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Музиката треба да биде дух што чекори
Композиторот Марјан Неќак е еден од поплодните творци,
учесници со години на МТФ ,,Војдан Черндорински“ добитник на
бројни награди, за кои вели најголемата награда е искрениот апалуз
што го добива по секоја претстава.
Неќак потенцира дека музиката во претстатвите во
тетарот фактички е уште еден актер.
- Музиката се доживува, се чувствува. Музиката не е само
атмосфера. Таа не треба да биде наметлива, туку да биде добро
наметната, да се постави како дух кој чекори на сцената заедно со
актерите. Никогаш да не пречи, да биде во согласност со
концептот на претставата. Кога има искрен апалуз, тогаш сме
направиле добра работа.
Мислам дека фестивалот заслужува повеќе внимание, но и
новини. Да го змееме примерот од блиските земји на Балканот,
Европа, каде на фестивалите луѓето ги спојуваат своите енергии.
Најважна е креативната дружба меѓу нас. Треба да се направи
концепт и ново гледиште, Фестивалот да се надоградува.
Марјан Неќак, композитор
(годинашен добитник на наградата за најдобра музика за претставата
„Крвави свадби“ во изведба на театарот од Струмица)
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GL E D A V M E . . .
NUCK "ANTON PANOV"
Naroden teatar Strumica
"Krvavi svadbi" - F.G . Lorka
Re`ija Qup~o \orgievski
Igraat: Tin~e Risteska, Jamina Vu~kova, Vasil
Mihail, Kosta Angov, Van~o Melev, Angelina
Tren~evaAngelova...

p r e t s ta v ata . . .
Poezijata na Lorka e spakuvana vo
originalna dramaturgija koja dlaboki gi dopira
~uvstvata. Polna e so solzi, taga i `al, vo
vremeto na radost i svadba. I blizinata na publikata na scenata, koja di{e so akterite, u{te po
dramati~no gi razne`nuva du{ite niz prefinetite stihovi na Lorka za so`ivuvaweto so obi~aite,
strasta i tradicionalizmot. Akterite precizno ja dolovija re`iserkata ideja, tragi~nata svadba od
[panija, koja ne e dale~na i za ovie balkanski prostori. Se prenese mentalitetot na ma`ite i od
na{eto tlo, koi se borat i se `rtvuvaat za edna devojka. Niz linija na neizvesnost, mladata `ena
zaqubena vo edniot, `enetiot, ne uspeva da gi spasi dvajcata rivali i da ne se prolee krv. Avtenti~nata
muzika i pesnata vo `ivo na operskata peja~ka, zaedno so akterite, dadoa prijaten teatarski {mek na
{panskata klima.
Qup~o \orgievski, re`iser: Najpoznata qubovna prikazna so tragi~en epilog. Pretstavata
be{e dadena vo sigurni race i akterite dadoa s# od sebe. Se igra so merak i `elba, so silna energija. Na
scenata preovladuva{e silna emocija, iako krajot be{e fatelen.
Vasil Mihail, akter: Klasika koja dava mo`nost za sloboden izraz na akterot, iako stanuva
zbor za stihovi. Pretstavata e moderna, is~istena od barokni elementi. Sozdaden e sovremen pristap
na temelite na tradicionalizmot. Prikaznata sekoga{ e aktuelna i dobiva univerzalna sila.
Kosta Angov, akter: Na osmiot nastap pred festivalskata publika ~ustvoto sekoga{ e
razli~no, za{to raste odgovornosta so godinata, za{to raste tradicijata pozreli se i akterite. Ovde
se znae {to e dobro, {to ne e. Publikata ja v{muka igrata i reagira. Zatoa se dava maksimumot.
Potvrda e i aplauzot na otvorne scena, a i ovaciite na krajot. Toa e najgolemata satisfakcija i
obostrano zadovolstvo.
Jamina Vu~kova, akter: Korektno go igram glavniot lik. Sekoga{ se trudam da izvadam s# {to
mo`am. Ako gleda~ite se zadovolni, ne ostavaat da ne nagradat. Festivalskata atmosfera e seriozan
pristap i predivik, pa i malku pove}e pristisok za nijansirawe na ulogata. Pozitivno iskustvo.

p u b l i k ata . . .
- Qubovna prikazna izvedena ve{to. Budi emocii i razmisli vo ova vreme koga qubovta e
pove}e pazar, a ne strast. Ume{no aran`irana pretstava so {panski muzi~ki noti i pesni vo `ivo na
celiot ansambl i operskata poddr{ka.
- U`ivawe vo stihovi, muzika i igra, ama i atraktivna scenografija.
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GL E D A V M E . . .
NUCK "Grigor Prli~ev"
Naroden teatar - Ohrid
"Detektor za lagi" od Vasilij Sigarev
Re`ija: Nenad Vitanov
Igraat: Jasmina Bilalovi}, Nikola Todoroski,
Strezo Stamatovski

p r e t s ta v ata . . .
“Detektorot za lagi” e dinami~no,
interesno teatarsko dejstvo vo koe majstorski
odigranite rolji na trojcata akteri pulsiraat so
edna pozitivna energija pri otkrivaweto na
tajnite na sopru`nicite koi 20 godini `iveat vo
brak, a sepak tolku malku vistinski se poznavaat. Iskonskata potreba na ~ovekot da navleze vo
damarite na du{ata, no i vo najskrienite misli i postapki na onoj drugiot, pri {to kako edinstven
siguren “instrument” za verodostojnosta na ka`anoto se koristi hipnozata. Vo “Detektorot za lagi” so
upotrebata na ohridskiot dijalekt e svedena na edna urnebesna komedija koja ne ostava ramnodu{en
nikogo. Krajnata poraka na ova dramsko dejstvo e deka osnovnata poenta na `ivotot vo ova vreme na
izvitopereni vrednosti, na tajni, na lagi i na poroci, treba sepak da bide qubovta, e svoevidna potvrda
deka sakaweto i po~itta sekoga{ treba da bidat staveni na pijedestalot na negovoto veli~estvo ~ovekot.
Nikola Todoroski, akter: Zadovolen sum od ona {to ve~erva go prika`avame pred prilepskata
publika.Mo`am da ka`am deka pretstavata na mati~nata scena vo Ohrid se igra cela sezona, pri {to
sme imale okolu ~etiriesetina izvedbi i taa ni e veke “legnata” {to se veli.No, sekoga{ e ~est da se
igra pred ovaa publika, bidej}i znae vistinski da go vrednuva i ceni ona {to nie go rabotime kako
“teatarxii”. Se nadevam deka gi zadovolivme nejzinite o~ekuvawa, {to se zabele`a i po aplauzite koi
gi dobivavame.
Jasmina Bilalovi}, akter: Da se igra pretstava na MTF e ogromno zadovolstvo, no, i silen predizvik,
bidejki, stanuva zbor za eden renomiran Festival, so prefineta publika, na koj se prika`uva
najdobroto {to e izvadeno od makedonskite “teatarski” rabotilnici. Mnogu sum zadovolna od ona {to
go postignavme ve~erva, zatoa {to, za razlika od ohridskata publika, koja isto taka mnogu e rigorozna,
sepak ovde se gleda deka ovaa publika ve}e ima svoj reper za kvalitet, pa, e malku pote{ko za da i se
dopadne ona {to go gleda. Ne sme optovareni so toa dali ke dobieme nagrada, no, ako ni bide dodelena,
}e bideme u{te pozadovolni i poispolneti.

p u b l i k ata . . .
Marijana Stevanoska: Navistina u`ivav vo ve~era{nava pretstava. Tolku mnogu smea i
pozitivna energija na edno mesto. Iako ima{e samo trojca akteri na scenata, tie bea tolku uigrani,
{to na momenti zaboravav deka sum vo tetatar, mislev deka se sceni od sekojdnevniot `ivot, bez
nikakva gluma…
Slavica Mitreska: Voodu{evena sum….ednostavno nemam zborovi..~estitiki za celata
akterska ekipa, mi ja razubavija ve~erva…Mislam deka vakviot teatar e potreben... da bidam
iskrena…te{ko go razbiram onoj noviot, sovremeniot…a ova, ve~erva…e tokmu ona vo {to jas se
pronao|am sebe si kako vqubeni~ka vo teatarskata umetnost….
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GL E D A V M E . . .
НУ Народен театар Битола
„Иванов“ од А.П.Чехов
Режија: Александaр Баргман
Играат: Огнен Дранговски, Елена Моше, Митко
С.Апостоловски, Борис Чоревски, Јулијана
Стефановска, Викторија Степановска Јанкуловска,
Иван Јерчиќ, Кристина Христова Николова, Марјан
Ѓоргиевски, Александар Стефановски, Филип
Мирчевски, Мартин Мирчевски

p r e t s ta v ata . . .
Претставата „Иванов“ , како што бидува во делата на Чехов, веднаш не втурна во виорот наречен
ликови, карактери, нивните внатрешни превирања кои оставаат последици на с# што е во опкружувањето.
Среднишниот, ликот на Иванов е типичен, оној кој се загубил себе си, па не знае како да го врати тоа што
било некогаш. Така е и со другите ликови кои се вртат во кругот на себепотрагата, свесна или не.
Огнен Дранговски, актер: Со режисерот соработката одеше многу лесно. Многу пати двајцата се
надополнувавме во целата креација на ликот на Иванов. Тој во Чехов ги отвори луѓето, ликовите кои сакаат,
мразат, кои се страсни, изневеруваат, се повредуваат самите себеси, најчесто. Ликовите го чувствуваат
притисокот дека животот изминиува, дека ние сме смртни. Иванов е мртов човек, кој, не знаејќи што да
направи, на крајот идеалистички умира. Човечкиот дуализам кај него емногу силен и на моменти е
експлицитен. Задоволство ми беше што игравме пред прилепската публика која одлично реагира.
Борис Чоревски, актер: Битолскиот е репертоарен театар, поготово прави претстави од класиците.
Мислам дека е чест за секој актер да работи на Чехов, зашто тој бара живост, вистинитост и с# што се
случува во животот, ние треба да го пренесеме на сцената. Ова е прва соработка со Бергман како режисер, но
со него како актер сме соработувале во Санктпетербург. Затоа претставата, како што јас гледам, е толку
актерски силна. И секогаш кога ќе дојдам на Фестивалот, имам радосен момент.
Иван Јерчиќ, актер: Во Прилеп секогаш е императив да се игра, пред театарската, фестивалската
публика. Тука се нашите колеги, убаво е да се видиме секоја година. Да се работи Чехов под „палката“ на
руски режисер беше огромен предизвик. Многу разговаравме како тие гледаат и го толкуваат Чехов.
Баргман е одличен и актер и режисер и имаше поинакво читање на „Иванов“. Прекрасно искуство да се
работи на автентично толкување на Чехов.
Елена Моше, актер: Одлична беше соработката со режисерот. И реакцијата на фестивалската
публика. Имав впечаток како да дишеше заедно со претставата. Иако мојата улога е мала, сепак уживав во
подготовката и во изведбата.
Викторија Степановска Јанкуловска, актер: Јас сум замена во претставата. Одлично се
чувствувам со екипата. Многу сум им благодарна, дадоа се од себе да ме вклопат во претставата. Многу сум
среќна поради тоа што сум се вклопила и што сум придонесла за оваа прекрасна претстава. Ообено сум
задоволна како помина вечерва пред фестивалската публика.
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GL E D A V M E . . .
NUCK "Trajko Prokopiev" Teatar Kumanovo
"Majka hrabrost" od Bertolt Breht
Re`ija:YvezdanaAngelovska
Igraat: Keti Don~evska Ili}, Vlado Doj~inovski,
Goran Ili}, Jasmina Vasileva, Sawa Ruseska, Marko
Trajkovi}, Robert Ristov, Marko Bogdanovski

p r e t s ta v ata . . .
Brehtovoto dramsko dejstvie “Majka
hrabrost” se odviva vo tekot na “Triesetgodi{nata vojna”. Kantiwerkata Ana Firling, so
prekar Majka hrabrost, ja vle~e svojata sudbina, sledej}i gi svoite dvajca sinovi i nemata
}erka po pati{tata niz Evropa. Prikaznata zapo~nuva, koga [vedska sobira vojska za vojna
protiv Polska.Od boi{te do boi{te, od Polska do Bavarska, taa sekoga{ e podgotvena da
napravi dobra zdelka, se obiduva da bide i dobra majka, no, i dobar trgovec. Taa kupuva i
prodava bilo {to, od municija do piliwa, i e podgotvena za grst gro{evi da rizikuva s#.
Neverojatno interesna ta`na prikazna za edna `rtva na okolnostite i na koja vojnata & gi
zema site tri deca, edno po edno. Taa ostanuva bez ni{to, no, ne se otka`uva od svojata li~na
borba, kako i site drugi koi i vo najgolemata nesre}a sekoga{ go biraat `ivotot.
Keti Don~evska Ili}, akter: Sekoga{ e zadovolstvo da se bide del od ovoj Festival.
Poradi toa i na{iot obid da bideme {to e mo`no podobri, e seprisuten. Zadovolna sum od
na{ata igra ve~erva, a mislam deka i publikata go po~uvstvuva ona {to sakavme da i go
preneseme, i toa soodvetno go vrednuva{e.

p u b l i k ata . . .
- Iako Breht vo princip ne go sakam mnogu, sepak, ve~erva, vidov edno poinakvo negovo
delo. Mo`ebi toa se dol`i na re`iserskata ume{nost, ili na akterskata virtuoznost, no,
pretstavata mi se dopadna, ima mnogu silna poraka…
- Neobi~na pretstava, koja bi ja svrstil vo pote{kite za razbirawe. Jas sum poklonik na
pretstavite koi se kreirani vo "polajt" varijanta….no, ne e lo{o ~ovek da vidi i vakvo
ne{to…s# e iskustvo…
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PROMOCII . . .
Монографија

ПРОЕКТ ЧЕРНОДРИНСКИ

Јубилејното издание на МТФ
„Војдан Чернодрински“ се заокружи со
промоција на монографијата ,,Проект
Чернодрински…“ за 50 години МТФ, од
авторот д-р Јелена Лужина. Капиталното
дело за македoнската театрологија го
промовираше д-р Ана Стојаноска.
- Среќна сум што конечно во рацеве
држам монографија за еден фестивал, која може да се нарече книга за пример, за почит и за вечност.
238-те страници ја кријат во себе историјата на фестивалот. Театарската меморија поврзана со
фестивалот, со Прилеп, со сите луѓе, претстави, настани кои остануваат запишани засекогаш во
книгата, меѓу двете корици. Направена е со многу љубов, посветеност и професионалност. Авторката
Лужина во оваа монографија ги вложила целото свое знаење и професионалност, посветеност и
сериозност. Заедно со графичкиот дијзанер Горјан Донев имаат креирано монографија каква што
досега не е забалежана во македонската театрологија. Монографијата интригира со визуелниот миг, со
дизајнот, со симболиката на бои, со фотографиите. Проект Чернодрински е монографија на
фестивалот, со доминантниот лајт мотив таткото на македонската драма Војдан Чернодрински. Ова е
фактографска книга поделена во три дела Прокет Чернодрински - културен капитал на Македонија,
Траги во времето и Хронологија, вели д-р Ана Стојаноска.
Авторката д-р Јелена Лужина изјави дека & било предизвик да ja изработи монографијата.
- Беше исклучително тешко оти немаше никаква архива. Таа е рекапитулар за с# што се
случуваше изминатите 50 години. Истражувањата траеjа седум месеци. Монографијата е скен на с#
што значи фестивалот, што го остава како културен капитал во Македонија и во колективната меморија
и наследство на земјата. Кога ќе се собират фактите, се покажува дека во 417 фестивалски денови, од
почетокот досега, се случиле многу нешта.
Мо н о г р а ф и ј ат а е р а ц и о н а л н о н ап р а ве н а ,
фактографски. Настојував да покажам што е тоа
конректно за фестивалот. Овде нема сеќавања, има
факти, а тие зборуваат најдобро. Се трудев да ја
направам најдобро, изјави авторката Јелена Лужина.
На промоцијата зборуваа и графичкиот дизајнер
Горјан Донев и актерите Благоја Чоревски и Ѓорѓи
Јолевски, кои се потсетија на деновите минати на овој
фестивал и на дружбите.
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ODLUKA
OCENUVA^KATA KOMISIJA NA 50-OT MAKEDONSKI TEATARSKI FESTIVAL
"VOJDAN ^ERNODRINSKI" PRILEP, VO SOSTAV \OR\I JOLEVSKI-PRETSEDATEL
I ^LENOVITE TONI MIHAJLOVSKI I ILBER MURTEZI GI
DODELUVA SLEDNITE NAGRADI:
1. NAGRADA ZA REKLAMEN MATERIJAL SE DODELUVA NA BRUNO JOVANOSKI ZA
REKLAMNIOT MATERIJAL OD PRETSTAVATA "BEZQUBNI" VO IZVEDBA NA
DRAMSKI TEATAR SKOPJE
2. NAGRADATA ZA KOREOGRAFIJA I SCENSKI DVI@EWA SE DODELUVA NA ELENA
PROKOPEVA ZA KOREOGRAFIJA I SCENSKI DVI@EWA VO PRETSTAVATA "MNOGU
VREVA ZA NI[TO" VO IZVEDBA NA TEATAR KOMEDIJA SKOPJE
3. NAGARADA ZA MUZIKA SE DODELUVA NA MARJAN NE]AK ZA MUZIKATA VO
PRETSTAVATA " KRVAVI SVADBI" VO IZVEDBA NA TEATAROT OD STRUMICA
4. NAGRADA ZA KOSTIMOGRAFIJA SE DODELUVA NA BLAGOJ MICEVSKI ZA
KOSTIMITE VO PRETSTAVATA "IVANOV" NA NARODEN TEATAR BITOLA
5. NAGRADA ZA SCENOGRAFIJA SE DODELUVA NA VALENTIN SVETOZAREV ZA
SCENOGRAFIJATA VO PRETSTAVATA "IVANOV" VO IZVEDBA NA NARODNIOT
TEATAR OD BITOLA
6. NAGRADA ZA MLADA AKTERKA SE DODELUVA NA SLA\ANA VUJO[EVI] ZA
ULOGATA NA ELENA VO PRETSTAVATA "SON NA LETNATA NO]" VO IZVEDBA NA
TURSKI TEATAR SKOPJE
7. NAGRADA ZA MLAD AKTER "TRAJKO ^OREVSKI" SE DODELUVA NA ALEKSANDAR
\OR\IOSKI ZA ULOGATA NA OREST VO PRETSTAVATA "ELEKTRA" VO IZVEDBA
NA MNT OD SKOPJE
8. NAGRADA ZA @ENSKA EPIZODNA ULOGA SE DODELUVA NA YVEZDANA
ANGELOVSKA ZA ULOGATA KLITEMNESTRA VO PRETSTAVATA "ELEKTRA" VO
IZVEDBA NA MNT OD SKOPJE
9. NAGRADA ZA MA[KA EPIZODNA ULOGA "DIM^E TRAJKOVSKI" SE DODELUVA
NA MITKO APOSTOLOVSKI ZA ULOGATA NA [ABEQSKI VO PRETSTAVATA
"IVANOV" VO IZVEDBA NA NARODEN TEATAR BITOLA
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10. NAGRADA ZA SOVREMENA SCENSKA DRAMATIZACIJA SE DODELUVA NA DEJAN
DAMJANOVSKI ZA DRAMATIZACIJATA NA RASKAZITE OD DRAGI MIHAJLOVSKI
VO PRETSTAVATA "PRIKAZNI OD [ESTIOT KAT" VO IZVEDBA NA NARODEN
TEATAR J.H.K XINOT OD VELES
11. NAGRADA ZA TEKST SE DODELUVA NA BLAGICA SEKULOVSKA ZA TEKSTOT
"BEZQUBNI" VO ISTOIMENATA PRETSTAVA, A VO IZVEDBA NA DRAMSKI
TEATAR SKOPJE
12. NAGRADA ZA RE@IJA SE DODELUVA NA ANDRIJ @OLDAK ZA PRETSTAVATA
"ELEKTRA" VO IZVEDBA NA MNT SKOPJE
13. NAGRADA ZA GLAVNA @ENSKA ULOGA SE DODELUVA NA DARJA RIZOVA ZA
ULOGATA NA "ELEKTRA" VO ISTOIMENATA PRETSTAVA A VO IZVEDBA NA MNT
SKOPJE
14. NAGRADA ZA GLAVNA MA[KA ULOGA SE DODELUVA NA ADEM KARAGA ZA
ULOGATA VO PRETSTAVATA "PREDAVAWE" VO IZVEDBA NA ALBANSKIOT TEATAR
OD SKOPJE
15. SPECIJALNA NAGRADA ZA KOLEKTIVNA IGRA I OSOVREMENUVAWE NA
KLASIKATA SE DODELUVA NA ANSAMBLOT NA PRETSTAVATA "SON NA LETNATA
NO]" VO RE@IJA NA NELA VITO[EVI] A VO IZVEDBA NA TEATAROT "VOJDAN
^ERNODRINSKI" OD PRILEP
16. NAGRADATA ZA UMETNI^KO OSTVARUVAWE NA PRETSTAVA VO CELINA I SE
DODELUVA NA PRETSTAVATA "ELEKTRA" VO RE@IJA NA ANDRIJ @OLDAK VO
IZVEDBA NA MNT SKOPJE

PRETSEDATEL NA
OCENUVA^KA KOMISIJA
1. \OR\I JOLEVSKI
^LENOVI
2. TONI MIHAJLOVSKI
3. ILBER MURTEZI

PRILEP, 19 JUNI 2015 godina
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Разговор со повод: Бранко Ставрев, режисер.

Во светот може да се тргне само од дома
Во досегашните 49 фестивалски изданија, дури во
седум сте ја понесле статуетката за најдобро остварување. Вие
сте нераскинлив дел од Фестивалот, од Прилеп и прилепскиот
театар. Која е првата асоцијација која ве поврзува со Прилеп,
со Фестивалот?
- Првата асоцијација е Марко Цепенков, втората е Војдан
Чернодрински. Јас имав посебен однос кон нивното дело. Во 10-те
книги на Цепенков се содржи севкупниот живот на Македонија,
од Адам до денеска. Тука се прекрасните приказни кои едно велат,
друго мислат, тука се есенцијалните поговорки, брзоговорки,
клетвите и благословите. Од сите тие, своевремено, отворајќи го
овој Дом на културата, направив претстава со заеднички наслов
„Пафтен појас“, наслов преземен од Цепенков. Кај Цепенков
открив мајчински однос спрема својата традиција, својот народ, обичаите, ритуалите.
По една претстава, според Цепенков, „Векутума века“, која ги собра сите награди на
Фестивалот, добив една специјална награда од едно прилепско семејство. Ми пријде еден човек и ми
даде книга, потпишана со зборовите: „На најдобриот режисер на најдобрата претстава“. Ми рече дека
семејството има свое жири кое ги следи сите претстави и доделува награди. Не знам што е со тоа
семејство и дали има некој потомок. Тоа е фантастичен пример колку прилепската публика го сака овој
Фестивал, колку сака да биде во центарот на случувањата во театарската уметност во Македонија.
Прилеп го има во вашите драми!
- Со Прилеп сум поврзан. Кога работев со прилепскиот театар, а работев десетина пати, јас
живеев со градот. Ја гледав разурнатата џамија, ги слушав дискусиите за животот и настојував сето тоа,
на некој невидлив начин, да влезе во самата претстава. На пример, претставата „Силјан штркот“, од
„Екран“ беше избрана за претстава на годината и ги шеташе сите градови. Со Џумерко во главната
улога, со ансамблот на театарот, ги прошетавме сите градови за да им кажеме дека од Мало Коњари е
приказната, тој менталитет.
Посебно внимание му дававте на домашниот автор?
-Многу ме интересираше домашниот автор и најдоброто од светската литература (Ками,
Достоевски). Не сакав никаква средина. Кај Достоевски ќе го најдете, всушност, домашниот автор.
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„Злосторство и казна“ има победено на Фестивалот
со ансамблот на Турскиот театар. Неисполнета желба
ќе ми остане тоа што во Прилеп не успеав да ја
направам „Македонска крвава свадба“, онака како
што јас ја читам. Претставата требаше да зборува за
змијата во лебот, за фантастична драмска
прејудикација на еден автор (Чернодрински) кој,
можеби, во тоа време не знаел с# за литературата, но
по некоја интуиција, прво, ќе го напише вистинското
за жетва на житото во кое ќе се појави змија, а потоа
Осман бег ја грабнува Цвета.
Не само македонските драми, преокупација ви била, воопшто, македонската литература
проза и поезија, да ја ставите на сцената?
- Секогаш кога ми недостасувал оригинален драмски текст, сум ѕирнувал во поезијата на Рацин,
Неделковски, Конески и на сите наши автори за да пронајдам нешто за театарот. Исто така, да
пронајдам нешто во прозата на Живко Чинго, на Митко Маџунков, на Петре М Андреевски. Да се следи
с# што се создава во книжевното дело во Македонија за да се претвори во театар. Мислам дека во светот
може да тргнеме само од сопствениот двор.
Велите, во моментов никаде ја нема театарската критика!
- Мене не ми е јасно зошто, не само во театарот, но недостасува рецепцијата на книжевноста. Да
се биде критичар е сложена работа, значи да се биде реален, прецизен, аналитичен спрема она што го
прави театарот, за да може да му се служи. Критичарот мора да биде, барем, на нивиото на оние кои го
создаваат театарот, па и над тоа, за да може с# да согледа. Критиката е многу важен сегмент во нашиот
театарски живот. Јас сум среќен што за моите претстави пишувале Ели Финци, многу строг, па
Мухарем Первиќ, Матеја Матевски, Александар Ежов, Благој Иванов. Зошто го нема интересот на
новото време за критичкиот аспект на нештата, не знам. Можеби причината е во оние претерани
партиски определби на нештата. Порано не боледувавме да му се соопшти вистината, критичкиот
однос на оној со кој се дружиш. Бевме свет за себе. Еден е светот на животот, друг е светот на уметноста.
И, пак, би го цитирал Бертолд Брехт: „Сите уметности & служат на најголемата уметност - umetnosta на
живеењето!“
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50 godini MTF "Vojdan ^ernodrinski"
Vasil Kostov, scenograf i avtor na prvata statuetka na Talija
za Teatarskite igri

Plamen nad stariot teatar
Penzioniraniot scenograf na prilepskiot teatar Vasil
Kostov go mina rabotniot vek zad scenata. Pred polovina vek bil
zadol`en za podgotovkata na propagandata za Igrite, kako {to toga{
go vikaa Makedonskiot teatarski festival. Vo svoite 76 godini i
~etiri decenii sta`, zad sebe ostavil stotici scenografii za isto
tolku pretstavi. Dvapati e nagraduvan za kreaciite za
scenografiite, ednata e za pretstavata "Od glavata si patime" vo
re`ija na Aco Aleksov, za koja teatarot prvpat ja dobi najvisokata
nagrada za najkvalitetna pretstava vo celost vo 1970 godina.
Za Kostov, impresivnoto jubilejno otvorawe na MTF na
plo{tadot so spektakularna muzi~ko scenska programa so ognomet, e
nesporedlivo so toa {to se pravelo pri ra|aweto na festivalot.
Dene{nata tehnika mo`ela da se sonuva, no, eve, stana jave.
- Pred pred 50 godini se obiduvavme da naprvime nekava
aktrakcija so palewe ogan vo sad so pesok i nafata nad vratite vo stariot teatar. Toa treba{e da bide
ve~en plamen. Nemavme pirotehni~ar. Improviziravme. Toa bea entuzijasti~ki i naivni zafati za
sozdavawe na nekakva privle~nost i sozdavawe na nekakva prazni~na teatarska atmosfera - pameti
Kostov.
Bil odgovoren za propagandata za reklamata, za informiraweto na gra|anite. - Sega na golemi
yvona se afirmira MTF preku mediumite, so flaeri, publikacii i kakvi u{te ne propagandni
materijali, alati i mehanizimi i tehniki. A pred pet decenii, Igrite se propagiraa na plateneni i
lesonitni tabli so tekstovi i sodr`ini na programata {to gi pi{uvav. Se postavuvaa na nekolku
mesta vo gradot za da se najavi teatarskata fe{ta. Podgotovkata so tehni~arite vo teatarot trae{e
podolgo vreme. Pi{uvav po celi denovi i no}i. Pomagaa i kolegi umetnici da se stigni navreme. Se
pi{uvaa na golemi platna, transparenti koi se obesuvaa od ednata do drugata strana na stolbovite za
svetilki na korzoto, ovde na Bulevarot, i na drugi frekventni ulici. Pi{uvavme na asfaltot,
"Teatarski igri", na vlezot vo Prilep, kaj Pletvarsko xade, zaedno so Kire Risteski i so avtobuv~eto
{to go imavme. Napi{avme nekolku, na stotina metri oddale~enost, no ne spre~i policijata. Sme go
zagrozuvale soobra}ajot, sme mo`ele da predizvikame soobra}ajka so tekstovite, koi im go
odvlekuvale vnimanieto na voza~ite - se se}ava Kostov.
Kako umetnik i scenograf, mu bilo pora~ano da podgotvi idejno re{eni za nagradata za
najdobra pretstava.
- Taka ja sozdadov Talija kako muza na veselite igri, so maskite vo ednata raka. Statuetkata da
bide oblikuvana vo mermer, kako nagrada za najuspe{nite teatri. Go napraviv re{enieto kako reljef,
go oblikuvav originalot vo gips i potoa majstorot go rabote{e so ~ekan i so dleto vo Mermerskiot
kombinat. Dimenziite bea okolu 30-40 santimetri visoka, na osnova od 20-30 santimetri. Edna takva,
{to ja dobi prilepskiot teatar, treba da ja ima nekade vo vitrinite na tetarot. Pi{uvalo deka
avtorot e nepoznat. Sega e prigodata da objasnam deka jas bev avtorot. Duri ima{e i tekst za majstorot,
a ne za avtorot. Potoa, umetnikot Dragan Poposki Dada napravi re{enie za statuetka so Vojdan
^ernodrinski i Talija se smeni - se se}ava Kostov.
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50 godini MTF "Vojdan ^ernodrinski"
R e k oa . . .
Zlatko Slavenski, re`iser

„Борба“ на режсерски концепти

Откако го следам фестивалот „Војдан Чернодрински“, од режисерски
аспект и од концептите што се нудат во претставите, воопшто, се забележува
ослободување од еден натурализам, иако е секогаш присутен, „демне“ од
заднината кога се во прашање театарот и филмот, па и литературата. Во тоа
ослободување од поедноставениот, дури и до кич доведен натурализам,
наоѓајќи некои свои форми на комуницирање, естетизирани, не помалку
разбирливи, дури и поразбирливи, мислам дека таа „борба“ која се случуваше
во македонскиот театар е одразена на Фестивалот низ годините. Многу е добро
што Фестивалот низ годините знаеше тоа да го препознае, а тоа што не го
препознаваше, го оставаше за некое друго време, го резервираше за да биде
рехабилитирано. Така, овој Фестивал е „осуден“ да го одразува она што се
случува во нашето творечко битие, во општеството. Затоа, мислам дека на
најдобар начин Фестивалот е огледало. Понекогаш не сме задоволни од тоа што
го гледаме во огледалото, но за тоа Фестивалот не е виновен. Фестивалот е
одлична платформа за да се промовираат различните режисерски концепти. Тоа
е одлично.

PROMOCII . . .

,,Режисерската поетика на Бранко Ставрев“ од Иван Ивановски
,,Режисерската поетика на Бранко Ставрев“ од Иван Иваноски, доајенот на македонската театарска
критичка мисла, ја промовираа сценографот и костимограф, Владимир Георгиевски и театарскиот критичар
Тодор Кузамнов.
Според Геогриевски, книгата на Ивановски е достојна за почит, која преку темелно истражување и
анализирање ја следи творечката личност на Ставрев.
- Низ темелно истражување и анализирање Ивановски ја следи исклучителната творечка личност на
Бранко Ставрев, од неговите почетоци, па с# до антологиските режисерски концепти. Така, оваа книга заслужува
место во секоја лична библиотека, рече Георгиевски, потренцирајќи дека со Ставрев соработувал во низа
претстави и таа соработка била најдрагоценото негово сценографско и костимографско искуство.
За Тодор Кузманов, Ивановски со книгата за Ставрев понудува резиме кое ги дефинира основните
карактеристики на режисерската поетика.
- Ангажманот на Ставрев сугерира, пред с#, сериозен и високопорфесионален пристап, потоа
корелацијата на поставуваните претстави со современиот
миг и со амбиентот кој само што не ги опкружува творците,
туку и влијае на самата продукција. Занимавањето со режија
по исчитувањето на аналитичките студии на Ивановски за
Бранко Ставрев, е, всушност, занимавање со самата есенција
на човековата егзистенција и со нејзината смисла, вели
Кузманов.
Инаку, на промоцијата зборуваа и авторот Иван
Ивановски и режисерот Бранко Ставрев, кој е еден од
најнаградуваните режисери на МТФ ,,Војдан Чернодрински“
и при тоа посочи дека претставите што ги режирал во
прилепскиот театар му се едни од најдрагите.
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AT M O S F E RA . . .
Statuetkite na "^ernodrinski"
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] E GL E D A M E . . .
Петок, 19 јуни
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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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
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Stojan Dam~eski
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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

Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep

