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Издавачката куќа ТЕМПЛУМ и ОХО во 2018 ја 
воспоставија годишната награда „Лифт“, за 
македонски стрип. „Лифт“, инаку, беше име на 
списанието за стрип кое излегуваше од 1996 
до 2001 година, а денес е име и на угледна 
графичка едиција.

Наградата „Лифт“ се доделува еднаш годишно. 
Право да конкурираат за наградата имаат 
сите граѓани на Република Македонија со 
свои сопствени досега необјавувани авторски 
стрипови, до 16 табли (или страници). Се 
доделуваат три парични награди од 300, 200 и 
100 евра за најдобро оцененетите автор(к)и.

Целта на наградата е да ги промовира и 
афирмира овдешните стрип автор(к)и, но и да 
го унапредува стрипот како (кај нас запоставен) 
медиум. Втора важна цел е да се придонесе 
за развојот на македонската културна сцена 
и во поширока смисла, со промовирање на 
нови креативни актери, нови културни настани, 
поинакви пристапи и стилови на полето на 
културата - со што се збогатува шаренилото на 
овдешниот недоволно развиен културен простор.

Жирито на наградата „Лифт“ го сочинуваат: 
Никола Гелевски, Јана Јакимовска, Ласко 
Џуровски и Владимир Битољану.

Жирито реши трите главни награди за 2018 
година да им ги додели на:

Никола Панов  
за стрипот „Круг“  
(место I);

Стефан Николовски 
за стрипот „Letter“  
(место II);

Оливер Цветковски  
за стрипот „Мафијашот,  
глувонемиот  
книговодител  
и отец Рафаело“  
(место III).

Во изданиево, почитувани читатели, ги 
објавуваме деветте најдобро оценети стрипа,  
од вкупно пристигнатите триесетина.

За првата 
годишна 
награда за 
стрип „Лифт“
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Тешко е да се смисли добра приказна. Уште 
потешко е таа да се раскаже и да се раскаже 
добро. Тешко е да се направи добар цртеж. 
Уште потешко е низ цртежи да се раскаже 
приказна и тоа да се направи добро. Да 
резимирам – многу е тешко да се направи 
стрип, макотрпно и исцрпувачки е да се 
направи добар стрип.

Исто така, воопшто не е лесно, и дури е 
и неблагодарно да треба од позиција на 
удобност да прочиташ стрипови пристигнати 
на конкурс и да оцениш кои се најдобри. 
Некаде ќе те плени благородната идеја, некаде 
вешто срочената поента, некаде мајсторијата 
на цртачот. Сакаш да ги наградиш сите, но 
невозможно е. 

Стрипот е сепак симбиоза на приказната и 
цртежот, и тој закон се трудев максимално да 
го почитувам додека ги пишував моите оценки 
за стриповите пристигнати на конкурсот. А 
сепак, моите оценки се само удел во крајната 
листа која ја направивме сите кои ја имавме 
честа да сме во оваа комисија.

Она што ме радува е што на конкурсов се одзваа 
доста кандидати – постари и помлади, повешти 
и помалку вешти, професионалци и аматери. На 
сите им порачувам: нека не ве обесхрабри ако 

не си го видите името во наградените. Вашата 
најголема награда е тоа што сте одлучиле да 
запловите во авантурата на правење стрипови, 
да бидете раскажувачи и цртачи. 

Читајте, читајте многу – со читање ќе научите 
да создавате приказни, колку и да ви се 
чини некогаш дека е тоа најтешкиот дел. 
Бидете самокритични, дозволете блиските да 
ви се замешуваат во приказната, да бараат 
појаснувања, да ви го лекторираат текстот. 

Цртајте, бришете и поправајте, не се 
задоволувајте со просечност – најдобриот 
цртеж е секогаш резултат на многу 
истражување и себеиспитување. 

Гледајте филмови, читајте стрипови – и добри 
и помалку добри – тајната на добриот кадар 
и мајсторски решена табла лежи токму во 
дестилатот од овие визуелни искуства.

Создадете тим ако не можете сами – 
неизмерно многу работи се учат од другите, 
особено ако ја делите истата страст.

И конечно, никогаш не се откажувајте од сонот. 
Сонувачите кои решаваат да го живеат сонот се 
тие кои ќе го спасат светот – или барем јас за 
тоа сонувам.

Сонувачите кои 
решаваат да го живеат 
сонот се тие кои ќе  
го спасат светот 

Јана Јакимовска



Никола Панов, роден и 
живее во Штип. 
Ученик во СОУ "Коле 
Нехтенин" во Штип,  
четврта година.

Хоби - цртање, читање 
книги и стрипови.

Во Моментов работи на 
неколку свои проекти.

КРУГ

Никола Панов
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„Имам 26 години. Живеам во 
Скопје. Средно завршив во 
ДСУЛУД „Лазар Личеноски“. 

Сега сум студент на Факултетот 
за ликовни уметности. Досега 
имам направено две изложби; 
едната беше на тема „Супер-
херои“, а другата се викаше 
„Метаноја“. 

Имав и мала соработка 
со „Синеплекс“, цртав за 
премиерата на филмот „Лига 
на правдата" во 2017 година: 
направив осум цртежи во 
рок од два дена, од кои 
потоа беа направени копии 
и беа изложени за време на 
премиерата. Оригиналите ги 
подаривме на дел од публиката. 

Кога ќе ми се отвори простор 
работам на неколку мои 
сценарија за стрип, од кои 
едно е веќе комплетирано. 
Истовремено работам и на друг 
стрип (но само како цртач) за 
издавачката куќа Komic Brew.“

THE LETTER

Стефан Николовски
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(1977, Велес) - дипломирал на 
Воената академија во Скопје. 
Вработен во МО на Република 
Македонија. Живее во Велес. 

Учесник е на неколку стрип 
работилници. 

Редовно учествува на стрип 
изложбите на Меѓународниот 
Салон на стрип во Велес

Стрипови објавува во 
македонскиот „Стрип Арт“ и  
во стрип магазинот „Креатор“.  

МАФИЈАШОТ, 
ГЛУВОНЕМИОТ 
КНИГОВОДИТЕЛ И 
ОТЕЦОТ РАФАЕЛО

Оливер Цветковски
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(1947, Велес) - сликар, 
дизајнер, илустратор, 
карикатурист. Член на 
друштвото на ликовни 
уметници на Македонија. 

Свои карикатури објавувал 
во листот за хумор и сатира 
„Остен“.

Илустрирал повеќе книги. 

Добитник е на неколку 
награди за сликарство и 
карикатура.

Живее и работи во Велес.

НИКОГАШ 
НЕ ПУКАЈ ВО 
ПОШТАРОТ 

Лазар Ангелков
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POST DOOM

Магдалена Мирческа:  
(1983, Битола; а живее  
во Кичево.) 

Девојката што немаше 
прочитано ниту еден стрип  
до нејзината триесетта  
година сега нацрта еден. 

Единствен досега објавен 
проект е стрип каишот Јокац 
(во соработка со Виктор 
Гаврилоски) кој одеше секоја 
недела на ТопСпорт.мк.  
Пост Дум е втора соработка со 
Виктор. 

Долгогодишна работа 
со малку средства а со 
многу љубов. Во иднина 
се гледа себеси како ја 
оживува втората епизода од 
истоимениот проект.

Основно и средно училиште 
заврши во Кичево. Студираше 
во Охрид на Универзитетот 
за туризам и организациони 
науки. 

По завршување на студиите 
се врати во Кичево и целата 
енергија ја насочува кон 
цртање и пронаоѓање 
сопствен стил и начин  
на изразување.  

Магдалена Мирческа - Виктор Гаврилоски

Виктор Гаврилоски:  
( 06.10.1986, Прилеп;  
живее и работи во Кичево)

Еден е од авторите 
на долгометражниот 
документарен филм  
Прикаска за Кичево (2016). 

Работи на неколку музички 
видеа на рок бендовите  
Каин и Анубис, и на поп 
пејачот Влатко Лозаноски. 

Со Магдалена Мирческа 
работи на стрип каишот  
Јокац кој излегува на 
спортскиот портал  
ТопСпорт.

Со Магдалена работи и  
на стрипот Пост Дум.

Учествува и во интернет 
емисиите Ревизија и Спортска 
Соба.
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(10.09.1996, Штип) 
дипломиран ликовен уметник 
од областа на Класичното 
сликарство. 

Добила награда „Златен Стрип“ 
за најдобар дебитантски стрип 
на Салонот во Велес, 2013 
година. 

Учесничка е на бројни 
работилници за уметност и 
дизајн. 

Била предавач за цртачки стрип 
техники во Охрид во 2016, на 
работилница во организација 
на IDEA SEE. 

Соработничка е, задолжена 
за туширање, на стрипот во 
проектот „I-Man“ организиран 
од IDEA SEE. Зад себе има 
неколку објавени кратки 
стрипови во списанија и две 
самостојни изложби на слики, 
во Штип и во Скопје. 

Живее и создава во Штип.

БОРБА ДО 
ВИСТИНАТА

Јована Велинова 
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(19.01.1994, Скопје) 
средно образование завршила  
во СУГС „Никола Карев“

Во 2018 година на 
Архитектонскиот факултет  
во Скопје магистрира на тема 
„Заштитна и реинтегрирачка 
интервенција во природен 
изграден простор“. 

Од најмала возраст покажува 
афинитети кон уметноста; има 
неколку награди на ликовни 
натпревари и учествува на 
ликовни колонии.

Вработена е како архитект 
во Градежен институт 
Македонија. 

Активно се занимава со 
проектирање и учество на 
архитектонски конкурси и 
продолжува да ја негува 
наклонетоста кон уметностите.

НА ОПАШКАТА 
ОД КИТОТ

Кристина Неделковска
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„Имам 14 години. Живеам во 
Кичево и одам во училиштето 
"Кузман Јосифовски-Питу". 

Цртам од мали години,  
само дајте ми хартија,  
боици и темпери!

Посериозно го сфатив цртањето 
откако си направив Јутуб канал 
по име Light Pixel. Отпрво само 
ќе нацртав една или две слики 
и ќе ги мрдав лево-десно; тоа 
се вика Sliding phrame animation 
и не е вистинска анимација ама 
за почеток беше добро. 

Почнав да добивам фанови и со 
тоа сакав да се подобрам, сакав 
да го искористам талентот за 
цртање и анимација. И тоа се 
случи! 

Причината зошто мојот стил на 
цртање изгледа детски е зашто 
сум картунист и аниматор, не 
професинален, но сакам да 
станам професионален, со свое 
студио и со свој цртан! 

Сега малце за мојот стрип.  
Никогаш не сум верувала дека 
луѓето треба да се однесуваат 

на некој специфичен начин, 
зашто сите сме различни. 
Затоа го направив овој стрип, 
за да покажам дека сите 
сме прекрасни, а изгледот и 
формата не се важни. Треба да 
се прифаќа секој, а не да има 
секундарна дискриминација 
заради изгледот, на пример, 
или зашто се разликуваме од 
другите околу нас.

Затоа мене овој стрип му е 
важен.“

СИТЕ СМЕ 
РАЗНОБОЈНИ

Марија Николаевска
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( Охрид, 1980 ) чита и собира 
стрипови од 1988 година. 
Повремено учествува на 
стрип конкурси: два стрипа 
му се изложени на Стрип 
салонот во Белград, еден е 
објавен во публикацијата на 
фестивалот AltCom (Шведска). 

Извесен период соработува 
со издавачот на лиценцни 
стрипови „Варм Комикс“ од 
Прилеп, графичка обработка 
и креирање два фонта (бета 

верзија) кои се употребувани 
во изданијата.

Соработувал со Дарко 
Богданов за неговиот прв 
самостоен стрип албум 
(графичка обработка).  

Автор е на три кратки стрипа 
објавени во рамките на 
кампањата „Заедно против 
семејното насилство“, преку 
Локалната агенција за развој 
од Струга. 

На покана на издавачот 
„Стрип квадрат“ од Скопје, го 
изработи логотипот на стрип 
магазинот „Деветка“.

Автор е на два текста 
поврзани со стрипот,  
објавени на интернет 
страницата Reborn.

ЦРВЕНА 

Владимир Трајановски
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