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     ФЕСТИВАЛОТ - СВОЈ ПРИЈАТЕЛ
И еве не, во полнокрвноста на Фестивалот. „Чернодрински“ покажа дека се 

грижи за многу аспекти на театарското и уметничко „комуницирање“. Зашто, сите 

се подеднакво значајни, потребни, важни, суштествени. Од вредните работниците 

на сцената, па натаму. Секој со своја задача, секој со свој влог. Дејствено и 

творечки. Така е поврзан светот, така е поврзан Театарот, така функционира 

Фестивалот. Не може едно без друго, најмногу театарот без публика. А кога сме кај 

неа, „капата долу“ или како што милуваат Французите „Мon chapeau“ драга 

публико!

Исполнет со ваква синергија, Фестивалот истретира основни или поточно, 

есенцијални теми. Неопходноста од критичка мисла, нужна потреба за 

аналитична, културна рефлексија што е сламката за спас од летаргијата и чистата 

афирмативност. Не помалку важно е и местото, значењето и улогата на 

драматургот, оној  којтреба да биде дежурен аларм, црвено светло што ќе рече- 

„стоп“, коректор на процесите, препознавач, трагач на приказни, на убав драмски 

збор. Затоа драматургот е потребен: за квалитетен репертоар и квалтетени 

претстави. Тоа се теми што сега и овде, помалку или повеќе се нашето 

секојдневие. „Чернодрински“ ја понуди таа грижа за димензии од театарските 

собитија. И, тоа е придонесот, тоа е влогот: во облагородувањето на вредностите 

на Театарот и на уметноста воопшто!

И така, Фестивалот стана свој пријател! Во неговото сопство се вклучени 

многу личности, знаења, верувања, очекувања... Така го препознавам и така се 

самопознава, а и ние со него: „обврзани да бидеме неуморни во здобивањето 

знаења и сознанија, зашто само така ќе се оспособиме за корисна општествена 

дејност“. 

Затоа, најважно од сѐ е, Фестивалот и сите во него, да ги развиваме 

внатрешните содржини за да послужат за нешто  достојно, убаво и вредно.......

                                                                       Елизабета Ангелеска Атанасоска
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OFICIJALNA PROGRAMA
SCENSKO OGLEDALO

НУ Турски театар - Скопје 
„Крал Лир“ од Вилијам Шекспир
Режија: Диего Де Бреа
Играат: Џенап Самет, Осман Али, Несрин Таир, Ерман 
Шабан, Зубејде Али и Ебру Мусли
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Во претставата на НУ Турски театар – Скопје, Благој 
Мицевски покажа колку едноставната сценографија и 
костимографија можат да делуваат “богато“ и моќно врз 
креирањето на севкупниот уметнички впечаток на една 
театарска претстава. Кога на тоа ќе се додадат впечатливата 
актерска игра и врвното мајсторство на режисерот од светска 
класа, Диего Де Бреа, тогаш се сосема разбирливи стоечките 
овации со кои публиката го награди ансамблот на турскиот 
театар.
Во рок од само неколку месеци, Де Бреа на претставата ќе ѝ 
даде три ликови: првиот, за премиерата на „Охридско лето“, 
вториот за скопската премиера и третиот, камерниот, оној кој 
го видовме на четвртиот ден од МТФ „Војдан Чернодрински“. 

За ремек делото на Вилијам Шекспир, „Крал Лир“, 
Диего Де Бреа, режисер: 
„Кралот Лир го истражува човечкото патување во темнините 
и бездните на смртта. Симнувањето е полно со човечки 
страв, несигурност и немоќ. IИмено, судирот со смртта не е 
оставен на човечкото самоволие. А Лировото заминување во 
подрачјата на смртната темнина е дотолку поболно и 
потрагично поради неговото расцепено срце и помрачениот 
ум. Порано, Господ на Земјата, сега најдлабоко понижениот 
обичен смртник кој се обидува на збогувањето со животот да 
ја осознае вистината која ќе му ја донесе најтешката пропаст 
полна со лаги и невистини. Безмилосната болка на 
сознанието дека бил измамен и изигран, го турка во 
лавиринтот на страдањето кој го удира со нечовечка сила и 
моќ. Порано сѐ, сега ништо. Сето тоа е казна на животот, за 
на крај, ако не и порано, да го преземеш на себе страдањето 
и низ него да се исчистиш. Лировото заминување е вистинско 
„danse cadabre“ во кое не е поштеден баш од ништо. Земјата 
стана гробница, нека го довика некој Сонцето“! 
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Џенап Самет, актер: Процесот на подготовка на претставата 

траеше многу долго. Режисерот си имаше различна приказна во 

својата глава, сосема поинаков стил на работа. Имавме повеќе 

од 20 сцени кои ги работевме речиси три месеци, но на 

премиерата тој реши да ги тргне. Треба да се каже дека оваа 

претстава имаше три промени. Претставата својата премиера ја 

имаше на „Охридско лето“. Следуваше една подолга пауза, 

режисерот пак дојде во Скопје и режираше една сосема нова 

претстава. По направените промени, на ред дојде скопската 

премиера. Потоа, дојдоа пробите за овој фестивал. Претставата 

ја игравме камерно, иако таа не е таква, што значи дека повторно 

моравме сѐ да менуваме. Немавме многу време да го направиме 

тоа, имавме само една проба на оваа сцена, а претставата е 

малку повеќе техничка, поврзана со светло, сенки и звук. Што се 

однесува до делот на глумата, направивме тој 80% да остане 

каков што беше, но поради неможноста да ги имаме сите 

неопходни технички елементи, не можевме да го прикажеме 

оригиналот. Диего Де Бреа е светски познат режисер и задоволен 

сум што играм во негова претстава. Иако имам 20 годишно 

театарско искуство, работејќи со него научив многу за еден друг 

поглед и театарски концепт. Ова што ние го играме не е стариот 

Лир. Всушност, ако навлеземе во режисерската гледна точка, ова 

не е Лир, ова е крал. Не е стар, но проблемите направиле да се 

чувствува стар. Иако за целото време на подготовката проектот 

имаше многу пречки, ние успеавме да го донесеме до крај, за 

што добивме многу позитивни критики. Вечерашните долготрајни 

аплаузи сите нѐ направија среќни. 
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Ебру Мусли, актер 
Навистина не знам што би ви кажала во моментов, бидејќи многу 
сум среќна. Многу сум задоволна од соработката со режисерот, од 
моите колеги. Бевме тим за целото време на припрема на 
претставата. Тие ми беа и мајка, и татко, и браќа и сестри, сe ми 
беа. Јас сум млада, студирам на Факултетот за драмски 
уметности, трета година сум. Ова е мој прв настап на „Војдан 
Чернодрински“. Аплаузите кои вечерва ги добивме од публиката 
беа навистина впечатливи, меѓутоа од преголема возбуда и среќа 
не се сеќавам на сe. Како ова вечерва да беше еден сон, првпат 
имам вакво чувство, пресреќна сум.    

Импресии на публиката:

- Претставата ја доживеав како хируршки прецизен спој на огромна 
иновативност и практичност, широки кадри кои елегантно ги 
претопија индивидуалните приказни во прекрасна целина, музика 
која ме држеше во постојана кулминација, како и одличната глума 
на актерите. Како музичар, ми се допадна како беше решен 
музичкиот дел од претставата. Користењето на ретко познат 
инструмент како што е “тереминот“, ја зачини претставата со доза 
на меланхолија и страдањето верувам допре до сечие срце од 
една страна, а од друга ми ги покажа познавањата и значењето на 
лицата кои се занимаваат со театарска/филмска музика.
 
- Задоволството што имав можност да присуствувам на едно 
прекрасно уметничко остварување е големо. Вечерашнава 
претстава беше многу силна, моќна, со одлични актерски 
достигнувања. Редовно ги следам сите претстави со кои Турскиот 
театар учествува на МТФ „Војдан Чернодрински“. Од тој аспект 
можам да речам дека претставите на оваа театарска куќа се 
секогаш на едно високо професионално ниво и секогаш нудат 
несекојдневно доживување. Одлично, навистина одлично. 
                                                                                                        З.М.
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OFICIJALNA PROGRAMA
SCENSKO OGLEDALO

НУЦК „Ацо Шопов“ - Театар Штип

„Бог на масакрот“  од Јасмина Реза

Режија: Нела Витошевиќ

Играат: Сања Арсовска, Драгана Костадиновска, Милорад Ангелов и 

Ефтим Трајчов Ѓаурски
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Луѓето во современиот свет се кријат зад лажен идентитет и 

често се свртени спрема самите себе. Тие се егоцентрици 

кои секојдневно лажно  се претставуваат дека се луѓе  кои 

држат до своето високо ниво, а всушност под притисок на 

различни ситуации ги откриваат вистинските лица. Ова е 

пораката на претставата „Бог на мсакрот“ со која театарот од 

Штип учествуваше во официјалната програма на 53 МТФ 

„Војдан Чернодрински“. Наградуваниот текст од 

француската драмска писателка Јасмина Реза, со високите 

признанија „Лоренс Оливие“ и „ Тони“, во театарот во Штип 

го постави режисерката Нела Витошевиќ, а на фестивалот 

беше изведен на сцената на театарот домаќин „ Војдан 

Чернодрински“ . Се работи за комедија на ситуации, која 

доживеа и екранизација во режија на Роман Полански. Во 

фокусот се две брачни двојки, Вероник и Мишел Улије, 

доверени на актерите Драгана Костадиновска и Милорад 

Ангелов и Анет и Ален Реи, што ги толкуваат Сања 

Арсовска и Ефтим Трајчов Ѓаурски. Нивната средба како 

родители на две деца кои се степале, преминува во жестока 

расправа која ги демистифицира како луѓе.  Актерот 

Милорад Ангелов вели дека не било лесно да се подготви и 

игра ликот на Мишел.
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Милорад Ангелов, актер: Не е лесно затоа што од занаетска 
гледна точка, тој е на работ да отиде во друг правец, каде хуморот 
ќе биде евтин. И затоа со помош на режисерката Нела Витошевиќ, 
на која сум и бескрајно благодарен за соработката, успеав да ја 
држам таа линија на смиреност и умереност. Ликот цело време да 
се обидува да биде љубезен домаќин, да ја смири ситуацијата, до 
еден момент кога пука и се отвора лажната љубезност ја снемува 
и си го открива вистинското лице, покажувајќи се во реално 
светло и прави ексцес. Во почетокот и Ален и Анети и Вероник се 
обидуваат да се претстават како луѓе од високата класа, но тоа не 
им успева до крајот на претставата зашто се гледа дека се дно од 
луѓе  кои не внимаваат на никакви вредности. Се трудевме да 
имаме контрола над ликовите, особено јас за мојот, зашто 
останатите се поткаруваат во текот на изведбата додека да 
настапи ексцесот. А, јас се трудев да не преминам во евтина 
комедија. Пораката на претставата е дека денес сѐ е лага , дека сѐ 
е фасада и дека луѓето во 21 век се претворени во фасада. Владее 
трулеж од загубени меѓучовечки односи и вредности, каде 
родителите поради сопствените фрустрации и проблеми се 
подготвени да ги запостават и сопствените деца. Јасмина Реза во 
своите текстови го потенцира тој егоцентризам на современиот 
човек. Но, луѓето мора да се вратат на корените. Претставата 
наиде на одличен прием кај штипската публика и по изведбите 
гледачите велат дека се препознале во улогите.
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Сања Арсовска, актер: Во театарот од својот роден град- Штип 
се вратив по седум години за да работам на оваа претстава. Тешко 
беше да се гради ликот на Анет. Беше тешко зашто таа има два 
проблема. Прво, затоа што нејзиниот син повредил друго дете, а 
вториот проблем е зашто нејзиниот сопруг Ален е зафатен со 
својот мобилен телефон и не може да се вклучи во разговорот. 
Она што го направивме со претставата „Бог на масакрот“ , освен 
што текстот е извонреден и зборува какви се луѓето и во какви 
животни може да се претворат во моментот кога ќе им биде 
повредено егото, е можната насока што ја даваме за иднината на 
цивилизацијата, дека не остана пристоен начин на комуникација 
и дека луѓето во иднина ќе комуницираат преку оружје
                                                                                                       С.Т.
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OFICIJALNA PROGRAMA
SCENSKO OGLEDALO

НУ Театар „Комедија“ – Скопје

„Дони Дарк“ работена по мотивите од Леонард Герш

Режија: Роберт Ристов

Играат: Даријан Петров, Мирјана Поповска Ристов, 

Магдалена Ризова Черних и Сашо Ристовски.
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Процесот на работа на претставата „Дони Дарк“ започна пред една 
година, со оригинален наслов „Пеперутките се слободни“, а 
премиерната изведба е пред театарските сладокусци во септември. 
Оваа претстава е магистерски труд на режисерот Ристов. Иако 
жанровски припаѓа на романтичните комедии, обработува 
социјална драма преплетена со комични нитки. Задира во многу 
сериозни теми на современото социјално битисување. Главeн лик е 
синот, младо момче кое и покрај слепилото на двете очи се обидува 
да го трасира својот пат иселувајќи се од провинција во големиот 
град. Но, наместо да ја живее личната слобода, тој и натаму е под 
пресија на својата посесивна мајка. Неговата девојка, која пак има 
голем емотивен хендикеп,кој носи корени од детството, не 
избирајќи ги методите за да ги оствари своите амбиции во 
кариеарата, во еден момент одлучува да го напушти. Во таа 
кулминација на емотивни патувања и себепотраги, сите ликови 
одеднаш созреваат, секој го избира најдобриот пат и приказната има 
хепиенд. 
Претставата „Дони Дарк“ е одиграна на мала сцена во театарот 
„Војдан Чернодрински“, во официјална конкуренција на 53. 
Македонски театарски фестивал.

Роберт Ристов, режисер: 
По оваа претстава, повеќе сум задоволен од колегите, отколку од себе. 
Јас моето го направив до премиерата, а сега е редот на колегите. Од 
време на време, одам на изведба и знаеме да правиме некои корекции, но 
сето тоа го правиме со уживање, со една фина енергија, со една 
продуктивна креативност, јас сум презадоволен од колегите. 
Претставата е мој магистерски труд, почнавме во мај минатата година, 
работевме, не во толку идеални услови, на Факултет, кај мене, кај 
колегата, дури на крај добивме едно две недели во театар „Комедија“, 
време за проби и го остваривме тоа што претходно го пробувавме во 
импровизирани услови. Но, ова е уште еден доказ, дека условите за 
работа не се пресудни за тоа каква ќе биде претставата. Напротив, 
мислам дека тие пречки, ни даваа дополнителна сила.
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Темата ја избрав затоа што ме допира. Претходно  6-7 години, имам 

посветено на работа со деца со посебни потреби, деца без родителите. 

Сметав дека ако искрено настапам и публиката ќе ја допре овој текст, 

оваа претстава. На крај на претставата созреваат сите. Пораката е дека 

сите ние веруваме дека го правиме најдоброто за нашите најблиски, но 

понекогаш треба да се соочиш со своите најблиски, за да сфатиш што ги 

повредува. Во оваа претстава сите се оштетени личности на свој начин и 

низ своите конфликти, си ги спознаваат грешките и се спознаваат себе 

си. Најсовршеното е слепото лице, предничи пред сите други. 

Даријан Петров, актер: Во оваа претстава давам се од себе, емотивно, и 

целиот колектив, бевме внатре во оваа претстава. Приказната ми е многу 

драга. Ние ја крстивме како романтична комедија, зашто се игра во 

театар „Комедија“. Но, јас повеќе ја доживеав како социјална драма, 

бидејќи отвора многу прашања за луѓето што се различни, луѓе со 

хендикеп. Претставата испраќа универзална порака, дека не е толку до 

физичкиот хендикеп од кој страдаат одредени лица во ова општество, 

туку повеќе до осудата што доаѓа  и од најблиските. 

Мирјана Поповска Ристов, актерка: Секој во публиката, верувам,  

брани некој лик во претставата, зашто сите ставови на крајот се 

оправдани, секоја има - зошто се однесува така. Јас како Џил како 

кариеристка, која не избира методи како да стигне до успехот, а Дон како 

слеп човек што се вљубува во таа слобода, мајката посесивна која сака 

да го заштити својот син, режисерот кој ја гледа својата претстава, секој 

влегува со своја приказна. Мислам дека публиката беше прекрасна, дека 

дишеше со нас, буквално имаше моменти кога се смееја и кога плачеа, 

мислам дека ја сфати пораката. 
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Магдалена Ризова Черних, актерка: Мојот лик е  посесивна мајка,која 

го чува синот до себе и не му дава да дише, но сепак во еден миг сфаќа 

дека, ако го остави,тој ќе може сам да се снајде. Секогаш кога сум на 

сцена го давам максимумот,и таков актер сум, што и кога имам 

главоболки, болки во ногата, коленото, кога ќе излезам на сцена ми 

поминува. Тоа е магија што ме обзема, Тоа е како кога влегувате во некој 

храм, го наоѓате својот мир, ќе се смирите, ќе го дадете тоа што треба, а 

потоа се враќате во пеколот.

Со оваа претстава им порачувам на мајките, секогаш да ги чуваат своите 

деца, но сепак да ги остават да размислуваат со своја глава. 

Сашо Ристовски, актер: Мојот лик Ралф е одлика на денешното 

општество. Задоволен сум многу од денешата претставата, беше нешто 

посебно. Вечерва имав голема одговорност, иако имам епизодна улога, и 

како уметнички директор на театар „Комедија“, по минатите случувања 

на овој фестивал, многу беше важно како театар „Комедија“ ќе се 

претстави. 

Импресии на публиката: 

-Од една страна комична, од друга страна пресериозна страна на 

животот и поединечни неколку судбини,кои што се преплетуваат меѓу 

себе. Така ја доживеав оваа претстава. Би ја гледала повторно. Со ова 

сакам сè да кажам.

-Жар на сцената, страст во професијата. Сè убаво вклопено. Потребни се 

повеќе вакви претстави. Не сум стручњак за театарска уметност, но како 

гледач, мислам дека треба поголема продукција на вакви дела, кои 

критички ја отсликуваат реалноста. На пример недостигаат во 

македонските театари сценски дела за сагата што ја живеат и родителите 

и децата кои што се иселуваат во странство по подобар живот. 
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OFICIJALNA PROGRAMA
SCENSKO OGLEDALO

НУ Албански театар - Скопје
„Жените“ од Роберт Томас
Режија:  Ќендрим Ријани
Играат: Теута Ајдини Јегени, Дрита Каба Карага, Амернис 
Нокшиќи Јовановска, Вјолца Бектеши Хамити, Аида 
Алидеми, Зарије Јонузи Челику, Мирлинда Саити и Аида 
Елези
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На петтиот фестивалски ден, на 53 издание на МТФ „ Војдан 

Чернодрински“, во натпреварувачката програма беше изведена 

претставата „Жените“, по текст на францускиот драматичар, актер и 

филмски режисер, Роберт Томас, а во режија на Ќендрим Ријани. 

Текстот е напишан 1958 година, а неговиот оригинал гласи „Осум 

жени“. Бил награден како најдобар 1961 година, а доживеал и 

филмска верзија како мјузикал во режија на Франсоа Озон, во 2002 

година. Тој зборува за жени од различни генерации во едно 

семејство, кои за Божик одат на село во колиба за да прослават, но 

тоа ќе се покаже невозмозно, зашто е убиен таткотона семејството, 

Марсел. Во творештвото на Томас, во кое доминираат психолошки 

крими-драми, текстот, а според него и претставата „Жените“, е спој 

на комедија и трилер. Концептот на режисерот Ријани, во кој е 

вграден и дополнителен на постоечкиот документаризам кај 

ликовите, а мизансценот и сценографијата упатуваат на живот во 

пчеларник (согласно Библијата и Куранот, каде колку пати се 

споменуваат жените, толку и пчелите), го покажува женскиот свет, 

нивните мотиви и тајни, поради кои сите се осомничени за 

убиството. А, во епилогот се открива добро чувана семејна тајна. 

Низ оваа постановката се отвораат бројни прашања поврзани со 

достоинството, слободата и правата на жените денес, преку повеќето 

теми што ги загатнува претставата, како што се љубовта, омразата, 

неверството, сексуалноста, инцестот, абортусот и сл.
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Ќендрим Ријани, режисер: Текстот ме заинтригира затоа што е со 

многу женски ликови. Ретки се таквите текстови во драматургијата. 

Па, тоа ми беше професионална амбиција. И во текстот најдов 

простор да додадам реални стории на жени кои живеат во 

Македонија или на Балканот, значи пристапив документаристички. 

Тоа ми даде можност да ѝ презентирам на публиката како живееле 

жените во Франција пред речиси 70 години, кога е напишан текстот 

и жените кај нас, денес. За жал, мора да констатирам дека денес 

одиме кон Европа, доцнејќи со свеста и совеста 70 години. Така 

создаваме паралела што се случува кај нас денес, а се случувало 

пред повеќе од 60 години во Европа. Затоа Роберт Томас сега е 

актуелен кај нас, а на запад каде, исто така, се игра текстот, на него 

се гледа како на историја.

Амернис Нокшиќи Јовановска, актер: Според ликот сум лезбејка. 

Таа линија ја водам. Во концептот на режисерот, да се зборува за 

жените со универзален јазик, јас одбрав да проговорам за правото на 

жената на слободен сексуален избор. Но, мајчинските чувства сепак 

проработуваат кај неа и наоѓа човек од кого добива дете и покрај 

размислата да абортира. За таа цел, во контекст на документаризмот 

во претставата, секоја од нас актерките, сама пишуваше есеј. 

Црпевме од лични или од туѓи искуства. Јас позајмив искуства од 

ЛГБТ заедницата. Разговарав со повеќе девојки-лезбејки и така го 

направив тој важен монолог, што го има секоја од нас во 

претставата. Во него додадов и пикантерии што не ми беа кажани, 

но тие се важни за заживување на ликот на сцената.
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Теута Ајдини Јегени, актер: Јас ја играм улогата на Бабата, на некој 

начин столбот на куќата. Таа со своето знаење, на свој начин 

придонесува кон меѓусебните односи на своите деца, внуци и слугинки 

во домот. Наизглед, оваа улога не е многу голема, но за мене вредна. 

Работев на градењето на односите со сите ликови во претставата. Јас 

сум пчелата матица и изнесувам на сцената една животна приказна. 

Зборувам за канцерот на дојка, врзана сум како лик за количка. Така 

авторот Томас го напишал ликот. Навистина мислев дека ова ќе биде 

порака кон сите жени, како да се однесуваат, чувствуваат и што треба да 

прават во таква ситуација. Се надевам дека и прилепската публика тоа 

ќе го препознае и пренесе за себе. Целта е, жените да се борат адекватно 

со проблемите и да се изборат за достоинствени живот и права.

С. Т. 
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Tribina
МЕСТОТО И УЛОГАТА НА ДРАМАТУРГОТ ВО ТЕАТРИТЕ ВО 

МАКЕДОНИЈА

Драматурзите заедно со уметничкиот директор го градат идентитетот 
на театарот. Тие се неопходни, тие му се потребни на театарот и треба 
да бидат активни чинители во репертоарските политики.  Нивната 
интервенција и и креативна работа е насочена и води кон квалитет и 
токму затоа, драматурзите се интегрален дел на процесот на правење 
театар. Ова е краткото резиме од ставовите произлезени од Трибината 
посветена на темата: „Местото и улогата на драматургот во 
театарите во Македонија„. 

Модераторот, професор Маја Стевановиќ смета дека  спектарот 
отворени прашања поврзани со оваа широка темата се должи на 
различното функционирање на професијата драматург, и ако во сите 
театари има вработени драматурзи, различни се начините на нивната 
поставеност и употребливост, искористеност во суштинска смисла.  

Во функција на дебатирањето 
отворени се прашањата за тоа 
колку драматурзите се 
вклучени  во репертоарската 
политика,  во работата на 
театарската претстава, 
соработката со современи 
автори, во преводите на 
драмски текстови и  другите 
аспекти поврзани со учеството 
во пи - ар от. 

Драматургот Дарко Спасов од Театар Комедија смета дека уште во 
процесот на едукација треба да се укаже на важноста што ја заслужува 
драматургот и дека тешко се позиционира влијанието што реално им 
припаѓа. 

-Се радуваm дека работите се придвижуваат и одат во насока, 
драматургот да се третира како нужност.Тој предложи фестивалот да 
достави и анкетен прашалнк за да се детектираат состојбите во 
театарите, рече Спасов.
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Билјана Крајчевска драматург од битолскиот театар вели дека сe 
поголем е интересот за вклучување на драматурзите во изборот на текст 
и режисер.

- Иако, не се напуштени  и практиките режисер да дојде со сопствен 
текст, а има и такви кои се чувствуваат загрозени од улогата на 
драматургот. Последнава година  позитивни  се искуствата во врска со 
креирањето на репертоарската политика и  можноста да предлагам 
текстови, рече Крајчевска. 

Ивана Нелковска и Лидија Митоска – Ѓорѓиевска драматурзи од 
прилепскиот театар изнесоа позитивни искуства, особено последнава 
година.

-Нашата вклученост е подигната на ниво на работна задача, што нe става 
во една нова улога, на активни чинители во репертоарската политика, 
рекоа неделковска и Ѓорѓиевска.

Драгана Лукан Николоски драматург од Театарот за деца и младинци 
пренесе искуство дека драматурзите во оваа куќа се соодветно 
почитувани.

-Тоа произлегува и од спецификата на театарот кој има и едукативна 
функција. Тоа што сѐ уште кај нас не се прави разлика меѓу драматург и  
драмски автор доведува до проблеми поврзани со работните обврски, 
вели Николоска.

Искуствата од театрите во Охрид и Струмица говорат за девалвирана 
позиција на драматурзите кои најчество се суфлери, инспициенти или им 
се доделени други задачи далеку од драмтуршките, додека практиката од 
штипскиот театар каде има и најголем број вработени драматурзи, е дека 
работите се поместуваат. Во оваа куќа работата е поделена, драматурзи 
учествуваат во претставите од почетокот до премиерата и во генералниот 
концепт на репертоарската политика што е практика во последно време.  

Д-р Мишел Павлоски од Институтот за македонска литература смета 
дека драматуршките дневници  и забелешки од почетокот на процесот и 
подоцнежното надградувањето на претставата, се искучително важни, не 
само за театарот туку и за идните генерации истражувачи.
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Лични искуства поврзани со вклученост во проектите, се до учество во 
дефинирањето на репертоарската политика изнесе драматургот и драмски 
автор Сашо Димоски од театарот во Велес. 

-Нашата улога е исполнета и сме позиционирани како корективи во процесот 
на создавање на претставата и во текот на изведбите. Востановена е 
практика, секоја година, како драматурзи да настапуваме со авторски 
предлог или авторски текст, комплетна актерска екипа, во насока на 
обезбедување продукција на автентичен, домашен драмски театарски 
производ, вели Димоски.

Професорот Русомир Богдановски смета дека задачата на драматурзите да 
се изборат за своите позиции не е ни малку лесна и едноставна.

- Драматурзите заедно со уметничкиот директор треба да го градат 
идентитетот. Со вклученоста на драматурзите во репертоарската политика 
нивната главна задача е да создаваат можности за појавување на нови 
драмски автори и да се поставува барем еден нов домашен драмски текст, 
зашто ако не се поставуваат не може да се создаваат вредности, а 
драматургијата е професија, рече Богдановски.  

Сашо Тасевски, в.д. директорот на Драмски театар истакна дека улогата 
на драматургот во театарот е неспорна. 

-Драматургот му е потребен на театарот, тој е еден вид бекап, го следи 
процесот и интервенира во него. Директорите имат должност да му наложат 
на режисерот да соработува со драматургот. Да се ангажираат надворешни 
драматурзи кои тимски работат, поврзано е со буџетот на проектите, кој 
најчесто е недоволен. По однос на поставувањето домашни драмски 
текстови, тоа не треба да се случува по секоја цена, особено ако текстот не е 
добар и нема вредност, рече Тасевски.

Професор Мими Таневска смета дека на младите драматурзи треба да им 
се даде прилика и шанса нивни текстови да се постават, соодветно на 
можностите што ги добиваат нивните колеги режисери.  
Во завршниот дел на Трибината модераторот, професор Маја Стевановиќ 
нагласи дека теарите, благодарение на едуцираните драматурзи треба да го 
сторат напорот - да бидат отворени кон драмските автори како инвестиција,  
во смисла на градење и стимулирање на домашната драматургија.

Во театарите во Македонија вработени се 28 лица од кои 20 на 
позицијата драматург, седум како драматурзи асистенти. Од нив, 10 
дипломирале драматургија. МНТ има двајца драматурзи, предничи 
Штип со четворица

Елизабета Ангелеска Атанасоска
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Naklon kon korifeite

Kiril Ristoski

Дури сега, отпосле, стануваме свесни за историското значење на 
личноста на Кирил Ристоски, единствениот македонски актер кој ја 
имал привилегијата да биде не само симболичка, туку и вистинска алка-
поврзница на феноменот кој, уште пред шеесетина години, еден голем 
критичар профетски го нарекол македонска глума. Имено, Кирил 
Ристоски е нашиот единствен актер кој играл, рамо до рамо, со сите 
основоположници на македонското глумиште: Петре Прличко, Тодор 
Николовски, Илија Џувалековски, Илија Милчин, Мери Бошкова… 
Бесценетите знаења и немерливите искуства стекнувани со нив, Кирил 
Ристоски несебично им ги пренесувал – со чисто срце и со крстот на 
чело… – на своите помлади и најмлади партнери и студенти

      (Борче Грозданов, – )Кирил РИСТОСКИ (1948  2011), актер и педагог

Имам среќа да му бидам асистент на извонреден професор, кој 
навистина живее за студентите и им е целосно посветен ним и на својата 
педагошка работа. За мене беше пријатно изненадување неговата 
комплетна доверба во мене уште од првиот ден кога дојдов на 
Факултетот за драмски уметности. Ваквата поддршка создава простор за 
постојано истражување, надградба, посета на разни работилници, 
семинари, каде преку размена на искуства се стекнуваат нови знаења, 
кои потоа се обидувам да им ги пренесам на студентите. Но, јас сепак 
сум се уште во позиција, пред се, да учам за педагошката работа од мојот 
професор и полека, под негова закрила, да оформувам свој имиџ во 
занимавањето со педагогијата на театарот. 

(ЗојаБузалковска,режисер, 
http://www.mactheatre.edu.mk/tekst.asp?lang=mac&tekst=78&str=20)

Јуни, Прилеп и Чернодрински ги поврзаа на уште еден, нов начин. Илија 
Милчин и Кирил Ристоски. Со раѓањето, односно смртта. Сеедно. Зашто 
и крајот може да биде  почеток. Или можеби, чудото на универзумот ја 
поврза нивната заедничка и силна страст: за убавото, вредното и 
доброто. „Наклон кон корифеите“, е редакциска рубрика што ја 
посветуваме на великаните Илија Милчин и Кирил Ристоски, луѓе со 
идеи, луѓе кои создаваа поинаква атмосфера околу другите и околу 
Театарот. 

http://teatarce.mk/2016/10/19/%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b8-1948-2011-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3/
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ОФФ програма

НУКЦ „Трајко Прокопиев“ – Куманово

„Жена од минатото“  Ролданд Шимелфениг 

Режија: Нела Витошевиќ

 
Претставата „Жена од минатото“ во продукција на НУЦК „Трајко 
Прокопиев“ од Куманово, во рамки на 53 МТФ беше дел од придружната 
фестивалска програма на 11 јуни, прикажана на сцената од НУЦК “Марко 
Цепенков“ – Прилеп. 

НУ Драмски театар – Скопје

„Партија реми“ Доналд Ли Кобрун

Режија: Виолета Џолева

Во полноќниот офф програм на Фестивалот, на 12 јуни, на сцената од 
Театарот „Војдан Чернодрински“ НУ „Драмски театар“ – Скопје се 
претстави со „Партија реми“ под режисерската палка на Виолета Џолева.

Секоја вера има свој Апостол... секоја битка има свој генерал .... секоја 
вересија свој црн тефтер.... секоја кафана свој боем....секое бифе свој 
херој...А јас го имав Китило и можеби уште двајца мускетари ... и ако не 
постоеше Серџо Леоне немаше да знам дека Добриот, Лошиот и Грдиот 
се всушност трите наречници, кај кои куршумот се вкрстува со страста, 
животот и вечноста.....
И сега, додека конзервирам импресија, сфаќам дека сакам да избегнам 
се што можам и имам да кажам за Кире, за Професор ми, за Учител ми, 
за Спиро Црне, Колобан, Арсениј, за Полковникот. Сакам да избегнам 
оти не ми се кажува, оти ми се чува за мене….рано е за спомени, се уште 
не сум го заборавил, а и тој ме нема оставено….
Просто, како што тој милуваше да каже: „По некои чудни патишта ќе се 
најдеме со публиката“ или просто, како што јас сакам да кажам: „Треба 
да ми носи душава, а моментално душава ми носи да го спомнувам 
секоја вечер кога сум апостол на верата, херој и бомен на бифето и 
кафаната и генерал на битката… 

До следниот сон…
(Александар Степанулески, актер и професор на ФДУ)
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Pr omocija
             „Во четири очи“
      Автор: Борче Грозданов
Моето патешествие трае скоро четврт век. 

И во тој четврт век работа, освен рецензиите

 имав контакт со многу луѓе, за моја радост, 

меѓу нив многу доајени, многу добитници на 

награди на МТФ „Војдан Чернодрински“ и 

токму тоа било повод, токму на овој 

фестивал, да разговарам со овие луѓе. 

                          Во ова дело се сместени интервјуа со Трајче Иваноски и неговата сопруга 

Лидија Иваноска, кои што се живи легенди, со Петар Темелковски... Дел од 

доајените веќе не се меѓу нас, како Салаетин Билал и Благоја Спиркоски-

Џумерко ... Потоа од оние уметници што јас ги нарекувам „странски, а наши“ во 

книгата се интервјуата со Милена Дравиќ, Мирјана Карановиќ, Мустафа 

Надаревиќ, Александар Морфов, Паоло Маџели итн.

Значи ова е збирка, само со доајените што оставиле неизбришлива трага, на 
овие простори, па и пошироко. Најдоцна за две години планирам и второ 
продолжение на оваа книга - интервјуа со актери, режисери, сценографи ... 
малку постари и помлади од мојата генерација. Инаку изборот е сведен на 60- 
ина заедно со интервјуата од втората книга, од околу 200 интервјуа, што ги 
имам направено во мојата кариера.

Театарската критика во Македонија, не се сложувам дека недостига. Можеби 
ја има малку, како што вели мојот колега Тодор Кузманов „на лажиче“, но сепак 
ја има. Јас зад себе имам околу 400 критики. Ако биле нерелевантни, тогаш 
дали би ја достигнал таа бројка. Не може да ни каже ни театарот, ни државата 
дека нема пари да нè покануваат на премиери, зашто ние не се броиме, ниту на 
две раце. А, во медиумите се помалку простор има за театарската критика, но и 
за културата воопшто. Еве апел, дури нека наликува и на „плачење“; да 
направат нешто, да нè повикуваат, зашто без осведочување на театарскиот чин, 
за да не биде ефемерен, да оставиме траг.

Апелирам до театарите, да се свртат кон себе си, да обрнат внимание на 
концентрација на квалитет, а не на квантитет!

                                                                                                                   М.Т.
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КАТАРИНА КОЦЕВСКА, Директор и селектор
      ТРКАЛЕЗНИ МАСИ НА КРИТИКАТА?

- Треба ли Фестивалот да донесе нешто ново или, пак, 
некое програмско искуство кое, се осведочило, се бара 
како квалитет. На пример, и публиката, и актерите 
постојано прашуваат - ќе се вратат ли на фестивалската 
програма  „тркалезните маси на критиката“ 

- Јас сум нова во организационата поставеност на Фестивалот. Откако дојдов 
како селектор и уметнички директор на Фестивалот пред неколку месеци, 
немав доволно време да седнам, за да се дојде до одговор на прашањето: Што 
му треба (и дали му треба) на Фестивалот нешто за подобар квалитет? Треба 
допрва да ги видам добрите страни и недостатоците (ако ги има). Што се 
однесува до „тркалезните маси на критиката“, треба добро да се размисли. Не 
сакам да се воведат колку за да ги има. Сигурно дека има луѓе кои ќе ги водат 
тие разговори, но не знам дали се во доволен број. Затоа, на Фестивалот 
направивме трибина за театарската критика и за местото и улогата на 
драматургот во театрите во Македонија. За се треба време и добро да се 
осмисли. Не сум, децидно, против трклаезните маси на критиката, но да се 
осмислат и да се види нивниот ефект. Лично мислам дека тие треба да се 
прават веднаш по претставата, знаејќи ги искуствата од многу други фестивли 
на кои сум била. Некаде ги има, некаде не. Но, на фестивалот секоја вечер, 
едно по друго, имаме по две претстави во официјалната конкуренција. Во секој 
случај, треба добро да се размисли.
-И со „модерните времиња“ или, условно речено, и покрај „зависноста“ од 
технологијата, театарот опстојува?
-Театарот е едно чудо кое со векови опстојува. Покрај сите нови техники, 
покрај тоа што сите се затворивме, врзани сме за телефоните и компјутерите, 
луѓето ретко одат на кино, но, театарот опстојува. не само кај нас, туку секаде 
во светот. Тој е жива материја. Публиката секогаш сака во живо да види некоја 
порака, приказна, да се насмее и да плаче, а тоа да не е забрането.Да биде 
„воајер“ кој следи нешто на сцената.Таа возвратна енергија која постои помеѓу 
луѓето на сцената и публиката, е нешто неопходно. Тоа е чудото на театарот. 
Театарот се менува, но интересот кај публиката останува. А за мене основното 
е - актерот. Претстава не може без актер, а на крајот најглавниот чинител е - 
публиката, за која тоа што е на сцена и го правиме.
                                                                                                                            Е.М.
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Ve pokanuvame
Sreda 13 juni

NUCK “ J .H .K . Xinot” -  Teatar Veles
Rodolfo Santana
Toalet  za dami
Re`ija : Dean Damjanovski
19 .30 ~asot
scena: Teatar “V ojdan ^ernodrinski”

NU Dramski teatar - Skopje
Dejl Vaserman/Ken Kisi
Let nad kukavi~joto gnezdo
Re`ija : Risto Aleksovski
22 .00 ~asot
scena: NUCK “Marko Cepenkov”

^etvrtok 14 juni

Pr odukcija “Artopija - Skopje
Ivan Visko~il
U`egnatost
Re`ija : Vladimir Mil`in
19 .30~asot
scena: Teatar “V ojdan ^ernodrinski”

Petok 15 juni 

Pres konferencija
soop{tuvawe na odlukata na ocenuva~kata komisija
12 .00~asot
scena: F oaje-NUCK “Marko Cepenkov”

Teatar ot na Bugarskata armija-Sofija (R> Bugarija)
Dimitar Talev
@elezniot svetilnik
Re`ija : Asen [opov
22 .00 ~asot
scena: NUCK “Marko Cepenkov”

Festivalski refleksii

На 14 јуни од 22 часот , во рамките на придружната програма, гостува Театарот на 
Бугарската армија од Софија, со претставата „ Железниот светилник“, по текст на 
Димитар Талев, а во режија на Асен Шопов. Станува збор за најгледаниот театарски 
спектакал во Бугарија. Постановката која деновиве е на турнија низ Македонија, а веќе 
со успех беше изведена во МНТ во Скопје , со големи овации поздравена, ќе светне и 
на сцената на НУЦК „ Марко Цепенков“. 
Претставата е базирана на првиот од трите романи од тетралогијата на истакнатиот 
бугарски писател Димитар Талев, кој е роден во Прилеп. Иако драмата е напишана во 
50 –тите години на минатиот век, темите кои ги проблематизира се однесуваат на 
животот на поединецот и на општеството во целина и затоа се особено актуелни и 
интригантни и денес. Гостувањето на театарот на Бугарската армија, со претставата „ 
Железниот светилник“, низ Македонија, се одржува под покровителство на 
Министерството за култура на Република Македонија.





R

DEFEATS ARE WRITEN IN SAND, VICTORIES IN
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