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Пазар 
Уште од самиот почеток на нејзината кариера 
Каролина го привлекува вниманието на пошироката 
публика, а нејзините албуми и концерти ги слушаат и 
ги посетуваат обожаватели на секоја возраст. 
Нејзиниот исклучителен глас и впечатлива убавина 
за кусо време ја вивнаа на врвот, каде што со години 
успешно опстојува благодарение на вложениот труд, 
коректниот однос со медиумите, колегите и со 
фановите и пред сè, со нејзината скромност и 
ненаметливост по секоја цена, што особено го цени 
публиката. 

Влегувајќи во светот на музиката на свои 11 
години, таа зрееше и се менуваше истовремено со 
македонската забавна сцена, почнувајќи од времето 
кога ѕвездите се калемеа со настапи во живо на 
големите фестивали, па сѝ до периодот на нагло 
намножување на медиумите, топ-листите, музичките 
манифестации, па и конкуренцијата. Дури и во 
период кога медиумите го прегрнаа 
сензационализмот, а изведувачите лесно ја 
разменуваат својата интима за малку ѕвездена 
прашина, Каролина умешно и достоинствено се 
справува со секоја провокација и не правејќи 
компромиси за својата визија, секогаш има коректен 
однос со сите и успева да остане необоена од сѝ 
пожолтиот медиумски свет.

И покрај сите предизвици на 
работењето во музичката сфера, 
Каролина успеа да го совлада она 
најтешкото, најголемиот тест на 
личноста - да се почне како дете-
ѕвезда, растејќи пред будното око 
на јавноста, без да се изгуби 
самокритичноста, без да спласне 
волјата за усовршување, без да 
згасне жедта за нови предизвици. 
Да се потсетиме, без набројување, 
многу деца-звезди не успеаја да 
останат нормални и животот и 
кариерите едноставно 
бескомпромисно ги проголтаа. 
Токму поради тоа, бидејќи е таква каква што е, 
Каролина со години без прекин се одржува на 
врвот. Таа е предизвик за композиторите и омилена 
тема на медиумите, вистинска и незаменлива 
македонска поп-принцеза.

Историјат
Каролина Гочева почнува да се занимава со музика 
уште на свои 11 години, кога прв пат настапува на 
најпознатиот музички фестивал во Македонија, 
Макфест. Изведбата на талентираното девојче од 
Битола веднаш ја воодушевува публиката и 

музичката критика. Песната „Мамо, пушти 
ме“ до денес останува препознатлив 
евергрин, иако е изведена од дете, а 
истоимениот тинејџерски албум е првиот 
носач на звук за ѕвездата која ќе ја 
одбележи македонската естрада.

Бројните фестивалски настапи ѝ 
носат и бројни награди за 
интерпретација, а на свои 14 години ја 
добива и наградата за најдобар женски 
артист во Македонија на тогаш 
издржаната манифестација „12 
Величествени“, тогашен домашен пандан 
на Grammy Awards.

Одлучувачки момент за развојот на 
понатамошната кариера е потпишувањето договор 
со музичко-продуцентската куќа Авалон Продукција 
во 2000 година, чиј ексклузивец останува до денес, 
која експресно резултира со издавањето на албумот 
„Јас имам песна“. Одлично прифатен како од 
критиката, така и од пошироката публика, „Јас имам 
песна“ станува еден од трите најпродавани музички 
албуми за таа година во Македонија, што ја 
поттикнува издавачката куќа BK Sound (Србија и 
Црна Гора) лиценцно да го пласира и на тамошниот 
пазар. Веќе следната година излегува и нејзиниот 
втор албум, „Зошто сонот има крај“, чиј успех го 

Организацијата Superbrands во текот на своето 18 годишно постоење и присуство во 89 земји, ги наградува најдобрите брендови. 
Во 2009-та година се донесени промени во категоризацијата и наградувањето. Организаторите на Superbrands  сметале дека 
крајно време е покрај бренд производите и компании на светскиот пазар,  да се  оддаде признание и на личностите од јавниот 
живот кои вистински го заслужуваат тоа.

Фокусот на изборот се базира на производи и компании кои работат на национално и на меѓународно ниво.  Кога станува збор 
за избор на личност,  Superbrands организацијата исклучиво се концетрира на личност која со своите резултати и достигнувања 
претставува “супер бренд”,  и како таква,  има големо значење во својата татковина , како и на меѓунариодниот пазар.

Спортот и  музиката се  две категории каде што има најмногу квалитетни претставници, поточно македонски амбасадори во 
светот. Во оваа сезона, гласачкото тело беше повеќе наклонето на музиката. Во финалниот избор 2011/2012 , со Superbrands 
статусот по прв пат  ја одликуваме  иконата на македонската сцена, единствената Каролина Гочева.

КарОлИна ГОчеВа



остварувања во 
историјата на 
македонската 
музика. 
Рафинираниот 
албум се издвојува 
од нејзината 
дотогашна работа, 
пред сè 
скршнувајќи од 
патеката на поп-
музиката во 
префинетите 
повеќеслојни 
пластови на 

композициите на Златко Ориѓански, кој црпејќи од 
непресушната инспирација на народниот мелос, 
создава истовремено современ, а безвременски звук. 
Каролина уште еднаш го покажува својот раскошен 
потенцијал, овој пат прегрнувајќи ги слушателите со 
мека, суптилна изведба во дослух со врвните 
интерпретатори на изворната песна. Вешто 
избегнувајќи го повторувањето на веќе чуеното, таа 
не користи туѓи модели, туку создава свои и 
облагородувајќи ги песните од „Македонско 
девојче“, остава впечаток како овој албум отсекогаш 
да бил дел од македонската музичка ризница. 
Материјалот од најпродаваниот албум во 
Македонија за 2008 година остави силен впечаток 
на публиката од регионот, па и пошироко, а 
придружувана од врвни инструменталисти, освен на 
неверојатно квалитетен концерт во Универзална 
сала, Каролина во живо го претстави и во Турција, 
Австралија, Црна Гора...

потврдува квалитетот на Гочева. Издавањето на 
двата албуми добива свое концертно заокружување 
во април 2002 година, кога Каролина станува првиот 
женски изведувач кој успева три пати по ред да ја 
распродаде Универзална сала, што до денешен ден 
никој го нема повторено, станувајќи првиот женски 
изведувач со ваков успех во Македонија. Како 
фаворит на публиката, таа очекувано извојува 
убедлива победа на тогашниот национален избор за 
песна на Евровизија и ја претставува Македонија на 
Евровизискиот фестивал во Талин, Естонија, со 
песната „Од нас зависи“. Настапот во 
стилизираниот корсет, креација на Александар 
Ношпал, останува да се памети како дотогаш 
највпечатливо македонско претставување на 
евровизиската сцена.

Третиот студиски албум објавен во 2003 година, 
„Знаеш колку вредам“, во Македонија добива препев 
на српски, со наслов „Кад звезде нам се склопе... као 
некада“. Тој период ќе остане запаметен и по 
трансферот на Kаролина од BK-sounds во City 
Records, каде што таа помина како голема музичка 
звезда од една во друга музичка куќа, а City Records 
го пласираше албумот секаде во регионот. 
Публиката одлично ги прифаќа и новите песни на 
Каролина, која прераснува во една од најслушаните и 
најпрепознатливи музички ѕвезди на просторот на 
поранешна Југославија. Особено голем хит во 
Србија, Босна и Херцеговина и во Хрватска станува 
песната „Кад звезде нам се склопе као некада”. 

Во 2005 година истовремено излегуваат двете 
верзии на четвртиот студиски албум, „Во заборав“ 
за Македонија и „У забораву“ за подрачјето на 
поранешна Југославија. Ако се земе предвид дека 
песните на овој албум се дело на извонредни 
музичари, како Џибони, Момчило Бајагиќ–Бајага, 
Влатко Стефановски, Дино Мерлин, Ивица Брчиоски, 
Златко Ориѓански, воопшто не изненадува фактот 
што „Во заборав“ е еден од најпродаваните албуми 
во Македонија на сите времиња. Бројката од над 
20.000 продадени примероци го докажува 
ѕвездениот статус на Каролина и може слободно да 
се каже дека претставува нејзин најдобар албум во 
кариерата дотогаш. 

По убедливата победа на домашниот избор за 
песна на Евровизија, кој докажа дека Каролина е 
апсолутен миленик на публиката, таа станува и 
првиот изведувач кој два пати ја претставува 
Македонија на Евровизискиот фестивал, овој пат со 
песната „Мојот свет“ на изборот во Хелсинки, 
Финска. Иако Евровизија за прв пат таа година 
воведе одредени правила коишто не одговараат во 
натпреварувачка смисла на мали земји како 
Македонија, Каролина успеа да се пласира во 
финалето, што многумина во тие моменти не го 
сметаа за некој голем успех, а гледано од денешна 
дистанца, сето тоа добива друга димензија.

Петтиот студиски албум, „Македонско девојче“, 
објавен во 2008 година, претставува една нова 
Каролина и без сомнение е едно од најдобрите 
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Дискографија и награди
Мамо пушти ме (1992 година)
Јас имам песна (Авалон Продукција, 2000)
Зошто сонот има крај (Авалон Продукција, 
2001)
Знаеш колку вредам (Авалон Продукција/City 
Records, 2003)
Во заборав (Авалон Продукција/City Records, 
2005)
Македонско девојче (Авалон Продукција, 
2008)
Капка под небото (Авалон Продукција, 2010)

неодамнешен развој
На последниот студиски албум, „Капка под небото“, 
за пазарот на територијата на бивша Југославија 
објавен како „Кап испод неба“, Каролина ја 
продолжува традицијата на соработка со врвни 
музичари од целиот Балкан, меѓу кои и гитарскиот 
виртуоз Влатко Стефановски, кој гостува на 
песната „Не се враќаш“, која станува ултимативен 
хит во Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина. 
Промотивната турнеја за албумот беше крунисана 
со спектакуларен концерт во арената Борис 
Трајковски во мај 2011 година, каде што како 
специјални гости се појавија Влатко Стефановски, 
Bei The Fish, Tavitjan Brothers и Владо Јаневски.

Во 2012 година се планира издавање на „бест 
оф“, со кој Каролина би ги заокружила досегашните 
хит-синглови ставени на едно место, како и 
издавање на албумот „Македонско девојче 2“ до 
крајот на истата година.

Промоција
Покрај успешните концерти и секогаш одличните 
спотови, Каролина е првата музичка ѕвезда во 
Македонија која телевизиски презентираше цели 
албуми преку професионално музичко сценско шоу, 
прво за „Знаеш колку вредам“, а потоа и за 
„Македонско девојче“, исто така единствена од 
Македонија има учествувано на две 
високобуџентни ТВ шоу-програми, коишто траеја 
по неколку месеци, „Пеј смен” во Бугарија и 
„Звезде певају” во Босна и Херцеговина. 

Како една од најголемите ѕвезди на овие 
простори, Каролина е постојано барана за 
соработка со најголемите брендови, при што од 
нејзина страна и од страна на Авалон секогаш се 
води сметка во игра да бидат репрезантативни 
компании кои претставуваат навистина квалитетни 
брендови, како Мобимак - Т-мобиле, Скопско, Head 
and Shoulders, Витаминка, а во последно време и 
мобилниот оператор One и автомобилите Peugeot.

Користејќи го своето влијание во јавноста, таа 
редовно е дел од хуманитарни акции, а како 
заштитно лице во кампањата за борба против 
ракот на грлото на матката, „Мојот живот е моја 
песна“ заедно со Нина Бадриќ, Александра Радовиќ 
и Маја Сар, направи два големи концерти во БиХ и 
во Хрватска.

www.karolinagoceva.net


