
Преполнета чаша – Локдаун (Затворање): Прашања и одговори 

За што се работи во претставата ‘Преполнета чаша – Затворање’? 

Преполнета чаша – Локдаун (Затворање) е 45-минутна радио драма на македонски јазик која ја 
разгледува пандемијата на КОВИД-19 преку искуствата на едно македонско семејство во Сиднеј. Пред 
почетокот на пандемијата, членовите на  семејството се зафатени со нивните кариери, планови за 
патување и подготовка на семејна свадба. Меѓутоа, доаѓањето на КОВИД-19 им го менува животот и тие 
мора да се справат со ограничувањата кои постојано се менуваат, стравот од заразување со вирусот и 
стресот во семејството што следеше после тоа. За време на затворањето, тие размислуваат за своето 
здравје, се приспособуваат на новиот начин на живеење и со нетрпение очекуваат да се вратат во 
нивниот нормален живот.  

Зошто радио драма? 

Во македонската заедница во Сиднеј, врската со локалниот македонски театар е силна.  Театарот е 
културно соодветен медиум кој овозможува разгледување на сложени прашања. Локалната 
здравствена област за југоисточен Сиднеј (South Eastern Sydney Local Health District) претходно успешно 
соработуваше со Австралиско-македонскиот театар од Сиднеј и со нивниот  наградуван драматург 
Душан Ристевски, на театарски претстави посветени на ракот и менталното здравје. Поради 
ограничувањата поради КОВИД-19, не беше можно да се направи сценска продукција во живо како на 
претходните проекти. Ова е првпат Австралиско-македонскиот театар од Сиднеј да изведува само аудио 
претстава. Со ставањето на аудио записите на веб-страницата на Службата на NSW Health за 
комуникации со мултикултурната заедница (NSW Multicultural Health Communication Service) и на 
каналот  YouTube се обезбедува тие да ѝ бидат достапни на заедницата без оглед на ограничувањата 
поради КОВИД-19.  
 

Кои се клучните пораки во оваа претстава? 

Претставата ги одразува искуствата на едно македонско семејство во Сиднеј за време на затворањето. 
Во неа има силни пораки за безбедно однесување и спречување на КОВИД, справување со социјалното, 
финансиското и психолошкото влијание и таа се осврнува на стравот од вакцинација. Претставата дава 
можност македонската заедница да размисли за своите искуства за време на пандемијата на КОВИД-19, 
посебно во фазата на затворање и очекувањето со нетрпение да се врати во нормален живот.  

Дали претставата е достапна на англиски јазик? 

Не. Претставата е изведена само на македонски јазик. Сепак, достапен е превод на текстот на драмата 
на англиски јазик. 

Каде можам да ја најдам претставата? 

Целата претстава може да се преземе од веб-страницата на Службата на NSW Health за комуникации со 
мултикултурната заедница: 

https://www.mhcs.health.nsw.gov.au/about-us/campaigns-and-projects/current-campaigns/macedonian-
radio-play 

Радио станиците на македонски јазик се добредојдени да ја користат претставата во нивната програма. 

Каде можам да најдам повеќе информации за КОВИД-19 на македонски јазик? 

Повеќе информации може да најдете на веб-страницата на NSW Health: 
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/translated/Macedonian.aspx  

Ве молиме, контактирајте нè ако сакате понатамошни информации. SESLHD-
MHSAdmin@health.nsw.gov.au  

 


