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Афирмација на младите драмски автори
Генерално, во Македонија имаме една алка која е слаба, а тоа е
драмското писмо. Напорно се работи да се зајакне таа алката. Секој од
нас, како завршени драматурзи, се обидува да го даде својот дел за да ја
потполнеме таа празнина. Мене, особено фокусот како на жена ми е
насочен кон „женското писмо“ кое недостасува. Ние ја имаме Жанина
Мирчевска, ама е една и е малку. Тука ја пронајдов потребата да дадам
нешто. За да го утврдиме идентитетот и за сето она за кое се бориме,
многу е важно да твориме. Тогаш оставаш белег зад себе.
Фестивалот секогаш ја негувал таа традиција, да им даде шанска
на младите автори за да може да го пополниме вакуумот. Јас бев
наградена на МНТ- конкурсот, пред четири години. Чекав да дојдат
моите пет минути. Сега се случија. Едноставно сум воодушевена затоа
што ги имав шансата и привилегијата да бидам дел од тие алхемиски
процеси од мислата во мојата глава, до сцената, пред публиката која
реагира заедно со актерите. Би посакала секој автор да го доживее тоа.
Секој млад македонски автор, без разлика на квалитетот, мора да ја
добие оваа шанса. А Tеатарот, Фестивалот се практичната работа.
Учиш од глумците, од режисерот, од публиката. Само така можеш да се
надградуваш.
Благица Секулоска, млад драмски автор
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МТФ огледало на македонскиот театар
За наградата?
Откако н # објавија како годинашни
добитници, сите тројца - Благој Чоревски, Мето
Јовановски и јас - меѓусебно си рековме, на шега во
која има и трошка вистина, дека сме наградени по
грешка. Поточно - пред време. Бидејќи нашите
животни дела се уште ги одработуваме и
доработуваме. И не ни помислуваме да се откажеме
од предизвиците кои се пред нас.
Многу ми импонира што сум наградена токму со
Мето и со Чоре, двајца актери од најголем можен
формат. Во средината на седумдесетитте години,
кога нивната актерска генерација абруптивно
влегува во македонската театарска продукција, и тоа преку сцената на Драмски театар, целосно се сменија
стандардите во она што Илија Милчин милуваше да го нарекува македонска глума. Таа тектонска
промена, експлицитно се гледа во снимката од легендарната претстава „Диво месо“ од 1979 година: Мето,
Чоре, Ненад Стојановски, Петре Темелковски, Снежана Стамевска, заедно со Ацо Ѓорчев и Милица
Стојанова, покажуваат на кој начин македонскиот театар влегува во една нова креативна фаза. И го
доживува коперниканскиот пресврт.
Ми импонира, исто така, што сум трет македонски театролог кој ја добива оваа награда. Првите двајца се
моите професори Ацо Алексиев и Благоја Иванов, луѓе кои ме „задолжиле“ да го продолжам она што тие го
започнале. За разлика од актерите, писателите, режисерите, сценографите..., чии остварувања се гледаат,
театролозите се „заднинска формација“, „невидливите“ протагонисти „задолжени“ да се грижат за сите
сегменти од театарската историја. Мојот сопруг н# нарекуваше „грдите театарски пајчиња“ кои никогаш
нема да станат лебеди.
Почнавте од ништо и еве каде стигнавте!?
Пред 28 години, кога дојдов во Македонија и со себе го донесов својот театролошки занает, не го знаев
дури ниту јазикот. Не знаев кој е кој во историјата на македонскиот театар. Ниту што е што. Се соочив со
митовите и со легендите, ама не и со објективно истражената фактографија. Во македонската театрологија
симболички влегов токму во Прилеп, 1988 година, кога Ацо Алексиев ме покани да учествувам во дебата за
актуелните состојби во македонскиот театар. Како вистински штребер, се подготвив така што тргнав од
театар до театар и ги запишував бројките: колку вработени актери, колку квадрати сценски простор, колкав
и каков репертоар... Бидејќи не го знаев јазикот, зборував хрватски...
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Пред некој месец, кога ги читав сите
можни весници за да ја напишам монографијата
за 50-годишнината на фестивалот, убаво се
изнасмеав кога во тогашната социјалистички
сива „Нова Македонија“ (која Љубиша
Георгиевски ја нарекуаше „Жен мин жибао!“!) го
прочитав текстулето во кое се коментира тој мој
прв јавен театролошки настап: некоја си таму
дојденка, дојдена од кој знае каде и кој знае зошто,
се осмелува нам - еј, нам! - да ни зборува за
нашите театарски состојби!
Во изминативе 28 години, практикувјќи го својот
театролошки занает најдобо што можев, работев
како професор по историја на македонска драма и
театар, втемелив Институт за театрологија и
студии по театрологија во рамките на кои
десетици и десетици млади луѓе ги започнале своите научни кариери во оваа област, собрав едночудо
исклучителна театрографска граѓа и ја организирав нејзината дигитализација, објавив повеќе од шеесет
книги, го втемелив театарскиот музеј...
Следно - театарски музеј?
Да, огромен и немерливо важен проект кој треба да се заврши до крајот на 2019 година. Ќе биде тоа
музеј на 21 век, еден од оние кои сега се прават низ белиот свет: виртуелен, дигитален, моќен, необичен...
Според проектната програма, која неодамна ја завршивме, ќе биде тоа музеј, кој секому ќе му ја дава
можноста да се движи низ македонската театарска историја во сите насоки. Преку големите екрани, кои ќе
бидат разместени низ фоајеата на новиот МНТ, но и преку мобилните телефони, таблети и сите можни
информатички чудесија на денешнината, посетителите ќе ги одбираат и самостојно ќе ги комбинираат
„приказните“ за луѓето, претставите, настаните, зградите...
Имате ли наследници?
Се разбира, цели купишта! Нивниот симболички челник е токму прилепчанката Ана Стојаноска, која
и ме наследува како професор по македонска драма на ФДУ.
И, на крај, колку МТФ е значаен?
Многу! За неговото значење биле свесни и луѓето што го покренале пред 50 години. Нив ги предводел
Илија Милчин, пак еден прилепчанец, убеден - како што велел - дека Прилеп е добра почва не само за тутун,
туку и за театар. Во првата фестивалска програмка, онаа од 1965, тој како мото ја ставил фамозната
реченица на Хамлет која вели дека театарот треба да е огледало на епохата.
Во изминативе 50 години, МТФ навистина бил огледало на македонскиот театар.
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GL E D A V M E . . .
NUAlbanski teatar - Skopje
"Predavawe" Martin Mek Donah
Re`ija: ]endrim Rijani
Igraat: Adem Karaga, Amernis
Jovanoska Nok{i}i, Luran Ahmeti i
Xevdet Ja{ari

p r e t s ta v ata . . .
Sve`o dramsko ostvaruvawe za
trogatelna vistina za op{testvoto vo
koe `iveeme. Potragata po dlankata na eden ~ovek e sudbina, koja se pretvorila vo del od
du{ata, odzemena nasilno. Pretstavata poplavuva so `elbata za `ivotот i smrtта, so
streme`ot za qubovта i izmamaта, za doverbaта i odmazdaта, odnosno, relaciite na narkozavisni~ka dvojka. Crnata komedija e sli~na so dene{ninava. Toa dava aktuelnost, iako
tekstot e baziran na vistinska prikazna vo eden amerikanski grad, podelen so reka, no i
podelen na identitetski i rasisti~ki mnenija.
]endrim Rijani - re`iser, - Претставата е otslikuvawe na realnosta na ovie prostori,
so site nedostatoci i problematiki, со site radosti i tagi. Posveten e pogolem del na
dramata, nasproti komi~nosta na tekstot.
Adem Karaga - akter, gi poka`avme ve{tinite na profesionalen pristap, dostoen za
festivalskata publika.
Luran Ahmeti - akter, Nasproti iskustvata so seriozni likovi, tolkuvav uloga na
narko-zavisnik. Preku nekakva pogolema sloboda vo izrazot, pretstavata ja donesovme vo
poinakva svetlina.

p u b l i k ata . . .
- Interesna izvedba, pokraj jazi~nata bariera. Uspeavme da fatime ne{to od titlot za
prevod i da ja dolovime idejata na re`iserot. Ocenkata za igrata na ~etvoricata akteri e
desetka.
- Pretstvata e potvrda deka jazikot ne e pre~ka во komunikacijaта сo umetnosta. Ni{to
ne razbrav ili se razbrav, oti malku pro~itav za prikaznata. Toa be{e dovolno da gi
protolkuvam tolkuva~ite na roljite niz nivnite dvi`ewa, gestovi...
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GL E D A V M E . . .

НУ Драмски театар Скопје
„Безљубни“ од Благица Секулоска
Режија: Златко Славенски
Играат: Димитрија Доксевски, Сања Арсовска,
Златко Митрески, Наташа Петровиќ, Александар
Степанулески

p r e t s ta v ata . . .
„Безљубни“ е текст на младиот драмски автор
Благица Секулоска. Тоа е приказна за љубовта, за
нереализираните желби и мечти. Одлуката, двајца кои се сакаат да го продолжат животот со други,
предизвикува низа последици кои влијаат на текот на животот дури на пет луѓе. Нивните животи ќе тргнат
кон пропаст без надеж дека нешто може да се подобри. Претставата поставена на сцената ги изнесува сиот
бол и јад, сиот чемер и неостварените желби и ги отвора прашањата дали ликовите може да ја прифатат
одговорноста за својот живот.
Златко Митрески, актер: На Фестивалот ми е второ учество. Прекрасно е што постои Фестивалот и би
сакал да има повеќе разговори потоа. Оваа ни е 5-6 изведба на претставата. Имам чувство дека е веќе
созреана. Моите сцени се многу конкретни. Ја сум задоволен од изведбата.
Сања Арсовска, актер: Претставата релативно ни е нова. Секогаш е убаво кога има можност да се игра пред
друга публика, овојпат фестивалската за таа да „пресуди“ дали претставата е добра. Убаво се чувствував на
сцената.
Наташа Петровиќ, актер: Ова е претстава која се занимава со една универзална тема-љубовта. Нормално,
секој поаѓа од личните искуства и доживувања. На сите ни беше многу мило што сме дел од Фестивалот . Јас
не може да кажам како сме одиграле на сцената. Се надевам дека публиката си создаде свое мислење. Беше
уживање додека ја работевме претставата. Текстот е одличен.
Александар Степанулески, актер: Мислам дека најбитното што го посочува претставата е она што ни се
случува во приватните животи, какви сме ние, во однос на тоа колку ги криеме работите што ги правиме.
Какви сме едни спрема други, колку сме „безљубни“, „љубни“, лицемерни или не. Какви сме дома, а надвор
сме поинакви, или колку сме искрени. Треба да се знае дека сме одговорни за своите животи. Фестивалот
слави јубилеј. Пред 10-ина години ги следев авангардните промени во театарот, сега фестивалот треба да се
занимава со тоа повеќе, а не со бројките.
Златко Славенски, режисер: Претставата беше еден студиозен процес. Текстот на Благица Секулоска н#
натера да се запрашаме за аспектите на театарскиот медиум, до каде може да одиме во поедноставувањето,
од една страна, и од друга, на „повистинувањето“ на тој процес на создавање претстави, и како подиректно
да комуницираме со публиката. Мислам дека на сцената дадовме едноставност која носи голема тежина,
слоевитост, која на поедноставен начин комуницира со публиката.

p u b l i k ata . . .
- Ми се допадна. Приказната е едноставна, универзална за љувовта, актерите беа одлични. Само што беше
долго.
- Убава претстава. Актерската игра беше со страст.
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GL E D A V M E . . .
NUCK "J.H.K Xinot" - Teatar Veles
"Prikazni od {estiot kat" spored raskazi na
Dragi Mihajlovski
Re`ija: Dean Damjanovski
I g r a a t : Va s i l Z a f i r ~ e v, A l e k s a n d a r
Veqanovski, Slavica Manaskova, Kiril
G r a v ~ e v, S a m o i l S t o j a n o v s k i , @ a r k o
Spasovski, Keti Borisovska, Aleksandar
\orgiev, Faik Mefailovski, Talija Nastova,
Jordan Vitanov, Slobodanka ^i~evska i Kica
Ivkovska.

p r e t s ta v ata . . .
Interesna piesa vo koja “Prikaznite od {estiot kat” odli~no korespondiraat so publikata,
pred s#, blagodarenie na majstorskata akterska igra na celiot ansambl, a osobeno na glavniot dvigatel
na teatarskoto dejstvo, Vasil Zafir~ev kako Ri~ard, no i na aktuelnosta na samiot tekst koj, vsu{nost,
e olicetvorenie na makedonskoto sekojdnevie. Uspe{niot i efektiven obid na re`iserot
Damjanovski na tolku serioznite temi da im stavi komi~en akcent, vo ovaa pretstava se poka`uva kako
poln pogodok. Vojnata, ramkovniot dogovor, u~estvoto na amerikanskiot faktor vo arbitriraweto na
sostojbite, banalnite sudski sporovi, no i mestoto i ulogata na mediumite vo celata taa
ra{omonijada, se segmentite, ili klu~nite sto`eri vrz koi uspe{no se potpira celata dramatika na
teatarskoto dejstvo.
Vasil Zafir~ev, akter: Zadovolen sum od ve~era{nata igra. Mislam deka postignavme sovr{en
spoj so publikata, koja, ve}e e prefineta i za koja sum siguren deka to~no znae {to saka, a toa go
poka`uva na najsuptilen na~in. Ova e edna dinami~na, aktuelna pretstava, bliska do obi~niot ~ovek, i
zatoa akterot ovde kako da ima dvojna uloga: onaa {to ja igra, no i onaa preku koja zadol`itelno treba
da ja izanimira publikata za da go ima soodvetniot fitbek.
Jordan Vitanov, akter: Ve~era{nata izvedba, koja mislam deka ni e 7-8, ~inam deka be{e edna od
najuspe{nite, ako ne i najuspe{na. Pozitivniot flud na razmenata na energii me|u nas, akterite i
publikata, mislam deka se fa}a{e vo vozduhot. Toa se ~uvstvuva{e i na scenata, {to e osobeno va`no
bidej}i samo taka nie, kako akteri uspevame so zadovolstvo da go izvadime i posledniot atom na igrata
od na{ite damari. Za takvoto ~uvstvo mo`ebi pridonese i faktot {to prileskata publika ima{e
mo`nost da go vidi i na{iot nov hram na umetnosta, na koj, nie sme mnogu gordi…

p u b l i k ata . . .
Preubava pretstava. Lesna, razbirliva, primamliva…Dolgo vreme ne mi se slu~ilo da
zaboravam kolku trae pretstavata…Ovde, ve~erva, imav potreba da gledam u{te i u{te…Sekoja ~est
za site, osobeno za Zafir~ev…
Nemam zborovi da go opi{am ~uvstvoto po gledaweto na ovaa pretstava… Prezadovolna sum...
Ednostavno, u`ivav vo ovie dva ~asa… Kamo sre}a site pretstavi da se vakvi… Bi sakala da osvojat
nekoja od nagradite, mislam deka zaslu`uvaat…
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GL E D A V M E . . .
NU Turski teatar - Skopje
"Son na letnata no}" Viljam [ekspir
Re`ija:Aleksandar Popovki
Igraat: Atila Klin~e, Suzan Akbelge, Tamer
Ibrahim, Osman Ali, Selpin Kerim Filiz
Ahmet, Nesrin Tair, Sla|ana Vujo{evi},
Aksel Mehmet...

p r e t s ta v ata . . .
U{te edna verzija na poznatiot tekst. Za 65 godi{ninata od ansamblot, so 15 akteri
tekstot e pretvoren vo pretstava na postojano balansirawe, na tancuvawe, me|u sonot i javeto,
me|u igrata i glumata, me|u qubovta i omrazata, me|u komi~noto i serioznoto. Interesen е i
teatarski vozbudliv eksperiment, koj upatuva na {umata kako lokacija na neograni~ena
sloboda. Sonot go dolovuva kako naт~ove~ki um. Zbogatuvawe na magi~noto viduvawe be{e
scenografijata na Sven Jonke i avtorot na muzikata Kiril Xajkovski.
Selpin Kerim, akter: Kako {to odminува vremeto, kako {to tehnologijata е otidena
napred, site akteriski vrednosti se izmestija kon sesema moderna varijanta na igra. Toa ne se
u~i. Go ima{ vnatre, a nekoj re`iser }e go izvadi.
Aleksandar Popovski, re`iser: Sonuvaat pove}e likovi. Kako da e tоa son vo son. Kako
da se multiplicira sonot na nekolku nivoa. Sekoga{ me fascinirala taa linija {to gi dvoi
dvata sveta. Kaj [ekspir toa e svetot na Atina, svetot na Gradot, na zakonite. Atina so
vladeewe na diktator bez mnogu prostor za qubov. I svetot na {umata, na slobodata kade
vladeat drugi bogovi i drugi pravila, иskustva da donesat vo realnostа za da go zbogatat
op{testvoto.

p u b l i k ata . . .
- Kako da sonuvav vselenski son, a ne da sledev teatarska pretstava. I igrata, i
scenografijata, i i muzikata predizvikaa voshit.
- Jazi~nata bariera ja nema{e. So titelot i so kreaciite na akterite, s# be{e stokmeno
za modernoto ~itawe na [ekspir.
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50 godini MTF "Vojdan ^ernodrinski"
R e k oa . . .
Мирјанка Р. Селчанец, писател и вљубеник во театарот

Честит да ни е јубилејот, Фестивалу!
Имав само 7-8 години кога првпат се сретнав и се „опив“ од
маѓијата со име театар. Ја гледав пиесата „Зона Замфирова“ . Мајка ми
преку АФЖ ме внесе во салата од која, по претставата излегов како
избезумена. Ме опи волшепството на спуштањето на црвената кадифена
стара завеса, од зад која излегуваа актерите и се поклонуваа. До ден денешен не успевам да се
„отрезнам“ од тоа пијанство..
Потоа, откако ја гледав пиесата „Мамзел Нитуш“ јас, иако само дестгодишна, редовно ги гледав
речиси сите претстави, стутулена во седиштето и возбудена до бескрај.
Си минуваа годините. Дојде и 1965. Таа година е јубилејна и за мене, исто колку и за нашиот
театар „Војдан Чернодрински“, и тоа од две причини: првата - се омажив, а втората - со мојот љубен ги
гледавме сите претстави од Првите театарски игри, во нашиот град. За мене беше најубавиот подарок
што како млада невеста можев да го добијам.
Се редеа годините... Секоја година нови игри и нов подарок за мене, славје за градот, ама и за
мене. Останаа во мене незаборавните претстави: „Триста коли трње“, па "Манги пијат чај“..... Секое
влегување во театарската куќа за мене беше и запознавање со некои врвни артисти: Дарко Дамески,
Милица Стојанова, Драги Костовски... Ги гледав небаре богови. До ден денешен, во мене „корнат“
моите средби и разговори со нив. Многумина од глумците веќе се, или пензионери, или се заминати во
вечноста. Сепак, мене никогаш не ми беа и не ми се товар 50-те години театарски игри. Ниту една
година не ги прескокнавме со мојот сопруг. Го следевме нивниот растеж, се радувавме на успесите, се
обидувавме да погодиме која претстава, кој режисер или кои глумци ќе бидат наградени. Често и
погодувавме!
Барам прошка за мојата пристрасност, ама мора да си го пофалам прилепскиот театар, кој
последниве години со подмладената актерска екипа често ми наликува на некои реномирани светски
театри ( на пример, ЛА МАМА во Њујорк каде гледав една претстава во 2007 година).
Ете, поради с# што кажав, сега ја кревам чашата и наздравувам со зборовите: Нека ти е честит
50-годишниот јубилеј, Фестивалу! Биди вечен!
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50 godini MTF "Vojdan ^ernodrinski"
R e k oa . . .
Nikola Koleski, veren na teatarskata umetnost

Vino`ito na teatarskoto vozvi{uvawe
Da si Makedonec, Bibliski potomok, e privilegija, no da si Prilep~anec e gordost.
Prilep e grad heroj, grad istorija i unikaten rasadnik na makedonskata intelegencija,
te vozvi{uva visoko vo univerziumot i te pravi del od besmrtnite.
No, Prilep so Teatarskite igri "Vojdan ^ernodrinski" u{te od 1965 godina, ostanuva
zabele`an kaj prilep~ani, kaj teatarxiite, kaj umetnicite. Festivalot gi slavi svoite
jubilejni 50 godini. Decenii na tvorewe na teatarska istorija, magija i umetnost.
Vo juni, cutot na lipite e predvesnik na teatarskata umetnost i na kulturata, MTF
prodol`uva so tradicijata da `ivee i da di{e so teatarot. Go nosi imeto na poznatiot
dramski avtor, akter i re`iser, osnovopolo`nikot na makedonskata drama, Vojdan
^ernodrinski, i vo izminative pet decenii prerasna vo brend na makedonskoto teatarsko
`iveewe.
Poleka, no sigurno, go potvrduva nezapirliviot galop na makedonskata teatarska
umetnost. Toj magi~en i vol{eben dopir od Talija, na sekoj od nas ni prenesuva del~e od
teatrskata magija.
Prilepskata publika ostro i precizno, to~no znae da gi nagradi akterite. Suptilno, so
kadifen dopir, se prenesuva taa nitka na pokolenijata vrz ~ii ple}i e nate`nata
odgovornosta na poznavaweto, po~itta i za{titata preku koi po~nuvame da sfa}ame deka
pretstavuvame del od makedonskata recepcija na prilepskata teatarska umetnost.
MTF "Vojdan ^ernodrinski" e lulkata na makedonskiot teatar, kade 50 godini {ticite
gi vpivale akterskite repliki, aplauzot namenet za velikanite i doajenite na akterskoto
bitisuvawe. Pet decenii teatarsko vino`ito i spektar od pretstavi na teatarskoto
vozvi{uvawe.
Slavnoto ime na Festivalot da se potrudime da bide zabele`ano na evropskata
kulturna mapa, kako trajna vrednost i posebno da se neguva so osoben interes i po~it.
Tradicijata i kontinuitetot na teatarskata magija go zasiluva opstojuvaweto na
kulturata, duhot i op{testvenoto `iveewe na neraskinlivata povrzanost so festivalot i
Prilep kako Panteon na makedonskata borba vo koja qubomorno se ~uvaat makedonskata
istorija, kultura i tradicija.
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50 godini MTF "Vojdan ^ernodrinski"
R e k oa . . .
Qup~o \orgievski, re`iser

Sublimat na teatarskite ostvaruvawa
Festivalot go sledam mnogu dolgo, nekade u{te od 1995
godina koga prv pat u~estvuvav so svoja pretstava. MTF
“Vojdan ^ernodrinski” sigurno e ~uvar na makedonskiot
teatar voop{to, imaj}i ja predvid celokupnata kompleksnost
na tetatarot kako umetnost, po~nuvaj}i od makedonskata
drama, od makedonskoto akterstvo, re`ijata, scenografijata,
kostimografijata, muzikata i site drugi komponenti koi go
~inat eden teatatrski ~in. Mislam deka doa|aweto na ovoj
Festival e nekakov odbir na toa {to se slu~uva vo
makaedonskiot teatar, zatoa {to toa {to doa|a na ovoj
Festival ve}e na nekoj na~in e odbrano. Ne mora toa da zna~i
deka stanuva zbor za nekakava rang- lista na kvaltetet, deka
nemalo nekoja pokvalitetena pretstava, oti izborot nekoga{ se pravi i poradi nekakov
koncept, no, toa e ve}e odbrano i se merat silite na nekoj na~in od site aspekti na teatarskiot
~in i toa mo`ebi pridonesuva za lu|eto posebno da se anga`iraat, posebno da se okupiraat
okolu seto toa. Samiot fakt {to na Festivalot se gledame me|u sebe i si gi gledame rabotite
{to sme gi napravile, ni dava retka {ansa da se sporeduvame vo smisla da si gi uvidime i
li~nite, no i tu|ite gre{ki, ili tu|i vrednosti koi }e ne povle~at i inspiriraat vo procena
za da utvrdime koi, kade sme…
Vo odnos na svetskite tetari, spored informaciite koi jas gi imam, pred s# od
interenetot, ili od Festivalite koi se odr`uvaat nadvor od zemjava, a nie sme prisustvuvale
na niv, slobodno mo`e da ka`am deka makedonskiot teatar uspe{no grabi napred. Samiot
teatarski izraz, samata teatarska misla, odnosno samiot teatarski `ivot se razvivaat mnogu
uspe{no, a toa ni go potvrduva i ovoj Festival, koj vo nekoja raka, eve ve}e 50 godini,
pretstavuva i sublimat na najdobrite teatarski ostvaruvawa vo Makedonija, {to indirektno
uka`uva kade e mestoto na doma{nata teatarska umetnost kako celina vo evropskite i
svetskite ramki. Jas po`eluvam, od s# srce, ovoj Festival da prodol`i da `ivee i da slavi
u{te mnogu jubilei, bidej}i makedonskiot narod, a osobeno teatarskata publika, go
zaslu`uvaat toa.
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PROMOCII . . .
Промоција на книгата
,,Мојот театар,,
од Ристо Стефановски
Knigata ,,Мојот театар“ од театрологот Ристо
Стефановски беше промовирана на фестивалот. На
промоцијата за најновата книга на Стефановски
зборуваше драматургот Братислав Димитров, кој
рече дека е извонреден театаролошки материјал со
вистини, записи, сведошта, сеќавања.
- Ристо Сте фановски е движечка
енциклопедија. На секое место има прецизен
одговор, со час, место, датumi, ликови, што е
фасцинантно и во светски размери. Таква
професионална посветеност е реткост, коај треба да се почитува и да се следи. Многу битни настани се
сублимирани од театарската дејност во книгата.Уживав читајќи ги. Наидов на неверајатни
информации кои би останале засекогаш во заборавот доколку не ги запишал Стефановски, а се важни
за македонскиот театар и отвораат теми и за денешна дискусија за т.н театарска лустрација. Ристе ги
издвоил вистинските вредности и ги демифистицира лажните, изјави Димитров.
Според авторот Стефановски, книгата е проза, која е полна со настани и ликови, со заплети и
расплети, со живот кој се одвива во мигот кога се запишува и кој оживува, веднаш кога ќе се прочита она
што е запишано. При тоа, додава авторот, пишувањето е искрено, едноставно, духовито и во секоја
реченица се вложувам целосно.
- Пишуваниот збор останува единственото меморирање на минатото. Оттука, книгата е
оригинална и провокативна, вели Стефановски.

Презентација на откупени
драмски текстови
А кт е р и т е од т е ат а р от , , В о ј д а н
Чернодрински,,
читаа откупени драмски
текстови. Првото претставување го имаше
драмскиот текст ,,Бегство“ од Рефет Абази,
потоа се читаше ,,Хенгинг Араунд“ од Љупчо
Јованов и ,,Шест дена работи седмиот одмарај“
од Весна Кулевска.
Овие три книги, како што рече д-р Ана Стојаноска, се откупени од Министерстовто за култура за
2015 година.
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PROMOCII . . .
Промоција на книгата,, Декалог,, од Владимир Костов
,,Декалог“ книгата во која се објавени шест драми од Владимир Костов беше промовирана на
фестивалот. За книгата зборуваше д-р Ана Стојаноска, при тоа посочувајќи дека Костов дал многу за
македонската култура.
- Во книгата се објавени: Свадбата на Мара, Учителот, Грешка, Гола вистина, Умна побрканост
од Ицо до Америка и ,,Декалог“ - драма во три чина со одгласи од новелата ,,Калвадос“ - рече
Стојаноска, при тоа презенетирајќи го предговорот напишан во книгата од самиот авторот.

Промоција на книгата за Ќостаров

„Димитар Ќостаров“ - реалистичка поетика и етсетика на еден режисер од Ана Стојаноска,
беше промовирана од д-р Јелена Лужина, која рече дека, според сите највисоки стандарди во
македонската тетролошка наука, е извонреден труд.
- Книгата го покажува, го докажува немерливиот влог на Ќостаров, не само во историјата на
македонскиот театар, туку воопшто, на македонската култура, она што е културен капитал на оваа
земја. Имав привилегија да го следам создавањето на книгата и можам да посведочам колку
исполнително е подготвена. Ана Стојаноска направила вистинска монографија за човекот со кој
почнува македонскиот театар. Пишувајќи ја, бидејќи е преработена од докторската дисертација, Ана
направила книга во која се препознава, не само релеванцијата на субјектот, туку и релеванцијата на
македонската театролошка наука, предводена во сегашноста токму од неа, рече д-р Лужина.
Според авторот, д-р Ана Стојаноска, книгата е резултат на нејзините неколкугодишни
истражувања поврзани со Ќостаров.
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AT M O S F E RA . . .
Признанија од Фестивалот за театрите

Priznanie od Festivalot za Turski teatar,
no i od Teatarot, za Festivalot,
po povod 65 godi{ninata na ovoj ansambal.

Priznanie od Festivalot za tetovskiot,
{tipskiot i za teatar Komedija,
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] E GL E D A M E . . .
Среда, 17 јуни
19:00 Фредерико Гарсија ЛОРКА
KРВАВИ СВАДБИ
Режија: Љупчо ЃОРГИЕВСКИ
НУЦК „Антон Панов“
Народен театар – Струмица
НУЦК "Марко Цепенков"
(официјална програма)
22:00 Василиј СИГАРЕВ
ДЕТЕКТОР ЗА ЛАГИ
Режија: Ненад ВИТАНОВ
НУЦК „Григор Прличев“
Народен театар – Охрид
Театар "Војдан Чернодрински"
(официјална програма)
Четврток, 18 јуни
12:00 Промоција на театарска литература
Иван Иваноски – Режисерската поетика
на Бранко Ставрев
Јордан Плевнеш – Драми- Првите триенаесет
Д-р Ана СТОЈАНОСКА
Фоаје - НУЦК "Марко Цепенков"
19:00 А.П.ЧЕХОВ
ИВАНОВ
Режија: Александр БАРГМАН
НУ Народен театар – Битола
НУЦК "Марко Цепенков"
(официјална програма)
22:00 Бертолт БРЕХТ
МАЈКА ХРАБРОСТ
Режија: Ѕвездана АНГЕЛОВСКА
НУЦК „Трајко Прокопиев“ - Театар Куманово
Театар "Војдан Чернодрински"
(официјална програма)

50.

24:00 Золтан ЕГРЕШИ
СПАНАЌ СО ПРЖЕНИ КОМПИРИ
Режија: Ненад ВИТАНОВ
НУЦК „Ј.Х.К Џинот“ - Театар Велес
Театар "Војдан Чернодрински"
(придружна програма)
Петок, 19 јуни
11:00 Промоција МОНОГРАФИЈА „ПРОЕКТ
ЧЕРНОДРИНСКИ“ - МТФ „ВОЈДАН
ЧЕРНОДРИНСКИ“ 1965-2015
Автор: Јелена ЛУЖИНА
Театар "Војдан Чернодрински"
12:00 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЈА
соопштување на одлуката на
оценувачката комисија
Театар "Војдан Чернодрински"
18:00 според КНИГА ЗА ЏУНГЛАТА од Радјард
КИПЛИНГ МОГЛИ
Режија: Боњо ЛУНГОВ
НУ Театар за деца и младинци – Скопје
Театар "Војдан Чернодрински"
(придружна програма)
20:00 СВЕЧЕНО ЗАТВОРАЊЕ
Доделување на наградите
Миле ПОПОСКИ
СОЛУНСКИ ПАТРДИИ
Режија: Коле АНГЕЛОВСКИ
НУ Драмски театар – Скопје
НУЦК "Марко Цепенков"
(придружна програма)
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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

50.

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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