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PO^NA NOVIOT TEATARSKI I FESTIVALSKI MIG
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                 MTF "Vojdan ^ernodrinski" godinava go napravi prviot ~ekor vo vtoroto pedesetletie. Ako lani ja 

zaokru`i pettata decenija, jubilej za slava i po~it, godinava pravi novi ~ekori. I pak so poznatiot stil i sjaj 

od dosega{niot deceniski razvoj. Za slava i po~it.

Festivalot gi izdr`a predizvicite. Neumnorno gi bele`i i gi oblikuva site momenti vo makedonskiot 

profesionalen teatarski razvoj. I vo onoj sovremeniot, napati eksperimentalniot, no sekoga{ - kreativniot. 

Od klasicite, do sovremenata svetska i makedonska dramaturgija, oblikuvani od re`iserskite i akterskite 

performansi, pretstavite na makedonskite teatarski ku}i so decenii `iveat na prilepskite sceni. ^ini{ 

kratko, vo poln blesok, no toa e teatarskiot mig - molskavi~en, nepovtorliv, vre`an vo akterskite, 

scenskite, kostimografskite, re`iserskite kreacii. A tie, preneseni pred publikata - za taa da go donese 

kone~niot sud.

I taka pet polni decenii.

Sega, pak, otpo~etok. No, samo vo impresijata, vpe~atokot. Drugoto - teatarskiot i scenski senzibilitet, 

imaat svoj konkinuitet. So staro-novi imiwa, so fin splet na iskustvoto i novata energija na scenata. Taa 

po~nuva da `iveee i da vodi svoj dijalog so publikata. 

I  publikata - so iskustven sta`. Petdeceniski. Tie zaedno: scenata (akterite) i publikata go po~nuvaat 

svojot "teatarski valcer". 

]e trae osum festivalski dena. 
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Со доделувањето на наградите за животно дело и со 
првата претстава во официјалната конкуренција за 
награди „Име“ на театар „Комедија“, синоќа во Центарот 
за култура „Марко Цепенков“ беше отворен 51. 
Македонски театарски фестивал „Војдан Чернодрински“.

Годинашни добитници на наградата за животно 
дело се: театарскиот критичар  Лилјана Мазова и 
актерките Елхаме Билал од Албански театар и Сабина 
Ајрула од Драмски театар -Скопје. Наградите им ги врачи 
прилепскиот градоначалник Марјан Ристески.

- Посебно ми е драго што наградата за животно дело 
ја добив од мојата фела, од Фестивалот и во градот со кого 
сум посебно врзана, нагласи актерката Сабина Ајрула.

Во Прилеп сум одиграла многу улоги, сум снимала и посебно ми е драга оваа публика. Чувството 
е неописиво, рече Ајрула.

За Елхаме Билал, наградата е потврда за четирите децении на сцената.
-Сите мои улоги ги чувам како ѕвезди на небото, а многу е убаво чувството кога ќе застанам пред 

оваа фестивалска, прилепска публика, рече Билал.
Според театарскиот критичар Лилјана Мазова, моќно е кога во иста вечер три жени ќе добијат 

вакви награди.
-Три жени на сцената пред оваа прекрасна фестивалска публика, значи дека жените владеат, 

нагласи Мазова.
Поздравувајќи го фестивалот, прилепскиот градоначалник Марјан Ристески смета дека 

изминативе години театарската сцена претставуваше нераскинлив дел и сведок за моќта на 
уметничкото изразување, а Фестивалот не обврзува.
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- Во текот на изминативе години театарската сцена претставуваше 
нераскинлив дел и сведок за моќта на уметничкото изразување и развојот 
на овој фестивал во меѓународни рамки, рече на отворањето на 
фестивалот градоначалникот Марјан Ристески, според кого голем е бројот 
на  уметници кои низ годините останаа запаметени на  сцената по нивното 
маестрално пренесување на пораките

-Фестивалот „Војдан Чернодрински“ е голема потврда дека трајните 
вредности и нивното негување се од особен интерес за градот Прилеп, за  
Министерството за култура, за Република Македонија. Токму затоа, градот 
претставува епицентар во кој се случуваат културни збиднувања и настани, 
носејќи го космополитскиот дух на уметноста, а за тоа најмногу 
придонесува овој фестивал на театарот. Славното име кое  го носи овој 
фестивал,  не обврзува и во иднина да ги вложиме сите напори, тој да 
остане забележан на културната мапа, да продолжи да биде место каде 
чесно и објективно ќе се вреднува создавањето на творечкиот дух-
театарската претстава, рече Ристески. 

Според него, театарот може да ни раскаже се!

       -И во текот на фестивалските денови ќе ја имаме можноста да 
проследиме изведби на повеќе реномирани театри од земјава, можност да 
се дружиме, да коментираме, да се забавуваме, но и да придонесеме во 
опстојувањето и во градењето на театарот како еден од постулатите на 
современото уметничко опкружување. Дозволете ми да им се 
заблагодарам на организаторите за изборот на претставите, а потоа и на 
сите Вам почитувачи, љубители и поддржувачи на театарската уметност, 
кои ќе бидете дел од овој прекрасен настан – истакна градоначалникот.

Фестивалот е потврда на трајните вредности
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Фестивалот е симбол на македонската театарска култура

„По 51-ви пат театарската сцена ќе биде светлината каде на најдобар можен начин 

ќе бидат отсликани стремежите на нашите творци, местото каде на најдобар начин ќе биде 

дефинирана и презентирана суштинската потреба од уметност во нашава земја и 

потребата за идентификација со културата и со традицијата. На годинашново 51–во 

фестивалско издание, во официјалната конкуренција ќе бидат претставени 12 театарски 

претстави кои ќе бидат културно упориште на кое авторите ќе ја спротивстават својата 

индивидуалност и креативност“, рече меѓу другото Драган Недељковиќ, заменик 

министер за култура на отворањето на фестивалот. 

Според него, Фестивалот, кој го носи името на основоположникот на македонската 

драма, познатиот драмски автор, актер и режисер Војдан Чернодрински, несомнено, веќе 

половина столетие е симбол на традицијата во развојот на македонската култура и потврда 

дека културната синергија меѓу уметниците е помоќна од кога и да е.

 -Драмската дејност секогаш е еден од приоритетите во културната политика на 

Министерството за култура, па, во тој контекст, сакам да потсетам дека изминативе години  

спроведовме низа мерки со кои го унапредивме квалитетот на творечкиот амбиент во оваа 

дејност. Потврда за тоа е реализацијата на инфраструктурни зафати, при што се изградени 

и се градат голем број театарски згради, како: Македонскиот народен театар, Велешкиот,

 Струмичкиот, Турскиот, Тетовскиот, Драмскиот театар, Театар Центар, реконструкцијата на Албанскиот театар и многу други. Беа 

реализирани и голем број вработувања на културни работници, актери, режисери, драматурзи, што значително влијаеше врз 

креирањето на богатиот репертоар и создавањето на голем број одлични премиерни изведби кои резултираа со успешни 

претставувања како на национално, така и на меѓународно ниво. 
Како држава поседуваме навистина големи творечки потенцијали, и во таа насока уверен сум дека и во иднина ќе продолжиме 
со нашите заложби за унапредувањето на драмската дејност, за збогатувањето на националниот фонд на дела, за 
поттикнувањето на домашното драмско творештво кое, верувам, и знам дека ќе биде голем предизивик и за нашите 
национални институции од областа на драмската дејност и, се разбира, за целокупната македонска културна јавност – посочи 
заменик министерот за култура. 
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Taa e poznato ime na makedonskata teatarska scena, kako i istaknata akterka vo 
pove}e televiziski i filmski produkcii vo i nadvor od zemjava. Nejziniot opus broi 
pove}e od sedumdeset teatarski rolji so koi nastapuvala na poznati teatarski 
festivali.  

- Vo Prilep se ~uvstvuvate kako doma, zatoa {to ~esto ste gostuvale na MTF koj 
Vi ja dodeli i najgolemata nagrada za `ivotno delo? Kakvo be{e ~uvstvoto koga gi 
primivte nagradata i aplauzot od publikata koja Vi se zablagodari za site rolji?

-Ne se nadevav na tolkav golem aplauz, za takviot vid podr{ka, bidej}i, po  
penzioniraweto `iveam vo Turcija i mislev deka me zaboravile. No, ne me zaboravila 
prilepskata publika i  posebno i blagodaram. Imam dosta nagradi, no ovaa za mene ima 
posebno zna~ewe bidej}i e akterska nagrada. Doa|a od akteri  i mislam deka e 
vistinskata. Jas imam i dr`avni nagradi, me|utoa najdraga nagrada dosega mi bila 
„Akter na godinata“, {to ja dadoa kolegite. Po nea i ovaa, bidej}i doa|a kako kruna na 
moeto dosega{no tvore{tvo. 

- Kako go dobivte blagoslovot od roditelite za da bidete akter i site pogledi 
da bidat vpereni vo Vas?

- Bidej}i poteknuvam od edno, ne ba{ klasi~no tursko semejstvo zatoa {to moite 
bea etablirani, no majka mi be{e stara i taa nikako ne saka{e da slu{ne za gluma. Se 
zapi{av na ekonomskiot fakultet, toga{ nema{e dramska akademija. I dodeka taa 
misle{e deka studiram ekonomija, jas po~nav  da se zanimavam so teatar. Za nea bev, 
verojatno, golemo razo~aruvawe vo po~etokot, me|utoa,  so tekot na vremeto,  doa|a{e i 
me gleda{e vo teatarot. I se navikna. Toa bea drugi vremiwa. Imav golema podr{ka od 
mojot brat, koj isto taka,  be{e akter - Ram~e Mamut, igra{e vo Itar Pejo. I mo`ebi toa 
pomogna malku vo toa patrijarhalno tursko semejstvo da se prifati mojata profesija.

Vo Prilep - kako doma
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- Voobi~aeno se veli za nekoja devojka ili ̀ ena,  koga 

e ubava, deka e kako glumica. Imate prirodna ubavina, no 

kolku nadvore{niot izgled Vi pomognal ili Vi be{e 

ko~nica?

- Toa e dobro. Todorka Kondo na vremeto vele{e, koga gi 

primale vo teatar, gi merele so vratite, zna~i vnimavale na 

fizi~kiot izgled na akterot ili akterkata. Se si ima svoja 

cena. Vo Dramski teatar toa vreme dojde edna plejada 

akterki koi navistina bea ubavi, odnosno, da ne preteram, 

bevme ubavi. Odamna, vo edno intervju rekov: Site 

prostitutki gi odigrav, selska prostitutka, gradska kurva, 

ovaa, onaa … [tom te vidi re`iserot, se znae. Ne samo jas, 

site nie ja pominavme taa faza so tekot na godinite. Prviot 

lik {to go odigrav,  napravi presvrt,  be{e lik vo Gama 

zracite na Pol Zindel. 

Igrav edna poluretardirana devojka i mi be{e mnogu drgao za taa rolja. Potoa dojdoa pomladite kole{ki i 

im rekov:  „Povelete zemete gi ulogite“. 

- Go igravte i likot na Majka Tereza? 

-Bidej}i `iveev 4 godini vo Rim, tamu vidov {to zna~i Majka Tereza. Rekov deka po prvoto vra}awe vo 

Skopje, }e go odigram toj lik. Venko Andonovski najprvo saka{e da napi{e monodrama, no jas ne sakav i napi{a 

fantasti~en tekst. Be{e kuriozitet idnata godina otkako se vrativ da ja igrame pretstavata “Svetica na 

temninata“ srede Rim kade bea biskupite od Vatikan. Golemi  komplimenti dobivme, i jas, i celata  ekipa. 
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Na{iot ambasador  mu re~e na  biskupot: „Ova e g-|a Sabina Ajrula –Majka Tereza“. Jas,  kako {to sum 

visoka, koga me vide, samo re~e: No, no posibile, (ne e mo`no),  toa be{e edno nisko ̀ en~e! Jas po~nav da se smeam 

i velam: No toa e akterska igra!. 

- So lesnotija gi igrate ulogite, publikata Ve saka?

- Fala mu na Boga za toa.  Se {to sum rabotela, bilo nagradeno.

- Sega ̀ iveete vo Turcija, gleda~ite Ve znaat i po TV ulogite vo seriite?  Ima li ne{to novo? 

- Prvata serija vo koja igrav be{e „Veli~estveniot“, potoa edna godina bev vo Skopje. Dojde ovaa ponuda 

sega {to ja rabotam. Snimam serija koja e na vrvot na rejtingot, najgledanata serija vo Turcija. Igram so ̂ akar 

od Volcite, so Ferhunde od „Lisjata…. “ Temata e mafijata so oru`je.  Jas ja igram majkata „mafija“. 

- Zna~i deka energijata ne zapira? 

- Bev upla{ena i prvo ja odbiv ulogata bidej}i treba da zboruvam na dijalekt, {to ne mo`am da go 

napravam. Vtor pat koga me pobaraa, mi rekoa deka }e anga`iraat devojka koja odli~no go govori toj dijalekt i ja 

vmetnaa  vo serijata da mi bide pomo{ni~ka. Sega so nea rabotam. Se nadevam deka }e bide otkupena i prevedena 

i }e se gleda i vo Makedonija . 

-Sre}na ste i ispolneta, anga`irana?

- Celo vreme sum na relacijata  Istanbul – Skopje. Kade {to vi e  semejstvoto, tamu  ve vle~e!  
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Театар „Комедија“  - Скопје 

"ИМЕ"   од Александар де ла Патиеле и Метју Делапорт

Режија: Ненни Делместре

 Играа: Атанас Атанасовски, Јелена Жугиќ, Роберт Ристов, 

Илија Илиоски и Кристина Ласовска 

Pretstavata . . .

Петмина актери на театар  „Комедија“ донесоа свежа комедија на отворањето на МТФ. Англискиот стил на хумор низ иронични 

заплети и сплетки ја предизвика публиката внимателно да го следи секој дијалог и да ужива во мајсторите на актерскиот тим.

 Актерите ја водат приказната како трилер комедија, која од почетокот интригира и води кон на љубопитност од сцена во 

сцена, предивикувајќи се посилни изненадувања. Петмина роднини и другари од детството на вечера создаваат хаотична 

атмосфера која, прво низ трикот за енигмата на името на бебето кое треба да дојде на свет, за на крајот да кулминира во "еурека". 

Еден од петмината другари, доживеан како хомосексуалец, всушност, открива дека е љубовник на нивната мајка, свекрва и баба. 

Динамичната претстава создава чудење за расплетот. Актерите со полна енергија и имагинација, низ оригинални дијалози, 

бравурозни гестови и гримаси, го водат гледалиштето од „паѓање“ од смеа до вчудо виденост и занеменост. Иако, како лидер се 

презентира актерот Атанас Атанасовски (Виктор), и другите го носат дејството до незамислена и неочекувана експлозија на 

вџашеност во ликот на Илија Илиески (Тони).     
 Режисерката Делместре, низ адаптацијата на текстот за македонски на драматургот Дарко Јан Спасов, го исцедила 
"сокот", не само од текстот, туку есенцијата на дарот на актерите.
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Publikata . . .

Илија Илиески, актер: 

Успешно поминавме, за што потврда наоѓам во аплаузите на отворена сцена. Ги допревме гледачите со изненедувањата. 

Комичниот текст со специфичен хуморт, го нагласивме на соодветни места на повисоко ниво и го добивме производот. Не само 

во Скопје, туку и, овде на МТФ, публиката добро не прифати, без разлика на необичноста од големината на сцената.    

- Шармантна комедија, нестандардна, малку без ред, но тоа е убавината на театарската магија. Актерот Атанасовски мислам 

дека даде повеќе од талентот и знаењето. Неговата интелектуална структура и образовна надградба е силен потенцијал за идни 

проекти. Се потврди дека младите смело напредуваат. Тоа радува. 
� Не само ликот на Виктор, туку целата актерска екипа пулсираше како едно тело, во кое немаше поважен или поневажен 
орган. Сите беа на високо ниво, колективитет. Сите беа срце и органи на претставата.

Fakultet za dramski umetnosti – Skopje

Oleg BOGAEV

   „MRTVI U[I“

Ispit po akterska igra (treta godina)

Vo klasata na von. Prof. d-r Suzana KIRANXISKA so as. m-r Kristina LELOVAC 
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„Житни полиња“  од 
Владимир Темков
Во галеријата од ЦК ,,Марко 
Цепенков“ е отворена 
изложбата ,,Житни полиња“ 
од  Владимир Темков, на 
која се претставени 47 дела. 
Темков пред прилепчани  
ќе ги изложи своите 
најнови  дела, кои се  дел 
од неговиот 

, „Град“ од Атанас Ботев

 ,,Град“ е тематската изложба на дела од 

Атанас Ботев поставне аво ликовниот салон. 

Ботев вели дека преку делата, цртежи 

пренесува едно сведоштво на агресивно 

узурпирање во урбаната структура на Скопје и 

протест против девастацијата на јавниот 

простор околу Старата железничка станица. 

Ботев дипломирал на ФЛУ. Работи во повеќе 

медиуми: сликарство, графика, цртеж, 

инсталација ,  перформанс .  Досега  има 

остварено 12 самостојни изложби во Скопје, 

Њујорк, Нирнберг, Цетиње и Берлин, а има 

учествувано на бројни групни изложби во 

земјава и во странство. 

подолгогодишен циклус, а преку кои ги претставува македонските 
житни полиња преку еден свој специфичен пристап. 

Говорејќи за творештвото на темков новинарот Каролина 
Мицевска рече  дека животот му е посветен на уметноста.

- Темков, кој во основа како уметник е лиричар, создава дела за 
навек, дела преку кои ги овековекува македонските предели, 
надополнувајќи ги со инспиративни предмети како што се птиците, 
македонските продукти. Тој е автор кој многу емотивно, но и многу 
посветено, ги создава своите дела. До ситница. Се е на свое место на 
платното. Обработен е секој детал, со цел на публиката  да и го долови 
убавото – посочи Мицевска

Темков  има завршено ФЛУ, реализирал бројни самостојнни и 
групни изложби во земјата и во странство, бил учесник на повеќе 
ликовни колонии. Директор е на домот на културата во Кавадарци.
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Сабота, 11 јуни – 19.00 часот

НУЦК ,,Марко Цепенков“

,,ЈОВ,, од Венко Андоновски, режија Сашо 

Миленковски- НУ Драмски театар

22.00 часот – театар ,,Војдан Чернодрински“

,,РЕВИЗОР“ од Гогољ, режија Анддреј Цветановски – 

НУЦК „Трајко Прокопиев“ - театар Куманово

23.00 часот -  црква Св. Никола – Варош

,,Дафина од Серез“ од Тихомир Стојаноски, 

режија Слободанка Чичевска

24.00 – НУЦК ,,Марко Цепенков“

,,Последната ноќ“ од И. Вилквист, 

режија Андреј Цветановски

НУ Народен театар - Битола

Недела, 12 јуни – 20.00 часот

Театар ,,Војдан Чернодрински“

,,Класен непријател“ Н.Вилијамс, 

режија Теа Беговска 

НУЦК „Ј.Х.К. Џинот“ - театар Велес

22.00 часот  - НУЦК ,,Марко Цепенков“

,,ПРОМЕТЕЈ“ од Есхил, 

режија Дејан Пројковски - НУ Турски театар 

Понеделник, 13 јуни 

12.00 – фоаје НУЦК ,,Марко Цепенков“ 

Промоција на театарска литература

19.00 часот – театар ,,Војдан Чернодрински“

,,Арсеник и стари тантели“  од Кесерлинг, 

режија Куштрим Бектеши– НУ Албански театар

22.00  часот – НУЦК ,,Марко Цепенков“

,,СУД“ од К.Чашуле, во режија на Дамјан Читкушев, 

НУЦК „Ацо Шопов“ - Театар Штип

24.00 – театар ,,Војдан Чернодрински“

,,Обѕрни се во гнев“ од Џон Озборн, 

режија Кристина Димитрова

ПРЕТСТАВИТЕ  НА 

ТУРСКИОТ  И  НА  АЛБАНСКИОТ  ТЕАТАР

 СЕ  СО  СИМУЛТАН  ПРЕВОД
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51 MAKEDONSKI TEATARSKI FESTIVAL 
“Vojdan ^ernodrinski”- Prilep

Pokroviteli:
Ministerstvo za kultura na Republika Makedonija

Sobranie na op{tina Prilep

Umetni~ki direktor:
Petar TEMELKOVSKI

@iri:
Vase MAN^EV

Vlado JOVANOVSKI
Jani BOJAXI

OGLEDALO NA FESTIVALOT

Bilten na 51 MTF “Vojdan ^ernodrinski”- Prilep
Za izdava~ot: Petar TEMELKOSKI

Urednici na biltenot:
Elizabeta MITRESKA, Karolina MICEVSKA

Qup~o MURGOSKI, Karolina DURLO
Svetlana RISTESKA

Fotografii: Elizabeta Mitreska, Svetlana Risteska, 
Karolina Micevska, “Fan” Produkcija

Pe~ati: Andriano -Prilep
Makedonski teatarski festival
“Vojdan ^ernodrinski”-Prilep

Centar za kultura “Marko Cepenkov”
7500 Prilep

Republika Makedonija
tel. (048) 401 630 / 425 520

faks (048) 401 631
e-mail: mtf_vc@yahoo.com

info@mtf.com.mk
web:www.mtf.com.mk

Sobranie na MTF:
Valmir AZIRI - Tetovski Teatar Tetovo

Senko VELINOV - MNT Skopje
Robert VEQANOSKI - 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

Sa{o KOSTOVSKI - Teatar Kumanovo
Dragan MAXIROV - Teatar Strumica
Valentin SVETOZAREV - Teatar Bitola

Maja STEVANOVI] - fDU Skopje
Goran STOJANOSKI - Teatar Ohrid
Toni ^ATLESKI - Teatar Prilep

Izvr{en odbor na MTF:
Senko VELINOV - pretsedatel

Jordan VITANOV - ~len
Atila KLIN^E - ~len

Valentin SVETOZAR - ~len
Toni ^ATLESKI - ~len

Sekretar na MTF:
Stojan DAM^ESKI

Tehni~ki sekretar:
Qup~o TODOROSKI
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