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Димитрие Османли

Димитрие Османли (29. V 1927 - 13. III 2006) е македонски филмски, театарски и
телевизиски режисер, сценарист и педагог. Тој е прв македонски дипломиран филмски и
театарски режисер. Првите контакти со филмот и кинематографијата ги остварува со
помош на Милтон Манаки, Покрај четирите играни филмови, има реализирано и
дваесетина документарни, како и повеќе од дваесет телевизиски остварувања. Тој е
режисер на првата комедија во македонската кинематографија „Мирно лето“ (1961), на
првата ТВ драма „Домот на мојот татко“ и на првиот ТВ филм „Враќање во рајот“
снимени во студиото на ТВ Скопје.

Димитрие Рули Османли е роден на 29 мај 1927 година во Битола. Се образува во својот
роден град, каде ја започнува својата кариера. На 17 години бил примен како актер во
Народниот театар во Битола. Во градот на конзулите, тој ги остварува и првите
контакти со филмот и кинематографијата со помош на Милтон Манаки.

Своето образование Димитрие Османли го продолжил во Белград, каде дипломирал на
отсекот филмска и театарска режија на Академијата за театарска уметност во Белград
во 1953 година. Потоа своето образование го продолжил на постдипломски студии на
Институтот за високи кинематографски студии во Париз, кои ги завршил во 1962 година.

Димитрие Османли долги години работел како театарски, телевизиски и филмски
режисер. Во 1953 и 1954 година бил уметнички раководител и режисер во Народниот
театар во Битола. Три години по завршувањето на постдипломските студии во Париз, во
1965 година, тој бил назначен за раководител на уметничката реализација и режисер во
Радиотелевизија Скопје. Од 1969 до 1972 година Османли бил уредник на Забаната
програма и режисер во РТВ Скопје.

Османли бил професор и продекан од Одделот за драмска уметност при Факултетот за
музичка уметност, како и прв декан на Факултетот за драмски уметности (1987), каде
што предавал актерска игра

1/2

Димитрие Османли

Среда, 26 Февруари 2020 02:00

Во текот на својата кариера, Османли покрај четирите играни филмови, има
реализирано и дваесетина документарни, како и повеќе од дваесет телевизиски
остварувања. Тој е режисер на првата комедија во македонската кинематографија
„Мирно лето“ во 1961 година. На полето на театарската уметност неговиот придонес е
исто така значаен, има режирано преку триесет и пет театарски претстави низ театрите
во Македонија. Тој е режисер и на првата ТВ драма „Домот на мојот татко“, како и на
првиот ТВ филм „Враќање во рајот“ снимени во студиото на ТВ Скопје. Исто така,
Османли е автор е и на две публикувани книги на снимање: “Екселенции мирно“ и
“Ангели на отпад“.

Османли режирал дела од различни автори, жанрови, времиња и театарски средини. Тој
ја режира и преставата „Без крилја“ од Вуди Ален во театарот од Воден, Егејскиот дел
на Македонија, со која ја освојува првата награда на Грчкиот национален фестивал на
алтернативни театри во Коринт во 1982 година.

Во 2003 година, Османли за последен пат се преставува пред своите битолчани во
Битолскиот народен театар со преставата во негова режија „Спилиони“, а кон крајот на
2005 година за последен пат се преставува пред скопјани во МНТ со тетарската режија
на Аристофановите „Жени во народното собрание“.

Во текот на својата кариера Димитрие Османли за својата работа добил повеќе
признанија меѓу кои и наградите: Прва награда за режија на Фестивалот за
документарен филм, за филмот Дванаесетте од Папрадник (Белград, 1965); Орден за
заслуги за народ со сребрена ѕвезда (1966); Награда на град Скопје 13 Ноември за
режија на филмот Мементо (1968); Орден на трудот со златен венец за филмска и
театарска творечка дејност (1979); Награда 11 Октомври за животно дело (1985);
Признание Крупен план од Институтот за филм во Белград (1987); Голема златна
плакета на Филмскиот фестивал Браќа Манаки за афирмација на Фестивалот (Битола,
1990); Награда за животно дело на Македонскиот театарски фестивал Војдан
Чернодрински (Прилеп, 1999).

Димитрие Османли починал на 13 март 2006 година во Скопје.
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