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MTF "VOJDAN ^ERNODRINSKI" - VEREN
^UVAR NA MAKEDONSKATA
TEATARSKA UMETNOST
Пред овој убав празник што ни следува, со годишнината од
Фестивалот, кога сме веќе и во мугрите на големиот јубилеј,
Македонскиот театарски фестивал „Војдан Чернодрински“ го
разбирам како верен и љубоморен чувар на монументално долгиот
континуитет на македонскиот театар во целина. Од Еврипид до
Чернодрински. Континуитет долг повеќе од 2 000 години и кој се
потпира на два големи столба: едниот е во меморијата на
исчезнатата Троја кога Парис ја грабна убавата Елена и започна
Тројанската крвава свадба, а другиот е во Македонија, кога Осман бег
ја грабна убавата Цвета и започна Македонската крвава свадба.
Затоа, МТФ „Војдан Чернодриски“ го разбирам како чувар, негувател,
на големата историја на македонскиот театар.
Имаме неверојатно плодна театарска година. Од сите аспекти:
репертоарски, жанровски, генерациски. Се појавуваат многу нови
актерски, па и режисерски имиња. Се нуди и жанровска
разновидност, од класичната драма со „Електра“ на Еврипид,
Софокле, Есхил, Жан Пол Сартр, преку Шекспир Чехов и Брехт, па и
две претстави од домашни автори, што е посебна радост зашто
Фестивалот ја негува домашната драма. Годинава е евидентна
нагорната линија на македонскиот театар. Ансамблите се
доекипираат со актери, режисери.
Петар Темелковски, уметнички директор
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TEATARSKI SPEKTAKL . . .
Otvoren e 50 Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski".
So teatarski spektakl, so performansot "Zemjata na ^ernodrinski" i so koncert na
akterskite yvezdi vo re`ija na Dejan Projkovski, sino}a na plo{tadot "Metodija Andonov
^ento" vo centarot na Prilep sve~eno be{e ozna~en po~etokot na jubilejniot 50 MTF
"Vojdan ^ernodrinski".
Za svoite zaslugi vo razvojot, afirmacijata i neguvaweto na makedonskata teatarska
umenost Festivalot e dobitnik na posebnoto priznanie od Pretsedatelot na Republika
Makedonija, \orge Ivanov, Povelba na Republika Makedonija. Pretsedatelot Ivanov
priznanieto li~no mu go vra~i na pretsedatelot na Sovetot na Festivalot i umetni~ki
direktor Petar Temelkovski.
- Ova priznanie e za site. Po~nuvaj}i od osnova~ite na Festivalot do denes, a
posebno e za novite generacii na teatarskata umetnost. Priznanieto e i za prilepskata
festivalska publika, naglasuva Temelkovski.
Na golemata scena im bea vra~eni nagradite za `ivotno delo na trojcata godina{ni
dobitnici: akterite Meto Jovanovski i Blagoja ^orevski i na teatrologot Jelena Lu`ina.
MTF "Vojdan ^ernodrinski" so svoi priznanija posebno im se zablagodari na
golemite poddr`uva~i na Festivalot: PI "Vitaminka" i "Prilepska pivarnica".
Festivalot so priznanie im se zablagodari i na Ministerstvoto za kultura i na lokalnata
samouprava na Prilep.
Akterite od pove}eto makedonski teatri vo ~est na rodendenot na Festivalot gi
izvedoa performansot "Zemjata na ^ernodrinski" i koncertot na akterskite yvezdi vo
re`ija na Dejan Projkovski. Bogatiot ognomet be{e potvrda na sve~eniot ambient vo koj
po~na Festivalot.

Povelbata na
Republika
Makedonija
pretsedatelot
\orge Ivanov
mu ja vra~i na
Petar Temelkovski
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O T V O RA W E . . .
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O T V O RA W E . . .
Nagrada za
`ivotno delo za
Jelena Lu`ina

Nagrada za `ivotno delo za
Blagoja ^orevski

Priznanie od
Festivalot
za op{tina
Prilep

Priznanie od
Festivalot
za
PI "Vitaminka"
i
"Prilepska
pivarnica"
Priznanie od Festivalot za
Ministerstvoto za kultura
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O T V O RA W E . . .
Д-р Ѓорѓе Иванов, претседателот на РМ додели ,,Повелба на Република Македонија,, за големиот
придонес на фестивалот

Театарот како корективно огледало

- Денес Прилеп и тагува и се радува. Тагува,
бидејќи еден од неговите големи синови, Благоја
Спиркоски Џумерко, замина во вечноста. Се радува
бидејќи споменот за Џумерко продолжува да живее и
преку Прилепскиот народен театар и преку
Македонскиот театарски фестивал. Верувам дека
нема посоодветен начин Прилеп и Македонија да се
збогуваат од големиот актер отколку со тоа што ќе
посакаат добредојде на неговата голема љубов театарот.
И покрај сите искушенија на кои нè наведуваат
масовните медиуми и социјалните мрежи, кои како
да ни ги скратуваат и времето и трпението, сепак, му
останавме верни на театарот. За тоа има барем две
причини.
Годинава славиме двоен јубилеј. 140 години
од раѓањето на таткото на македонската
драматургија Војдан Чернодрински и 50 години од
почетокот на Македонскиот театарски фестивал што
го носи неговото име. Во текот на 50 години и 417
фестивалски деноноќија биле изведени 663 претстави, и класични и современи, и странски и македонски.
Како природен простор за македонското драмско творештво, фестивалот го одржува заветот на
Чернодрински. Сето тоа е дело на бројните драматурзи, режисери, продуценти и, секако, актери кои го
оживуваат зборот на сцената. За тоа се заслужни и драмските критичари, но и помалку видливите, но никако
помалку важни мајстори на својот занает без чија посветеност ниту една претстава нема да допре до срцата на
луѓето, а тоа се сценографите, костимографите, шминкерите, мајсторите на светло и звук...
Втората причина поради која половина век му останавме верни на Македонскиот театарски фестивал
е бидејќи низ репертоарот секогаш одново успева да адресира важни теми и да испрати значајни пораки.
Во време кога Република Македонија минува низ политичка и општествена драма, една порака е
особено важна за сите нас. А тoа е потребата од дијалог на политичката сцена и враќање на меѓусебната
доверба во македонското општество.
Театарот има улога на корективно огледало што искрено ги покажува нештата какви што се, но и
какви можат да бидат. Низ драмските заплети и расплети, театарот храбро ни укажува на можните причини и
последици од нашите одлуки.
Затоа, ми претставува чест како Претседател на Република Македонија со оваа Повелба да ја изразам
нашата благодарност кон Македонскиот театарски фестивал „Војдан Чернодрински“. Благодарност бидејќи
со својата искреност не престанува да биде истовремено и сол на раната и мевлем за душата на македонското
општество.
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O T V O RA W E . . .
Елизабета Канческа Милевска, министер за култура

"Војдан Чернодрински" синоним за креативноста на македонскиот театар
Јубилејниот МТФ ,,Војдан Чернодрински,,
за отвoрен го прогласи Елизабета Канческа
Милевска министер за култура.
- Шекспировиот Хамлет исповедал дека
театарот е огледало во кое најреално можеме да се
видиме сите ние но, можеме да го видиме и светот
околу нас. Одбележувајќи го големиот јубилеј, 50
години од постоењето на најзначајната театарска
манифестација во Македонија, фестивалот
" Војдан Чернодрински " ,
неизоставно се
осврнуваме на бројните драмски остварувања од
богатата македонска продукција со кои ја градевме
пет децениската историја на оваа македонска
театарска институција но, се навраќаме и на
големите успеси на македонските уметници кои се
вградија себеси во овој фестивал, дарувајќи му
љубов и долготрајност. Тука е вистинскиот момент
да го споменам името на големиот македонски
актер, Благоја Спиркоски-Џумерко со кого за последен пат се простивме денеска. Да ги паметиме уште долго
неговите "Солунски патрдии", неговата како што забележа проф. Лужина, Цепенковска појава, неговата
актерска непосредност и талентот, да го паметиме уште долго Џумерко...Слава му..
Нашиот Војдан Чернодрински пред повеќе од еден век ја застапуваше тезата дека театарот треба да
биде оружје со кое се победува секоја зломисла, секој сомнеж, секоја интрига. Во овој контекст слободно
можеме да забележиме дека фестивалот посветен на делото на овој голем македонски патриот, еден од
основоположниците на македонскиот театар веќе пет децении ја обединува посветеноста, енергијата и
љубовта на македонските актери, режисери, театарски работници, на граѓаните на Прилеп, на целата наша
театарска јавност. Веќе 50 години фестивалот „Војдан Чернодрински“ е синоним за новите специфики и
креативната форма на македонскиот театар, тој создава една нова димензија на сценска креација и театарско
уживање, која ги надминува границите и ја создава онаа театарска естетика по која Македонија се препознава
во светот.
„Војдан Чернодрински“ е еден од оние фестивали кои се очекуваат со големо нетрпение бидејќи
актерите и ансамблите од целата држава добиваат неповторлива можност да ги спротистават, во најпозитивна
смисла, сопствените креации и остварувања, натпреварувајќи се меѓу себе за престижните признанија кои се
доделуваат на фестивалот и кои се најобјективна валоризација на нивната творечка работа. Во оваа смисла
дозволете ми да го споделам податокот дека на фестивалот „Војдан Чернодрински“ досега се доделени преку
670 официјални признанија за македонските театарски работници и нивните остварувања, одиграни се преку
650 фестивалски претстави, од кои 180 на текстови на македонски автори, одржани се бројни театролошки
симпозиуми, трибини, тематски ликовни изложби...Сите овие параметри на најдобар начин ја потврдуваат
важноста на оваа манифестација која го промовира и афирмира македонското драмско творештво и ги
потврдува големите творечки и креативни потенцијали на нашите уметници.
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O T V O RA W E . . .

Градоначалникот Марјан Ристески за фестивалот
50 години дружење, наградување и напредок

Фестивалот - препознатлив театарски бренд
Градоначалникот Марјан Ристески во
почетокот на своето обраќање го честиташе златниот
јубилеј на Фестивалот, при тоа напоменувајќи дека
изминале 50 години со дружење, наградување и
напредок, односно 50 години уживање.
- Изминативе години љубителите на
театарската уметност беа нераскинлив дел и сведок за
моќта на уметничкото изразување и развојот на овој
фестивал. Сите ние сме дел од театарот и како такви ја
имаме можноста да бидеме дел од чинителите на
уметничката моќ како што беше и остана нашиот
сограѓанин, великанот на прилепскиот театар, почитуваниот Благоја Спиркоски- Џумерко.Твоето дело
Џумерко е наш залог и наша обврска која треба да ја почитуваме. Театарот е дел од секојдневното живеење,
неопходност на секое општество, кое умее да ги соедини различностите. Неговата рефлексија е одраз на
нашето секојдневие, пополнување на просторот кој на суптилен начин ги пренесува пораките до граѓаните.
Театарот е насекаде, затоа што тој е уметност на мигот. Да не дозволиме мигот да престане, нека трае, а
неговата порака нека се пренесува. Во срцето на овој град секогаш имало место за сценската уметност.
Поддржуваќи го овој фестивал, создадовме еден препознатлив бренд кој го доближи театарот до сите нас.
Продолжуваме и понатаму да создаваме вредности кои ќе бидат дел од општествениот систем и вредности за
идните генерации. Културата е нераскинлив дел од градењето на идентитетот на една нација и затоа нејзиното
вреднување е наша обврска рече Ристески во своето обраќање на отоврањето на јубилејниот МТФ.
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Nagrada za `ivotno delo - Blagoja ^orevski, akter

PUBLIKATA MI E VTORO SEMEJSTVO
- Kako ja do`ivuvate nagradata za `ivotno delo?
Akterite bezrezervno se davaat na ovaa umetnost. Za da
stignete do karakterot, da bide likot va{, }e pominete 10 planini, 10
moriwa, deset ezera. Likot instinktivno ve nosi kon karakterot so
pomo{ na re`iserot i na kolegite i finalnoto se gleda vo
pretstavata.
Koe e va{eto duhovno carstvo, bogatstvoto koe go imate vo
sebesi?
- Toa e moeto semejstvo kade ima re~isi idelani odnosi i
mo`am da se predadam na umetnosta. Pomo{imam od `ena mi, }erka mi,
sin mi, a sega i o vnuka mi Gala. Ako go nemate toj duhoven mir, ne }e
mo`ete da go najdete, nitu vo teatarot. Vo teatarot ima
spotivstavenost na talenti i antitalenti, na prijateli i
neprijateli. I ako uspeete od doma da bidete osloboden od toa, mo`ete
da otidete i da rabotite i po 12 ~asa. Potoa doa|a ona, koga }e vlezete
vo vtoroto semejstvo - publikata, kaj lu|eto koi rabotat vo teatarot.
- Kakva e klimata vo Va{eto "vtoro" semejstvo?
- Sekoga{ se ~uvstvuvam prekrasno vo Dramski teatar i sekade
kade i da otidam, nie sme edno navistina ubavo semejstvo, akterite se otvoreni lu|e, ~esni, no, ima i
isklu~oci.
- Vistinata ja ima samo na scenata, samo vo likot?
- Kolku podobro go napravite likot! Edna od vistinite koi }e im ja ka`ete, e i taa. No, za da
stignete da stane va{ toj karakter e te`ok proceot na rabota.
- Lu|eto ve prifa}aat so lesnotija, gi nasmevnuvate, gi oraspolo`uvate, imaat vpe~atok deka
toa go pravite kako da ste rodeni za toj lik. Kako se gradat likovite?
- Prvo }e go pro~itam tekstot tri - ~etiri pati, potoa se sednuva na masa i se razglobuva sekoja
re~enica 15-tina dena, nekoga{i mesec, a potoa po~nuva toj "crn" mizanscen. Lu|eto koi ne go znaat
ovoj zanaet, mislat deka e tolku lesno koga }e go vidat proizvodot, pretstavata. Nie sme kako decata,
to~no znaeme koga likot e na vistinskiot pat i toa sakam da mu go doka`am na re`iserot. Publikata
gi gleda na{ite akteri vo o~i. I vo mol~ewto ima dejstvo. Makedoncite se lu|e koi davaat. Se davame
nie akterite i publikata znae da ne nagradi. Umetnosta e nadogradba na duhot na karakterot, na sebesi
i na sekoj poedinec i taa e skapa. Ne postoi vrednost koja ja iska`uva nejzinata cena.
- Teatarska scena, film ili TV?
- Teatarot pred se. Filmot e tehnika, glumcite mo`e da bidat natur{~ici, amateri i da go
odigraat toa, ima svetlo, dinamika vo kadarot. No site golemi akteri sakaat da se ka~at na scenata. Vo
filmot te snimaat kako umira{, pa `ivee{. Na TV mo`e da se snima vo kontinuitet, a teatarot e
kontinuitet od prviot do posledniot mig.
- Neispolneta `elba, {to bi smenile?
- Bi sakal da go odigram Ri~ard Treti koj e eden od najgolemite akteri vo angliskata
dramaturgija. Da bidete kral. Ne sum sakal da go igram Hamlet, tuku ~i~ko mu. S# {to }e dobie{ mora
profesionalno da odraboti{, umetnosta ne trpi polovi~nost. Umetnosta e sebedavawe, mojot zanaet.
- Konvencionalno, go dostignavte li vrvot vo karierata?
- Koga se slu{navme so Meto, koj e profesionalno zafaten so Crnogorsko narodno pozori{te
na turneja, i koga razbravme deka dobivme nagradi za `ivotno delo, konstatiravme: Nie sme mladi,
{to ni davaat nagradi? Toa e samo edna satisfakcija, jas sum s# u{te mlad i nade`en akter,
talentiran.

50.

Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep

10

GL E D A V M E . . .
NU Makedonski naroden teatar Skopje
"Elektra", re`ija:Andrij @oldak
Igraa: Darja Rizova, Aleksandar \or|ieski,
Zvezdana Angelovska, Slavi{a Kajevski, Bor~e
Na~ev, Nikola Aceski, Aleksandar Mihajlovski,
Anastazija Ta{kovska, Mihaela Nikoloska, Arna
[ijak

p r e t s ta v ata . . .
Mitot za Elektra, golemoto evropsko i svetsko re`isersko ime Andrij @oldak go smestil
vo modernoto op{testvo kade nasilstvoto e vkoreneto od predcite, roditelite. Adaptacijata na
starogr~kiot mit za Elektra, za zakletvata i zlostorstvoto vo edno kralsko semejstvo re`iserot go
razvil vo vremeto vo koe bitisuvame vo 21 vek kade s# u{te ja ima surovosta vo ~ovekot i kade se
zaborava deka sekoj e odgovoren za delata na roditeli, kako i za sopstvenite. Filmskiot prikaz na
dejstvoto sozdava fizi~ka i psiholo{ka magija na scenata. Re`iserot gi koristi site tehni~ki
mo`nosti {to gi dava Nacionalniot teatar i vnesol silna muzika. Pretstavata e izvedena vo dva
dela so bogata vizuelizacija do detali.
Slavi{a Kajevski, akter: Gi igrav likovite naAgamemnon i na Evripid. Ne be{e te{ko bidej}i sme
odli~na kompaktna ekipa. Probite bea dolgi, rabotevme mnogu naporno, konceptot be{e na
re`iserot, a nie bevme samo ispolniteli. Mene mi e ogromno zadovolstvoto bidej}i ova e 50-to
izdanie na MTF i go sledam u{te od studentskite denovi. Sekoga{ e zadovolstvo i ~est da se igra
pred publika kako {to e prilepskata, bidej}i mislam deka mnogu dobro go razbira teatarot.
Zvezdana Angelovska, akter: Vo celata gr~ka mitologi postoi toa prokletsvo. Vo pretstavata ima
mnogu slo`eni vertikali, kaj }erkata Elektra otvoraweto na taa temna, no sepak i na svetlata
strana. Ne mo`am, da ne go spomenam re`iserot Andrij @oldak koj za mene e ogromno iskustvo, kako
i za celata ekipa koja raboti na pretstavata. Edno novo nezaboravno iskustvo kako akter od
srednata generacija. Toj bara edna vistina, mnogu e te{ko da vlezete, treba da kopate vo sebe, te{ko
e koga }e vlezete vo likot.

p u b l i k ata . . .
- Prestvata sum ja gledala nekolku pati. Bara mnogu energija i mozok da se razbere.
- Sovremen prikaz, mnogu tehni~ki efekti, pregralasna muzika koja ne mo`e sekoj da ja izdr`i.
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50 godini MTF "Vojdan ^ernodrinski"
R e k oa . . .
Todor Kuzmanov, teatarski kriti~ar

Tvore~ki vertikali
Фестивалите потекнуваат од петтиот век пред нашата ера, кога за време на религиските
празници во чест на богот на виното Дионис се изведувале античките комедии, трагедии и
дитирамби. Еднаш родена фестивалската идеја веќе никогаш нема да згасне. Ќе се менуваат, се
разбира, нејзините форми, но таа самата останува како специфична форма на творештво и живот.
Нашиот фестивал во Прилеп одбележува пет децении. Златен јубилеј кој во себе напластува
многу творечки веертикали. На прв преглед покажува дека секое негово издание „исфрла“ на
површината значајни творечки индивидуи или пак драмски ансамбли. Интересно, но вистинито е
дека неочекувано на прилепскиот театарски фестивал знаеле да блеснат театри од внатрешноста со
лимитирани кадровски и други ресурси, но затоа пак полни со ентузијазам и творечка енергија која
едноставно блика од нив и се разлева по прилепските сокаци пишувајќи ја историјата на
македонското театарско дело. Значи, секој си ги има своите пет минути. Особено е важно дека овој
наш фестивал во центарот на своето интересирање ја има домашната драма. Ја стимулира, ја негува
им подржува во смисла дека без национална драматургија нема ниту национален театар. Така, од
година во година Фестивалот расте, но и изразува и одразува процеси што се случуваат во флуидната
драмска уметност или во уметноста на мигот театарската претстава и актерската игра.
Фестивалските средби не се само показ на достигнувањата на нашите драмски уметници,
туку тие се и неформални деноноќни дружења. Најважните нешта знаеле да се случуваат токму на
маргините на главните програми и официјализирани средби. Тоа се тие колективни славења на
духот во празнична атмосфера со неискажана радост од самиот чин на постоењето, опиеност од
животот и творештвото кои во секој случај брзо минуваат. Духовната авантура наречена
Македонски театарски фестивал опстојува веќе педесет години и е врежана во историјата на нашата
култура. Да & помогнеме и да придонесеме оваа творечка авантура никогаш да не престане. Попатно
ќе ја чистиме од крастите и молците кои ја напаѓаат и загрозуваат. По секое издание, МТФ е поголем
и позначаен. Нека ни е честит јубилејот!
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Нов лик за големата сала во ЦК ,,Марко
,,
Цепенков
Комплетно е реконструирана големата сала
,,
на ЦК,,Марко Цепенков во Прилеп. Извршено е
внатрешно реновирање, кое се состои од
претапацирање на 600 седишта, промена на подот,
бојадисување на ѕидовите, уредување на сцената,
нова завеса, обновени гримиорни и нов систем за
затоплување.
Со реконструкцијата се опфатени околу
1 0 0 0 м е т р и к в а д р ат н и . С р е д с т в ат а з а
реновирањето на салата, што се врши по 36 години
од изградбата на објектот, ги обезбеди
Министерството за култура. Вкупната сума
потрошена за реконструкција е над три и пол милиони денари. Дополнително, ЦК ,,Марко
Цепенков,,, со спонзорство реконструира дел од ликовниот салон.

Izlo`bi na sliki od
Aleksandar Stankoski i Toni
^atleski
Izlo`bite na sliki od
Aleksandar Stankoski i Toni
^atleski se otvoreni vo ramkite
na pridru`nite manifestacii na
Festivalot.
"Drevnosti" e imenuvana
izlo`bata na 50 sliki na
renomiraniot makedonski
umetnik Stankoski, koj veli deka
temata na preispituvaweto i
reinterpretacijata na
makedonskata etnogneza kaj nego
predizvikuva vnimanie. Tokmu zatoa, ova tvore{tvo go
okupira da istra`uva i da sozdava dela koi go
osvetluvaat minatoto.
,,Dreven son,, e naslovot na izlo`bata na 40 dela od
Toni ^atleski, preku koi avtorot go prenesuva svojot
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AT M O S F E RA . . .
^AJ ZADVAJCA
Sredba so dobitnicite na nagradata za `ivotno delo
Ne pieja ~aj, zatoa {to be{e pladne, a
~ajot voobi~aeno se pie vo 17 ~asot, no zatoa
paк teatrologot Jelena Lu`ina i
godina{niot dobitnik na nagradata za
`ivotno delo, Blagoja ^orevski si
pomuabetija, iskreno, toplo i prijatelski,
ponuduvaj}i im na prisutnite na
pridru`nata manifestacija, mnogu
informacii, podatoci koi za nekoi bea
potsetuvawe, a za del od prisutnite i
otkrivawe na novi podatoci za akterot koj na
teatarskata scena, "vletuva" kako edno od trite deca na Trajko i Ratka vo kultnata pretstava
"Makedonska krvava svadba" vo 1953, godina igraj}i edno od trite deca na Bogdan. Interesniot
razgovor na momenti nalikuva{e kako doka`uvawe na toa dali teatrolozite znaat pove}e za
ulogite koi gi odigrale akterite, bidej}i raspolagaat so dokumentiran materijalen dokaz. Gi
spomenaa nekoi od stotinata ulogi vo koi Blagoja ^orevski go prenesol teatarskiot gen. Go
izgreal "Sonceto", no i vtoriot grobar vo prviot "Hamlet" vo Bitola i mnogu drugi po~nuvaj}i
kako teatarsko ~udo od dete koe poteknuva od teatarskata dinastija ^orevski.
- Da se bide dete na akteri e prekrasno, mirisot na mastiksot e fenomenalen. @elba mi e
da bidam podobar i od tatko mi, mlad sum i nade`en - iskreno ka`a Blagoja ^orevski.
Kako dete spiel vo grimiornite, pi{uval doma{ni vo teatarot, no izrasnal vo akter koj
ne propu{til teatarska sezona i igral kontinuirano.
No, bil i direktor koj imal sens za repertoar, potencira \or|i Jolevski.
Go zagatnaa i honorarot koj go dobivaat akterite, no ne zaboravija da potenciraat deka
qubovta kon profesijata e prvenstvena.
- Qubovta kon profesijata
ostanuva. Koga tatko mi be{e bolen,
sfativ deka scenata bila pova`na i
pobitna, duri i od `ivotot - re~e
^orevski.
Se priseti na }otekot so
ma{ata od majka mu Ratka, koja
ostanuva zasega makedonskata
kralica vo teatrskata dinastija
^orevski.
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AT M O S F E RA . . .
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] E GL E D A M E . . .
Сабота, 13 јуни
19:00 Вилијам ШЕКСПИР
МНОГУ ВРЕВА ЗА НИШТО
Режија: Дејан ПРОЈКОВСКИ
НУ Театар „Комедија“ – Скопје
НУЦК "Марко Цепенков"
(официјална програма)
21:00 Според Светото писмо, Стар и Нов завет
ТРОЈСТВОТО
Режија: Тихомир СТОЈАНОВСКИ
Културен центар „Скрб и утеха – Тиха“
Амфитеатар Варош
(придружна програма)
22:00 Вилијам ШЕКСПИР
СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ
Режија: Нела ВИТОШЕВИЌ
Театар „Војдан Чернодрински“ – Прилеп
Театар "Војдан Чернодрински"
(официјална програма)

Недела, 14 јуни
19:00 Вилијам ШЕКСПИР
ЗАЛУДНИТЕ НАПОРИ НА ЉУБОВТА
Режија: Сулејман РУШИТИ
НУ Тетовски театар – Тетово
НУЦК "Марко Цепенков"
(официјална програма)
22:00 Ерих Емануел ШМИТ
ХОТЕЛ НИ НА НЕБО НИ НА ЗЕМЈА
Режија: Љупчо ЃОРГИЕВСКИ
НУЦК „Ацо Шопов“ - Театар Штип
Театар "Војдан Чернодрински"
(официјална програма)

50.

24:00 Горан СТЕФАНОВСКИ
ДУПЛО ДНО
Дипломска претстава во класата на: Доц. М-р.
Роберт ВЕЉАНОВСКИ
Универзитет за аудиовизуелни уметности ЕСРА –
Скопје
НУЦК "Марко Цепенков"
(придружна програма)
Понеделник, 15 јуни
12:00 Промоција на театарска литература
Монографија за Бранко Ѓорчев
Списание СУМ
,,Малцинствот во еден,, од Трајче Кацаров
промотор
Д-р Ана СТОЈАНОСКА
Фоаје - НУЦК "Марко Цепенков"
19:00 Мартин МЕКДОНА
ПРЕДАВАЊЕ
Режија: Ќендрим РИЈАНИ
НУ Албански театар – Скопје
Театар "Војдан Чернодрински"
(официјална програма)
21:30 Благица СЕКУЛОСКА
БЕЗЉУБНИ
Режија: Златко СЛАВЕНСКИ
НУ Драмски театар – Скопје
НУЦК "Марко Цепенков"
(официјална програма)
24:00 Олег и Владимир ПРЕСЊАКОВИ
ТЕРОРИЗАМ
Режија: Јордан СИМОНОВ
НУ Македонски народен театар – Скопје
Театар "Војдан Чернодрински"
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o gl e d a lo n a f es t i va lo t
50. Makedonski teatarski festival
"Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
Pokroviteli:
Ministerstvo za kultura na Republika
Makedonija
Sobranie na Op{tina Prilep

@iri komisija:
Toni Mihajlovski
\or|i Jolevski
Ilber Murtezi

Sobranie na MTF:
Valmir Aziri - Tetovski teatar - Tetovo
Senko Velinov - Makedonski naroden teatar Skopje
Robert Veqanovski - Dramski teatar - Skopje
Jordan Vitanov - Teatar Veles
Jelena @ugi} - Teatar "Komedija" - Skopje
Adem Karaga - Albanski teatar - Skopje
Traj~e Kacarov - Teatar [tip
Atila Klin~e - Turski teatar - Skopje
Dragan Maxirov - Teatar Strumica
Robert Pavleski - Teatar Kumanovo
Maja Stevanovi} - FDU - Skopje
Goran Stojanovski - Teatar Ohrid
Toni ^atleski - Teatar Prilep

Sekretar na MTF:
Stojan Dam~eski

Izvr{en odbor na MTF:
Senko Velinov - pretsedatel
Jordan Vitanov - ~len
Atila Klin~e - ~len
Valentin Svetozarev - ~len
Toni ^atleski - ~len
Umetni~ki direktor:
Petar Temelkovski
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Tehni~ki sekretar:
Qup~o Todorovski
Bilten na 50. MTF
“VOJDAN ^ERNODRINSKI” - Prilep
Za izdava~ot: Petar Temelkoski
Urednici na Biltenot: Elizabeta Mitreska,
Karolina Micevska, Svetlana Risteska,
Karolina Durlo i Qup~o Murgoski
Fotografii: Elizabeta Mitreska, Svetlana
Risteska i Karolina Micevska, "Fan"
produkcija.
Makedonski teatarski festival
“VOJDAN ^ERNODRINSKI” - PRILEP
NU Centar za kultura “Marko Cepenkov”
7500 Prilep
tel.: 048/401-630 ili 425-520
faks: 048/401-631
E-mail: mtf_vc@yahoo.com, info@mtf.com.mk
www.mtf.com.mk
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