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PO^NA NOVIOT TEATARSKI I FESTIVALSKI MIG
„Војдан Чернодрински“ живеее
Ново фестивалско издание, исти сцени, нова театарска енергија. Живее 52. МТФ „Војдан Чернодрински“.
Класиката (Шекспир, Ибзен, Достоевски), современата драматургија (Секуловска, Стефановски, Чинго) и класичнотосовремено сценско изразување ги враќаат старо-новите драмски текстови со нова режисерска енергија и сценски израз.
Актерските екипи во македонските театри се веќе оформени, етаблирани, последниве години. Сценографите и
костимографите - и проверени и со нови изрази.
Целосен театарски колорит носи новото фестивалско издание на „Чернодрински“. На испит е пред публиката,
жири комисијата, критичката јавност. Што нуди новата, селектирана продукција на македонските професионални
театри?
Рецептот за проверка е едноставен: Да има полни сали (во Домот на културата „Марко Цепенков“ и во народниот
театар „Војдан Чернодрински“), будно следење на секој „чин“ на сцената и оценката стигнува.
Така ќе биде наредните седум фестивалски дена. И не се на проверка само 12-те претстави во официјалната
конкуренција. Будно, иако по полноќ, ќе се следат и дипломските, експерименталните претстави, независните проекти.
Барем во тоа публиката никогаш не го „изневерила“ фестивалот. Нејзината реакција ќе покаже со каков интензитет е
театарската енергија на сцената.
За почеток, трпение. Да се крене завесата, да заживее театарскиот миг на сцената, да се фокусира публиката.
Аплаузите ( или молчењето) ќе го дадат одговор.
Да живее театарската магија!
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Festivalot e otvoren . . .
Со доделувањето на наградата за животно дело и со
првата претстава во официјалната конкуренција за
награди „Венецијанскиот трговец“ на Драмски театар од
Скопје, синоќа во Центарот за култура „Марко Цепенков“
беше отворен 52. Македонски театарски фестивал
„Војдан Чернодрински“.
Годинашен добитник на наградата за животно дело
е академик Митко Маџунков. Наградата му ја врачи
прилепскиот градоначалник Марјан Ристески.

-Пријатно е кога се добиваат такви празнинија, иако
јас не сум од оние кои се исклучително посветени на
драмската уметност, така што ова за мене е мало
изненадување. Мило ми е што сум тука, прв пат бев точно
пред 30 години, кога ми беше првата претстава ,,Големиот
смок,“ од Трилогијата ,,Вечна игра“. Па, сега по 30 години
дојдов до ова признание, чувството е одлично, градот е
разубавен, местото е прекрасно, рече Маџунков.
Поздравувајќи го фестивалот, прилепскиот градоначалник Марјан Ристески нагласи дека МТФ
„Војдан Чернодрински“ е препознатлив бренд, не само за Прилеп, туку и за цела Македонија. Цели 52
години Прилеп е домаќин на оваа врвна културна манифестација и така ќе остане во иднина.
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Festivalot e otvoren . . .
Фестивалот - сведок за театарската моќ
Дозволете ми да го изразам моето големо задоволство што вечерва, од ЦК
„Марко Цепенков“ во градот домаќин на 52. издание на МТФ „Војдан
Чернодрински“ ја имам можноста заедно со Вас да уживам во театарската
уметност
Во текот на изминативе години театарската сцена претставуваше
нераскинлив дел и сведок за моќта на уметничкото изразување и развојот на овој
фестивал во домашни и меѓународни рамки.
Голем број од уметниците низ годините останаа запаметени на оваа сцена
по нивното маестрално пренесување на пораките кон публиката, општеството,
светот...
Фестивалот „Војдан Чернодрински“ претставува културен бренд не само
за Прилеп, туку и за цела Македонија, а Локалната самоуправа во изминатиов
период максимално го поддржува.
Во оваа прилика да се заблагодарам на спонзорите без чија помош овој
фестивал не би бил она што е денес, исто така, голема благодарност до
Министерството за култура за одличната соработка која ја имавме сите овие
години и за огромниот број зеднички реализирани проекти со кои Прилеп го
воздигнавме на повисоко културно ниво, да биде препознталив како културен и
туристички центар во регионов.
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Би сакал да споменам само дел од тие реализирани проекти.
Во изминативе 10 години таетарот „Војдан Чернодрински“ прикажа над 40
премиерни претстави и оствари голем број награди на престижните театарски
фестивали на Балканот и во Европа. Исто така, се вработија млади кадри – актери,
режисери, со што се комплетира ансамблот на театарот
Се препокрија објектите на Tеатарот и на ЦК „Марко Цепенков“, а во 2015
година, по 35 години од нејзината изградба, комплетно беше реновирана оваа сала во
која сега се наоѓаме.
Континуирано секоја година се вложува во набавка на нова опрема за
потребите на Театарот и на Центарот
Ова е само мал дел од инвестициите со кои Прилеп и понатаму продолжува да
биде предводник на културата и уметноста на Македонија
Почитувани,
Сакам да им се заблагодарам и на сите театри и учесници на Фестивалот кои
многупати досега ја креваа на нозе префинетата театарска публика и секогаш беа
наградувани со овации. Овој фестивал е еден од многуте културни настани кои се
одвиваат во Прилеп и се дел од фестивалскиот туризам на кого локалната самоуправа
посветува огромно внимание, а сето тоа се рефлектира со бенефит на локалната
економија
Се надевам дека конечно ќе се исполни и сонот на сите прилепчани да добијат
нов театар – храм на прилепската театарска култура.
Во наредните седум дена публиката ќе има можност да ужива во најдоброто од
театарската уметност во Македонија, посакувам наградите да ги добијат најдобрите,
а градот Прилеп да ужива во овој фестивал како и секогаш, рече Ристески.
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F e s t i v a l o t e o t v o r e n . . F. e s t i v a l o t } e o s v o j u v a

novi teatarski horizonti

-Пред нас е педесет и второто издание на фестивалот „Војдан
Чернодрински“. Навистина импозантна традиција, која заслужува длабок
респект. Од 1965 година па наваму, повеќе од половина век, фестивалот
претставува расадник, мотиватор и еден од клучните двигатели на домашното
драмско творештво. За Македонија, фестивалот е особено важен бидејќи на
него, секоја година, се презентира најдоброто од театрите, се вреднува
домашната театарска продукција, а тој служи како платформа, преку која
театарските работници се споредуваат меѓу себе, учат еден од друг и заедно ја
градат театарската традиција и го развиваат овој важен сегмент на нашата
уметност и култура, рече на отворањето на фестивалот, министерот за култура
Роберт Алаѓозовски, кој има спомени од фестивалот кога, како што вели, како
постдипломец работел во подготвувањето на билтенот на фестивалот.
-По половина век, стотици одиграни претстави и доделени награди, на
Фестивалот му претстои освојување на новите театарски хоризонти, како и
важната задача да биде, на некој начин, „рецензент“ на состојбата, кондицијата
и творечкиот потенцијал на театарската уметност во Македонија.
Во таа смисла, би сакал да истакнам дека Министерството за култура ќе
продолжи континуирано да го поддржува домашното драмско творештво, со
поддршка на претстави и текстови од домашни автори во програмите на
националните установи, преку конкурсот за проекти од национален интерес и
со поддршката на млади автори и други форми на материјална и
нематеријална поддршка.
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Nagrada za `ivotno delo: Mitko Maxunkov, akademik
Teatarot - biten vo `ivotot na sekoj narod
Ви благодарам за убавите зборови и за големата чест што ми ја укажавте.
Се потсетувам на зборовите на Шекспир кој во Хамлет вели дека
признанијата зависат од добрината на оној кој ги дава, а не од заслугите на
оној кој ги прима, зашто, спрема заслугите, никој ништо не би добил. Тоа
особено згодно се однесува на мене како на драмски автор, зашто јас, искрено
зборувајќи, никогаш не сум се чувствувал како театарски човек, туку само
како автор чии дела, повеќе по волја на судбината одошто според лична
желба, оживеале на сцена. Но, колку што е моето присуство тука случајно,
толку е вистинска мојата увереност дека театарот е од исклучителна важност
во животот на секој народ. Тоа што важи за театарот воопшто, важи, се
разбира, и за оваа манифестација која над педесет години ја врши својата
благородна мисија.
Ние сме мала средина и со текот на времето многумина стануваат
носители на ова признание. Нас нѐ има многу, но еден е Чернодрински.
Ваквите свечени моменти отвораат можност да се каже збор-два за тој
единствен човек чиј живот ги обединува во едно драмската дејност и мисијата
на театарот. Војдан Чернодрински не е само основоположник на
македонската драма и на македонскиот театар, туку е и визионер на она што
било доминантно во театрите воопшто; да бидат актуелни, да бидат сцена на
која ќе се препознае живиот живот.
Драмата е единствениот книжевен жанр кој се пишува за јавна изведба.
Сцената не е имагинација, таа е реалност и од тоа произлегува нејзината
одговорност и нејзината потреба да го „ритмува животот“, барајќи ја
класичната хармонија меѓу поезијата и стварноста што ја споменува Артур
Рембо.
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Драматизацијата или филмувањето на бројни дела од други жанрови е дел од таа потреба за оживување на духовните
производи кои се, по дефиниција, невидливи. Тоа е и основната противречност на театарот или на филмот: не е доволно
нешто да биде видливо за да стане вистинито и стварно, туку е потребно многу повеќе од тоа. Затоа, театарот во разни
епохи не е само место за забава, туку и сцена каде што се воспоставува и обликува духот на времето. Шекспировиот
театар, на пример, може да се гледа како симбиоза на националното и општото, преку користењето на историските
хроники и слободното зајмувањето на теми и мотиви речиси од сите култури, времиња и простори. Колку и да е тој
пример голем и недостижен, таа потреба да се задоволи и да се нахрани публиката останува иста насекаде и секогаш.
Таков е и случајот со Чернодрински и со неговиот театар. Основната карактеристика на тој театар е неговата актуелност,
негувањето на секому разбирливи теми од секојдневниот живот кои истовремено имаат општ карактер и сеопфатна
важност.
Македонскиот „класичен“ репертоар, во кој спаѓаат и битовите драми, кај нас за жал не се негува систематски. Јас
сега не зборувам за рефлексиите на битовата драма во современата македонска драматургија – такви примери има, а
нешто од тоа се среќава и во годинашнава програма на фестивалот – туку за систематско негување на тој театар на еден
традиционален начин, интегрално, без интервенции. Ние знаеме какво големо влијание врз народниот живот имало
изведувањето на Македонска крвава свадба под разни околности, од бројни професионални ансамбли до аматерски
групи. На секој народ му треба народен театар, во спротивно, главната театарска институција не би се викала така. Но таа
институција треба да го оправда своето име и со систематското негување на класичниот репертоар.
Сакам да го споменам јазикот, зашто нашите театри не се доволно подготвени за негување на нашиот
„класичен“ репертоар меѓу другото и затоа што на нашите академии не се студираат сите нужни видови говор, од
оние најархаичните, преку говорот на одделни епохи, па сè до дијалектите. Облиците на искривоколчениот
турско-македонски јазик што се среќава во Македонска крвава свадба, на пример, дава подобар увид во стварноста
што се опишува дури и од самото дејство на драмата. Во нашите театри денес се употребува нестандардниот
градски говор – кој може да биде опасен за иднината на книжевниот јазик на секој мал народ – а е запоставен
базичниот народен јазик сосе архаизмите и дијалектите.
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Заблагодарувајќи се уште еднаш за ова високо признание, сакам да напоменам дека и јас наидував на големи
тешкотии во врска со употребата на струмичкиот говор кој се користи во моите драми, во кој се собрани остатоците на
кукушкиот, серскиот, дојранскиот и струмичкиот говор како сублимат на претежниот стар говор на нашиот народ. Кога
со Бранко Ставрев и со струмичкиот театар тргнавме, слично како Војдан Чернодрински, во потрага по еден нов театар,
во кој зборот директно одговара за значењата и за вистинитоста на играта, на театарските сцени во тогашна
Југославија доминираа сосема инакви теми, пред сè за една тоталитаристичка опасност која ни се заканува. Во моите
пиеси се навестуваше една сосема инаква опасност, повеќе внатрешна: во „Големиот Смок“ стана збор за грабежот кој
ќе биде антиципација на подоцнежната транзиција, во „Сенката“ за ирационалноста и беспомошноста на фонот на
една античка трагедија со жртвување на децата, во „Пуста земја“ за губитокот на идентитетот, јазикот, спомените, сè
до и преселбата во онаа „друга земја пуста“ зад „матното и маглао море“, што ја споменува Марко Цепенков. Времето
покажа дека темите од претставите – не само од трилогијата – станаа секојдневна стварност, но основната замисла за
создавање на еден нов вид театар не се оствари. Театрите ги следеа модите, а зборот и неговата важност за театарот
постојано се релативизираше. Претставите беа играни во Струмица многу пати, ги извртеа градовите на Македонија,
каде што беа топло прифатени, како што се вели, добија награди и слично, но не беа поставени во други театри, со што
беше воспоставена онаа јазична бариера која го дели истото на ваше и наше и го заградува патот до дома.
Почетокот беше тука во Прилеп, на Игрите, а сега сме пак тука и, што е најважно, Игрите продолжуваат. На овој
ист фестивал, точно пред триесет години, по изведбата на Големиот Смок, првата пиеса од мојата Вечна игра, еден
несомнен господин на македонската литература, Бранко Варошлија, ја пофали претставата со зборовите: „Не е лесно
да ги насмееш моите прилепчани!“ Тогаш ако сум ве насмеал, сега е време да застанам за да не ви здодеам. Иако
цепенковската традиција сите ние ја сметаме за своја и веруваме во зборовите на Блаже Конески дека, „ако штрковите
го носат породот, ние сме пород на Силјан Штркот“, тоа очигледно најмногу се однесува токму на прилепчани, кои
настанале тогаш кога Силјан го скршил шишето на камењата кај Трескавец, уште пред да стане човек.
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GLEDAVME . . .
Драмски Театар - Скопје
"ВЕНЕЦИЈАНСКИОТ ТРГОВЕЦ" од Вилијам Шекспир
Режија: Наташа Поплавска
Играа: Јовица Михајловски, Зоран Иваноски, Стефан
Вујисиќ, Дамјан Цветановски, Диме Илиев, Јана
Стојановска, Златко Митрески, Григор Јовановски, Сергеј
Димоски, Јаков Спасов, Анастас Тановски, Марко Илиќ.

Pretstavata . . .
Тragikomedijata na [ekspir od pred ~etiri veka, „Venecijanski trgovec“, i dобi nova duhovno scenska i aktuelna
dimenzija и od ansamblot na dramskiot teatar, voden od re`iserskata palka na Nata{a Poplavska. Tradicionalnata borba
za mo} donesuva razni zapeleti vo svetot zasiten od pari i sila. Na patot na al~nosta nema sentimenti, tuku se uni{tuvaat
mnogu ~ove~kи `ivoti. Taka bilо od vek i vekov, taka ostanuva i denes vo svetot na posilniot, koj kroi ~ove~ki ~esni i
dostоinstveni sudbini i go uriva moralnoto dostoinstvo.

Del od akterite izbrani na kastingot i del od nositelite na glavnite rolji, kako Jovica Mihajlovski, Dime Iliev i
Anastas Tanovski niz dramati~nata prikazna za trgovecot i Evreinot donesoa impresivna verzija na zalezot na
venecijanskata dr`ava preku {ekspiroviot tekst od takanare~niot elizabetijanski teatar od pred ~etiri stoletija vo koj
igraat samo ma`i. Poplavska go dovela tekstot vo atraktvna, nestandardna igra, dobra za o~i i u{i niz razli~nite
tancovi, pesni i raska`uva~ki fragmenti. Pretstavata obiluva so energija i akterska ve{tina na povozrasniot del od
akterite, zad koi stoi edna mlada generacija nadareni i {koluvani ,,deca“koi ne gi zasenija povozrasnite kolegi, tuku
najavija deka makedonskite sceni imaat perspektivna generacija.
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GLEDAVME . . .
Prikaznata za sudbinata na Evreinot i negovata pravdoqubivost vo Mleta~kata Рepublika i presudata na du`dot
transferira vo dene{no vreme koe ne e tolku razli~no od {ekspirovoto. Niz likovite na Antonio, trgovecot, akterot
gostin od Prilep, Zoran Ivanoski, Evreinot [ajlok, Jovica Mihajlovski, ne se uriva yidot na silata na parite, ne samo
koga se za svadba, dom ili zdravje. U{te pomalku koga se vo funkcija za biznis ili vra}awe na dolgovite, makar {to se
steknati niz manipulacija. Pretstavata gi prou~uva i odnosite me|u polovite, po{irokite op{testveni odnosi, odnosi na
~est i konflikt, koi se okon~uvaат vo sudnicata. Toga{ pa|aat maskite na pravdata i zakonot, doveduvaj}i sé vo nefer
~ove~ki relacii i apsurdi.

Jovica Mihajlovski, akter - Sekoga{ imam pozitivno mislewe za festivalskata, prilepska publika. Tuka ima
dolga tetatarska tradicija. Publikata e stru~na, oti znae da gi prepoznae porakite na akterite preku replikite. Reagira
to~no na vreme. Pove}e go sakam do [ekspir so osnovnata linija na koja se nadovrzuvaat mladite. Zadovolstvo e da se
integriraat povozrasni i pomladi. Site sme na edna branova dol`ina. Od edna strana mi e drago, a od druga mi e `al {to
tolku talenirani, lu|e vo dogledno vreme nema da najdat vistinska po~va da prodol`at da se zanimavaat so ovaa rabota. I
od toa da `iveat. Za `al, popat, nekoi }e se zagubat na drugi mesta i }e otpatuvaat. Se raduvam koga mladite napreduvaat i
dobivaat {ansa. @alam {to ne e ambientot kako za mene koga bev mlad i koga vlegov vo teatarot. Go fativ po~etokot na
krajot, koga ima{e nekoi moralni vrednosti i koga se be{e postaveno kako {to treba. Vo tranzicijata se izmestija tie
vrednosti i te{ko se nao|a mestoto spored svoeto ubeduvawe.

Zoran Ivanoski, akter - Super e sorabotkata so ansamblot na Dramskiot teatar, so vakva mlada ekipa, `elna za
doka`uvawe i rabota. I so povozrasnite, napravivme super teatarski proizvod. Modernisti~ki e i ~udesna pretstava, so
zabavni nijansi vmetnati vo tipi~en klasi~en tekst. ^est be{e da igram so eden od najdobrite akteri, kako Jovica
Mihajlovski. Se na se, dobiv nova energija, pokraj prilepskata meti~na ku}a.
Publikata
-Teatarska magija od kompleksen tekst na [ekspir. Klasikata dobi moderen prizvuk so igra i pesna. Prekrasno
do`ivuvawe za po~etok.
Poplavska napravila spektakularen priod na [ekspir. Atraktivna i impresivna pretstava, za~ineta so muzika i
moderni tanci. Ni priredija prijatno duhovno zbogatuvawe.
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Izlo`bi, promocii ...
Изложба на ДЛУ - Битола
Бројните посетители присуствува и на отворањето
на изложбата на дела од уметниците на ДЛУБ. На оваа
годишна изложба со 30 дела се претставуваат 22-ца
уметници, членови на ДЛУ-Битола, меѓу кои и нашите
сограѓани Билјана Бинчев и Златко Крстевски. Драган
Најденоски посочи дека изложбата на ДЛУБ ја поддржува
Министерството за култура.

,,Пејзажи на душата,, од Стефан Хаџи Николов
Изложбата ,,Пејзажи на душата,, од уметникот
Стефан Хаџи Николов беше отворена во ликовната
галерија на ЦК ,,Марко Цепенков“ во рамките на 52.
издание на МТФ„Војдан Чернодрински“.
На 67 самостојна изложба Стефан Хаџи
Николов, добитник на бројни награди и признанија , се
претставува со 30 нефигуративни дела. При тоа, тој
изјави дека му било чест и задоволство фестивалот да
се отвори со негова изложба.
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ATMOSFERA . . .

На отворањето на фестивалот „театарско крштавање“
за публиката, но и за „тазе“ министерот за култура Роберт
Алаѓозовски. Иако, самиот вели, театарската атмосфера
не му е далечна-работел во билтенот. „Билтенџиите“ му го
честитаат „министерувањето“ на поранешниот колега.
Изгледа, и пратениците се живо заинтересирани за
театар. Сега во улога на публика.
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]E GLEDAME . . .
Сабота
Сцена ЦК ,,Марко Цепенков“ - 19.30 часот
МОБ - ,,Марија Калас – Час“ режија Урсула Хорнер,
придружна програма
Сцена Театар ,,Војдан Чернодрински“ 22.00 часот
Театар „Војдан Чернодрински“
Figurae veneris historiea (Љубовни пози на историјата) од
Горан Стефановски, режија Наташа Поплавска, претстава
во официјална конкуренција
Сцена црква „Св. Никола“ Варош – 21.00 часот
Курлурен центар Скрб и утеха – „Патот“ режија Тихомир
Стојановски, придружна програма
Недела
Сцена ЦК ,,Марко Цепенков“ - 19.30 часот
Битолски театар ,,Злосторство и казна“ од Достоевски,
режија Диего Де Бреа, претстава во официјална
конкуренција
Сцена театар ,,Војдан Чернодрински“ - 22.00 часот
Театар комедија - ,,Трудна приказна“ од Секуловска,
режија Лидија Дедовиќ, претстава во официјална
конкуренција
Сцена ЦК ,,Марко Цепенков“-24.00 часот
Театар Велес - ,,Синиот портокал“ режија Александар
Ивановски, придружна програма

Понеделник
12.00 часот – Промоција на театарска литература
Сцена ЦК ,,Марко Цепенков“ - 19.30 часот
Албански театар - ,,Плавиот кучето“ од Кибиролу, режија
Али Волкан Четинкаја, официјална програма
Сцена театар ,, Војдан Чернодрински“ -22.00 часот
Театар Куманово – ,,Хај Фај“ од Стефановски, во режија на
Јани Бојаџи
Сцена ЦК ,,Марко Цепенков“ - 24.00 ч.
Испитна претстава на ЕСРА
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OGLEDALO NA FESTIVALOT
52 MAKEDONSKI TEATARSKI FESTIVAL
“Vojdan ^ernodrinski”- Prilep
Pokroviteli:
Ministerstvo za kultura na Republika Makedonija
Sobranie na op{tina Prilep
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 Skopje
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

Umetni~ki direktor:
Petar TEMELKOVSKI
@iri:
Mitko MAXUNKOV
Slobodan DESPOTOSKI
Bratislav DIMITROV
Sekretar na MTF:
Stojan DAM^ESKI
Tehni~ki sekretar:
Qup~o TODOROSKI
Bilten na 52 MTF “Vojdan ^ernodrinski”- Prilep
Za izdava~ot: Petar TEMELKOVSKI
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
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