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Фестивалот и публиката, тоа е долгогодишна врска која трае, се гради, надградува. Еден со 

друг се вистинска неопходност. 

За публиката театарот е магија, во која секоја година се „нурнува“. Магија која веќе четири 

дена ја обзема. Фестивалот со години ја негува дарувајќи и претстави, а публиката возвраќа со 

многу љубов, посетеност на претставите и секако, се разбира на крајот со аплаузи. 

Фестивалот е храна за „театарџиите“. Тој ги храни а тие, пак, знааат да даруваат многу. Со 

него чувствувааат,  живеат. Оти, театарот дарува се – смеа, расположение.... Овозможува да се 

чувствува прекрасно, возвишено.

Изминатите денови на сцената со љубов беа дарувани делата од  Шекспир, Горан 

Стефановски, Достоевски, Благица Секуловска.... Младите актери покажуваат дека си го заземаат 

своето место на сцената, дека оставаат траги кај публиката, која ги наградува со аплауз.

Така ќе бидат сплотeни Фестивалот и публиката и наредните денови. Се до затворањето.

Еден аплауз, молам. За публиката!
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Nade`da Ruben, operska peja~ka, vo ulogata na Marija Kalas
I OPERSKA PEA^KA I AKTERKA

Makedonskata opera i balet vo pridru`nata programa ja izvede 

pretstavata „Marija Kalas – ~as“ vo re`ija na Ursula Horner, 

spored dramata na amerikanskiot pisatel Terens Mekneli. Vo 

ulogata na Marija Kalas nastapi Nade`da Ruben, a vo pretstavata 

ima{e inserti od muzikata na Xuzepe Verdi, Xakomo Pu~ini i 

Vin~enco Belini. Pretstavata obrabotuva fiktiven masterklas na 

poznatata operskata peja~ka na univerzitetot „Xuliard Skul“ vo 

Wujork i e napi{ana spored intervju na Kalas. Materijalot bil 

upotreben da se napi{e ovaa drama koja dava informacii i za 

privatniot `ivot na poznatata pevica, odnosno kako taa se 

podgotvuva za nejzinite nastapi, no gi poka`uva i nejzinite 

problemi od profesionalniot i privatniot `ivot. Premierno 

pretstavata bila izvedena na Brodvej vo 1995 godina, a dve godini 

podocna imala 598 izvedbi {to prestavuva golem uspeh. Nastapot na 

Nade`da Ruben koja ja tolkuva glavnata uloga, e povod za razgovor. 

„Marija Kalas- ~as“ e me{avina me|u muzika i drama. Mi 

~ini  e hrabrost da se prifati ulogata, bidej}i toa bara 

interpretacija na golem tekst i emocii. Pretstavata 

funkcionira kako masterklas, a publikata e negov u~esnik? 



52 MakedonskI eat rskIa ltI ae vsFT “Vojdan ^ernodrinski” - Prilep

4

- So re`iserkata Ursula Horner sorabotuvavme 

prethodno na nekolku proekti i taa verojatno se vode{e od 

sli~nosta na karakterot, emotivnosta, energijata koja ja 

nosam i fizionomijata i akterskiot potencijal koj e 

mnogu biten vo ovaa pretstava zatoa {to e re~isi 

monodrama so nekolku sporedni likови i ima повеќе tekst.  

Ova be{e edna od najiteresnite sorabotki koi sum gi 

imala zatoa {to nema peewe, tuku glumewe i mnogu tekst, 

dodeka se snajdovme, nau~ivme, be{e zabavno i interesno. 

- Vie ste operska peja~ka, a so soo~ivte so seriozen 

akterski tekst. [to ste pove}e? 

- Operska peјa~ka so akterski potencijal. Sekoga{ me intereserale vakvi proekti koi se na granicaта 

поme|u opera i drama, i smetam deka opreskiot peja~ treba da bide i glumec. 

- Gi osoznavte li Va{ite granici, kolku procesot be{e zabaven i naporen i ispolnet so emocii, i so 

golemi amplitudi od krajna sre}a do krajna taga?
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- Pla~ev po pretstavata, prv pat ja igrav na golema scena. Na MOB ovaa pretstаva se igra na mala scena. 

Ovde неame{e mnogu publika i ova be{e golem potik za nas da dademe u{te pove}e otkolku vo Skopje. Golemata 

scena bara pogolemi emocii, dvi`ewa, pogolemi amplitudi vo site raboti koi gi pravime na scenata. Isto 

kako i muzikata, od sre}a vo taga, i nazad.

Marija Kalas bila sovr{ena na scena, no nejziniot emotiven `ivot, `ivotot zad scenata - bil 

problemati~en, a qubovniot ̀ ivot nesre}en. Taa, iako golema yvezda, umira sama. 

- Nema peјa~ koj ne ja slu{al Marija Kalas, vi garantiram, osobeno `enskite peјa~i se zapоznati so 

`ivotot i so nejziniot perfekcionizam vo izvedbite. Pravev golemo istra`uvawe i naidov na mnogu 

fotografii, tekstovi, pi{uvawa od vesnici. Бila interesna li~nost. Prethodno sum ja znaela muzi~ki, sega 

doznav kakov i bil `ivotot i za{to go pravela toa. Inaku, prvoto moe zapoznavawe so Marija Kalas be{e vo 

eden razgovor so tatko mi koj mi re~e deka bila prekrasna peјa~ka, no imala qubovnik Onazis koj spiel na 

pretstavite. Mene ne mi be{e sfatlivo kako mo`e nekoj da spie na operski pretstavi. Marija Kalas за мене 

otsekoga{ bila iнсpiracija.

Dali }e prifatite i sleden proekt vo koj }e ima gluma?

- Sekako, ova ne mi e prv proekt. I porano sum igrala vo teatarska pretstava. Pred desеttina godini vo 

„Kupidona“, toa be{e rok-opera i nastapuvavme na MTF i vo nea glumev, no pove}e peev, taka што akterstvoto 

mene nekako paralelno mi odi so peeweto.  
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Pretstavata . . .

G L EDAVME . . .
НУЦК „Марко Цепенков“  театар „Војдан Чернодрински“

,,FIGURAE VENERIS HISTORIAE,,(Љубовни пози на историјата)

режија на Наташа Поплавска

сценограф Емил Петров,

костимограф Роза Трајчевска Ристовска,

музика  Горазд Чаповски,

драматург Лидија Митоска-Ѓорѓиевска, 

Играат: Димитар Ѓорѓиевски,  Даниела Иваноска, Игор Трпчески, 

Зоран Иваноски,  Катерина Ч. Клинческа,  Јасмина М. Станкоска, 

Марија С.Илијеска,  Димитар Црцороски, Наташа Наумоска, Илија 

Волчески,  Ангела Наумоска и Михајло Миленкоски.

,,FIGURAE VENERIS HISTORIAE“ (Љубовни пози на историјатa) е претстава која отвора бројни 

прашања во однос на војната, љубовта, интимата, политиката и моралноста. Ова е  претстава која ни 

покажува и какви последици остава војната врз човечкиот род. Преку личните приказни на колоритните 

ликови кои доаѓаат од различни слоеви на општеството и ситуациите низ кои поминуваат, публиката се 

препознава себе си. Претставата „Figurae Veneris Historiae“ јасно покажува дека војната менува сѐ, тргнува 

во неочекувани правци, ги трансформира луѓето, ги прави  ѕверови, непрепознатливи, различни од 

порано. 
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GL EDAVME . . .
Горан Стефановски, автор; Мене секогаш ми е крајно возбудиво доаѓањето во Прилеп. Претставата ја доживеав 

многу силно. Работите некогаш треба не само да се почуствуваат, туку и да се разберат. Во таа смисла благодарам на 

ансамблот на длабината, на зафатот, сериозноста, на крајната комплицирана технологија на изведбата. Длабоко сум 

импресиониран.

Димитар Ѓорѓиевски, актер; Задоволни сме од приемот на претставата, иако подолго време не беше играна. 

Направивме неколку проби, ја вративме во нормален колосек. Направивме и актерски измени што малку не плашеше, 

но и не држеше поконцентрирани. Голем предизвик ми беше ликот, кој е оставен како отворена книга и има многу 

можности да се експериментира. Горан Стефановски е еден од големите автори во Европа и предизвик е да се донесат 

неговите ликови на сцената.

Даниела Иваноска, актер; Кога некој си ја сака својата професија, вистинско уживање е да се игра претставата. 

Настапот на овој фестивал е да покажеме дека имаме за што уште да кажуваме, да раскажуваме, уште многу приказни, 

да едуцираме публика. Се заедно. Задоволство е да се игра во текст на Стефановски, а  особено што имавме можност 

директно да комуницираме со него. Тоа е реткост или благодет да можеш директно да разговараш за текстот со авторот  

и да поставиш „мал“  милион прашања кои можеби не ги очекувал. Таа интеракција е одлично искуство.

-Многу ми се допадна претставата, а прилепскиот ансамбл се претстави во вистинско светло. Бликаше енергија во 

претставата.

-Преубаво доживување. Немам зборови во моментот да го искажам моето чувство.

Одлична претстава. Од избор на текст, режија. Особено ме радува што прилепскиот театар продолжува со 

традицијата да поставува текстови на домашни автори

Publikata . . .
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Pretstavata . . .

G L EDAVME . . .

Народен театар – Битола

„ЗЛОСТОРСТВО И КАЗНА“ од Ф.М.Достоевски

Адаптација и режија: Диего Де Бреа

Играат: Огнен Дранговски, Марија Стефановска, 

Катерина Аневска, Валентина Грамосли, Марјан 

Ѓорѓиевски, Иван Јерчиќ, Александар Стефановски, 

Никола Пројчевски.

Едно од најголемите дела на светската книжевност „Злосторство и казна“ од Достоевски, а со тоа и едно 

од најкомплексните книжевни ремек-дела, режисерот Диего Де Бреа и битолскиот ансамбл го поставија 

на сцената, адаптирајќи го романот на сценскиот израз. Во центарт на вниманието е поставен актерот, а 

за психлошките нијансирања на ликовите на помош е аудио (па и видео) техниката. Злосторството на 

Раскољников, миговите на „прекршувањата“ на неговата психа, но и настаните што доведуваат „да 

потклекне“ студентот, се одигруваат во континуитет пред публиката, во еден „здив“. 
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GL EDAVME . . .

Publikata . . .

Огнен Дранговски, актер; Среќа е за актер да „стигне“ во кариерата да игра еден ваков лик. Ликот на Раскољников. 
Среќа, а и помалку случајност. Никогаш не ми било понуден „на тацна“, се додека не се откажа една, а се отвори друга 
можност. Комплесно е да се одигра ликот на Раскољников. Самото негово име кажува. И тој не е „расколен“ на два, туку, 
на пет, шест дела. Во секоја сцена треба да се биде различен во смисла на тоа што го чувствуваме, што го нудите и што 
сакате да покажете. Феноменална беше соработката со режисерот. Се занимава само со суштината. Јас првпат 
соработувам со него.  Задоволен сум како одигравме пред фестивалската публика. Се чувствував исполнето. Имаше 
силна енергија.
Марјан Ѓорѓиевски, актер; За мене ова е големо искуство. Начинот на работа со режисерот беше поинаков од 
досегашниот, традиционален пристап на поставувањето на сцената на Достоевски. Изненадувачки и голем предизвик. 
Убаво се претставивме пред публиката. Инаку, на Фестивалот ми недостасуваат и сакам да има разговори за 
претставите, за театарот за тоа како работиме.
Иван Јерчиќ, актер; Како што виде и публиката, ова е една есенција на целото дело „Злосторсво и казна“. Задоволни 
сме како одигравме.
Диего Де Бреа, режисер: Ваквиот концепт, кога се ќе тргнеш на страна и кога актерот ќе го оставиш „сам“ на сцената, 
за него секогаш е шокантно. Многу работевме на тие корелации при градењето на ликовите. Посебно на Раскољников 
кој оди докрај и ја носи таа вина во себе.  А тоа што на сите нам ни недостасува- тоа е исчистувањето. А според 
Достоевски, кога ќе се растовариме од сето што го носиме во себе, кога ќе се прочистиме, тогаш стануваме луѓе. Кој ќе 
стигне до таа најбитна работа во животот – прочистувањето- тој е човек. Мене ме интересира само актерот. Сето друго 
може да се гради, но во центарот е актерот. Ја тргнавме настрана сценографијата за да се добие впечатокот на човечкото, 
а да нема историска нота. А текстот е актуелен и денеска, но има малку прочистувања. Мислам дека добро поминавме 
пред публиката, овде, на Фестивалот.

- Тешко е да се постави еден Достоевски на сцената, но многу ми се допадна како тоа го направи битолскиот 
театар. Одлична актерска игра.

- Необично беше што звукот има една од главните, би рекол, улоги во претставата и убаво што режисерот во 
центарот на вниманието ги ставил актерите. 
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Pretstavata . . .

G L EDAVME . . .
Teatar Komedija - Skopje 

,,TRUDNA PRIKAZNA“ od Blagica Sekuloska

Re`ija - Lidija Dedovi}

Igraa: Jelena @ugi}, Elizabeta Stefanovska, Eva 

Skenderovska, @aklina Petrovska, Valentin 

Kostadinovski -Tino, Atanas Atanasovski, @arko 

Dimoski, Ile Ilioski, Stole Micov i Edmond 

Sotir. 

Minatoto e podobro od sega{nosta, e temata na pretstavata „Trudna prikazna“  od mladiot 

makeodnski dramaturg  Blagica Sekuloska vo re`ija na Lidija Dedovi}. Re`iserkata uspeala da ja 

zadr`i nose~kata linija na sporedba me|u tradicijata i modernoto vreme. Niz likovite na trite 

heroini od  dramite na Vojdan ̂ ernodrinski, „Makedonska krvava svadba“ „Begalka“ od Vasil Iљoski i 

„Crnila“ od Kole ^a{ule, gi osve`uva odgovorite za podobar svet vo idninata niz преку погледот na 

`enite, nivniot priroden dar i iskonski streme` za maj~instvo i potomstvo, bez tehnolo{kite 

manipulacii, politi~ki i ekonomski besmislici. Niz satiri~nite dijalozi se akcentiraat 

zapostavenite osnovni ~ovekovi vrednosti. So likovite na dotorkata Kata, potoa na Cveta, Len~e i 

Neda, ne se uriva tradicionalizmot, tuku mladata ekipi akteri dade novo viduvawe na futurizmot, vo 

koj ne }e mo`e da se opstoi bez minatoto i avtenti~noto
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GL EDAVME . . .

Publikata . . .
-U`ivavme dva ~asa vo svoevidnoto novo viduvawe na idninata niz legendarnite likovi na 

makedonskata drama, Cveta, Len~e i Neda. Voodu{evuvawe predizvika konceptot na idninata so 

scenskata iluminacija, letalata, muzikata, od edna strana, nabиeniot tehni~ko teholo{ki progres, a od 

druga, qubovta iskrenosta, ~ove~kite vrednosti, semejstvoto, potomstvoto. Se dolovi su{tinata na 

`ivotot, prirodniot proces na zatrudnuvawe niz emocii i streme` za nasledstvo.
 -Avtorkata zaedno so re`iserkata priredija nazaboravno vra}awe nazad i dvi`ewe i tolkuvawe 
napred. Intresna obrabotka na starata tema za odr`uvawe na tradicijata i prirodata, vo slu~ajot, 
ra|aweto.

@enskite junacite od makedonskite drami od 20 vek se smestuvaat vo komedija vo 2032 godina. Tie sakaat 

promeni, sakaat da stanat majki so qubov, a ne so ma{ini. Ma`ite, nivnite qubeni, gi vra}aat nazad kon 

sozdavaweto na podobar ~ovek i op{testvo polno so sre}a, za{to idninata e dolovena kako klinika za 

ve{ta~koto sozdavawe na deca. Ume{nata avtorka, i u{te pove{tata re`iserka ja vturnuvaat publikata 

vo quboпitstvo, vo koe im se pretska`uva idninata, no vo koja, sepak, se vivnuva tradicijata za epilog. Vo 

fini{ot poentira pobedata na ~ove~kite vrednosti, duri i niz likot na doktorkata koja niz celata 

postavka e zagovornik na brziot, silen, tehnolo{ki razvien svet, vo koj dominira bezbojniot ~ovek kako 

ma{ina, a ne kako prirodno su{testvo. Stanuva zbor za postmoderna interpretacija na star kontekst, vo 

koj, pokraj osloboduvaweto od stegite na istorijata, se odoleva na tehni~kite inovacii vo idninata. Niz 

usoglasuvawe na narodnata nosija, kamerite i dronovi, modernata muzika i kavalite, kako i niz 

dijalozite so kumanovski, stru{ki i turski dijalekt, porakata na pretstavata e prenesuvawe vo vremeto 

{to doa|a, no napraveno dinami~no dramati~no i unikatno za da se zadr`i vnimanieto na publikata. So 

preispituvaweto na idninata niz tradicijata, postavena e  vozbudliva originalna dramska postavka.
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Promocii ...
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Mjuziklot „Tajno moja“ e proekt vo koprodukcija so fondacijata “To{e Proeski“ vo ~est na najgolemata 

makedonska muzi~ka yvezda po povod 10 godini od negovata prerana smrt.

 Mjuziklot ja sledi qubovnata prikazna na mlad par. Nivnata qubov plamnuva za mig, no nivnite razliki 

}e ja dovedat nivnata qubov vo pra{awe… Makedonski “Romeo i Julija“, smesteni vo periodot na tranzicija, na 

po~etokot na 21-ot vek. Vreme koga qubovta gi miluva i osvojuva site srca preku notite i stihovite na To{e 

Proeski. No, mo`at li qubovta i muzikata da go spasat svetot? Dvata ~ina na Mjuziklot „TAJNO MOJA“  }e se 

obidat da dadat odgovor na ova pra{awe i na u{te mnogu drugi pra{awa povrzani so drugarstvoto, pakosta, 

al~nosta, osamenosta, ̀ elbata da se uspee, stravot, nade`ta i qubovta.

Mjuziklot e baziran na golem broj muzi~ki hitovi na To{e Proeski, kako „Tajno moja, „Nema{ ni 

blagodaram“, „Igri bez granici“, „Polsko cve}e“, „Usni na usni“,  „Sonce vo tvoite rusi kusi“,  „The Hardest Thing“ 

i drugi.

“TAJNO MOJA” V PETOK

V petok, na sve~enoto zatvorawe }e bide izveden mjuziklot 

„Tajno moja“ vo ~est na To{e Proeski. (vo 15~. i во 20~.) Dirigent 

e Ivan Eminovi}, a re`iser, Toni Mihajlovski. U~estvuvaat 

Antonija Gigovska, Denis Dimoski, Sara Gigova, Vesna 

Petru{evska, Igor Xambazov, Arna [ijak, Dejan Lili}, Tawa 

Boj~evska, Anastasija Avramovska, Riste Gavrovski, Simeon 

Korunoski, Laze Manaskov, Simon Manaskov, Sara Mejs, 

Marija Spasovska, Andrea Georgievska i Kale{a Xangalovska, 

kako i golem broj baletski solisti. Nastapuvaat: orkestarot, 

horot i baletskiot ansambl na MOB. 



ATMOSFERA . . .
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Festivalot i oddade po~it na makedonskata 

muzi~ka legenda To{e Proeski. Vo nedelata be{e 

poseten grobot na To{e na Gumewe vo Kru{evo. 

Poklon na ve~noto po~ivali{te na na{iot To{e.



]E GL EDAME . . .
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Среда

12.00 часот - Промоција на театарска литература

Сцена ЦК „Марко Цепенков“ -19.30 часот

Струмички театар – „Џон Габриел Боркман“ од Ибзен, во режија 

на Горан Тренчовски

Сцена театар„Војдан Чернодрински“ – 22.00 часот

МНТ  - „Копање“ од Винклер, режија Франц фон Штролхен

Сцена ЦК „Марко Цепенков“ – 24.00 часот

„Смислата на животот“ од Нетанјаху, режија Благој Мицевски

Понеделник

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 од студентите  на ЕСРА

Вторник

сцена ЦК ,,Марко Цепенков“ - 12.00 часот

Театар за деца и младинци – „Мачорот во чизми“ режија 

Игор Ивковиќ

Сцена театар „Војдан Чернодрински“ – 19.30 часот

Штипски театар - „Лазаревото писмо“ од Чинго, во режија 

на Љупчо Ѓорѓиевски

Сцена ЦК „Марко Цепенков“ – 22.00 часот

Турски театар - „Отело“ од Шекспир, во режија на Дејан 

Пројковски

Сцена театар „Војдан Чернодрински“ – 24.00 часот

„Шмекерот со капа“ режија Ќазмедин Нуредини



52 MAKEDONSKI TEATARSKI FESTIVAL 
“Vojdan ^ernodrinski”- Prilep

Pokroviteli:
Ministerstvo za kultura na Republika Makedonija

Sobranie na op{tina Prilep

Umetni~ki direktor:
Petar TEMELKOVSKI

@iri:
Mitko MAXUNKOV

Slobodan DESPOTOSKI
Bratislav DIMITROV

OGLEDALO NA FESTIVALOT

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

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

Sekretar na MTF:
Stojan DAM^ESKI

Tehni~ki sekretar:
Qup~o TODOROSKI
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