnu radio - televiziju. Ucestvovao je sa
grupom Anastazija u muzici za film “Pre kise” Milca Mancevskog 1994. godine, nakon cega
je osnovao grupu DD Sintezis i bio producent njihovog prvog CD-a.
Manifestacija Musica Mediterranea (26. april - 26. maj), peti put za redom okuplja muzičare
iz gastarbajterskih zemalja Južne Evrope i Sredozemlja i domaće bendove sličnih/toplijih
afiniteta, koji zajedno ruše međunarodne kulturne i jezičke barijere
Dario Stajić
FOTO: Dario Stajić
Mesto: Freiheizhalle, Minhen
Vreme: Ponedeljak, 11. maj 2009.
Organizacija: Musica Mediterranea
Koncertna dvorana Frajhajz Mihnenu nalazi se nedaleko od Hauptbahnhofa, glavne železničke
stanice. Nekada se tu okretala turbina toplane koja je grejala ljude koji su izlazili iz vozova,
ulazili u vozove, željno dočekivali ili s tugom u grlu ispraćali. Ljude.
U brižljivo saniranom i ekskluzivno opremljenom prostoru, ispod impozantne krovne
konstrukcije i između 10-ak metara visokih zidova od prastarih ogoljenih cigli, pored redovnog
repertoara - kabaretskih predstava, poslovnih konferencija, fensi žurki – povremeno zaluta i
neki putujući muzički metak.
Tačno pre godinu dana, sa ukulele gitarom, queer svitom Magnetic Fields i “kuferom punim
pesama”, na bini Frajhajza se u dva čina okušao Stephin Merritt. Nezaboravno veče u
nestvarnom ambijentu, alkohol su posluživali samo na pauzi, pre i posle koncerta. Možda se
baš zbog toga mnogi posetioci i dan-danas svega sećaju.
“I had a dream and you were in it
The blue of your eyes was infinite
You seemed to be
In love with me
Which isn’t very realistic”
(I Don t Belive You, Magnetic Fields)
Uz Portugalca Joséa Manuela Barrosoa, predsednika Evropske komisije, sponzori
manifestacije Musica Mediterranea su ličnosti iz javnog života, privrede i lokalnih bavarskih
organa vlasti. I pored svega toga, čak su i cene povlašćenih penzionerskih/studentskih
ulaznica prilično nepristupačne za prosečne penzionere/studente. To se može primetiti po
sastavu publike - za stolovima ispred bine sedi svečano odeveni poslovni svet, pije se vino,
šampanjac. Pozadi mlađi stalež, vidi se poneko otvoreno flaširano pivo ili ništa. Prazna
Glavni i jedini razlog zbog kog je vredelo to veče biti u ulici Rainer-Werner-Fassbinder-Platz
1 je bila i ostala muzika. Muzika kao iskon, muzika kao spas, muzika kao lek.
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Korpulentnog multiinstrumentalistu, rođenog u selu Rusinovo (Berovo) na istoku
Makedonije, najavila je Aleksandra Popovska. Članica Kvarteta Dragana Dautovskog,
pevačica upečatljivog izgleda i glasa, školovana na univerzitetima Portsmoth i Utreht, pored
izvornih pesama, dela Mortona Feldmana, repertoara Joni Mitchell u slobodno i radno vreme
istražuje i klasične pop/jazz forme. Večeras je skoro isključivo posvećena muzici koja glavnu
inspiraciju crpi iz tradicije, narodnih makedonskih pesama, uz povremene improvizacije i
skat vratolomije.
Posle dve rečenice na nemačkom i tri na engleskom, Aleksandra se povlači u bekstejdž.
Kratkotrajnu tišinu prekida lider u crnom dugom monaškom kaputu sa kapuljačom. Na
ramenu izduvane gajde, u ustima okarina, okrugli keramički instrument, star 6000++ godina.
Dvorana odzvanja od dolby surrounda i od spravice sa tri rupe. Posle nekoliko minuta tamna
star track odora pada na pod, izuzetna koncentracija koju duvanje očigledno zahteva popušta
i na bini i u publici. Dragan koristi pauzu da bi naduvao ovčiju mešinu, manje zahtevan
instrument koji poznajemo i iz pesama Škota Roda Stewarta (Every Beat Of My Heart) ili još
lepše Australijanaca Church (Under the Milky Way).
Potom izlazi golobradi Ratko Dautovski sa velikim bubnjem (tapan) okačenim oko vrata, sa
unutrašnje strane lupa debelom, a s vanjske tankom palicom. Deo publike mu odgovara tj.
automatski se legitimiše aplauzom i rukama dignutim u vazduh. Nemci sa kojim delim sto,
deluju prilično zbunjeno, što bi se moglo reći i za njihove reakcije tokom ostatka koncerta.
Ali, ni oni ne štede dlanove. Virus Balkana se brzo širi po sali.
Posle gajdi maestro svira kaval i udara u tamburu. Četvrti član postave, libero Bajsa Arifovska,
skoro sve vreme neupadljivo, ali kao mali mrav “…” vredno čuva instrumentalnu pozadinu
centarforu Dautovskom i lagano pomera harmonije leve i desne polutke Popovske.
Teško je reći u kojim pravcima se danas razvija muzika koja je u stanju da menja i nadživi
imena naroda koji su doprineli njenom nastanku. Pa čak i da im predvidi sudbinu. Iako još
od pojave bendova Padot na Vizantija, Lola Von Stein ili Anastasia opšti interes konstantno
raste, čini se da bi ta forma istinski ukorenila i doživela procvat tek kad bi se našao neki
makedonski Moses Asch (Smithsonian Folkways Mission) ili Harry Smith (Harry Smith
Archives) i na prikladan i depolitizovan način sistematizovao i diskografski validirao ovo
neprocenjivo bogatstvo.
Iz ekonomskih razloga, to je danas praktično nemoguće. Preostaje nam jedino gomila
podataka razbacana po bespućima interneta. Profesor Dragan Dautovski zajedno sa bivšim i
sadašnjim studentima, projektom DD Synthesis, pesmama iz filma Pre kiše, bije bitke protiv
vetrenjača u okruženju.
Publika je tokom koncerta vikala, klicala, skakala, tražila bis, a neko je i viknuo „Zajdi,
zajdi!“. Dubokim, promuklim i toplim glasom Dragan odgovara: “To kad dođete u Skoplje”.
Oseti se da se čovek s daleko više radosti i elana izražava vrednim-radničkim-zlatnim prstima
nego rečima.
Neko mu daje jednu iz gomile papirnih zastavica kojima posetioci mašu u mraku. On diže
u vazduh žuto sunce na crvenoj pozadini. Ono se vraća u publiku i lagano nestaje u mraku.
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23. oktobar 2011.

Kvartet kvalitetne makedonske tradicionalne muzike
Šetajući po Balkanu nailazite na nestvarne predele, zanimljive ljude i skriveni kvalitet. Danas
smo se zaustavili u Makedoniji da upoznamo kvartet Dragana Dautovskog.
Svojevremeno smo pre nekoliko godina čuli jedan sjajan album Dragana Dautovskog
„Original Macedonian Folk Music” sa obradama starih i tradicionalnih makedonskih pesama.
Bilo je to sjajno iznenadjenje. Odlični muzičari, kvalitetno izvodjenje i svetski aranžmani za
etno pesme. Pravi world music album.
Dragan Dautovski kvartet je porodična muzička grupa, osnovana 2000-e godina koja svira
i peva etno i ambijentalnu muziku na tradicionalnim instrumentima. Jedan od instrumenata
koje gospodion Dragan koristi, kugla sa tri rupe, star je preko 5000 godina, i nadjen je od
strane arheologa. Kopiju instrumenta Dragan koristi na javnim koncertima i na njemu svira,
iako instrument ima samo tri tona.
Dragan Dautovski (1957) je svestran muzičar koji svira mnoštvo instrumenata, ujedno i
profesor na katedri za tradicionalne instrumente i mnogo radi na promociji i čuvanju korena
etno i tradicionalne muzike u Makedoniji. Istražuje, stvara, reafirmiše stare instrumente kao
što su gajde, tamnbure, frule i stari zvuk. Za svako poštovanje i podršku.
Od tada pratimo rad Dragana Dautovskog i radujemo se svakom njegovom novom izvodjenju.
Vreme je i da vi saznate za njega.
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Friday, November 23, 2007
DAUTOVSKI AWARDED BY ECONOMIC CHAMBERS

Culture
.
Macedonian musician Dragan Dautovski has been awarded a prestigious award bestowed
by Economic chambers of SEE countries. A curiosity is that the award is first given to a
man in culture, not in economy. Dautovski was handed the award in Timişoara, Romania.
The musician says he received the award in a special ceremony where he expressed
gratitude to businessmen and diplomats, and also spoke on the importance of culture
in a period when non-culture has penetrated deep every part of the living, politics,
economy and culture itself. The gesture of awarding an artist, Dautovski believes, is the
need of economy to attach to culture as the pillar of the human and spiritual existence.
At an invitation of UNESCO, Dautovski is leaving for Paris today. With a group of
artists he is then leaving for New York where he is performing at the Lincoln Centre on
3rd December. Dautovski will play for the diplomatic corps in the United States and the
Macedonian Embassy in Washington. In the two events, he will promote a pre-historic
ball flute, ocarina from Macedonia, with the approval of the Institute for Protection of
Cultural Heritage.
PO EVROPA, TOPCHESTATA FLEJTA I VO NJUJORK
Evropskite stopanstvenici go nagradija Dautovski
Makedonskiot muzichar Dragan Dautovski e nagraden so prestizhno priznanie koe
go dodeluvaat stopanskite komori na zemjite od Jugoistochna Evropa. Kuriozitet
e shto nagradata za prv pat mu se dodeluva na chovek od kulturata, a ne od
stopanstvoto. Na Dautovski priznanieto mu beshe vracheno vo Temishvar, Romanija.
Dautovski veli deka nagradata mu bila vrachena na specijalna ceremonija na koja toj,
zablagodaruvajkji im se na stopanstvenicite i diplomatite, progovoril za znachenjeto
na kulturata vo period koga nekulturata e navlezena vo site pori na zhiveenjeto, vo
politikata, ekonomijata i vo samata kultura. Gestot shto priznanieto mu se dodeluva
na umetnik, spored Dautovski, e potrebata na stopanstvoto da se pripoi kon kulturata
kako stozher na chovechkoto i duhovnoto postoenje. “Ubavo priznanie koe za mene
povtorno, za zhal, doagja od stranstvo, no priznavam deka mi godi”, ni reche Dautovski.
Na pokana na UNESKO, Dautovski zamina za Pariz, od kade shto so grupa artisti zaminuva
za Njujork kade shto na 3 dekemvri kje nastapi vo Linkoln centarot. Dautovski kje ima
nastap za diplomatskiot kor vo Amerika i vo ambasadata na Makedonija vo Vashington.
Na dvata nastapa, so dozvola na Upravata za zashtita na kulturnoto nasledstvo, toj kje ja
promovira i praistoriskata topchesta flejta, okarinata od Makedonija. Megju umetnicite
koi preku UNESKO gostuvaat vo SAD e i baritonot Boris Trajanov.
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Dautovski gi shokira Hrvatite so svirenjeto na okarina!
Dragan Dautovski zaedno so svojot kvartet nastapi na zagrepskiot festival na etnomuzika
“ZGetno”. Da go vidat i da go chujat makedonskiot virtuoz doshle okolu 700 lugje,
vistinski pochituvachi na etnozvukot. Praktichno koncertot na Dautovski bil najposeteniot
na petdnevniot festival, kade shto nastapuvaa grupi od Portugalija, Bugarija, Italija i
Francija.
Hrvatskite pechateni i internet-mediumi izvestuvaat za koncertot na kvartetot na
Dautovski i nitu eden od niv ne shtedi na pofalni zborovi. Ochigledno muzikata i
instrumentalistichkiot inteligent na Dautovski gi fascinirale tamoshnite ljubiteli na etnoto.
- Dautovski posebno se istakna so improvizaciite na okarinata, edinstveniot primerok na
ovoj instrument star 6.000 godini, pronajden vo Makedonija, a pejachkata Aleksandra
Popovska standardno pleneshe so svojata interpretacija na poznatite makedonski melodii,
kako i so kreativnosta i so improvizacijata - izvestuvaat hrvatskite mediumi.
Koncertot na kvartetot trael dva chasa vkluchuvajkji i eden bis, na koj se sozdala vesela
atmosfera, a seto toa blagodarenie na odlichnata komunikacija so publikata.
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FSC Exhibition at the UNESCO Headquarters in Paris
During the days of Slavic culture and literature, the International Foundation – Forum of
Slavic Cultures, in cooperation with the Slovenian and Russian permanent delegations to
UNESCO, organized two exhibitions at the UNESCO Headquarters in Paris. The first is a
photo review of monuments and natural sights under the protection of UNESCO entitled
World Heritage in the Slavic World. The other exhibition, Slavs. Legends Past and Present,
is dedicated to the survey of contemporary Russian artists, Bulgarian icon painters, as
well as posters and photos of celebrations of traditional Slavic holidays, while there is
also a number of national costumes on display. The exhibition was opened on 31 May by
the Director General of UNESCO Ms. Irina Bokova, the Chairperson of the UNESCO
Executive Board Ms. Eleonora Mitrofanova, Slovenian Ambassador in Paris and the
Permanent Representative to UNECO Ms. Veronika Stabej, and the Chairperson of the
Forum of Slavic Cultures Ms. Andreja Rihter who addressed all the present. The guests
evaluated the exhibitions as successful and engrossing. Several opening speakers talked
in Slavic languages, numerous Slavic delegations took care of a rich culinary presentation
of their countries, while Ukrainian and Russian musicians put on a warm and noteworthy
performance.

FSC Concert at the UN Headquarters in New York
Celebrating the days of Slavic culture and literary heritage, on 24 May, the International
Foundation – Forum of Slavic Cultures, in cooperation with the Russian Ministry of
Culture and Ministry of Foreign Affairs, as well as the Permanent Delegation of the Russian
Federation to United Nations, staged a gala concert of Slavic music at the UN General
Assembly Hall that represented twelve of the Forum’s member countries. Together with
the United Slavic Orchestra, under the baton of the Artistic Director Vladimir Andropov
and made up of performers from various Slavic countries, the following musicians made an
appearance: Ljoba Jenče from Slovenia, Stevan Čavor from Montenegro, Aleksandar Stepić
from Serbia, Kateryna Kovryk and Ievgenia Zgurovska from Ukraine, Dragan Dautovski
from the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Antun Božić and Marko First from
Croatia, Alexander Zakharov from Russia, Elitsa Todorova and Stoyan Yankulov from
Bulgaria. Besides, Dvořák’s Slavic Dances, Belorussian folk dance Kryzhachok, and a
Polish Polka were also performed by the orchestra. The host of the event was the National
Artist of Russia and a member of the Forum of Slavic Cultures’ Board Mr. Svyatoslav
Belza. The speeches were delivered by the representative of UN Department of public
information Deborah Seward, the First Deputy of the Permanent Representative of Russia
to the UN Mr. Alexander Pankin, while in the name of the Forum, Ms. Andreja Rihter, its
Chairperson, addressed the guests. The music from the wealth of Slavic tradition and as a
part of intangible cultural heritage achieved a conspicuous success, while the Chairperson
was invited to organize again a presentation of Slavic cultures at the United Nations in the
future.

проф. д-р Драган
Даутовски

Festival Maribor

Dragan Dautovski wurde im Jahr 1957 in einem Dorf namens Rusinovo im makedonischen
Berovo geboren. Im Jahr 1984 diplomierte er in Musiktheorie an der Universität Sts. Cyril
und Methodius in Skopje.
Er komponierte viele Werke für instrumentale und vokale Solisten, Ensembles und
Orchester, und dazu noch für Volksinstrumente mit denen er in Makedonien und im
Ausland aufgetreten ist. Viele dieser Werke wurden auch aufgenommen.
Er unterrichtet auch an der Universität Sts. Cyril und Methodius als Professor für
Volksinstrumente: Kaval, Gajda und Tambura.
Im Jahr 1992 gründete er das Ensemble „Mile Kolarovski“, mit dem er auf verschiedenen
Konzerten in Makedonien und außerhalb konzertierte. Das Ensemble machte auch einige
Aufnahmen für das Nationale Rundfunk und Fernsehen.
Konzert
Timeline
10.9.2011
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Svestrana Popovska
Sun, 05/10/2009 - 12:43.
/

Makedonska pevačica, kompozitorka i multimedijalna umetnica Aleksandra Popovska, koja
živi i radi poslednjih godina u Holandiji, učestvuje ovih dana na nekoliko festivala u Evropi,
samostalno i kao članica kvarteta skopskog multiinstrumentaliste Dragana Dautovskog.
Dragan Dautovski kvartet nastupiće 11. maja na petom festivalu Europamusicale “Muzika
Mediterana” u Minhenu, koji se održava pod pokroviteljstvom predsednika Evropske
komisije Žoze Manuela Baroza.
Nakon nedavnog koncerta u galeriji La Charmotte u Larenu, Popovska će se samostalno
predstaviti i 16. maja u Hilversumu u Holandiji, multimedijalnim performansom - instalacijom
“All those lovely creatures”, u okviru projekta “KunstKRACHT 9” u Hilversumu koji
organizuje Fondacija Magdalena (www.stichtingmagdalena.nl).
Potom će u junu učestvovati u grupnoj instalaciji “Wind Nomads” SLEM (Landscapetheater)
fondacije, koja će biti postavljena na jednom od najznačajnijih multidisciplinarnih festivala u
Holandiji - Teršeling (Terschelling) Oerol Festivalu (www.oerol.nl), izraslog iz uličnih akcija
od pre 25 godina.
Oreol festival, koji će biti održan od 12. do 21. juna, okupira celo ostrvo Teršeling kao
scenu za realizaciju teatarskih, plesnih, vizuelnih, muzičkih i multidisciplinarnih događaja,
a Popovska učestvuje u projektu koji podrazumeva stvaranje jedinstvenog pejzaža od slika
koje se pokreću na vetru, podsećajući na velike leptire.
Iako je poznata pre svega po muzičkoj karijeri, Popovska je kao vizuelna umetnica učestvovala
na niz festivala i izložbi, predstavljajući slike, crteže, digitalne radove, fotografiju, instalacije...
Između ostalog, učestvovala je i na putujućoj izložbi slika oko stotinu umetnika neholandskog
porekla, koji žive i rade u Holandiji, a koja je obišla gotovo ceo svet, pod nazivom “Pokaži
nadu - svet u Holandiji” (Show Your Hope).
Rođena u Srbiji, Popovska je završila Muzičku akademiju u Skoplju 1997. godine, a od 2004.
godine živi i radi u Holandiji, gde je nastavila usavršavanje na Fakultetu za umetnost, medije
i tehonolgiju u Utrehtu, kao i na Školi za kreativne tehnologije u Portsmotu u Britaniji.
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S obzirom da je odrasla u bivšoj Jugoslaviji, bila je pod širokim spektrom kulturnih uticaja.
Glas koristi kao instrument, a na Balkanu je i poznata kao jedan od pionira takozvanih “proširenih
vokalnih tehnika”.
Popovska se bavi kako savremenom klasičnom, tako i etno, pop, džez i eksperimentalnom
elektronskom muzikom.
Još za vreme studija u Skoplju nastupala je u triju sa Emilijom Lale i Anom Kostovom, sarađujući
sa gotovo svim makedonskim producentima i autorima (Darko Dimitrov, Kokan Dimuševski,
Valentino Skenderovski, Ilija Pejoski, Kire Kostov...).
Učestvovala je i na više od 20 albuma različitih muzičkih žanrova sa makedinskim umetnicima,
među kojima su TB Tračeri, Arhangel, Karolina Gočeva, Erzana, Toše Proeski, Kaliopi, Igor
Džambazov.., a od 2000. godine postala je glavni vokal Dragan Dautovski kvarteta, sa kojim je
nastupala u više od 20 zemalja širom sveta.
Popovska u Holandiji radi na mnogim multidisciplinarnim projektima, kao izvođačica,
kompozitorka, producent ili koncept dizajner. Stvorila je više od 50 kompozicija različitih
žanrova, kao i mnogobrojne manje forme za različite instrumentalne i vokalne izvođače i grupe,
koristeći pritom često i elektronske instrumente i kompjuter.
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Jubilej kvarteta Dautovskog
Fri, 12/03/2010 - 20:03.

Kvartet makedonskog multiinstrumentaliste Dragana Dautovskog, jedan od najboljih
sastava vorld muzike na Balkanu, obeležio je velikim koncertom u Skoplju deset godina
postojanja, tokom kojih je nastupao širom sveta, oduševljavajući i publiku i kritičare.
I slavljenički koncert kvarteta Dautovskog, koji čine i vokal Aleksandra Popovska,
perkusionista Ratko Dautovski i Bajsa Arifovska na kavalu, bio je pravo zadovoljstvo za
publiku u sali Makedonske opere i baleta, koja ih je ispratila stajaćim ovacijama.

Dragan Dautovski i Aleksandra Popovska
Koncertu su prisustvovali 28. novembra i brojni predstavnici diplomatskog kora, kao i
poznati makedonski muzičari, a proslavljeni pijanista Simon Trpčeski posebno je pohvalio
Aleksandru Popovsku, navodeći da je pokazala kako treba pevati makedonske izvorne
pesme.
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Aleksandra Popovska
Svestrana Aleksandra Popovska, koja je na studijskom usavršavanju u Holandiji poslednjih
godina, a učestvuje u različitim umetničkim projektima i u oblasti muzičke i vizuelnih
umetnosti, izvrsno se poigravala svojim vokalom, pretvarajući ga u svojevrsni muzički
instrument.
Posebno oduševljenje publike izazvala je u specifičnom duetu sa Arifovskom, odgovarajući
vokalom na njene zvuke kavala.

Bajsa Arifovska
Arifovska je svirala i bas gitaru i tamburu, a istakao se i perkusionista Ratko Dautovski solo
deonicama.
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Ratko Dautovski

Aleksandra Popovska i

Vođa ansambla Dragan Dautovski, koji je još jednom pokazao majstorstvo
multiinstrumentaliste, bio je ponosan na svoje učenike u kvartetu koji su, kako je naglasio, i
sami postali učitelji.

Dragan Dautovski
Repertoar slavljeničkog koncerta obeležen je i prefinjenim izborom kompozicija sa svežim,
na momente čak i džez aranžmanima.
Dragan Dautovski osnovao je kvartet 2000. godine u Skoplju, a prvi album „Put Sunca”,
koji je rezultat njihovog prvog CD singla „Koreni i pupoljci”, objavili su 2001.
Radili su i muziku za više igranih filmova, baleta i pozorišnih predstava, a nastupali su
širom sveta, uključujući Australiju, SAD, Belgiju, Ukrajinu, Italiju, Veliku Britaniju,
Holandiju, Hrvatsku, Sloveniju, BiH i Srbiju.
Prošle godine premijerno su predstavili na 49. Ohridskom letu projekat “Ključ”, svojevrsni
istorijski vremeplov kroz specijalno napravljene instrumente za tu priliku.
Dautovski je poslednjih godina skrenuo pažnju improvizacijama na okarini, kopiji 6.000
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godina starog instrumenta, pronađenog u Makedoniji. Reč je o vrsti flaute iz neolitskog
perioda, koja je otkrivena 80-ih godina 20. veka na arheološkom nalazištu u blizini Velesa.
Savršenstvom tog instrumenta okrugle forme, sa tri rupe koje simbolizuju jedinstvo tela,
uma i duha, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao i umetnosti, nauke i vere, inspirisan je i
projekat “Ključ” kvarteta Dautovskog.
Dautovski je pre osnivanja svog kvarteta vodio i ansambl “Mile Kolarovski” sa kojim
je nastupao u Makedoniji i inostranstvu, a snimio je i veliki broj ploča za državnu radioteleviziju. Učestvovao je i sa grupom Anastazija u muzici za film „Pre kiše” Milča
Mančevskog 1994. godine, nakon čega je osnovao grupu DD Sintezis i bio producent
njihovog prvog CD-a.
Sajt Dragana Dautovskog je www.dragandautovski.com.mk, a DD Quarteta www.myspace.
com/dragandautovskiquartet.
*Foto: Viktor Sokolovski (album fotografija sa skopskog koncerta nalazi se OVDE)
(SEEcult.org)
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КОНЦЕРТИ
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КОНЦЕРТ ВО СТОБИ
Драган Даутовски-квартет го “оживеа” античкиот град
Двочасовната изведба измами многу ракоплескања од публиката, која не го криеше
своето воодушевување од овој несекојдневен настан
Античкиот град Стоби во петочната вечер беше местото каде што се собраа стотици
вљубеници на традиционалните македонски звуци, од сите краеви на Македонија, за
да уживаат во концертното издание на творештвото на “Драган Даутовски-квартет”.
Под отворено небо и полна месечина мултиинструменталистот Драган Даутовски
и членовите на неговиот бенд - Александра Поповска, Ратко Даутовски и Басја
Арифовска, ги разиграа емоциите на присутните со познатите звуци на тамбурата,
зурлата, кавалот, тапанот, гајдата и други инструменти од нашето поднебје.
Двочасовната изведба на нумерите од нивниот албум “Патот на сонцето” и од
максисинглот “Корени и цутови”, доведена до совршенство, и неверојатните
варијации на вокалот на Александра, измамија многу ракоплескања од публиката,
која не го криеше своето воодушевување од овој несекојдневен настан. Гости на
концертот беше групата “Џоломари” од селото Бегниште, Кавадаречко, кои, како и
секогаш, воодушевија со својата појава. Паганските звуци на многубројните ѕвончиња
и разните тропалки по нивната облека, совршено се вклопија во специфичната
атмосферата во накратко оживеаниот прастар град.
Ветерот цела вечер не успеа да ја “премисли” публиката во стрмиот амфитеатар, која
не се задоволи кога квартетот си замина од сцената и повторно ги повика, за уште
десетминутно уживање во нивната хармонија.
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A concert of Dragan Dautovski Quartet closes Days of
Macedonian Music
Thursday, 19 April 2007

Dragan Dautovski Quartet is closing the Days of Macedonian Music with
a concert at the Universal Hall Thursday evening.
A curiosity of the concert is that besides standard instruments, Dragan Dautovski is playing
live a 6000-year-old okarina. The okarina is a ball flute dating from the Neolithic and is
a well preserved and exclusively attractive music instrument, the world attraction of the
highest artistic and cultural rank. It was revealed at the Mramor archaeological site near
Caska, Veles area.
“I am not as excited about the concert and meeting everybody as I am with the honour to
play first the 6000-year-old unique and rare instrument. I have been asked what I am going
to play in the concert, and I just say we are going to play music I bring inside and music the
okarina has hidden in itself for so long,” Dautovski said in the press conference.
The concert will be divided in three parts and the ball flute will be presented in sound
and image in the third. Dautovski said the flute makes three tones and he has come to 16
tones with a methodological approach. This is the unique instrument of such kind found in
Europe.
Trajanka Jovcevska, Custodian Advisor at the Veles National Museum said this would be
the first step in presentation of the instrument and returning it to a museum case is the last
they are considering. Further world promotion of the instrument will be under the name
“Flute of Macedonia.”
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НА СКОПСКО ЛЕТО

Драган Даутовски ќе свири во Марков Манастир
Музичарот го претстави неговото видување на песната “Малој моме”, отсвирена со окарина
и харфа. Останатите делови од новиот проект “Клуч” ќе може да ги чуеме на Илинден, во
охридскиот Антички театар

Две новости доаѓаат од музичарот Драган Даутовски: утре (20,30 ч.) со квартетот во Марков
Манастир ќе го исполнат концертот “Скришно место”, а на Илинден, во Антички театар - Охрид,
ќе го претстави новиот музички проект - “Клуч”.
- “Клуч” претставува лична, интимна приказна на уметник кој го дава својот непокор што не
опкружува, изроден од љубовта, но и сублимат на се што е белег, бренд и идентитет на нашето
поднебје. Проектот говори со јазикот на музиката, во кој е втемелен звучниот код на вечноста,
рече Даутовски на вчерашното претставување на проектот, каде го видовме и спотот во кој
Даутовски на окарина, во придружба на харфа, ја исполни “Малој моме”.
Проектот “Клуч”, чија премиера ќе се случи во рамките на Охридско лето, е објаснет и како:
историски времеплов - нова македонска приказна искажана низ автентични, специјално
изработени инструменти; музицирање на инструменти од стакло; изработен да ја покаже
уметноста, користејќи ги древните инструменти да создаде безвременски и безпросторни звуци
кои пленат и освојуваат секаде низ светот...
Со автобуси до Скришно место
Концертот “Скришно место” во Марков Манастир ќе можат да го видат само 200 гости. За да
се избегнат сообраќајните проблеми, организаторот Скопско лето, во цената на билетот (300
денари) вклучува и превоз. Поаѓањето е во 19 ч., пред Дрво декор.
(Де.Т.)
ФОТО: Н. БАТЕВ
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НОВ ЕТНО-ПРОЕКТ ВО МАРКОВ МАНАСТИР И ВО АНТИЧКИ ТЕАТАР

Даутовски ќе свири на стаклена флејта стара 6 000 години
Со утрешниот концерт во Марков манастир, авторот најавува светска премиера на новиот проект “Круг”
во Античкиот театар во Охрид на Илинден

”Драган Даутовски квартет”, утре во 20.30 ч. ќе го одржи концертот “Скришно место” во манастирскиот
комплекс на Марков манастир. Концертот е во рамките на Скопско лето и претставува уметничка
увертира во новиот проект на Даутовски “Клуч”, кој ќе ја има својата светска премиера на 2 август во
Античкиот театар во Охрид.
По окарината, Даутовски се враќа со проект инспириран од совршеното создание на стаклената
неолитската флејта, археолошки артефакт стар 6000 години, пронајден во Велес.
“’Клуч’ или звучниот код на вечноста преставува историски времеплов - нова македонска приказна
искажана низ низа автентични и специјално изработени инструменти од стакло. ‘Клуч’ е и лична
интимна приказна за уметникот кој ги дава својот непокор и својата љубов кон бога, фамилијата,
државата...”, рече Даутовски на вчерашната прес-конференција на која беше промовирано видеото кое
го следи проектот.
Музиката на “Клуч” се најавува како уште едно вредно дело темелено на македонската музичка
традиција кое ќе го продолжи веќе започнатиот интернационален јазик на Даутовски.
Влезницата за концертот на Марков манастир е 300 денари, цена во која е вклучен организиран превоз
во 20 ч. од “Дрво декор”. Влезницата за премиерата на “Клуч” во Антички театар е 500 денари.
(И.И.)
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dragan dautovski (28.01.2006)

das dragan-dautovski-quartett
mazedonischer ethno-fusion-jazz füllte den glaskasten, wie seit den späten 20er jahren nicht mehr.

über 200 zuschauer warteten im veranstaltungsraum des glaskastens, als die musiker des dragandautovski-quartetts mit ihrtem konzert begannen. zur ersten kolonie wedding im jahr 2006 war der
mazedonische künstler mit seienm ensemble angereist. neu im viertel: vor der veranstaltung lud das
dipolmatische corps mazedoniens zu einem empfang im foyer.
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dragan dautovski besitzt genialität und besondere virtuosität, er beherrscht mehr als 20 verschiedene
instrumente. seit über 15 jahren vermischt er ethno-klänge mit jazz - berliner stadtzeitungen
sprechen von ethno-fusion-jazz.

alexandra popovska

ratko dautovski

bajsa arifovska

проф. д-р Драган
Даутовски

dragan dautovski und seine musiker beherrschen den ursprünglichen klang wie eine innere stimme,
mit ihrer persönlichkeit transformieren sie alte traditionen in neues kulturgeschehen.

Biographie:
Dragan Dautovski wurde 1957 in Rusinova in Mazedonien geboren. Sein Studium an der Universität
„Sts. Cyril and Method“ schloss er mit einem Diplom für Musikwissenschaften ab. Für die
verschiedensten Instrumente und Interpretenensembles der Folklore komponierte er Folkloremusik.
Er lehrt an der Universität „Sts.Cyril und Method“ als Professor für die Musikinstrumente Kaval, Gajda
und Tambura.
1992 gründete er er die Formation Mile Klarovski mit der er viele Konzerte in Mazedonien und im
Ausland gab.
Nach seinem Erfolg mit dem Folklore Ensemble „Mile Kolarovski“ und seiner Mitwirkung im Film
„Before the Rain“ formierte er 1995 die Gruppe „DD Synthesis“ mit der Absicht, sich als musiker und
Komponist noch intensiver mit alten Musiktraditionen und folkloristischen Musikstilen zu beschäftigen.
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СВЕТСКА ПРЕМИЕРА НА МУЗИЧКИОТ ПРОЕКТ “КЛУЧ” ВО ОХРИД

Драган Даутовски ќе го пренесе звучниот код на
вечноста
На Илинден повеќе од 100 уметници ќе ја пренесат пораката за мир и толеранција која
македонскиот мултиинструменталист Даутовски ја упатува до светот

Во автентичниот амбиент на Антички театар
во Охрид, на 2 август, Илинден (22 часот), македонската публика, ќе има единствена
можност да го проследи спектакуларниот перформанс на македонскиот
мултиинструменталист проф. м-р. Драган Даутовски. Тој пред присутните ќе го
промовира проектот Клуч”, кој е замислен како музички спектакл. Повеќе од 100
уметници ќе ја пренесат пораката за мир и толеранција која Даутовски со проектот
Клучч ја упатува до светот во обид да се стигне до звучниот код на вечностаа и да ја
пренесе - новата македонска приказна.
--Клучч претставува историски времеплов искажан низ низа автентични, специјално
изработени инструменти. Присутните ќе можат да проследат музицирање на инструменти
од стакло.
Изработени да ја покажат уметноста, ќе бидат користени и древните инструменти
за да се создадат безвременски и безпросторни звуци кои пленат и освојуваат
насекаде во светот. Темелите на проектот се трајните високоуметнички вредности на
културното наследство на Р.Македонија, изградени врз принципите на добродушноста
и мирољубивоста на еден народ. Тој во својата национална генеза трајно ги впишал
основните начела на човештвото дарени од Бога - љубов, слобода, мир и надеж,
изразени преку најстариот јазик во меѓусебната комуникација - музиката, велат
организаторите.
Инаку, ова претставува светската премиера на “Клуч”, а настапот на Даутовски во
единствениот антички театар од хелинистичкиот период во Македонија, пред аудиториум
од над 2000 посетители, ќе биде нешто повеќе од концерт. Клуч ќе биде технички
реализиран и сниман со високо квалитетна аудио и видеоопрема, се со цел истиот да
биде достапен во најпосакуваната форма - HD BLUE RAY DVD со DOLBY SOROUND. Проектот
ќе биде достапен не само за присутните при изведбата, туку и за огромниот масмедиум
низ светот. Цената на билетот е 500 денари за седење и 350 за стоење.
(Д.Т.)
#
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KULTURA I ZABAVA » Nasledstvo

GOLEMA PREZENTACIJA NA MAKEDONSKOTO SOVREMENO TVORESHTVO
So muzika, izlozhba i film kje se osvojuva SAD
Na Denovite na makedonskata kultura vo Vashington, Njujork i vo Chikago kje nastapat
Trpcheski, Trajanov, Dautovski, kje ima prezentacija na sovremenata likovna umetnost
i festival na makedonskiot film

So koncerti na eminentni makedonski umetnici, festival na makedonski film i izlozhba
na dela na sovremeni makedonski slikari Makedonija od 13 do 26 noemvri vo tri grada
vo Soedinetite Amerikanski Drzhavi kje se obide da ja pretstavi slikata na aktuelnata
makedonska kultura. Vo Vashington, Njujork i vo Chikago kje nastapat dvaesetina umetnici.
- Preku prezentacijata na del od bogatoto kulturno tvoreshtvo na umetnicite vo Republika
Makedonija vo Soedinetite Amerikanski Drzhavi sakame da vospostavime kontakt so
publikata na toj kontinent, koja na ovoj nachin kje ima mozhnost dobie jasna percepcija
za sovremenata makedonska umetnost. Od izvonredna vazhnost e nasheto pretstavuvanje
vo trite metropoli vo SAD, ushte povekje shto ova e prvo organizirano prisustvo na
makedonskata kultura na amerikanska pochva, preku dela od nekolku kulturni dejnosti.
Ochekuvam golem interes - veli ministerkata za kultura Kancheska-Milevska.
Manifestacijata Denovi na makedonskata kultura vo SAD pochnuva so koncert na Simon
Trpcheski vo Chikago. Toj kje odrzhi tri koncerti (na 12,13,14 noemvri) so simfoniskiot
orkestar na Chikago. Trpcheski kje uchestvuva vo izvedbata na edno od najizveduvanite
dela vo klasichnata literatura voopshto, Koncertot broj 1 za pijano i orkestar od P.I.
Chajkovski.
Po koncertite manifestacijata Denovi na Makedonskata kultura vo SAD se prefrla
vo Njujork. Tamu vo Makedonskiot centar za kultura kje bide postavena izlozhbata
“Sovremena makedonska umetnost” (17 noemvri). Publikata kje mozhe da vidi dela
na Tome Adzhievski, Jovan Shumkovski, Zhaneta Vangeli, Antoni Maznevski, Stanko
Pavlevski, Blagoja Manevski i Reshat Ameti. Predvideno e izlozhbata da trae desetina dena.
Vistinska golema promocija na makedonskata filmska umetnost kje se sluchi na 20
noemvri koga kje bide otvoren Makedonskiot filmski festival vo Njujork, shto go
organizira Filmskiot fond. Na ovoj festival, koj kje gi praznuva najdobrite kinematografski
dostiganja shto doagjaat od Makedonija, kje bidat prikazhani “Jas sum od Titov Veles”
na Teona Strugar-Mitevska, “Pred dozhdot” na Milcho Manchevski, “Kontakt” na
Sergej Stanojkovski, “Golemata voda” na Ivo Trajkov, “Balkankan” na Darko Mitrevski,
“Prashina” na Milcho Manchevski, “Srekjna Nova 49” na Stole Popov i “Crno seme” na
Kiril Cenevski. Vo ramkite na manifestacijata, golema promocija kje ima i filmot “Senki”
na Milcho Manchevski, koja kje se sluchi na 30 januari idnata godina koga kje bide na
redovniot repertoar vo kinata.
Vo Vashington, pak, od 25 noemvri koncert kje odrzhat Dragan Dautovski, Boris Trajanov,
Aleksandar Stefanovski (pijano pridruzhba Darko Marinkovski). Na repertoarot, pokraj
ariite i duetite na Verdi i napolitanskite arii, kje bide zastapena i programa od makedonski
avtori. Vo ramkite na golemata manifestacija, vo makedonskata ambasada vo Vashington na
24 noemvri izlozhba kje ima Dimche Isajlovski. Kje bidat pretstaveni dela od tvoreshtvoto
na avtorot.
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Сцена музика
Од џез до електроакустична музика
(Денови на македонска музика 2011)
Деновите на македонска музика својот почеток го означија со гостувањата на уметници
од странство, интенција која се провлекува години наназад, со цел да се согледа како
странците ја перципираат и ја изведуваат нашата музика, но и да се овозможи (доколку
се цени) поставување на репертоарот на нивните домашни сцени. Почетокот во знакот
на Шпато и основите кои тој ги постави во џез и забавната музика, продолжија на
наредниот концерт со звукот на џезот, преку квинтетот “Шулцинг” од Германија. На
концертот беа претставени наследниците на Шпатовото дело и оние ретки Дон Кихоти
кои во Македонија сe уште создаваат џез, но не оној самопрогласен џез во кој од џезот
нема ниту Џ. Илија Пејовски со “Траекторија” (кај кого за првпат, поради изведувачкото
тело, беше анимиран и вокал - кој тој во неговото творештво не го третира), Живоин
Глишиќ, со класичниот и за него препознатлив третман и афинитети кон гитарата, со
композицијата “За мојот татко”, Владимир Николов со “Насекаде и никаде” со креативен
пристап, јасна форма, произлезена од искуството и креацијата на аранжманите за
биг бенд, зрелост и инвентивност на музичката мисла, Александар Пејовски со
“Органум “(во кој основата се пронаоѓа во традиционалната вокална музика, но и
суштината на органумот како форма - а со тоа и класичните манири), и Кире Костов со
обработката на Не си го продавај Кољо чифликотт. Чувме композиции кои се движат
во рамки на класичниот џез, изведени во духот на авторите, со вкусни и обмислени
импровизации, во кои како солисти се појавија и Николов и Драган Даутовски, но чувме
и дел од репертоарот на Шулцингг и нивна обработка на македонска народна музика.
За да се прикажат и други тенденции на современата музика, тука беа Е.А.Р. јунит од
САД, со мултимедијалниот пристап на творење и претставување на електроакустичната
музика на американски и на нашите автори Стојков, Шахов и Дарија Андовска, со
нејзиниот пулсирачки и раздвижувачки Цугзвангг, стилски најблизок до презентираните
американски композиции, дело кое, по изведбата во Скопје, се сели на сцената во САД.
За првпат младите композитори $ беа доверени на Македонската филхармонија која,
под диригентската палка на Саша Николовски - Ѓумар, им овозможи претставување
на современото толкување на симфонискиот оркестар. Колку тоа толкување
беше современо, е прашање, но чувме како тие го перципираат, познаваат, како
го користат инструментариумот и, на крај, каков е нивниот композиторски стил и
сензибилитет. Прозвучеа композиции на Гоце Гавриловски, Елизабета Илиевска,
која редовно ја третира хармониката (но овој пат без да добие примат, иако како
солист се појави Бојан Волчевски), интензивноста, тензичноста и наслојувањето
преку кластерите на Горан Начевски во Разрешувањее , впечатливата Фантазијаа
на Дамјан Темков, кај кого се забележува јасен и сериозен третман на оркестарот,
тематскиот материјал и формата, како и Симфонијата бр.1 на Вулнет Таири со
ефектни музички материјали (кои напати ви наликуваат на Вилијамс), константно
одлагајќи ја кулминацијата до самото финале. Сe на сe првите неколку дена од
ДММ донесоа шареноликост на музички жанрови од џезот до електроакустиката.
Елени новаковска
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Dragan Dautovski Quartet is closing the Days of Macedonian Music with
a concert at the Universal Hall Thursday evening.
A curiosity of the concert is that besides standard instruments, Dragan Dautovski is playing
live a 6000-year-old okarina. The okarina is a ball flute dating from the Neolithic and is
a well preserved and exclusively attractive music instrument, the world attraction of the
highest artistic and cultural rank. It was revealed at the Mramor archaeological site near
Caska, Veles area.
“I am not as excited about the concert and meeting everybody as I am with the honour to
play first the 6000-year-old unique and rare instrument. I have been asked what I am going
to play in the concert, and I just say we are going to play music I bring inside and music the
okarina has hidden in itself for so long,” Dautovski said in the press conference.
The concert will be divided in three parts and the ball flute will be presented in sound
and image in the third. Dautovski said the flute makes three tones and he has come to 16
tones with a methodological approach. This is the unique instrument of such kind found in
Europe.
Trajanka Jovcevska, Custodian Advisor at the Veles National Museum said this would be
the first step in presentation of the instrument and returning it to a museum case is the last
they are considering. Further world promotion of the instrument will be under the name
“Flute of Macedonia.”

Dragan Dautovski
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INTERNATIONAL BRIEFS
The Associated Press
Dragan Dautovski, a music academy professor, plays a 6,000-year-old ocarina, an ancient flute-like
wind instrument made of pottery material, in Macedonia’s capital Skopje, on Thursday. The ocarina
was found in Mramor, a Neolithic archaeological site near the town of Veles, in Macedonia.
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News
Dautovski Quartet with 6000 years old okarina

SKOPJE (SEEcult.org) - Dragan Dautovski Quartet will perform on April 19 at the
Universal Hall in Skopje, and Datovski, well known Macedonian instrumentalist, will
play live a 6000-year-old music instrument called ocarina, which was revealed at the
archeological site near village Caska in Veles.
Dautovski said prior to the concert that he isn’t nervous or excited too much, adding that he
is very calm because the sound of past will be heard through music, which is in the spirit of
the flute and our ancestors.
The okarina is a ball flute dating from the Neolithic and is a well preserved and exclusively
attractive music instrument, which Dautovski will play for several minutes.
According to Dautovski, ocarina makes three tones and he has come to 16 tones with a
methodological approach.

This is the unique instrument of such kind found in Europe.
The concert of Dragan Dautovski Quartet is the first step in presentation of the instrument
okarina. Further world promotion of the instrument will be under the name “Flute of
Macedonia”.
The concert of Dautovski Quartet is final program of the Days of Macedonian Music, and is
organized by Lithium records and Alea Agency.
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This year marked the 30th anniversary of one of the oldest music events in the country “Days of
Macedonian Music”. This event, supported by COSMOFON and dedicated to the promotion
of the Macedonian professional music was held from March 27 to April 19, 2007, on several
locations in Skopje. The festival closed with the concert by Dragan Dautovski Quartet on
April 19, in the Universal Hall in Skopje. The ancient musical instrument Ocarina or ovalshaped flute, recently discovered near Veles, dating back 6.000 years was also promoted at
the concert. The audience had the privilege to attend such a wonderful event and to enjoy the
magnificent performance by the Dragan Dautovski Quartet.
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Unusual Event at Kokino Observatory – Dragan Dautovski Prays to God at Kokino,
Marks World Day of Music

(Vecer, 21.06.2007) – Macedonian renowned musician Dragan Dautovski will perform
at the ancient observatory of Kokino thus praying to God early in the morning (5.08 a.m.).
The sounds of the ancient ball flute (okarina) and the kaval will be heard at sunrise on the
Day of Equinox when spring officially ends and summer starts and the planets, Dautovski
says, are arranged very specifically. Dautovski’s performance will also mark the World Day
of Music, 21st June.
“That is the reason for my decision to play at the Kokino Observatory on that day, early in
the morning at sunrise. At that ancient, pure place (in every respect), I will express music
hidden in the two instruments coming form human distant past - the Neolithic. One is a ball
flute and to me is the symbol of good, divine, and the second is a Neolithic flute from the
region of Ohrid which I am confident is the symbol of the human lost.
Dautovski’s Prayer
I have never learned to pray to God and I have been quite unskilled in my prayers to Him
but circumstances have led me to perform that act through the talent He has endowed me
with – music! Through my intimate “encounter” with Him at Kokino, I will express my
modest human and artistic disobedience concerning anything evil surrounding us.

ТЕКСТ-ГОРДАНА
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Dragan Dautovski: Music is the oldest cosmic language
Author:Dejan Trajkoski
Dragan Dautovski is a musician who plays a very unusual musical instrument, the
prehistoric, 6000 years old, globular ceramic flute – the Ocarina. This instrument,
from the Neolith period, was discovered during the archaeological explorations
carried out in the vicinity of the town of Veles,Macedonia. Dautovski (born in 1957), a
professor at the Faculty of Music Art within the University of St. Cyril and Methodius
in Skopje, has poetically called the sounds created by this instrument - divine.
„This exceptionally valuable artifact and musical instrument, modeled more than 60
millennia ago, has not only preserved the essence of the Neolith’s cultural code, but
with God’s will, it’s sound is heard once again in the 21-st century with almost like a
healing power! The Ocarina has preserved within it’s self the testimonial of the divine
power of music as the oldest cosmic language”, Dautovski tells us with unconcealed
admiration and devotion.
He stated for southeast-europe.eu that he might not be the only musician that plays
the ancient musical instrument, but believes to be the only one who makes music
on the original artifact, which is perfectly preserved and fully functional as a musical
instrument. He says that the pleasant timbre of the Ocarina is almost shocking,
knowing, in particular, its age and cultural value.
„The audience, both at home and abroad, experiences in a similar way and with a
similar intensity the music that comes out of that little hollow ball of clay, which has
only three melodic holes. One of the holes is to blow into, and the other two to make
music”, Dautovski says.
This musician has mastered more than twenty different musical instruments. He
is playing the zurla, tapan ..., and at the University he is teaching kaval, gajda and
tambura. Dragan has used the traditional instrument tambura (kind of mandolin) to
perform even some of Mozart’s works. He tells us that the tambura can be used to
perform nearly all of the Vivaldi’s concertos, originally written for a mandolin, and
that, in addition to Mozart and Vivaldi, he has also played fragments by Schubert.
Prof. Dautovski holds a Master’s degree in Ethnomusicology. With traditional music
and folklore instruments being the essential mark of the three decades of his artistic
pursuits, he is performing with many groups and ensembles both at the domestic
and international stage.
This, in many ways, original artist and pedagogue has been recognized by
UNESCO because of his work with the traditional music. Dautovski performed at the
UNESCO’S 60th Anniversary concert in Havana - Cuba, at UNESCO’S concerts in
Nigeria, Africa ... He is also well known in Europe, because he has performed with
the musical groups such as the “Dragan Dautovski Quartet” and “DD Synthesis” at a
great number of world music festivals in Hungary, Slovenia, Austria, Italy, Germany,
Japan, Russia, Australia, Israel, Belgium, the Netherlands, etc. Dautovski frequently
takes part in the Days of Macedonian Culture organized in many countries abroad.
The more recent cultural revolution, which in Macedonia took place in the 90s, was
launched also by his work with the traditional ensemble “Mile Kolarovski”, which
was formed by Dautovski in 1992. After this success, Dragan had been exploring
the folk and ethnic treasures of his country with the band “DD Synthesis”, which
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was formed in 1995. In 1997, their song “Two Girls” was included in the three-CD
compilation, released by the renowned world music label “Ellipsis Arts”, dedicated
to the music of Eastern Europe, and bearing exactly that title: “Music from Eastern
Europe”. Then he formed the “Dragan Dautovski Quartet” and since than, they are
enthusing the audience with their exceptionally original reshaping and artistic building
upon the traditional Macedonian music. They are the authors of the imposing world
music record “The Path of the Sun”, which has become a bestseller in Macedonia
immediately upon its release in 2001. There is another gem among their other
albums, the record “Razboj” (“Loom”), where one may find traditional songs such as
“Jasna Mesecina”, “Uci me Majko, Karaj me” ... The music critics compare this album
with the music of the bards of Macedonian folk music, such as Aleksandar Sarievski,
Vanja Lazarova, Kiril Mancevski, etc.
In addition to all of these engagements, few years ago Professor Dautovski had
caught the attention of the public by his personal, intimate music performance –
playing the Ocarina at sunrise, at the site of the prehistoric observatory Kokino!
This world renowned ancient observatory, which is located in the vicinity of the town
Kumanovo, was ranked fourth by the North American Space Agency (NASA) on the
list of 15 such observatories in the world, right after Abu Simbel (Egypt), Stonehenge
(UK) and Angkor Wat (Cambodia). It was right there that Dautovski, with the magical
sounds of the primeval instruments, perched high on the ancient observatory,
confirmed once again his statement that music is the oldest cosmic language!
His next project is titled “The Key”, which, in Dragan’s words, will be his life work and
is connected with the spherical Neolithic flute and its replica made of glass.
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30.11.2010, Јубилеен концерт
Виртуозна прослава на јубилејот

Со силни аплаузи по секоја песна и во одлична атмосфера квартетот на Драган
Даутовски завчера во Македонската опера и балет го одбележа јубилејот - десет години
од основањето. Пред исполнетата сала составот докажа зошто има репутација на
една од најдобрите македонски етноформации. Драган Даутовски со своите помлади
колеги изминатава деценија настапи на голем број фестивали низ светот, а овој пат
го имаше најтешкиот предизвик - целовечерен концерт пред сопствената публика.
Концертот почна со дует на таткото и синот, Драган и Ратко Даутовски, кои на
гајда и на тапан ја отворија вечерта најавувајќи дека настапот ќе биде врвно
музичко доживување. Набргу на сцената им се придружи и Бајса Арифовска, а по
завршувањето на воведот групата се комплетира со вокалот Александра Поповска.
Предводен од Драган Даутовски, како и неверојатниот вокал на Александра,
која си поигрува со пеењето како тоа да е најлесната работа, квартетот почна да ја
раскажува својата приказна, со која веќе десет години ја освојуваат публиката. Се
разбира, приказната не би била целосна без мултиинструменталистката Арифовска
и перкусионистот Ратко, кои и овој пат го презентираа својот раскошен талент.
Во чест на јубилејот квартетот направи избор на композиции од почетокот
на нивната дискографија, па и некои понови материјали, а публиката
возвраќаше со силни аплаузи за секоја песна. Бурно беа поздравени нумери
како „Јано, Јано“, „Учиме мајко карај ме“, „Не си го продавај Кољо чифликот“.
Забележително беше дека меѓу музичарите од квартетот имаше одлична енергија и
комуникација, а дел од тоа се пренесе и врз публиката, која целосно се препушти на нивната
музика. Сите членови на групата ја презентираа својата виртуозност во музицирањето.
Дел од концертот, на кој присуствуваа многу луѓе од културниот живот како
и многубројни дипломати од странските претставништва во земјава, беа и
одличното светло и одличниот звук, кои се задолжителни за публиката вистински
и со целосно отворени сетила да го доживее настанот и да ужива во музиката.
Кон крајот на концертот, кој траеше околу час и половина, квартетот се сврте кон
повесели нумери, кои иако ја имаат основата во македонската традиционална музика,
кокетираат и со рокенролот, хард рокот, блузот и фанкот. Групата се врати на еден бис.
Идејата на Драган Даутовски за музички проект со неколку негови млади и талентирани
ученици денес прерасна во формација која многу сериозно и квалитетно ја исполнува
македонската музика со сите нејзини уникатни одлики. Ако на почетокот тој беше
учителот што ги води останатите членови од квартетот, денес заедно, од исто рамниште,
ја прават силата на „Драган Даутовски квартет“.
Димитар Петровски
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Müzik Akademisi profesörlerinden Dragan Dautovski, ‘Okarina olarak bilinen bu özel flüt neolitik
döneme ait.
Dünyanın en eski flütü Makedonya’da tanıtıldı. Dünyanın en eski flütü Makedonya’nın başkenti
Üsküp’te basına tanıtıldı. Küre şeklinde olan 6 bin yıllık flütü basın mensuplarına tanıtan
Makedonya Müzik Akademisi profesörlerinden Dragan Dautovski, “Okarina olarak bilinen bu özel
flüt neolitik döneme ait. Ve 4.7 cm’lik büyüklüğe sahip” dedi. Okarinaların günümüzden ilk olarak
12 bin yıl önce yapıldığı sanılıyor. Çin kültüründe özel yere sahip olan ve sadece 3 ya da 4 deliği
bulunan müzik aleti, 19’uncu yüzyılda İtalyan müzisyen Giuseppe Donati tarafından gerçek bir
enstrümana dönüştürüldü
Bu haber toplam 37 defa okunmuştur

Yorum Ekle

Arkadaşına Gönder

Y
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Informacii od imternet za mojata kariera.
Dragan Dautovski Quartet was created in July,2000 in Skopje,Macedonia. This band’s basic
inspiration is Macedonian music folklore idiom. From depth of the folklore, throuhg the
various contemporary music aesthetic elements and styles our goal is to create a synthesis of
the traditional i modern. The authentic ambient is captured by traditional music instruments
(kaval, pipe, tambura,) Album “The Path of the sun “ resulted from first CD single
“Roots and Blossoms”. Members of the Quartet: -Dragan Dautovski-founder of the band
,composer,multiinstrumentalist on traditional instruments. PROFESSIONAL EXPERIENCE:
- Professor of folk instruments: kaval, gajda, tambura.at the University “Sts. Cyril and
Methodius. - In 1992 formed the ensemble “Mile Kolarovski”. - Performed many concerts in
Macedonia and abroad. Also this ensemble has recorded a lot of recordings for the National
Radio - Television. - Participation on the music score for the film “Before the Rain,” 1994.
- Formed the group DD Synthesis in 1995. - Production of the second CD of DD Synthesis,
present. DISCOGRAPHY: with ANASTASIA - Before The Rain Original motion picture
soundtrack - Philips 526 407-2, 1994 DD SYNTHESIS - DD Synthesis SJF Records SJF
107 - 1996 with Yiota Vei and Michalis Nikoloudis - GAYA, Libra Music LMO 15-2 - 1998
with Makis Ablianitis -BAHAR,Libra Music LM 020 - 2 - 2000 Dragan Dautovski Quartet
- ROOTS AND BLOSSOMS, Pan Produkcija FD 001-2000 Dragan Dautovski Quartet THE PATH OF THE SUN, Pan Produkcija FD 002 - 2001 - Compilations: UNBLOCKED:
Music of Eastern Europe Ellipsis Arts... (3 CD pack) CD 3571; 3572; 3573 - 1997 CD 3;
12. - DD Synthesis “Dve Devojki” 7:44 Published by Edition Mawi / GEMA “ Tanz & Folk
Fest - Rudolstadt ‘98 Hei Deck Folklabel HD 98/8 - 1998 15. DD Synthesis “Ljubov ili
smrt” 6:07 Live recording - Heinepark July 3, 1998 Published by Edition Mawi / GEMA
“ stands for Dragan FRANCOPHONIE À L’EST CFC 03 - 1998 10. - DD Synthesis “Dve
Devojki” 7:44 Published by Edition Mawi / GEMA Members of the Quartet: -Aleksandra
Popovska-vocal and keyboard; studied music theory and pedagogy at the Faculty of Music
in Skopje,Macedonia.During studies performed with a female vocal trio and collaborated
with almost all producers in the country. She participated in recordings of over twenty CDs
in different music genres. With several group she appeard on many pop music festivals,
Eurovision song contests. Real international career began since 2000, as a vocal and keyboard
player in the Dragan Dautovski Quartet, performing in more than fifteen countries worlwide.
Currently finishes her postgraduate studies at faculty of Art in Utrecht. -Bajsa Arifovskatraditional instruments,Bachelor in Music theory,play more than twenty instruments,founder
of the Roma mandolin orchestra “ Darhia”in Skopje. -Ratko Dautovski-percussiion,student
of the Faculty of Music art,Skopje,Macedonia. Concerts/ Dragan Dautovski Quartet February
2000-Millenium Dome, London, UK November 2001: Promotion of new album „Path of
the sun” , Universal Halll, Skopje,Macedonia January 2002: Audiovisuel eureka, Bruxelles,
Belgium February 2002 Sarajevo winter, Bosnia&Hercegovina May 2001: Kiev,Ukraina
May 2002: Festival „Goce`s days” Bitola, R. Macedonia June 2002:Festival „Racin`s
meetings” Veles, R. Macedonia July 2002: Festival „Galicnik wedding” R. Macedonia
July 2002: Festival „Alarm” , Ohrid,R. Macedonia July 2002: Festival „Prilep summer” ,
Prilep, R. Macedonia September 2002: Festival „Kumanovo Jazz”R. Macedonia Oktober
2002: Festival „Sky” , Zagreb, Croatia May 2003: Festival „FABRIKA EUROPA” Florence,
Italy June 2003: Festival „EKO” , Ohrid, R. Macedonia June 2003: Festival „Vojdan
Cernodrinski” Prilep, R. Macedonia August 2003: Macedonian Cultural Festival 100 Years
Ilinden, Australia -Sydney Opera House,Australia -Dallas Brooks Hall,Melbourne -Enmore
theatre Newtown, Sydney -Wollongong Entertainment Centre September 2003: Festival
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Vuk`s convention”,Loznica, Serbia and Montenegro November 2004 Theatar Caffe BorraAmersfort,The Neatherlands December 2004 Club Paradox-Tilburg, The Neatherlands
January 2005 Facuteit Kunst,Media&Techologie, Hilversum, NL February 2005 Concert
Noble-Brissel, Belgium April 2005 Agnietencapel,Gouda,Neatherlands Multimedia Projects
November 2000-Multimedial project „Roots and blossom”, Universal hall, Skopje,Macedonia
April 2001 TOBACCO ALBUM - Multimedia project Skopje - Macedonia April 2001
Appears as Guest on concert of DJIVAN GASPARYAN Skopje - Macedonia July 2001 LADY
MACBETH - Music for ballet,e-live OHRID SUMMER FESTIVAL,Macedonia September
2001: Music for ballet „Lady Macbeth” ,e-live Macedonian National theatre October 2001:
Documentary film „Roots,blossom,fruits” Martch 2002: Music for theater play „Pisanie”
Macedonian National Theatre - Skopje,Macedonia February 2003: Music for Theatre play
„Jonadab” ,Macedonian National theatre April 2003: Multimedia project „Maria`s dream”
,Universal Hall, Skopje, Macedonia February 2005 Musictheater „Ex..o..dus”-Academie
theater-Utrecht April 2005 „Night of Filosophy”-Felix Meritis -performing music from Jan
Van Der Ven, Amsterdam, Neatherlands.
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ЛИЧНОСТ НА ДЕНОТ

Драган Даутовски
Драган Даутовски вели дека задачата да свири на уникатната топчеста флејта,
чијашто старост е проценета на над шест илјади години, му е „доверена од Бога“.
А, од Бога му е дадена и способноста да го оживее звукот на сите македонски
традиционални инструменти кои, кога ќе се најдат во рацете на нашиот виртуоз, пеат
моќно, вонвременско. Вечерва Даутовски ќе биде првиот кој ќе ја оживее неолитската
окарина за што, вели, чувствува огромна возбуда. Ќе свири музика која тој самиот ја
носи во себеси, вплотувајќи ја со звукот кој речиси шест милениуми седел „скаменет“
во глинестите пазуви на овој необичен инструмент.
Kако што ќе рече и самиот во една прилика, културата е најискрениот, најголемиот
и најдобриот амбасадор и промотор на една сериозна држава. Драган Даутовски е
нејзиниот гласник, човек кој со извонредните вештини во свирењето на македонските
народни инструменти ја претставува македонската култура и уметност на највисоко
ниво, а за тоа светската јавност го поздравува со овации.
Гласот од минатото, како што е насловен вечерашниот концерт, ќе биде првиот чекор
кон претставување на флејтата во светот, а нејзиниот специфичен звук, кој ќе излегува
од душата на Даутовски, ќе стане глас на сегашноста и, секако, на иднината. (Т.И.)
„Глас од минатото“ со квартетот на Драган Даутовски

проф. д-р Драган
Даутовски

Промоцијата на уникатниот македонски инструмент, топчестата флејта-окарина, ќе се
случи вечерва во Универзалната сала во 20 часот, на концертот на „Квартетот Драган
Даутовски“ насловен „Глас од минатото“. Македонскиот мултиинструменталист
Даутовски ќе свири на флејтата чија старост е проценета на над 6000 години и
претставува еден од најстарите инструменти во светот, но Квартетот ќе изведува и
композиции од нивните досегашни албумски остварувања.
Македонскиот инструмент, топчестата окарина, својата прва јавна светска презентација
всушност, ќе ја доживее токму на вечерашниот концерт. Овој инструмент датира од
неолитскиот период, изработен е од теракота (глина), а е пронајден во 1989 година при
археолошки истражувања непосредно до населбата Чашка на археолошкиот локалитет
Мрамор, кој се наоѓа на 15 километри од Велес.
„Возбуден сум од даденоста да бидам јас токму тој кој по толку многу години ќе
го изнесе во јавноста овој уникатен инструмент, а ќе изведувам музика која и јас и
инструментот ја носиме во себе. Мислам дека задачата да свирам на оваа флејта ми е
доверена од Бога“, вели Даутовски.
Концертот на „Квартетот Драган Даутовски“ е во организација на „Литиум рекордс“,
Концертната агенција „Алеа“ и СОКОМ и претставува завршен настан на јубилејното,
30-то издание на манифестацијата „Денови на македонска музика“. (Т.И.)

Драган Даутовски на концерт на УНЕСКО во Париз
Во рамките на прославата на шеесетгодишнината од постоењето на УНЕСКО, меѓу 45
музичари од целиот свет, свој настап ќе има и Драган Даутовски. На манифестацијата
во Париз, Даутовски ќе настапи во дует со Лиу Фанк, артист од Кина кој свири на
традиционалниот инструмент пипа.
бави звуци на едно мистично време

Топчестата флејта во рацете на Даутовски звучеше топло, опојно, древно
ТИНА ИВАНОВА

проф. д-р Драган
Даутовски

Опојно, топло... древно. Звук кој раскажува приказни од едно мистично време, тонови
кои се разлеваат со тага, со радост, ти ја милуваат душата, ја возвишуваат мислата
создавајќи богато обоени пејсажи чие пространство, за нас луѓето, е бескрајно,
недофатливо. Магично звучеше неолитската топчеста флејта, минијатурна по форма, но
со широка палета на музички изрази кои силно извираа од уметничкиот сензибилитет
на маестро Драган Даутовски. Го оживеа нејзиниот звук, нејзината моќ и убавина што
скоро шест милениуми окарината скржаво ги чувала во својата глинена утроба.
Прексиноќа многубројната публика во Универзалната сала ја имаше честа да
присуствува на првата промоција на уникатниот инструмент кој е од непроценлива
археолошка, музичка и воопшто културна вредност. Не само за Македонија, туку и за
светот. Концертот на „Квартетот Драган Даутовски“ насловен „Глас од минатото“, во
чиј разновиден репертоар кулминираше токму музиката изведена на топчестата флејта,
остави длабока импресија кај посетителите. За нас новиот звук, историјата која во
себе ја носи окарината, а со тоа и тајните скриени во неа, му даде на прексиноќешниот
настан митска димензија.
Квартетот на македонскиот виртуоз на традиционални инструменти, Драган Даутовски,
завчера на скопската публика и понуди композиции од неговите минати албумски
остварувања, но и нови дела меѓу кои се најдоа и четири конкретно создадени за
топчестата флејта, извонредно креативни, а во едната од нив вплотена и песната
„Окарината на човекот “ на Ефтим Клетников - создадена токму за неодамна откриениот
инструмент. Изведбата на култната „Си заљубив едно моме“, пак, како да си го пронајде
изворот.
И овој пат неспорна беше, како и во минатите концертни претставувања на Квартетот,
виртуозноста во изведбата и на останатите членови на овој состав кој го негува т.н.
етно- израз, во кој македонските народни песни, „облечени“ во нови, современи
„костими“, го имаат почесното место во нивната богата програма. Извонредната
вокалистка Александра Поповска, Ратко Даутовски на перкусии, Бајса Арифовска
на тамбури и Драган Даутовски кој изведуваше на кавал, тамбура, гајда и секако, на
топчестата флејта, а поддржани од гостинот Влатко Георгиев на синтисајзер, сите
подеднакво се вклопија во вештината на музицирањето, со своевидна перфекција и
голема страст кон уметноста што ја создаваат. „Не си го продавај Кољо Чифликот“,
“Со маки сум се родила“ или најпознатата, омилена кај публиката „Ој Јано, Јано“,
чии мелодиски линии се само една суптилна реминисценција во оригиналните
аранжмани на Квартетот, предизвикаа бурни аплаузи кај публиката. Преубаво звучеа
и останатите, во кои ритуалните, обредните подзнаци во јазикот на „музичката
универзалност“, прават своевиден музички театар кој поседува свежо, ново музичко
искуство. Изненадување на концертот беа двајцата тапанџии, наследници на познатите
Ратевски од беровскиот крај, кои заедно со Даутовски на гајда, фрапираа со брзината,
прецизноста, атрактивноста на својот настап.
„Глас од минатото“ навистина ни го донесе звукот на едно време кое секој од нас,
слушајќи го „гласот“ на милозвучната флејта, може да си го претстави на личен и
единствен начин. Македонското музичко наследство со откривањето на инструментот
доби нови перспективи, освои нови пространства. Како што ќе запише филозофот Клод
Леви-Строс, „...за музиката не може ниту да се зборува, зошто нејзина привилегија е да

проф. д-р Драган
Даутовски

знае да го изрази она што со ниту едни други средства не би можело да се искаже...“А,
топчестата окарина, сплотена со музиката која во себе ја носи маестро Драган
Даутовски, го изразува неискажливото.
Топчестата флејта - светска атракција

На 19 април во Универзална сала „Квартетот Драган Даутовски“ ќе одржи концерт на
кој ќе ја промовира уникатната окарина
ТИНА ИВАНОВА
„Глас од минатото“ е насловот на концертот на „Квартетот Драган Даутовски“ на кој,
македонскиот виртуоз на народни инструменти, ќе го промовира неодамна откриениот
археолошки наод-топчестата флејта, окарина, чија старост е проценета на над 6000
години и претставува еден од најстарите инструменти во светот. Концертот, кој ќе се
одржи на 19 април во Универзалната сала во 20 часот, е во организација на „Литиум
рекордс“, Концертната агенција „Алеа“ и СОКОМ и претставува завршен настан на
јубилејното, 30-то издание на манифестацијата „Денови на македонска музика“.

Македонскиот уникатен инструмент, топчестата окарина, својата прва јавна светска
презентација ќе ја доживее токму на концертот на „Квартетот Драган Даутовски“.
Овој инструмент датира од неолитскиот период, изработен е од теракота (глина), а

проф. д-р Драган
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е пронајден во 1989 година при археолошки истражувања непосредно до населбата
Чашка на археолошкиот локалитет Мрамор, кој се наоѓа на 15 километри од Велес.
Инструментот е пронајден од страна на Трајанка Јовчевска, советник-кустос при
Народниот музеј во Велес, која вели дека предметот треба да се наметне како наод
кој ќе побуди голем интерес не само кај нас, туку и во светот. „Не сакав инструментот
само да го изложам во витрина, туку сакав оваа флејта која го симболизира животот, да
живее и во иднина. Ова е инструмент направен од некој голем ум, од човек кој точно
знаел што сака и каков звук да произведе. Иако е пронајден пред 18 години, дури сега
се чувствувам зрела да ја потврдам вредноста на инструментот и покрај мислењето
на некои луѓе дека моето толкување за неговото потекло е преамбициозно“, вели
Јовчевска.
„Голема чест ми е што ќе настапам во рамките на фестивалот „Денови на македонска
музика“ кој годинава слави еден извонреден јубилеј - 30 години од постоењето. Секогаш
кога настапувам во Скопје, имам поголема грижа отколку било каде во светот“, вели
Драган Даутовски. Концертот „Глас од минатото“ ќе биде поделен на три дела, каде во
третиот сегмент, по 6 илјади години првпат ќе прозвучи топчестата флејта. „Возбуден
сум од даденоста да бидам јас токму тој кој по толку многу години ќе го изнесе во
јавноста овој уникатен инструмент, а ќе изведувам музика која и јас и инструментот ја
носиме во себе. Мислам дека задачата да свирам на оваа флејта ми е доверена од Бога.
Ќе споменам еден податок. На концертните настапи со мојот Квартет во Москва и Санкт
Петербург, два месеци пред телефонскиот повик на Трајанка Јовчевска, сонував чуден
сон кој што најпрвин сериозно ме загрижи. Сметам дека малку е невкусно, па затоа ќе
ги изнесам само последните зборови од испишаната порака на ливче кое на рака ми
падна од височините. „… од друг свет ќе чуеш глас“. Се друго беше на мое барање, и
секако во договор со Трајанка. Таа ми го донесе археолошкиот наод на експертиза пред
две години и се воспостави дека станува збор за еден многу редок инструмент кој е
совршено сочуван, кој совршено штима“, вели Даутовски. За него, топчестата флејта
претставува симбол како да се однесуваме кон културното наследство. Даутовски вели
дека инструментот не му припаѓа само на нашето културно наследство, туку на целото
човештво.
Концертот „Глас од минатото“, кој се најавува како светска атракција од највисок
уметнички и културолошки ранг, е почеток кон промоцијата на окарината низ светот.
Концертната промоција на топчестата флејта е прво искуство во Македонија на
поинаков начин да се постави еден движен археолошки наод. Според Данче Голубовска,
советник за археолошки локалитети при Управата за заштита на културното наследство,
окарината е исклучително важен археолошки наод за Македонија и нејзината вистинска
вредност може да се согледа само преку континуирани активности. Голубовска
вели дека на соодветен начин се регулирани и утврдени правата и обврските кои
се однесуваат на времено користење на овој предмет, заради негово проучување,
користење и презентација.
Драган Даутовски - музичар
Испитната сесија на ФМУ е во полн ек, па речиси целиот ден ми минува во
друштво со студентите. Планот за денот обично го приспособувам според
термините за испитите, иако ми се чини дека не ми останува празен простор во
времето за ништо друго. Ама она што мора да се направи не е тешко.

проф. д-р Драган
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Драган Даутовски
Од друг свет ќе чуеш глас

Окарината ми беше донесена на експертиза и се воспостави дека станува збор за
еден многу редок инструмент, вели македонскиот музичар
ТИНА ИВАНОВА
На 19 април, јубилејното издание на манифестацијата „Денови на македонска музика“,
свечено ќе се затвори во Универзалната сала со концертот на „Драган Даутовски
Квартет“, на кој македонскиот виртуоз на традиционални инструменти звучно ќе го
промовира неодамна откриениот предмет - топчеста флејта, окарина, чија старост
е проценета на над 6.000 години. Концертот носи наслов „Глас од минатото“ и
посетителите ќе имаат можност да го чујат необичниот и уникатен звук на овој
македонски инструмент кој е од непроценлива вредност. Тоа е и повод за разговор со
Драган Даутовски, кој зборува и за останатите негови активности:
Централен настан на манифестацијата „Денови на македонска музика“ ќе биде токму
вашиот концерт кој го насловивте „Гласот на минатото“. Насловот, всушност, укажува
и на спецификата на овој настан. Ќе свирите на неодамна откриената топчеста флејтаокарина, чија старост е проценета на над 6.000 години и претставува еден од најстарите
инструменти во светот. Па, какво беше чувството кога првпат се сретнавте со овој
предмет кој е од непроценлива вредност?
- Според информациите на Трајанка Јовчевска, археолог при музејот во Велес, (која
впрочем е клучната фигура и „главниот виновник“), во 1989 година при археолошки
истражувања непосредно до населбата Чашка на археолошкиот локалитет Мрамор, на
15 километри од Велес, во делот кој беше преоран со механизација, на површина бил
исфрлен мал глинен топчест предмет од неолитскиот период, со старост погелема од
6000 години. Археолошкиот наод од страна на Трајанка ми беше донесен на експертиза
и се воспостави дека станува збор за еден многу редок инструмент изработен од
теракота (глина), а тоа е топчеста флејта.

проф. д-р Драган
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Можете ли накусо да ги запознаете читателите за каков инструмент станува збор, со
оглед на тоа што досега македонската публика немала можност да се сретне со неговите
звуковни карактеристики?
- Како што реков, станува збор за редок и уникатен инструмент кој што јас настојувам,
секако сето тоа научно и практично поткрепено, да не се именува како инструмент
од фамилијата на теракотните окарини, за кои знаеме дека датираат исто така од
неолитскиот период. Неколку посебности за кои нема сега да зборуваме ја прават
посебна, односно различита од окарината.
Не залудно токму вам ви е доверена задачата да го презентирате овој инструмент,
бидејќи вашето искуство во интерпретацијата на традиционалните инструменти е
огромно. Како го осмисливте концептот на концертот „Гласот на минатото“, што,
всушност, ќе и презентирате на скопската јавност?
- Па, да бидам искрен задачата ми е доверена од Бога, на концертните настапи со
мојот Квартет во Москва и Санкт Петербург, два месеци пред телефонскиот повик
на Трајанка, сонував чуден сон кој што најпрвин сериозно ме загрижи. Сметам дека
малку е невкусно, па затоа ќе ги изнесам само последните зборови од испишаната
порака на ливче кое на рака ми падна од височините. „… од друг свет ќе чуеш глас“).
Се друго беше на мое барање, и секако во договор со Трајанка. Практично, концертот е
програмски, односно музички осмислен за концертна промоција на топчестата флејта
од Македонија.
Неодамна, за чешката дистрибутерска куќа „Фонтана“ го издадовте ЦД-то „Разбој“
на кое се сместени традиционални македонски песни. Зошто се решивте најпрвин ова
издание да го објавите во Чешка и кога тоа ќе го види македонското светло?
- Чешкиот издавач направи професионален контакт со мене, тие се и една од
најголемите електронски библиотеки во Европа и имаат стратегија на промовирање која
мене ми се допадна. На македонскиот пазар ќе се појави кон крајот на мај.
„Разбој“ е малку поинакво издание од оние кои досега ги издадовте со „Драган
Даутовски Квартет“. Овде се фокусирате стриктно на изворот, на корените…
- Да, „Разбој“ е проект кој всушност е уште еден мој допринос, односно наш допринос
за зачувување на оргиналноста на традиционалниот музички израз на македонскиот
фолклор и е во функција, како и се друго што се создава кај нас на културен план,
на системот (ако го имаме воопшто) за одбрана од културна агресија врз културното
наследство на овој народ.
Минатиот месец ја претставивте македонската музичка култура во Хавана, на
меѓународната манифестација „Дијалог меѓу цивилизациите низ културата“,
настапувајќи во Интернационалниот оркестар на традиционални инструменти. Ја
изведовте „Недовршената симфонија“ од Шуберт. Накусо, со какви впечатоци се
вративте од оваа манифестација на која учествувале педесетина земји од светот?
- Веќе трета година како артист на Унеско на светот ја претставувам македонската
култура на највиско уметничко ниво, секако во доменот на моите можности. Во Хавана,
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покрај концертниот настап на кој што заедно со Кубанската филхармонија имавме
интересен осврт на Шубертовата „Недовршена симфонија“, на државниот институт за
уметност и музичката академија имав опширно предавање на тема македонски фолклор
и народни инструменти, кое патем беше проследено со особен интерес. Впечатоците се
огромни, затоа што во такви моменти ви приоѓаат уметници и дипломати од целиот свет
и сосема растеретени од историски и политички комплекси на помали поголеми народи
и традиции, ви приоѓаат со нескриен восхит, а во случајот ти доаѓаш од Македонија.
Културата сепак е најискрениот, најголемиот и најдобриот амбасадор и промотер на
една сериозна држава.
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Од: SINDIKALEC
Датум: 02.04.2007 09:04:51

Bravo Dragane Sabjata na Dedo Ilo i Kuburite na Dedo Dimitar Berovski ti gi
zameni so novo oruzje. Posilno od site voeni arsenali na NATO. Ako imame sreka
svetot, namesto pole na voen natprevar, da se transvormira vo pole na kulturen
natprevar medju narodite, togash, ne samo shto nema da ni go sporat imeto, tuku so
stravopocit ke go izgovaraat. Na toj lud svet mu gi dadovme ili prenesovme osnovnite
civilizaciski vrednosti, i namesto pocituvawe i pristojno mesto pod zaednickoto sonce,
semkata saka da ni ja sotrijat. Muzikata, a ne oruzjeto, e instrument za obedinuvanje
na svetot.

Од: Brsjak.
Датум: 02.04.2007 17:32:57

Za Dragan moze da se kazat samo najubavi i najgolemi zborovi za ova zto go cini
za nasava napatena,najgrabana , naj prisvojuvana od komsiite i od onie sto go dobija
pismoto jaziko i verata, a denes ni pravat deka nie sme nivni, a Dragan mu go
pokazuva na svetot koja e Makedonija i Makedonski narod. Vo sonot na Dragan ima
mnogu vistina, Toj na samo sto ke slusne glas odozgoa tuku Toj e praten da e vrsi taa
misija za Makedonija.

Драган Даутовски
Од друг свет ќе чуеш глас
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Окарината ми беше донесена на експертиза и се воспостави дека станува збор за
еден многу редок инструмент, вели македонскиот музичар
ТИНА ИВАНОВА
На 19 април, јубилејното издание на манифестацијата „Денови на македонска музика“,
свечено ќе се затвори во Универзалната сала со концертот на „Драган Даутовски
Квартет“, на кој македонскиот виртуоз на традиционални инструменти звучно ќе го
промовира неодамна откриениот предмет - топчеста флејта, окарина, чија старост
е проценета на над 6.000 години. Концертот носи наслов „Глас од минатото“ и
посетителите ќе имаат можност да го чујат необичниот и уникатен звук на овој
македонски инструмент кој е од непроценлива вредност. Тоа е и повод за разговор со
Драган Даутовски, кој зборува и за останатите негови активности:
Централен настан на манифестацијата „Денови на македонска музика“ ќе биде токму
вашиот концерт кој го насловивте „Гласот на минатото“. Насловот, всушност, укажува
и на спецификата на овој настан. Ќе свирите на неодамна откриената топчеста флејтаокарина, чија старост е проценета на над 6.000 години и претставува еден од најстарите
инструменти во светот. Па, какво беше чувството кога првпат се сретнавте со овој
предмет кој е од непроценлива вредност?
- Според информациите на Трајанка Јовчевска, археолог при музејот во Велес, (која
впрочем е клучната фигура и „главниот виновник“), во 1989 година при археолошки
истражувања непосредно до населбата Чашка на археолошкиот локалитет Мрамор, на
15 километри од Велес, во делот кој беше преоран со механизација, на површина бил
исфрлен мал глинен топчест предмет од неолитскиот период, со старост погелема од
6000 години. Археолошкиот наод од страна на Трајанка ми беше донесен на експертиза
и се воспостави дека станува збор за еден многу редок инструмент изработен од
теракота (глина), а тоа е топчеста флејта.
Можете ли накусо да ги запознаете читателите за каков инструмент станува збор, со
оглед на тоа што досега македонската публика немала можност да се сретне со неговите
звуковни карактеристики?
- Како што реков, станува збор за редок и уникатен инструмент кој што јас настојувам,
секако сето тоа научно и практично поткрепено, да не се именува како инструмент
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од фамилијата на теракотните окарини, за кои знаеме дека датираат исто така од
неолитскиот период. Неколку посебности за кои нема сега да зборуваме ја прават
посебна, односно различита од окарината.
Не залудно токму вам ви е доверена задачата да го презентирате овој инструмент,
бидејќи вашето искуство во интерпретацијата на традиционалните инструменти е
огромно. Како го осмисливте концептот на концертот „Гласот на минатото“, што,
всушност, ќе и презентирате на скопската јавност?
- Па, да бидам искрен задачата ми е доверена од Бога, на концертните настапи со
мојот Квартет во Москва и Санкт Петербург, два месеци пред телефонскиот повик
на Трајанка, сонував чуден сон кој што најпрвин сериозно ме загрижи. Сметам дека
малку е невкусно, па затоа ќе ги изнесам само последните зборови од испишаната
порака на ливче кое на рака ми падна од височините. „… од друг свет ќе чуеш глас“).
Се друго беше на мое барање, и секако во договор со Трајанка. Практично, концертот е
програмски, односно музички осмислен за концертна промоција на топчестата флејта
од Македонија.
Неодамна, за чешката дистрибутерска куќа „Фонтана“ го издадовте ЦД-то „Разбој“
на кое се сместени традиционални македонски песни. Зошто се решивте најпрвин ова
издание да го објавите во Чешка и кога тоа ќе го види македонското светло?
- Чешкиот издавач направи професионален контакт со мене, тие се и една од
најголемите електронски библиотеки во Европа и имаат стратегија на промовирање која
мене ми се допадна. На македонскиот пазар ќе се појави кон крајот на мај.
„Разбој“ е малку поинакво издание од оние кои досега ги издадовте со „Драган
Даутовски Квартет“. Овде се фокусирате стриктно на изворот, на корените…
- Да, „Разбој“ е проект кој всушност е уште еден мој допринос, односно наш допринос
за зачувување на оргиналноста на традиционалниот музички израз на македонскиот
фолклор и е во функција, како и се друго што се создава кај нас на културен план,
на системот (ако го имаме воопшто) за одбрана од културна агресија врз културното
наследство на овој народ.
Минатиот месец ја претставивте македонската музичка култура во Хавана, на
меѓународната манифестација „Дијалог меѓу цивилизациите низ културата“,
настапувајќи во Интернационалниот оркестар на традиционални инструменти. Ја
изведовте „Недовршената симфонија“ од Шуберт. Накусо, со какви впечатоци се
вративте од оваа манифестација на која учествувале педесетина земји од светот?
- Веќе трета година како артист на Унеско на светот ја претставувам македонската
култура на највиско уметничко ниво, секако во доменот на моите можности. Во Хавана,
покрај концертниот настап на кој што заедно со Кубанската филхармонија имавме
интересен осврт на Шубертовата „Недовршена симфонија“, на државниот институт за
уметност и музичката академија имав опширно предавање на тема македонски фолклор
и народни инструменти, кое патем беше проследено со особен интерес. Впечатоците се
огромни, затоа што во такви моменти ви приоѓаат уметници и дипломати од целиот свет
и сосема растеретени од историски и политички комплекси на помали поголеми народи

проф. д-р Драган
Даутовски

и традиции, ви приоѓаат со нескриен восхит, а во случајот ти доаѓаш од Македонија.
Културата сепак е најискрениот, најголемиот и најдобриот амбасадор и промотер на
една сериозна држава.

По топчестата флејта, уште еден инструмент од неолитот

Неолитското свирче направено од глина го промовираше Драган Даутовски
БИТОЛА - Инструмент стар повеќе од 5 илјади години беше промовиран во Битола
при отворањето на Светскиот центар за истражување на македонскиот неолит. Станува
збор за инструмент од сигнален карактер, со многу продорен звук. Бил пронајден во
охридско-струшкиот регион, што води кон размислувања дека најверојатно ловџиите и
рибарите го користеле како средство за комуникација. Неолитски мобилен телефон.
,,Ова е свирче направено од глина“, вели Драган Даутовски, кој по промоцијата на
топчестата флејта, го промовираше и овој инструмент. ,,Не е многу мелодиски богат,
но е многу значаен зашто со ова и се дава уште една тежина на музиката, не само како
уметност, туку и како практикум којшто неолитскиот човек знаел да го примени во
својата филозофија на живеење“.
Луѓето во неолитот знаеле да љубат, да почитуваат, имале висока свест за начинот на
живеење. Сознанието дека користеле вакви инструменти и фактот дека досега во светот
не е најдено неолитско оружје, одат во прилог на тврдењата на поетите и филозофите
дека тоа е време на човековата пролет.
Даутовски очекува во неговите раце да се најдат и други стари инструменти. „Само Бог
знае што се има по депоата на нашите музеи .Мислам дека не сме далеку од вистината
дека, како тргнале работите, ќе правиме филхармонија од неолитски инструменти“.
Даутовски вели дека во неговиот репертоар ќе се најдат специјални перформсанси со
флејтата, кавалот и сега со неолитското свирче,кои ќе ги изведува на посебно убави
места . ,,Се’ со единствена порака - дека треба и ние да се трудиме на нашите деца да им
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оставиме некакво културно наследство. Дури и љубовта, убавиот збор и почитувањето
кон луѓето. Ако овие вредности не им се потенцираат како наследство, животот ќе го
продолжат во тензии кои ги пласира декадентниот Запад, ќе живеат со мисла дека преку
војните може се’ да се постигне, ќе заборават на љубовта и на убавото“. (С.Т.Г.)
Деновите на македонска музика“ во интензивни подготовки
Организаторите на традиционалниот фестивал „Денови на македонска музика“, Сојузот
на композиторите на Македонија, велат дека се во интензивни подготовки за
јубилејното, 30-то издание на манифестацијата која ќе трае од 27 март од 5 април.
Годинашните „Денови на македонска музика“ ќе почнат со духовен концерт на хорот
„Драган Шуплевски“ со кој ќе диригира Даринка Матиќ - Маровиќ од Србија, а ќе се
затворат со концерт на „Квартетот Драган Даутовски“ насловен како „Глас од
минатото“, кој ќе се одржи во Универзалната сала.

Во рамките на јубилејниот, десетдневен фестивал „Денови на македонска музика“ кој
години наназад ја има улогата да ја афирмира македонската современа музичка култура,
ќе бидат содржани голем број на концерти на домашни и странски ансамбли. Меѓу нив
се и настапите на Македонската филхармонија, Македонската опера и балет, Ансамблот
на современа музика „Алеа“, Гудачкиот оркестар „Арката Штудгард“, Хорот на
Косовската филхармонија, Квартетот тромбони при МОБ... Од солистичките имиња кои
ќе настапат на ДММ се споменуваат басот Игор Дурловски, сопранот Весна ГиновскаИлкова, виолонистот Михајло Куфојанакис, виолистот Блерим Груби, пијанистите
Тодор Светиев, Маја Кастратовиќ, дуото Гелебешеви... Централен настан на ова
јубилејно издание, сепак, ќе биде концертот на Драган Даутовски на кој нашиот виртуоз
на народни инструменти, ќе свири на неодамна откриениот археолошки наодтопчестата флејта, окарина, чија старост е проценета на повеќе од 6000 години и
претставува еден од најстарите инструменти во светот. Ова ќе биде прва јавна
презентација на уникатниот инструмент. Концертот на Даутовски е во организација на
„Литиум рекордс“ и Концертната агенција „Алеа“.
На фестивалот и годинава ќе има Оф програма во чии рамки е содржан
експериментален концерт на Оливер Јосифовски кој ќе настапи со својот нов
инструментариум наречен „Олистаклофон“, како и настапот на Ансамблот за изворна
музика “Бистри Води“.

проф. д-р Драган
Даутовски

Традиционално, покровители на „Деновите на македонска музика“ се претседателот на
Република Македонија, Бранко Црвенковски и Министерството за култура. (Т.И.)
Култура
Јубилејни македонски музички денови

Од 27 март до 19 април, фестивалот „Денови на македонска музика“ со
интересни концерти ќе го одбележи 30-годишното постоење
ТИНА ИВАНОВА
Јубилејното, 30. издание на манифестацијата која го афирмира македонското
современо музичко творештво, „Денови на македонска музика“, свечено
ќе се отвори на 27 март (вторник) во Соборниот храм „Св. Климент
Охридски“ со концертот на Мешаниот хор при ФМУ „Драган Шуплевски“,
под диригентство на Даринка Матиќ-Маровиќ од Србија. На отворањето ќе
настапат и Женскиот хор „Менада“ и Детскиот хор „Лале“ од Тетово, како
и солистите Анастасија Кептелова, мецосопран, Дејан Стоев, тенор, Горан
Начевски, баритон и Владимир Саздовски, бас, а премиерно ќе биде изведена
вокалната кантата „Псалми“ на македонскиот композитор Стојан Стојков.
Следејќи ја традицијата, но и концепцијата на фестивалот, и годинава
„Деновите...“ ќе го промовираат најновото творештво на македонските
автори, како и постари дела кои досега биле и не биле изведени, а го чинат
елементарниот сегмент на авторското современо музичко творештво.
Премиерна изведба на ова јубилејно издание ќе доживеат околу дваесет дела,
а останатите композиции ќе претставуваат ретроспектива на македонската
музичка творечка мисла, со што ќе се одбележи и 30 годишниот јубилеј
и на долгогодишниот организатор на ДММ, Сојузот на композиторите на
Македонија. Селекторот на ДММ, Сони Петровски, вели дека фестивалот
има разновидна програма која и нуди на македонската јавност несекојдневна
можност да се запознае со творештвото на македонските автори на едно
професионално ниво. Настапите на домашни и странски ансамбли и солисти
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