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MTF "VOJDAN ^ERNODRINSKI"

MAGIJA [TO PLENI
,,Miris na teatarskata scena. Mnogu lu|e vo publika. Sve~ena
atmosfera i magija koja se slu~uva koga }e se izgasnat svetlata,,. Ete
,,
taka go pametam festivalot ,,Vojdan ^ernodrinski u{te koga bev mala
veli akterkata Katerina ^akmakoska- Klin~eska.

- Sekoga{ go do`ivuvav kako ne{to interesno i edvaj go do~ekuvav. Gi
vpivav site pretstavi. Edna od niv nikoga{ nema da ja zaboravam ,,Polkovnikot ptica,, za{to taa godina pobedi na festivalot. Toga{
ve}e znaev deka sakam da bidam del od nego. Sleduva{e zaminuvawe na FDU i
u~estvo so studenskite pretstavi. Odgovornosta i vozbudata ne se
opi{uvaat so zborovi. Profesionalnoto u~estvo potoa be{e so
,,Kavkaskiot krug so kreda,, na Martin Ko~ovski i nagradata za
pretstava vo celina, pa so ,,Zmejovata nevesta,, na Nela Vito{evi}. Toa e
eden detski son koj stana jave. Da ne zboruvam za dru`bite vo bife, kolku
utra sme pre~ekale tamu. Ima ne{to posebno vo ovoj festival, {to go
nema nikoj drug. Se nadevam dolgo, u{te dolgo }e bidam del od nego - dodava
akterkata od teatraot,,Vojdan ^ernodrinski,,.
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GL E D A V M E . . .
NU Teatar Komedija Skopje
“MNOGU VREVAZANI[TO” Vilijam [ekspir
re`ija: Dejan Projkovski
I g r a a t : A t a n a s A t a n a s o v s k i , Va l e n t i n
Kostadinovski, @arko Dimoski, Ilija Ilioski,
Robert Ristov, Edmond Sotir, Krste Jovanovski,
Erdoan Maksut, Zorica Nu{eva, Nina Dean,
Kristina Lasovska, Eva Skenderovska

p r e t s ta v ata . . .
Muzikata e taa koja ja ispolnuva i vrzuva
re~isi tri~asovnata pretstava so nastapot vo `ivo na bendot koj go so~inuvaat akteri. Qubovnite
sre}ni i nesre}ni migovi me|u dvojkite Beatri~e i Benedikt odnosno Klaudio i Hera se smesteni vo
Mesina. Mladata akterska ekipa niz igra i pesna, sozdava hrabra i radikalna {ekspirovska pretstava
vo koja `anrovite se pretopuvaat. Zapo~nuva so groteska, za potoa da otide vo tragedijata i povtorno
da se vrati vo komedija. Novina, eden nov na~in na ~itawe na [ekspir koj predizvikuva i solzi i
smeewe. Pretstava za teatarot i `ivotot, za sonot i javeto, odnosno teatarska magija.
Atanas Atanasovski: Re`iserot Projkovski dojde i ni ka`a deka }e go rabotime [ekspir, no
tekstot e mnogu kompliciran, deka te{ko koj od nas }e go “izvozi”. I pra{a dali znae nekoj da sviri? Se
sobravme jas, @are, Tino, sostavivme bend vo pretstvata, go skrativme tekstot i ja izvadivme
pretstavata, odli~no ispadna.
@arko Dimoski: Prilep~ani se publika so sens i mnogu sum gord {to nastapuvav pred mojata
publika bidej}i sum prilep~anec. Pretstavivme eden [ekspir, vo edno poinakvo svetlo so mnogu rok
vnatre, so bend koj ja “cimnuva{e” celata pretstava do kraj. Ova ne be{e klasi~na komedija, tuku
“cimnata” komedija kako {to vika{e i re`iserot Dejan Projkovski. Dobri 40 minuti od pretstavata
bea ~ista tragedija i nie toa go odrabotivme ~esno i sum gord {to ne prifati publikata.
Krste Jovanovski: Teatarot nema granici barem kako {to jas go imam sfateno vo ovie 30 godini
intenzivno dru`ewe. Mladite samo mo`e da ni dadat potstrek i pove}e adrenalin za onoj koj saka.
Akterot nikoga{ ne staree. Zadovolen sum od izvedbata na pretstavata i rabotata vo teatar Komedija
koj grabi so krupni ~ekori napred.

p u b l i k ata . . .
-
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Jaka pretstava, scenografija, energijata koja ja prenesuva pretstavata.
Moderna, interesna dinami~na , ne sum videl vakva dobra pretstava.
Pretstava so koncert vo nea, `iva, zabavna, no na momenti so izdol`eno dejstvie.
Glumcite bea zabavni, interesni.
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GL E D A V M E . . .
NT "Vojdan ^ernodrinski" Prilep
"Son na letnata no}" Vilijam [ekspir
Re`ija: Nela Vito{evi}
Igraa: Igor Angelov, Daniela Ivanoska, Marija
Spirkoska Ilijeska, Zoran Ivanoski, Dimitar
\or|ievski, Katerina ^akmakoska, Igor Trp~e,...

p r e t s ta v ata . . .
Pank prepro~ituvaweto na [ekspir e novoto
viduvawe na Vito{evi} na "Son na letnata no}". Niz
dinami~ni dvi`ewe na angliskata tradicija,
sozdadena e prikazna koja impresivno ja dolovuva
re`iserot, poddr`an od spektakularnata scenografija i hrabrata kostimografija. Akterite pak, na
pozicijata na visinata na zada~ata. Za{to ne samo {to smelo go stavaat [ekspir vo dene{ninata, tuku
i sozdadoa dopadliva pretstava, aktuelna za pomladite generacii. No, i za povozrasnite, koi tragaat
po otkrivawe na nasokite na moderniot dvi`ewa vo teatarot. Gostinot, Igor Angelov, zaedno so
Daniela Ivanoska, izodea atraktivna igra, vonstandardna i gledliva. So energi~nosta, uspeaja da go
zad`at vnimanieto i da predizvikaat burni reakcii na publikata na krajot od pretstavata. Iako
emotivno raneta, akterkata Marija Spirkoska Ilijoska, gore{e na scenata re~isi dva ~asa,
ilustriraj}i ja plasti~no ulogata na Hermija.
Mladiot nadaren akterski tim precizno gi sledel re`iserskite instrukcii , vnesuvaj}i ja
darbata i kreiraj}i pretstava koja ne se zaborava i ima idnina.
Nela Vito{evi} - re`iser - Pretstvata e rabotena i odigrana matemati~ki precizno. Kolku i
da se izmrda ne mo`e da izbega od su{tinata. Odli~o odigraa akterite, dadoa se od sebe. Najgolema
radost e da se raboti so ovoj ansambl. So niv gi dobivme najdobrite nagradi za pretstvata "Zmejovata
nevesta" na "... ^ernodrinski" pred dve godini. Se ~uvstvuvam dosta sigurno vo celata ekipa. Go igrame
[ekspir sovremeno pro~itan. Nikoj ne go postavuvi klasi~no. Taka bi go razbrale samo Angli~anite.
Ovaa tendencija na sovremeno ~itawe se neguva vo Evropa i se nao|aa spojot so dene{ninata.
Pretstavata e edna od najdobrite. ]e ima svoj `ivot i }e do`ivee u{te mnogu izvedbi.
Igor Angleov - akter - Sekoga{ koga igram na mojata mati~na scena kade po~nav i gi napraviv
prvite teatarski ~ekori, se ~uvstvuvam prekrasno. Mnogu od sega{nite kolegi koi go nosat teatarot
bea sredno{kolci. Drago mi e {to od toga{ se preresnati vo seriozen teatarski ansambl koj gi
diktira makedonskite tetarski trendovi.
Katerina ^akmakoska - akter - Vozbudena sum. Ne mo`am da gi sredam vpe~atocite. Mi mina
kako son. Ja obo`avam i pretstavata i smetam deka }e ostane na scenata. Specifi~na e, polna so
energija. Igrata na{ata mladost i `elba da istra`uvawe. Sozdadovme ne{to poinakvo zedno so
Vito{evi}.
Daniela Ivanoska - akter - Predizvik e [ekspir da se vidi vo druga svetlina, i za celata ekipa.
So otvoreno srce i polna doverba se prepu{tivme na Vito{evi}. Ne{to {to go znaeme kako klasika e
provokacija da se dekonstruira i da prenese od ponakva strana o~ekuvanoto na publikata, pa i
akterite. Pretstavata e izraz na novoto vreme, koe ne e tolku romanti~no. Poka`uvme edna temna
strana na sonot. Lu|eto sami treba da se pronajdat vo na{eto ~itawe.

p u b l i k ata . . .
Pretstavata mi izgleda{e kako zabavna igra za pove}e generacii, osobeno za pomladite. Nema
da ima zaborav, tuku }e ostavi dlaboka traga vo memorijata.
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GL E D A V M E . . .
НУ Тетовски театар - Тетово
" З А Л УД Н И Т Е Н АП О Р И Н А Л У БО ВТА "
ВИЛИАМ ШЕКСПИР
режисер: СУЛЕЈМАН РУШИТИ
Играат : ПЕТРИТ НЕЗИРИ , АРСИМ ФАЗЛИА ,
ЕЛМИР СЕЈФУЛАИ, ШПЕТИМ БЕАДИНИ, АРСИМ
КАЛЕЦИ, ЈЕТМИР АРИФИ, ЛИНДА ШАБАНИ,
МУЗАФЕР ЕТЕМИ , АЗРА САЛАИ , МОНА
МУСТАФА, ЕРМАЛ ЧАНГА, ХАСИМ МЕМИШИ,
БЕРАТ САЛИУ, АРЃЕНД ХАСАНИ, АЛТРИМ МАМУТИ и САМИ МУСТАФА

p r e t s ta v ata . . .
"Залудните напори на љубовта" е текст во кој се пренесуваат настаните поврзани со кралот и дел од
луѓето, од неговото благородништво кои губат драгоцено време освојувајќи жени. Се заколнуваат дека нема да
се женат, ама се им пропаѓа во вода. Па така започнуваат дејствијата. Режисерот Рушити одлично си ја сработил
задачата и на публиката и понудил претстава во која се играат две, можеби три претстави, затоа што е претстава
во претстава.
ПЕТРИТ НЕЗИРИ, актер
- Посебна чест ни е како Театар што настапуваме на јубилејното издание на МТФ,, Војдан Чернодрински,,.
Радосни сме што го одигравме помалку поставуваното дело на Шекспир. Задоволство ни беше нам на актерите
да играме, но сепак јазикот си прави бариери. Имавме малку публика. Ако се вложи малку повеќе позитивна
енергија, ќе има баланс. Нашите претстави вредат да се гледаат, затоа што имаат изградено процес на работа,
особено кога се работи со режисер кој има јасна цел. Нашите улоги во претставата беа повеќеслојни, имавме
одличен процес на работа со режисерот Рушити кој наметна слобода на израз, мислење. Бевме искрени во
истражувањата. Кога има таква соработка успехот е неминовен.
ЛИНДА ШАБАНИ, актер
- Малку бевме разочарани што немаше повеќе публика, но, сепак, ние си одигравме како што треба.
Игравме од почетокот до крајот претстава во претстава. Беше тешко сето да се пренесе на сцената. Работевме три
месеци на претставата. Трет пат доаѓам на фестивалот и добро се чувствувам. Се дружиме, разменуваме
искуства.
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GL E D A V M E . . .
NUCK "Aco [opov" - Teatar [tip
“Hotel ni na nebo, ni na zemja” Erih Emanuel [mit
Re`ija: Qup~o \orgievski
Igraat: Eftim Traj~ov \aurski, Milorad Angelov,
Kristina Atanasova Arsova, Mile Vrateovski, Marija
Min~eva, An|elka Na{kova, Viktor Arev, Elena
[orova

p r e t s ta v ata . . .
“Hotel ni na nebo, ni na zemja” e pretstava koja ja
nosi Kantovata poraka: “eti~koto ima izvorna smisla
vo `ivotot na ~ovekot” i pretstavuva ~in na scenskiot `ivot vo Makedonija koj treba da se do`ivee
za{to mo`e da se pretvori vo prazni~e koe mo`e ve~no da ve sledi. Osnovnite ~ovekovi
karakteristiki, dobroto, eti~koto odnesuvawe i obvrskite se sogleduvaat preku likovite vo
dejstvieto, odnosno preku nivnite iskazi, колку za sebe, толку za okolinata vo koja bile- `iveele, или za
odnosite so svoite bliski, so lu|eto, voop{to. A svetot me|u gore i dolu e usloven prostor, odnosno
re{enie koe proizleguva od ispolnuvaweto na odredeni zadol`enija, kako i od principite koi, pak, se
rezultat na moralnoto na~elo deka lesno ne se izleguva od sopstvenata ko`a, kako {to ne se vleguva
lesno vo tu|ata, bidejki ~ovekот e izlo`en na sebe si, na svoite sogleduvawa, razumot, mudrosta,
voljata i na se ona {to mu doa|a odnadvor.
Qup~o \orgievski, re`iser: Pretstavata ja nemav gledano u{te od premierata koja be{e pred
dva mesecа. Ve~erva mi se vide deka dobro legnala kaj akterite, ja zele vo svoiте race, dobro ja vozat,
sigurнo… Imav vpe~atok deka na po~etokot ima{e malku trema kaj site, no.. koga vidoa deka
vospostavija kontakt so publikata, se opu{tija do kraj i ja isteraa pretstavata sigurno… Dosega, na
ovoj Festival, sum bil mnogupati nagraduvan, i ne se optovaruvam so toa dali i ovoj pat }e ima nagrada,
najbitna nagrada mi e aplauzot od publikata na koja i se dopa|a ona {to nie go rabotime.
Eftim Traj~ov \aurski, akter : Mislam deka se pretstavivme dostojno na ovoj Festival.. kako
podmladen anasambal na teatarot od [tip, kone~no imame dobra pretstava i po toa kako ne prifati
publikata jas sum prezadovolen, osoebno i поradi toa {to ovaa publika e poprefineta, tipi~no
teatrska vo odnos na voobi~aenata. Dodega sme imale 15 izvedbi, no, mislam deka ovoj pat be{e sosema
poinaku, kako da ni be{e prv pat..zatoa zadovolstvoto e u{te pogolemo….!!!
An|elka Na{kova, akter: Ve~erva imavme malku poinakva energija bidejki go promenivme
prostorot..no, ne be{e mnogu porazli~no od ona {to dosega sme go odigrale na mati~nata
scena..zadovolna sum od toa {to go odigravme..nagrada ne o~ekuvam, no…pogolema nagrada od aplauzot
na publikata mislam deka ne postoi, a prilepskata publika odli~no reagira{e, {to za nas e siguren
znak deka i se dopadnavme…!!!

p u b l i k ata . . .
Vera Trajkoska:
Interesna pretstava vo koja akterite imaa odli~na izvedba, iako se raboti za mladi lu|e i
malku morbidna tema. Pretstavata ima jasna poraka koja mislam lesno dopira do obi~niot ~ovek, a toa
e najbitno pretstavata da bide razbirliva za publikata….
Stefan Dimeski:
Mi se dopadna pretstavata vo celost. Temata e tolku sekojdnevna, a na~inot na koj e
razrabotena ja pravi interesna za gledawe, bidejki ne zamoruva, tuku, naprotiv, i od najcrniot moment
kako da izvira pozitivna energija…
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50 godini MTF "Vojdan ^ernodrinski"
R e k oa . . .
д-р Ана Стојаноска, театролог

Педесет години фестивал, педесет години театар
Љубовта кон театарот, кој ми стана и професија и мисија, му ја
должам на Фестивалов. И секогаш кога треба да говорам или пишувам
за него, во мене се јавува еден глас на минатото, кој не е полн патетика
или носталгија, туку напротив, еден глас на учител (мислам дека може
да му го препишам на драгиот професор Илија Милчин), кој ме храбри
да го следам Фестивалов, да му ги наоѓам мааните, да му ги
потврдувам доблестите или пак да ја пронајдам нишката што ќе го
Foto: Darko Hristov
поврзува тоа митско минато со иднината што треба овој Фестивал да ја
има.
Исклучително е важно овој наш Фестивал да трае и опстојува и понатаму.
Педесет години фестивал е голем јубилеј. Фестивалите ја имаат таа благородна мисија да
покажат каков е театарот на еден простор, една култура во одреден временски период, а во овие педесет
години нашиов фестивал беше и е огледало на македонскиот театар и на македонската драма.
Лично, од повеќето функции на фестивалов, во овие педесет години, мислам дека приоритет и давам на
промоцијата на македонската драматика, на мотивацијата да се создава македонска драма и да се води
сметка за зачувување на театарското минато. Сериозните фестивали, кои во своето портфолио бројат
повеќе децении активна работа, денес се фокусираат на спој на традицијата и новото, користејќи ги
сите ресурси од својата култура. Би сакала нашиот фестивал да го трасира својот пат по примерот на
големите европски и светски театарски фестивали, да се грижи за своите театарски уметници, да ги
мотивира театролозите и теоретичарите, да ја негува својата публика. Прилеп е епицентарот на
театарската култура, токму поради овој фестивал, поради големите актери, режисери, писатели,
сликари, кои го создавале првиот театар и се бореле за негово опстојување, затоа Прилеп има публика
која е секогаш во близок контакт со фестивалот. Оваа публика сите овие педесет години му е како прв
критичар, прв читател на фестивалот. Тука е да го искара и да го пофали, да одмолчи или да го испрати
со овации.
На македонскиот театар му треба ваков фестивал. На македонската култура и треба ваков
фестивал. Поточно, и треба фестивал кој ќе ја промовира, презентира и етаблира македонската
драматика и македонскиот театар. Затоа, нам, на сите кои театарот ни е лична опсесија, пасија и
професија, ни останува да го креираме фестивалот во насока на долго опстојување.
Среќен јубилеј, уште многу години театар!
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50 godini MTF "Vojdan ^ernodrinski"
R e k oa . . .
Blagoja Iv~eski, akter

Od 'rkulec do ogromno steblo
Pedeset godini! Veli~estven jubilej! Da si spomneme za
Isusovata parabola za sinapovoto seme: "...Toa e najmaloto od site
semiwa, no, koga }e izrasne, pogolemo e od site rastanija...".
A znae li dene{nava generacija kade se pojavi 'rkulecot na semeto od
ova grandiozno steblo, na ovoj Makedonski teatarski festival
"Vojdan ^ernodrinski"?
Neobi~no! ]e objasnam, }e gi postsetam dene{nive wubiteli na
teatarot i dene{nive teatarski dejci. 'Rkulecot se pojavi pod
Kameniot most na Vardar vo Skopje.
Bevme na turneja niz Makedonija. Patuvavme od Kumanovo za Tetovo. Se zadr`avme vo Skopje. Avtobusot
parkiran pod mostot na Vardar. Direktorot Mihajlo Mihajloski i kolegata Rampo Koneski treba{e da
se sretnat so rakovodstvoto na toga{noto Zdru`enie na dramskite umetnici na Makedonija (Ilija
Mil~in i Boris Stefanovski). Zdru`enieto ima{e re{eno da se formira Teatarski festival
(toga{Teatarski igri). Ubavo. No, nikoj od teatrite ne saka{e, ne se osmeluva{e da ja prifati
organizacijata. Najmnogu se pla{ea od toa dali }e ima publika. Ne se to~ni po nekoi tvrdewa deka
Zdru`enieto u{te vo samiot po~etok re{ilo Igrite da se odr`uvaat vo Prilep. Naprotiv! Se nudea na
pove}e teatri, no nikoj ne saka{e da gi prifati. Ednostavno, se pla{ea. Mihajloski i Koneski bile
zamoleni od rakovodstvoto na Zdru`enieto, prilepskiot teatar da ja prifati organizacijata. Se
sobravme vo avtobusot (parkiran pod mostot), Direktoroto ni ja soop{ti molbata. Treba{e site, kako
kolektiv, da glasame. Se pla{evme i nie. Seriozna be{e rabotata. Problemi }e ima mnogu. Zami`avme
pred problemite i gi krenavme racete. Izglasavme! Na{iot teatar }e bide doma}in na Igrite. Se rodi
festivalot. Kako kaj sekoe novoroden~e prisutni se i detskite bolesti. No, entuzijazmot golem,
`elbata da bideme dobri doma}ini u{te pogolema. Anga`iran celiot kolektiv. De`urstva 24 ~asa. Gi
pre~ekuvavme i ispra}avme gostite, kolegite. Sami pravevme sendvi~i i nabavuvavme osve`itelni
pijaloci. Dodeka akterite od soodvetniot teatar ja simnuvaa {minkata, nie vo foajeto ve}e gi
postavuvavme masite i go prigotvuvavme koktelot.
Vedra atmosfera! Neobi~no vedra!
Eventualniot najgolem problem (publikata) voop{to i ne se po~uvstvuva. Domot na kulturata u{te ne
be{e izgraden, a teatarskata sala be{e pretesna za da gi primi site qubiteli na teatarskite pretstavi.
Se izgradi Domot. Se re{i problemot so brojot na gleda~ite. Sega mo`ea da vlezat vo salata i trojno
pove}e. I vleguvaa.
A strani~ni problemi mnogu. Finansiski, organizacioni, pa i kadrovski. Seto toa se sovladuva{e so
ogromene napor. So ogromen trud. Tri godini bev sekretar na Sovetot na Igrite. Vo toa vreme, re~isi,
site organizacioni problemi pa|aa tokmu na sekretarot.
Nekoga{so pogolem uspeh, nekoga{so pomal, no opstojuva{e Festivalot. Raste{e! Za da porasne vakov
kako {to e sega. So pogoleme op{testvena gri`a, so profesionalizirano rakovodstvo i administracija
kako {to prilega na edna vakva smotra na profesionalanite teatri od na{ava zemja.
Raste Festivalot! Se razvi i porasna 'rkulecot i stana ogromno, pedesetgodi{no steblo, koe sekoja
godina se ragranuva se pove}e i pove}e. Steblo koe ra|a prekrasni plodovi, voshituva~ki akterski
rezultati.
Pedesetti pat Prilep }e bide doma}in na Festivalot, koj se rodi i porasna ovde. ^ESTIT JUBILEJ!
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PROMOCII . . .
Монографија за актерот Бранко Ѓорчев
Со инс ерти од неговите улоги, пред
почитувачите на неговото дело точно напладне во
Центарот за култура „Марко Цепенков“ беше
промовирана монографијата за актерот Бранко Ѓорчев.
За Роберт Велјановски, директор на Драмски театар од
Скопје која на Ѓорчев му беше матична сцена, Ѓорчев
беше исклучително плоден уметник со специфично
креативен актерски израз.
-Бранко Ѓорчев на македонската театарска сцена беше
присутен повеќе од 30 години, со исклучително плоден и специфичен креативен, длабок и траен актерски израз.
На сцената на Драмски театар одигра 46 лика и уште десет на сцената на Македонскиот народен театар и
театрите во Куманово, Битола, Струмица..., а во опусот му се запишани и премиери на претстави во Париз и
Дубровник (Дубровнички летни игри). Ѓорчев одигра и 26 ликови во ТВ серии, филмови, драми, документарни и
образовни програми, рече Велјановски.
Според театрологот Ана Стојаноска оваа монографија чиј приредувач е театарскиот критичар Лилјана Мазова, е
дел од големиот мозаик за актерот Бранко Ѓорчев.
Како сите мозаици е составена од повеќе комплементарни елементи, секој елемент со свој автор ( има
текстови на актери режисери писатели) и секој со своја страна на приказната. И тука се гледа умешноста на
приредувачот на монографијата, мазова, да ги спои сите тие разноласија во една целина, рече Стојаноска.
Она што ја прави репрезентативна оваа монографија, нагласи промоторот Стојаноска, е снимениот ДВД
материјал кој ретроспективно ни ја доближува богатата актерска личност на Бранко Ѓорчев.
Приредувачот на монографијата за Бранко Ѓорчев, театарскиот критичар Лилјана Мазова се заблагодарува на
големиот видео-материјал што на располагање за потребите на монографијата го даде Македонската радио
телевизија.
Настојував да ги спојам сите текстови на авторите во монографијата и нагласив да ја има емотивната
компонента. На крајот сфатив дека сите сме го сакале
Бране, рече Мазова.
Бранко Ѓорчев беше уметнички директор (2000-2002) и
директор (2006-2013) на Драмскиот театар, членуваше во
разни одбори, предаваше ораторство на Правниот
факултет и на Универзитетот ЕСРА, добитник е на повеќе
театарски награди и признанија, како и на наградата
„Климент Охридски“.
Посебен примерок од Монографијата за Бранко Ѓорчев,
промоторите и врачија на мајката на актерот, Добрила, која
се заблагодари што му е укажана оваа чест на нејзиниот
син.
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PROMOCII . . .
,,
,,Малцинството во еден од Трајче Кацаров мини театарски есеи
,,
,,Малцинството во еден од Трајче Кацаров е дело во кое се напишани мини театарски есеи кои се
читаат во еден здив рече промоторот, драматургот Братислав Димитров.
- Овие негови вињети, бравури или духовни пируети се вистинско гурманско четиво за секој
театарски експерт, но и за секој обичен читател, што е недостижен идеал за многу книги. ,,Малцинство во
,,
еден е книга која става крај на опширните и сувопарни теоретски еквибилистрики и отвора нов почеток.
Документарно е прецизна, стручно убедлива и духовито разиграна- рече Димитров.

СПИСАНИЕТО "СУМ" ПОСВЕТЕНО НА ТЕАТРОТ
Списанието за уметност СУМ, чиј издавач е Центарот за културни иницијативи од Штип, а чиј
главен и одговорен уредник е Трајче Кацаров, е посветен на македонскиот театар.
- Ова списание сега има нова насока, насочено ќе е кон театарот. Да ги следи театарските настани. Да
зборува за театарот, а има поглавје и за тетарологијата изјави уредникот Кацарев.
На почетните страници е објавено интревјуто со Љубиша Георгеивски, од кого Кацаров е
воодушевен, потоа се објавени интервјуата со Братислав Димитров, Љупчо Георгиевски, Васил Зафирчев,
со Наташа Поплавска,... како и театролошкиот дел од Кацаров насловен ,,Театарот како палиндромски
,,
текст .

50.

Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep

12

I Z LO @ B I . . .

Со преку 150 предмети сублимат на МТФ

Во фоајето на ЦК ,,Марко Цепенков,, поставена е
изложба на фотографии, документи, материјали, костими.
Изложбата, вели авторот д-р Јелена Лужина, е посветена на
сите добитници на наградите, на сите учесници во
претставите.
- Презентирани се 49 фотографии од исто толку
претстави кои добиле Гран при. Претставата не постои без
актер, без режисер. Симболички се застапени сите актери
што минале низ 50 години фестивал и играле во претставите.
Од другата страна, се претставени фотографиите од актерите
кои добиле награда за животно дело која започнала да се
доделува од 1986 година, а прв добитник е Љубиша Трајкоски. Овде симболички се сите кои ги удриле темелите
на македонскиот театар. Има и неколку костими кои имаат награда за сценографија. Во четири витрини се
изложени материјали и документи од историјата на фестивалот. Изложена е Првата награда што се доделувала
на фестивалот - статуата на божицата Талија, документите од првите фестивали. Потоа втората награда релјеф
со ликот на Војдан Черндорински и третата што сега се додлеува со комплетната документација. И во четвртата
витрина е презентирана - изадавачката дејност на фестивалот вели д-р Јелена Лужинна, потенцирајќи дека
преку изложбата се прави сублимат на 50 години МТФ,, Војдан Чернодрински,,.

Plaketa za CK "Marko Cepenkov"
Sobranieto na MTF "Vojdan ^ernodrinski" mu
dodeli plaketa na Centarot za kultura "Marko Cepenkov" za
u~estvo i poddr{ka na festиvalot vo 50 godi{niot razvoj na
manifestacijata.
CK zaedno so starata sala na teatarot e sredi{te na
festivalskata programa. Kulturnata ustanova prakti~no e
logistika na manifestacijata. Ne samo pridonesot od
organizaciski, tehni~ki i prostoren karakter, odnosno
pokriv na manifesticijata, CK e i krucijalen u~esnik za
bezprekorno organiziarawe na festivalskiot repertoar,
bez razlika dali stanuva zbor za programata vo konkurencija,
von konkurencija i pridru`nite manifestacii. Zatoa
Festivalot se odr`uva vo Prilep, spored site evropski
standardi za vakov karakter.
Umetni~kiot direktor na MTF Petar Temelkovski ja
predade nagradata na direktorot na CK "Marko Cepenkov"
Toni ^atleski na po~etokot od pretstavata "Son na letnata no}" na prilepskiot teatar.
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AT M O S F E RA . . .

Okolu Festivalot. Vo foajeto od Domot na
kulturata prijatelite na poezijata se dru`eja na
promocija so Daniela, Trp~e, Dimitar, Bor~e i Kate.
Bea promovirani
"Sni{ta i seni{ta" od Bor~e Grozdanov i
"Na popatnina kon Doma" od Katerina Grozdanova
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Понеделник, 15 јуни
(презентација на откупените драмски текстови од
министерството за култура за 2015)
19:00 Мартин МЕКДОНА

Д-р Ана СТОЈАНОСКА

ПРЕДАВАЊЕ

Фоаје - НУЦК "Марко Цепенков"

Режија: Ќендрим РИЈАНИ
НУ Албански театар – Скопје

18:00 според раскази на Драги МИХАЈЛОВСКИ

Театар "Војдан Чернодрински"

ПРИКАЗНИ ОД ШЕСТИОТ КАТ

(официјална програма)

Режија: Деан ДАМЈАНОВСКИ
НУЦК „Ј.Х.К Џинот“ - Театар Велес

21:30 Благица СЕКУЛОСКА

Театар „Ј.Х.К. Џинот“ - Велес

БЕЗЉУБНИ

(официјална програма)

Режија: Златко СЛАВЕНСКИ
НУ Драмски театар – Скопје

18.00 Патрик МАРБЕР

НУЦК "Марко Цепенков"

ПОБЛИСКУ

(официјална програма)

Режија: Милош Б. АНДОНОВСКИ
Дипломска претстава по театарска режија на

24:00 Олег и Владимир ПРЕСЊАКОВИ

Милош Б. АНДОНОВСКИ во класата на вонр.

ТЕРОРИЗАМ

проф. м-р Златко СЛАВЕНСКИ и

Режија: Јордан СИМОНОВ

асс. м-р Куштрим БЕКТЕШИ

НУ Македонски народен театар – Скопје

Факултет за драмски уметности - Скопје

Театар "Војдан Чернодрински"

Театар "Војдан Чернодрински"

(придружна програма)

(официјална програма)
20.30 Дејвид ХЕР

Вторник, 16 јуни

СИНАТА СОБА
Дипломска претстава по актерска игра во класата
на вонр. проф. М-р Златко СЛАВЕНСКИ

12:00 Промоција на книгата ,,Мојот театар,,

Факултет за драмски уметности - Скопје

од Ристо Стефановски

НУЦК "Марко Цепенков"

Промотор Блаже Миневски

(придружна програма)

ДРАМСКО ЧИТАЊЕ
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22:00 Вилијам ШЕКСПИР
СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ
Режија: Александар ПОПОВСКИ

19:00 Фредерико Гарсија ЛОРКА

НУ Турски театар – Скопје

KРВАВИ СВАДБИ

НУЦК "Марко Цепенков"

Режија: Љупчо ЃОРГИЕВСКИ

(официјална програма)

НУЦК „Антон Панов“
Народен театар – Струмица

24:0 Благоја РИСТЕСКИ - Платнар

НУЦК "Марко Цепенков"

DELIRIUM TREMENS

(официјална програма)

Режија: Игор ТРПЧЕСКИ
Театарска работилница ПРИЛЕП копродукција со
Театар „Војдан Чернодрински“ – Прилеп

22:00 Василиј СИГАРЕВ

Театар "Војдан Чернодрински"

ДЕТЕКТОР ЗА ЛАГИ

(придружна програма)

Режија: Ненад ВИТАНОВ
НУЦК „Григор Прличев“
Народен театар – Охрид

Среда, 17 јуни

Театар "Војдан Чернодрински"
(официјална програма)

12:00 Промоција на театарска литература
Драми – Владимир Костов
Димитар Ќостаров
Д-р Ана СТОЈАНОСКА
Фоаје - НУЦК "Марко Цепенков"
ИЗВЕСТУВАЊЕ

СЕ ИЗВЕСТУВААТ ПОСЕТИТЕЛИТЕ ДЕКА
ДИПЛОМСКАТА ПРЕТСТАВА ПО ТЕАТАРСКА РЕЖИЈА ,,ПОБЛИСКУ,, ВО РЕЖИЈА НА
МИЛОШ Б. АНДОНОВСКИ, НА ПРОФ. ЗЛАТКО СЛАВЕНСКИ И АСИС. м-р КУШТРИМ
БЕКТЕШИ, ЌЕ СЕ ИГРА ВО ТЕАТАРОТ
,,ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ,, ВО 18.00 ЧАСОТ.
ХХХХ
ДИПЛОМСКАТА ПРЕТСТАВА ПО АКТЕРСКА ИГРА
,, СИНАТА СОБА,, ВО КЛАСАТА НА ПРОФ.
м р ЗЛАТКО СЛАВЕНСКИ НАМЕСТО ВО СРЕДА ЌЕ СЕ ИГРА ВО ВТОРНИК ВО 20.30 ЧАСОТ ВО
ЦК,,МАРКО ЦЕПЕНКОВ,,
ОД МТФ,, ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ,,
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@iri komisija:
Toni Mihajlovski
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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
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Stojan Dam~eski
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