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Почитувани,
2015 година е година на НУ Турскиот театар
– Скопје во која ги одбележуваме нашите 65
години постоење, работа, наша и ваша грижа,
радост и љубов. Монографијава СО СИГУРНИ
ЧЕКОРИ ДО ЦЕЛТА, е прилог во нашето
целогодишно одбележување на јубилејот. Таа е
сведоштво за нашето делување и се надоврзува
на нашето монографско издание 60 ГОДИНИ
ТУРСКИ ТЕАТАР, што ја издадовме во 2010
година, кога ја одбележувавме 60-годишнината
на нашиот и ваш Театар.
Ваш Турски театар – Скопје
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65 години НУ Турски театар - Скопје: СО СИГУРНИ ЧЕКОРИ ДО ЦЕЛТА

д-р Елизабета Канческа-Милевска
министерка за култура на РМ

ДРАГИ ПРИЈАТЕЛИ,
Велат дека културата на една држава во многу
нешта зависи од почитувањето и афирмацијата на
културните различности кои опстојуваат на нејзиниот
простор. Различностите се богатство на државата по
кое таа е препознатлива во светот, богатство кое треба
да се негува и да се користи како извор на креативен
потенцијал. Во тој контекст, Турскиот театар и неговиот
повеќедецениски подем во нашата театарска историја
имаат неоспорно значење кое е подвлечено со
фактот дека овој театар е единствениот на Балканот
и во Европа, кој повеќе од половина век дејствува и
надвор од границите на матичната држава, Република
Македонија.
Во текот на изминатите децении овој ансамбл
создаде специфичен и креативен театарски израз
кој ја промовираше турската театарска традиција во
културниот живот во нашата држава. Почнувајќи од
првата премиера на претставата Сомнително лице на
Бранислав Нушиќ, во режија на Абдуш Хусеин, Турскиот
театар на својата сцена презентираше извонредни
театарски остварувања и врвни актерски креации кои
ја освоија публиката не само во Република Македонија
туку и во останатите културни центри низ светот.
Турскиот театар ја интензивираше интеркултуралната
комуникација на Република Македонија со светот, но,
воедно, овој театар влијаеше и на продлабочување на
пријателските врски на нашата држава со Република
Турција, која е наш голем стратешки партнер и
поддржувач.
Јубилејот од 65 години постоење на Турскиот
театар нè обврзува да продолжиме постојано да
вложуваме во растежот на овој еминентен ансамбл,
во унапредувањето на условите во кој дејствува
и, во таа смисла, новиот современ објект во кој ќе
функционира овој театар, ќе биде материјализација
на сонот на бројните актери од сите генерации кои го
градеа кредибилитетот на оваа национална установа.
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Новата театарска зграда наскоро ќе овозможи богатата
и разновидна театарска програма со непобитни
естетски вредности, да се создава во технички и
технолошки услови како и во големите театарски центри
што, убедена сум, во голема мера ќе придонесе за
реализација на заеднички, копродукциски проекти со
театарските куќи од регионот и пошироко.
Би сакала со посебно внимание да ги поздравам
напорите на сите оние што во изминатите години со
својот ентузијазам, професионалност и посветеност
уште повеќе го подигнаа реномето на Турскиот театар
кој силно се етаблираше и во меѓународен контекст.
Многумина велат дека за театар се потребни три
работи: претстава, актери и публика. Турскиот театар го
има сето тоа. Честитајќи го јубилејот, ви посакувам уште
многу премиери, многу театарски креации кои, како
и досега, така и во иднина, ќе ја промовираат нашата
држава и култура.

м-р Атила Клинче
актер, директор на НУ Турски театар – Скопје

65 ГОДИНИ – СО СИГУРНИ
ЧЕКОРИ ДО ЦЕЛТА
65 години во континуитет со гордост и доверба се
негува скапоцениот аманет;
65 години непречено се реализираат претстави на
мајчин јазик;
65 години опстојување;
65 години единствен професионален театар на
Балканот и во Европа, надвор од матичната држава;
65 години споделување на доброто и лошото, тагата
и радоста;
65 години патешествие за опстанок, чекорење низ
трнливи патишта;
65 години споделување со публиката, секогаш и сè за
публиката;
65 години исполнети со лубов и со посебно чувство
да се биде сакан;
65 години почитуван театар – почитувани актери;
65 години истакнување на фактот дека
различностите, мултикултурализмот и мултиетничноста
се богатство;
65 години споделување на истата сцена со
Албанскиот театар;
65 години еден од најнаградуваните театри во
земјата, наше достоинство и гордост;
Денес Турскиот театар се гордее со својата богата
историја, постигнатиот успех во минатото и надежта за
успех и во иднина, бидејќи имаме млад и талентиран
кадар.
Турскиот театар, чекорејќи низ времето и просторот,
остава крупни траги и одговорно стоиме зад сите
новоостварени дела, зад факторот време – времето за
самокритичност и влечење поука од грешките, важна и
приоритетна задача за нас во овој наш уметнички дом.
Ни претставува особена чест и гордост што
професијата ја вршиме во национална установа.
Воедно, сите ние сме свесни за одговорноста и секогаш

се стремиме кон подобри и поквалитетни претстави.
Затоа што љубителите на театарската уметност од
нас очекуваат успешни претстави со висок квалитет,
научивме дека тоа така треба да биде, бидејќи ние така
сме учени од нашите искусни колеги, а така и ние ги
учиме новите млади колеги.
Со посебен респект кон концептот на традиционален
театар, преку синтеза на традиционалното со
современото, се грижиме на сцената да презентираме
исклучителни теми од современиот театар. Секогаш
пред љубителите на театарската уметност излегувавме,
излегуваме и во иднина ќе излегуваме со оригинални
идеи.
Се разбира, во нашата професија работите не
секогаш се движат во нагорна линија и секогаш сè не
е розово. Имаме и проблеми. Но, без разлика со какви
проблеми и да се соочуваме, детално ги анализираме
и во име на установата носиме соодветни решенија и
секогаш со сигурни чекори се стремиме да продолжиме
по зацртаниот пат.
И, конечно, на почетокот на 2014 година... Со години
посакуваната желба конечно ни се остварува: почна
изградбата на новата зграда на Турскиот театар. Веќе
во нашите срца ја чувствуваме возбудата и радоста која
на сите ни дава посебна сила и мотивација докрај да
истраеме во нашата 65-годишна заложба за нов театар.
Затоа и почетокот на изградбата на новата театарска
зграда претставува посебна радост и гордост за сите нас.
Со моите драги колеги изминавме тежок и трнлив
пат. Патот беше долг. Некои од нив ја изгубија вербата и
надежта и се повлекоа; некои нè убедуваа дека од оваа
работа ништо не бидува; други и подлегнаа на гордоста,
се повлекоа и преферираа да нè следат однадвор;
некои пак цело време нè охрабруваа и нè поддржуваат
посакувајќи ни успех и истрајност во намерата и
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постојано ни велеа: нема откажување, продолжуваме по
зацртаниот пат.
Никогаш, ниту за миг, јас не се откажав, и никогаш
нема да се откажам, бидејќи овој Театар не е ниту мој,
ниту твој, ниту чиј било. ТЕАТАРОТ Е НАШ, наш, на сите
Турци кои живеат овде. Тој е ГОРДОСТ на Турците од
Македонија. Кога велиме Театар, велиме Турски театар.
На сите јазици тоа така се изговара. Се изговора зборот
ТУРСКИ театар. Заедничка установа за сите оние кои
уживаат во културата, во театарската уметност.
Потенцијалот на Турскиот театар овозможи да се
постигнаат големи успеси и да бидеме потписници
на исклучително важни и успешни проекти. Со ист
елан ќе продолжиме и во иднина да бидеме достојни
репрезенти на успешноста. Во име на Националната
установа Турски театар – Скопје и во име на одделни
актери, добитници сме на бројни награди и признанија
и, секако, дека тоа не е случајно. Дел од колегите имаа
можност да снимаат заедно со познати ѕвезди од
Холивуд, да играат во иста претстава или во ист филм
со истакнати актери од Република Турција. Искрено, бев
горд на нивниот успех.
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Турскиот театар добитник е на најголемите државни
награди на Република Македонија, меѓу кои:
– 2003 година: Државната награда „11 Октомври“,
– 2004 година: Наградата „13 Ноември“, највисокото
признание на Град Скопје,
– 2011 година: претседателот на Република
Македонија, Ѓорге Иванов, додели посебна високодржавна награда „Орден за заслуги за Македонија“
за Националната установа Турски театар - Скопје.
Наградата се доделува за исклучителните резултати
во долгогодишната дејност во областа на драмската
уметност, со што Турскиот театар даде значаен
придонес во градењето на мултикултурата во
македонското опшество, како и за развојот и
за унапредувањето на пријателските односи и
соработката на Македонија со Турција.
Наградата „Орден за заслуги за Македонија“ е наша
радост, потврда за макотрпно вложениот труд, но
воедно и награда која нè мотивира да работиме со уште
поголема одговорност.
Наградите се доделуваат на оние кои навистина ги
заслужуваат. Ние уметниците живееме со наградите и
искрените аплаузи од публиката.

ЧЕКОРЕЊЕ
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Илхами Емин
писател

ГОРДОСТ НА ТУРЦИТЕ НА
БАЛКАНОТ И НА МАКЕДОНИЈА
Почнувам да пишувам потпирајќи се на сеќавањата
собрани во мојава меморија, подолга и од осумдесет
години. Мојот рахметли татко ми остави завет следи ја
политиката, но не стапнувај во неа, од што никогаш не
отстапив. Во еднопартискиот Титов систем постојано се
вртев околу политиката на културата и уметноста.
Оставајќи им го лошото на лошите, и како човек
срамејќи се од вистината оти „зулумот се претвори
во катадневна навика, својствена на луѓето“, како
што вели мојот пријател и голем поет Сезаи Каракоч,
прифаќајќи ги за добродојдени сите добрини и убавини,
го почнувам својот текст посветен на Турскиот театар во
Скопје.
Имајќи ги предвид неговите 65 години, не можам а
да не спомнам и некои значајни настани кои Турците
на Балканот ги преживеаја во текот на изминатово
столетие, зашто, според моево скромно мислење,
истите настани сè уште не се достојно расветлени од
историјата.
Европа сонуваше дека со завршувањето на Првата
балканска војна од Балканот е истеран и последниот
Турчин. Ваквото шупливо мислење тогаш доби широки
димензии. Големосрбите се вратија на својот Цар
Душанов сон по Солун. Големобугарите втасаа до Егејот,
додека мегалогрците запливаа низ старите византиски
морски широчини. Меѓутоа, во 1913 година, неполна
година по Првата, крај Брегалница почна Втората
балканска војна околу поделбата на Македонија.
Србија го доби целиот простор на денешна Република
Македонија, нарекувајќи го „Вардарска бановина“,
додека Бугарија и Грција ги поделија Пиринска и Егејска
Македонија. И во трите поделени делови од Македонија,
Турците доживеаја невидени зулуми и злосторства.
Турците во Источна Македонија претрпеа најголема
трагедија. Во текот на 1912 година, само при влезот во
12

Струмица, беа заклани околу 5 000 Турци, геноцид кој сè
уште не е доволно расветлен од турските историчари,
туку површно и субјективно оценет само од западната
историографија.
Ползувајќи го повлекувањето на Османлиите од
Балканот, првин Англија и Франција, а потоа и Русија,
сонуваа Турците да ги изгонат не само од Европа, туку
и од Анадолија, настојувајќи тие да се вратат дури во
средноазиската пустина Каракорум. Но, првин борбите
на Галиполе, а конечно победата на големиот Турчин
Јурук Мустафа Кемал Ататурк, по потекло од дебарското
село Коџаџик, ги потопија сите слични соништа. И
додека Ататурк, кој во своето срце вечно го носеше
родниот Солун, на својот заморен од долгогодишни
војни народ му ја подари Република Турција, во
рамките на нејзините денешни граници, тој се понесе
и со идејата за создавање на обединет Балкан. Ататурк
од разурнатата Османлиска држава успеа да создаде
модерна држава. Работејќи неуморно дење и ноќе,
прераната смрт го спречи да ја оствари својата идеја за
Балканскиот сојуз.
Во текот на Втората светска војна, визионерот
Тито, застанувајќи на страната на антихитлеровската
коалиција, ја основа Федеративна Република
Југославија, со што падна во вода големосрпскиот
Гарашанинов план за протерување на сите муслимани
од Балканот.
И додека Турците на Балканот, особено оние
кои живееја во Бугарија и Грција, се бореа за
опстанок, Турците во Македонија надминувајќи ја
дури и големата преселба во 1955 година, многу
години пред Косово, се здобија со своја просветнокултурна автономија. Издавајќи весници, списанија,
емитувајќи радиопрограми, отворајќи училишта и
други културни институции на својот мајчин јазик, ние,
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Турците во Македонија го создадовме и единствениот
професионален Турски театар надвор од границите на
Република Турција.
По распарчувањето на Титовата Југославија,
здобивајќи се со извесни политички и поголеми верски
права, Турците во рамките на независна и самостојна
Република Македонија, за жал, ги загубија своите
весници и списанија, како изданија на турски јазик. За
среќа, Турскиот театар во Скопје успеа да опстои, иако
стана кираџија во сопствената театарска зграда. Сепак,
и покрај сите потешкотии, тој успеа да се вброи меѓу
најдобрите театри во Република Македонија.
Подмладувајќи го актерскиот состав, Турскиот
театар во Скопје, откако стана познат ширум Титова
Југославија и посебно во Република Македонија, а
и пошироко, се здоби со престижни македонски и
меѓународни награди и признанија. Настапувајќи во
популарната турска телевизиска серија Збогум Румелија,
артистите од Турскиот театар во Скопје, особено
Филиз Ахмет, Мустафа Јашар, Ертан Шабан и други,
како и Сабина Тозија, настапија во Величенствениот,
Долина на волците и други турски телевизиски серии,
привлекувајќи го вниманието на филмските кругови не
само во Турција, туку и во други земји.
Исмет Инени, Булент Еџевит и други високи турски
државници им аплаудираа на артистите од Турскиот
театар во Скопје. Ристо Стефановски, Иван Ивановски
и други театарски истражувачи, а и синеасти од
Турција, изразија позитивни мислења за претставите и
филмските настапи на артистите од овој театар.
Турскиот театар во Скопје, без сомнение, претставува
гордост не само на Турците од Република Македонија,
туку од целиот Балкан, а истиот веќе е познат и во
земјите од турското говорно подрачје во светот.
Според моето скромно мислење, Турскиот театар
во Скопје, пред вселувањето во новата зграда, треба
да го слушне мислењето и на своите млади гледачи
од Турската заедница во Македонија, со цел идниот
репертоар да стане поблизок и кон вкусот на новата
подмладена турска публика. Таа посакува на оваа сцена
на својот мајчин јазик да види настани од сопствената
историја и живот на Балканот, што би било интересно
не само за турската публика од Република Македонија
и Балканот, туку и за македонскиот гледач, како и за

љубителите на театарската уметност во матичната земја.
Ова го потврдува и големиот интерес на гледачите во
Турција за споменатата серија Збогум Румелија.
Инаку, одбележувајќи ја 65-годишнината на Турскиот
театар во Скопје, наоѓам за потребно да изнесам
една вистина која се однесува на моето петгодишно
директорување во него. За време на сите пет години
немавме какво и да е мешање и притисок однадвор, така
што работевме според сопствени критериуми.
Зборувајќи за својот театар, мислам дека државната
награда која неговиот директор ја прими лично од
претседателот на РМ, Ѓорѓе Иванов, претставува гордост
за секој турски граѓанин во Република Македонија.
Исто така, секој член на турската заедница во нашата
земја треба да се гордее и со наградата на Фирдаус
Неби, кој на Фестивалот на мали и експериментални
сцени, познатиот МЕСС во Сараево, за улогата на
Раскољников во Злосторство и казна го доби Златниот
ловоров венец за најдобро актерско остварување и
беше прогласен за актер на годината. И наградите
„11 Октомври“ на Салаетин Билал и Љутфи Сејфула се
награди и на сите нас. Македонските и меѓународните
признанија на Салаетин Билал, Мушереф Лозана, Сузан
Акбелге и другите наши актери, се гордост за сите нас.
Извинувајќи им се на оние чии имиња, евентуално,
се испуштени, со задоволство и гордост ги споменувам
имињата на сите оние кои придонесоа Турскиот театар
во Скопје да се здобие се заслуженото признание и
слава, почнувајќи од основачите сè до најмладите
негови членови – Абдуш Хусеин, Јилдиз Ахмет, Хаџер
Фетах, Муса Халим, Шерафетин Неби, Незакет Али,
Мехди Бајрактари, Перихан Туна, Џемаил и Сузан Максут,
Бедиа Беговска, Кемал Лила, Атила Клинче, Елјеса Касо,
Џенап Самет, Зиба Радончиќ, Фунда Ибрахим, Зубејде
Али и други.
Овој мој прилог по повод 65-годишниот јубилеј на
Турскиот театар во Скопје, дозволете да го завршам со
последната реченица од сеќавањата што по повод мојот
80. роденден, во 2011 година, под наслов „Балканот
и Турците“, е објавен во Истанбул: „Се надевам дека
деловните луѓе од Турција и Македонија морално и
материјално ќе го помогнат понатамошниот културноуметнички живот на Турците во Република Македонија, а
посебно Турскиот театар во Скопје“.
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Јуџел Ертен
режисер

ЖИВ ТЕАТАРСКИ ЖИВОТ
Изминал четврт век од нашето прво запознавање. За
првпат во 1989 година, по покана на мојот драг пријател,
тогашниот директор на Турскиот театар, Ѓунер Исмаил,
дојдов во Скопје да го режирам Брехтовиот Кавкаски
круг со креда.
И кога се вртам наназад, гледам дека имам шест
режии во Турскиот театар и една во Драмскиот театар.
Покрај нив се и претставите што ги имам поставено во
Турција а беа одиграни на фестивалите МОТ и „Стоби“.
Добив награди во Македонија. Краток период имам
предавано на Факултетот за драмски уметности во
Скопје. Стекнав многу блиски пријатели Турци, Албанци
и Македонци. Во моментов пак сум во Скопје за мојата
осма режија. Како и да се набљудува богато и убаво
пријателство.
Се разбира, дека ги засакав седенките во Чаршијата
и долгите разговори со пријателите; прошетките низ
Бит-пазар; ми се допаѓа да седам на Кејот на Вардар и да
читам книга; да го слушам преплетувањето на јазиците,
многу ги сакам театарските бифиња и кафе - муабетите,
ја засакав жолтата и гравче тавче, па пастрмајлијата
и кајмачињата. Но, мојата љубов беше потхранувана
од една друга реалност: богатиот театарски живот во
Македонија.
Ја сакам богатата театарска традиција и театарската
практика на оваа минијатурна земја, со молба да ми
простите на терминот.
Ми се допаѓа можноста слободно да се изразува
уметноста на македонската сцена.
Ги сакам нејзините писатели, режисерите,
сценографите, ми се допаѓаат актерите.
Го засакав 65-годишното постоење на Театарот на
Турците и Албанците кои во него подготвуваат и играат
претстави на свој мајчин јазик.
Ми се допаѓа сегашната фаза на изградба и
реконструкција и што овие два театрa се заштитени со
квалификацијата „национални установи“.
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Ми се допаѓа што Турскиот театар не е погоден од
политичката нестабилност, како и посветеноста за
изградба на новата театарска зграда.
Ја сакам академијата која, иако е сместена во бараки,
врши едукација на актери на три јазика, а има и отсеци
за драматургија и режија.
Не би можел да кажам дека од финансиски аспект
ова е богата земја, но ми се допаѓа тврдоглавата и
упорна посветеност во одржувањето на националните
и меѓународните фестивали во период од повеќе од
половина век.
Ми се допаѓа живиот театарски живот во
Македонија.
И додека Турскиот театар од Скопје ја одбележува
својата 65-годишнина од постоењето, јас уште еднаш
ја уживам честа и задоволството како гостин и ја
поставувам Слуга на двајца господари на Карло Голдони.
И на крај, ви посакувам долговечност и да нижете
успеси, бидејќи Турскиот театар е една блескава нијанса
на Македонија.
За многу години, среќен роденден со пријателство,
соработка, мир и уметност.

ЧЕКОРЕЊЕ

Лилјана Мазова
театарска критичарка

ОД МЕМОРИЈАТА НА
МОЈОТ КОВЧЕГ СО ВРЕМЕ
Драги мои,
Ви се обраќам на сите вас кои 65 години, со силна
страст и желба за континуиран опстанок, сте оние кои го
овозможивте и овозможувате опстанокот и сето она што
значел и значи Турскиот театар во Скопје. Ве има многу,
заедно со сите кои работеле како гости, и оние што веќе
ги нема, заедно со нас, вашата публика. Во многу нешта
сте единствени.
Барајќи го, повторно и повторно, вашето театарско
време и вашето интеркултурално значење во мојата
приказна за вас, сега кога ја одбележуваме вашата
65-годишнина (некогаш бевте Турска драма при Театарот
на народностите, а уште порано Турска драма при
Малцинскиот театар, формиран во јануари 1950), се
нурнав во мојот „ковчег со време“. Да, во оној дрвен
ковчег во кој обично се чува моминскиот чеиз со многу
разни тантели... Во него си го чувам моето театарско
време: исечоци од весници, текстови испишани на
некогашните машини за пишување, записи, фотографии,
програмки, касети, дискети, ЦД-а. Се заглавив во
ковчегот, иако во него многу мое и недостасува. Не сум
собирала сè, нешто сум дала па не ми го вратиле, нешто
се заметнало, нешто е тука, а не го гледам.
Го барав моето време во вашето време. Стигнав,
точно или не, до 1979 година. Ги најдов рецензиите
за претставите што сум ги сочувала. Не се малку.
Некако „ми се спои“ дека таа година е и моја: повеќе
од 35 години откако, континуирано, пишувањето на
театарска критика ми е секојдневие. Значи, повеќе од
една половина од „вашето време“, ја сведочам вашата
приказна: сум била со вас на вашите нови претстави и, се
разбира, сум пишувала за нив – сум ги оценувала. Долго
на страниците на како што љубам да кажам „покојната“
„Нова Македонија“, потоа во други весници и списанија,
па електронски изданија.

Исечоците од весниците и листовите хартија се
пожолтени, ама се мое сведоштво за реперторот и за
она што Турскиот театар го создавал/прикажал дома и
по светот. Како единствен тука, на Балканот и во Европа
– единствен вон Турција.
Во ковчегот, пожолтени од времето, се исечоци со
рецензии за сите шест претстави во таа ваша и моја
година: за Угурсуз од Неџат Ибришимовиќ во режија
на Љубиша Георгиевски, за Хасанагиница на Љубомир
Симовиќ во режија на Владимир Милчин, за Нажалена
фамилија на Бранислав Нушиќ во режија на Мирко
Стефановски, за Зона Замфирова на Стеван Сремац
во режија на Димитар Станкоски, за Рацин на Борис
Вишински во режија на Бранко Гапо, за претставата
за деца Игра на гатанките по текст и во режија на
Љутви Сејфула. Веќе од следната година е критиката
за Злосторство и казна на Достоевски во режија на
Бранко Ставрев... следната е Човек на функција од Фадил
Хаџиќ во режија на Љупчо Тозија... Сè претстави на кои
добро се сеќавам, сите имаа голем успех кај публиката,
гостувавте по фестивали, добивавте разни награди.
Во ковчегот има уште многу, многу рецензии... и
многу, многу рецензии во компјутерската меморија. Има
и портрети на актери, разговори, сеќавања за оние што
заминале, проблемски текстови, ја има и приказната за
она што му недостасувало на Театарот – негов дом. Сега
тој се гради и сигурно некоја од следните годишнини
ќе ја дочекаме во тој нов простор во кој единствен
домаќин ќе бидете вие – Турскиот театар. Во ковчегот
или во којутерската меморија, се и рецензиите за вашите
уште стотина и повеќе други претстави. За Кавкаски
круг со креда, Женидба, Дон Жуан, Будење, Пипа ритам,
Тетовирани души, Р.Р.Р., Антигона, Куќа на граница,
Малечката, Гилгамеш, Цар Едип, Поблиску, Сијах Калем,
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Ромео и Јулија, Сонот на летната ноќ, Госпоѓица Јулија,
Арапска ноќ, Камен... И играта на сите актери кои биле
или уште се во Турскиот театар – авторите, режисерите,
сценографите, костимографите..., информации за
освоените награди и признанија, за гостувањата по
светот.
Го сакам тој ваш перманентен ангажман. Она што сум
го видела, го паметам или сум го оценила од мој агол:
репертоарот, талентот на стотината и повеќе актери
кои биле или се сè уште меѓу вас/нас, на новите кои
дошле. Ја почитувам вашата мисија да образува, да си
создавате/негувате разнородна публика – возрасни,
деца, публика која го знае турскииот јазик и публика на
која не и пречи што не го знае зашто ја разбира играта
на актерите. Ја сакам вашата грижа да го задржи ритамот
на обраќање на различни генерации со различни
уметнички достигнувања.
Затоа и секогаш ме радувал тој ваш творечки подем,
натпревар со себе и со другите – тука или некаде по
светот. Ме растажувале падовите... Ама, и без нив не
се може. Зашто, со сè, заедно, вие, како неуморни
театарџии, успеавте да создадете свој специфичен
театарски израз со кој ја одбележувавте и одбележувате
својата театарска традиција, успешно промовирана и
етаблирана во македонскиот културен простор и надвор
од него.
Секогаш со претстави со кои се следел театарскиот
тренд. Без разлика дали се работени по текстови од
античкото драмско наследство, од светската класика, од
македонски или од автори кои тука создаваат на турски
јазик, текстови создадени/изведени во театрите во
Турција.
Има и уште една мошне значајна карактеристика/
опција во репертоарот која, исто, ја почитувам/
сакам: вие од Турскиот театар ја негувавте/негувате,
со доследен театарски ангажман, и продукцијата за
деца. Како ниту еден друг театар во Македонија, на
репертоарот речиси секогаш имало/имате и по некоја
претстава за деца. Тие претстави најчесто се играле/
играат во претпладневниот термин во неделите, а
публика биле или се деца од разни националности
на кои не им пречи јазикот. Разбирливиот театарски
јазик за децата, било да се од турската, албанската или
македонската популација, секогаш бил предизвик за
полн салон. Секогаш на радост на актерите кои точно
знаеле и знаат како да го задржат вниманието на
децата. И секогаш да си го добиете заслужениот аплауз,
насмевките на задоволните лица на децата.
Којзнае зошто кога мислам на Турскиот театар,
кога се готвам за некоја ваша нова претстава, често се
сеќавам на видените и запаметени претстави. Оние кои
„на прва“ ми се враќаат во меморијата. Веќе ги кажав/
видов претурајќи по папките во мојот ковчег или по
компјутерската меморија. Затоа и во „мојот прилог“ кон
вашите 65 години, ќе ги извадам нив од мојата театарска/
критичарска меморија.
Сосема спонтано, како и во други пригоди, „ми се
свртеа“ претставите: Злостортво и казна, Кавкаски круг
со креда и Р.Р.Р.. Сите три одамна ги нема на репертоарот,
по нив се одиграни многу други – можеби и подобри.
Околу нив има и една друга симболика која и не е
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којзнае колку театарска, ама – се памети. Имале, нека
биде и така, свој ритам во меморијата на театарот и во
мојата меморија.
Секоја од нив е на растојание од по околу една
деценија, во секоја од нив сум ја гледала/сакала/
почитувала театарската енергија и посветеноста на
целиот ансамбл. Си ги сметам и за „убава фотографија“
на Театарот во времето во кое се создадени и се играле;
секоја во целина или поединци од неа добиле награди и
признанија на поширок простор.
Премиерата на Злосторство и казна беше на 15
октомври 1980 година во тогаш новооткриената „Подрум
сцена“, под Големата сцена, односно сценската ротација.
Вие актерите игравте на мал простор – пред публиката,
пред нас кои бевме седнати околу вас. На 16 март 1989
година на Големата сцена бевме седнати во круг –
значи вие актерите игравте во него, а ние публиката го
формиравме кругот околу вас. Пак бевме сите заедно,
вие ја игравте а ние ја гледавме премиерата на Кавкаски
круг со креда. Во реализација учествуваше целиот
ансамбл, помогнат и со актери од Албанската драма –
повеќе од триесет, игравте седумдесетина ликови. На 9
октомври 1999 година (и уште една на 10 октомври), на
сцената на Националниот театар во Марсеј, Франција,
пак речиси со целиот ансамбл на Турскиот театар – 14
актери, заедно со двајца од француското глумиште,
ја гледав премиерата на тројната копродукција меѓу
Македонија, Турција и Франција, со наслов Р.Р.Р..
Вие – актерите бевте на сцената, ние – публиката во
салонот кој собира повеќе од шестотини гледачи. Само
неколкумина бевме од Македонија, останатите од
Марсеј или од други градови во Франција. Салонот беше
преполн и сите беа дојдени на премиерата на претстава
на турски јазик, ама од Македонија.
Во ред е и прашањето зошто ги издвојувам овие три
претстави?
Одговорот е дека освен силината на боите на
актерскиот ансамбл што токму во овие три претстави
доминираа, тие ја создаваат и мојата театарска
сложувалка за Турскиот театар. Од друга страна,
убедена сум, дека овие три се дел од „столбовите“ на
репертоарот на Турскиот театар, меѓу оние што сум ги
видела и оценувала. Како, на пример, веќе посочените
Угурсуз, Хасанагиница, Ужалена фамилија, Зона
Замфирова, Куќа на граница, Малечката, Гилгамеш, Цар
Едип, Поблиску, Ромео и Јулија, Сонот на летната ноќ,
Госпоѓица Јулија, Арапска ноќ, Камен...
Потсетувањето на нив, не би сакала да се толкува
како затворен круг. Напротив, како можност, како
отворен круг кој може и мора да се шири, како етапа
од патот кој е веќе поминат и се гради нов на кој на
секој чекор има и ќе има свои спомени, свои светлини
на сцената, свои свети места на кои вие актерите и
творците на претставите сте оставиле дел од себе. Како
претстави, режии, ликови што сте ги создале, се играле,
живееле и ќе живеат во меморијата на Турскиот театар,
како дел од светите точки на вашиот репертоар.
Претставата Злосторство и казна, според романот
на Достоевски во драматизација на Гастон Бати, а во
режија на Бранко Ставрев, токму во Турскиот театар
беше и првата изведба на оваа драматизација. „Подрум

ЧЕКОРЕЊЕ
сцената“, или просторот под ротацијата на Големата
сцена, создаде услови за театарски настан кој со сите
свои компоненти – режисерски, актерски, сценографски,
костимографски... театарски, не стави нас гледачите во
позиција на соучесници, а вие креатори на претстава за
долготрајно паметење. Ако Достоевски во Злосторство
и казна инсистира врз човековата совест, ако врши
атак врз неговата улога на мачител, но и водител на
катарзата, за режисерот Ставрев и за сите вас беше
провокација да создадете претстава со елементи на
„карневализација“ и со авантуристичко социјален
аспект.
Без рампата меѓу вас – актерите и нас – гледачите,
го доведовте дејството до совремие. На сцената ринг
дејството го пласиравте внимателно, без можност
настаните да бидат исцрпени: ги ставивте во функција на
мислите што претходеа и на особеностите што следуваа.
Главниот лик – Родион Раскољников во блескавата
игра на Фирдаус Неби, беше граден ненаметливо, низ
знаци извлечени и пласирани со многу динамика.
Се исцртуваше и актерската моќ на ансамблот. Низ
карневалски елементи, низ злосторството, низ
сопствените заблуди за правото на силната личност
да не се покорува на никакви закони. Вознемирената
совест, психолошката драма и казната, беа нагласени
низ вртењето на сценската ротација над главите на сите,
а потресен звук создаваше и синџирот околу вратот
на Раскољников. Играта на сите вас, драги актери на
Турскиот театар, беше исклучително синхрона.
Низ единство во кое секој секого го чувствува,
прецизно го реплицира и точно реагира. Ако тоа беше
претстава на Фирдаус Неби, кој согоруваше во ликот
како „пеперутка околу ламба“, сигурно е дека тоа беше
претстава и на Мушереф Лозана и на Салаетин Билал,
Љутви Сејфула, Џемаил Максут, Бедиа Беговска, Сузан
Максут, Мехди Бајрактари, Перихан Туна, Ердоан Максут,
на Ирфан Белур, Зекир Сипахи, Енвер Бехчет, Емине
Бајрактари, Мукерем Билал, Незакет Али, Шефкет Хасан,
Мустафа Јашар, Ахмет Вели, Јилдиз Рифат, Фехми Груби,
Рифат Тахир, Атила Клинче...
Злосторство и казна во мојата и во меморијата на
Турскиот театар останаа како претстава/проект во кој
животот скршнал од вообичаениот тек, беше претстава
за живот свртен наопаку.
Претставата Кавкаски круг со креда на Бертолт Брехт,
во режија на гостинот Јуџел Ертен (Турција), беше
реализирана како политичкиот трактат за правдата и
праведливоста, за моралните и природните закони.
Сцените и целата сурова сценска приказна со емотивни
елементи, а се играше повеќе од два часа (без пауза), ја
прикажавте колку како историска фреска за човечките
судбини и карактери, толку и како севремена слика за
неуништливата човекова желба за искрени чувства.
Беше тоа претстава во која сложената мисла и
драматургија на Брехт, на сцената се толкуваа на
(навидум) едноставен и до гледачот близок начин. Како
визија за светот во кој победуваат правдата и моралот.
Низ тековите на паралелните приказни во кои вие
актерите, движејќи се и меѓу гледачите, покажавте дека
сте создале претстава со раскошен колорит. Блескави
бевте сите: Бедиа Беговска како Груша, Салаетин Билал

како Скитникот и судијата Аздан, Мушереф Лозана како
полицаецот Шава... Беше и претстава на Мустафа Асим,
авторот на сценографијата и на костимите, во кои вие
– актерите пред гледачите го отворавте светот на живи
емотивни луѓе и на луѓе-нелуѓе.
На сцената на Националниот театар во Марсеј,
Франција, прикажавте две премиерни изведби на Р.
Р. Р., што според драмата Р на Јордан Плевнеш беше
подготвен како копродукција на Турскиот театар од
Македонија, на Градскиот театар од Истанбул, Турција,
на Националниот театар во Марсеј и Театарот „Турхунда“
во Париз, Франција. Претставата се подготвуваше
во Скопје, а последните десетина дена на сцената
во Марсеј. Ликовите ги игравте 14 актери, двајца од
француското глумиште, режисер беше Мемет Улусој
од Париз, негов асистент Ердоан Максут од Скопје,
сценографијата ја изработи Нурулах Тунџер од Истанбул,
музиката Кутси Ергунер од Париз, костимите Елена
Дончева, а кореографијата Екрем Хусеин, и двајцата
од Скопје. Ликовите ги играа Салаетин Билал, Елјеса
Касо, Мушереф Лозана, Бедиа Беговска, Атила Клинче,
Филиз Ахмет, Наџи Шабан, Мустафа Јашар, Перихан Туна,
Мукерем Билал, Сузан Максут, Риад Тахир, Ертен Шабан и
Екрем Хусеин, а гости беа колегите од Франција – Ришар
Мартен и Тања Сурсева.
Таа 1999 година Марсеј беше Културна престолнина
на Медитеранот, а градот есента една година пред оваа,
одбележа 2. 600 години од постоењето. Претставата
беше подготвена/дочекана/оценета како духовен и
естетски чин во кој се обединува крвавата хронологија
на Балканот во последната деценија на 20. век. Го имаше
и елементот на вечното во театарот: обединување на
историјата, политиката и осаменоста на актерот на
празните сцени на сите светски театри.
Оваа марсејска изведба ја доживеав како претстава/
проект/процес, како сценска форма на слевање
на јазиците: турскиот, македонскиот, албанскиот
и францускиот. Како жесток театарски протест кој
на сцената започна со тоталниот хаос на времето и
особено настаните на Балканот од пролетта 1998
година. Дејството натаму воспоставуваше ред кој, сепак,
завршуваше со непознатост: зошто и до кога луѓето ќе се
„разбираат“ само преку оружјето и војните?
Додека ви го пишувам писмово, ми навираат рој
сеќавања, сместени во длабочината на мојот ковчег со
моето и ваше театарско време. Влегов и во 2010 година,
кога во Центарот за култура „Григор Прличев“ во Охрид,
и во рамки на „Охридско лето“, ја изведовте Сијах Калем.
Пак сите бевме на сцената: ние гледачите во средина, а
вие игравте/извиравте низ приказната од сите страни.
Претставата беше по текст на Илхами Емин и Јордан
Плевнеш. Прв текст создаден од двајца автори кои
припаѓаат на два народа во мултикултурна Македонија.
Пак го докажавте/бевте во вашиот долгогодишен
и настојчив сон да создавате мултиетнички и
мултикултурен простор – без граници. Она што
секогаш ни недостасува, го имаше во вашата претстава:
обединување.
Режисер на таа претстава е Владо Цветановски.
Применивте театарска естетика за паметење. Низ
приказната за еден од најпровокативните уметници
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Сијах Калем, Турција. Ги прикажавте мистеријата и
вриежот на времето. Со многу енергија, „удирајќи слика
од слика“. Ликовите ги игравте: Мустафа Јашар, Бедиа
Беговска, Елјеса Касо, Џенап Самет, Осман Али, Аксел
Мехмет, Сузан Акбелге, Билјана Јовановска, Несрин
Таир, Зубејде Селимовска, Филиз Ахмет, Буранетин
Ибрахим, Береда и Џиат Решит и Танер Сулејман. Со
оваа претстава имавте огромен успех и на гостувањето
со претставата во Истанбул – Град на културата за 2011
година.
Сликата, или мојата меморија за вас, драги мои, не
би била потполна без Прометеј (26. 4. 2015), претстава
што е и дел од одбележувањето на вашите 65 години
постоење. Во неа е младоста и иднината на Турскиот
театар. Вашиот Прометеј, работен по драмата на Есхил
во режија на Дејан Пројковски, ја одразува вашата страст
за добар нов театар. Концептот за „експериментален“
театар Пројковски го реализира, значи, низ страсна
и силна актерска игра за која самите велите дека е
„шокантна“. Меѓутоа, со причина и истрајност.
Во целиот процес на играта во која Прометеј е
окован, прогонет, се разоткрива страдањето и копнежот
кон вистината/слободата. Сите сте заринкани во мокар
песок – калта во која се одвивал/одвива човековиот
живот: го има ѕидот на кој се искачувате во потрага
по слободата и совеста, ги има огнот и водата. Заедно
создавате театар кој колку е тежок, пред сè за вас/
актерите, а потоа и за публиката (сите сме на сцена), е
мислен заеднички и така реализиран. Денес се ретки
претстави со ваква посветеност, доверба и желба да се
покаже/издржи и она што (на сцената) бара многу, многу
пожртвуваност.
Јасно говорите за односите помеѓу вината и казната,
осветата и трагањето по човековата слободна волја. Во
тој тежок процес на човекот во барањето на правдата,
како вечна човекова потреба, концептот/режијата на
Пројковски го реализирате на неколку нивоа. Прво
ниво е да се истрае во заедничката цел – да се игра
„нов“ антички театар во кој доминираат движењата,
односно кореографија на Олга Панго. На второто ниво
е човековата издржливост (и во најтешки па макар
и сценски/театарски околности). Третото ниво, а и
прво, е вашата игра: на одличниот Селпин Керим како

Прометеј кој за овој лик во оваа 2015 година доби две
награди за најдобар актер во меѓународна фестивалска
конкуренција (ФИАТ во Подгорица и на Фестивалот
на античкиот театар „Стоби“ во Велес), Ловокрадецот/
Власт на Џенап Самет, Хоровотката/Ија на Сузан Акбелге,
Хефајст/Хермес на Неат Али, на Аксел Мемет и Осман
Али.
Актерот, или актерите, не се оние кои ќе одговорат
на непознатоста на времето и на времињата. Затоа и,
драги мои театарџии од Турскиот театар, низ вашето
постоење и работа, одговарате за времето во тоа време
кое сценски ги премостува историските или актуелни
трауми на Балканот, во Европа или светот.
Како што го правите и истото го правеле и сите
што биле дел од вашиот/нашиот Турскиот театар низ
сите шест и пол децении на постоењето: во многу
често нетеатарски услови за театарот, воопшто
(сега Театарот, заедно со Албанскиот е потстанар
во Театарот „Комедија“), трпеливо чекајќи го својот
вистински прв театарски дом. И токму во такви услови,
користејќи го она што го нудат авторите од светското
драмско наследство или современите од турската или
македонската драматика, со свои режисери или оние
што биле поканети да работат со вас. Сте играле и сте ја
бранеле својата „ѕвезда“ – единствена тука, единствена
на Балканот и во Европа.
Никогаш не сте биле изолирани од светските
театарски текови. Со поглед кон иднината. Со спомени
и меморија за одиграниот репертоар, со многу актери
кои одиграле најразлични ликови, со аплаузите на
публиката.
Театарот се луѓето во него; неуморните творци
и другите поддржувачи на творечкиот процес –
претставата. Затоа ми останува уште да ви речам: честита
65. годишнина мои театарџии во Турскиот театар. Ви
посакувам што побргу да ви биде стокмен новиот и за
првпат само ваш театарски дом. И уште многу, многу
добри нови актери, режисери, автори – претстави. И
уште многу, многу сопствено време, време во театарот
во Македонија и време во театарската меморија на
светот.
Ваша
Л.
.
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ЧЕКОРЕЊЕ

Мустафа Јашар
актер

ОД РЕАЛИСТИЧЕН
ДО МОДЕРЕН ТЕАТАР
Доколку внимателно погледнеме кон преземените
први чекори од моментот на основањето на нашиот
Театар па сè до денес, ќе видиме дека тоа воопшто не
било лесна работа. Секој почеток е тежок, исполнет со
разни пречки. Но, доколку на самиот почеток, ако добро
се зацртани границите на мапата по која ќе се движите,
и ако јасно се поставени темелите на целите кои сакате
да ги постигнете, тогаш работите стануваат полесни и
појасни. Дотогаш, тоа што не сме можеле да го видиме,
од тој миг веќе појасно го гледаме.
Ги елиминираме бескорисните фактори кои би ни
претставувале пречка во дејноста, а ги активираме
оние активности кои се корисни и значајни во развојот
на дејноста. Секогаш сме во потрага по нови цели.
Турскиот театар може да се каже дека не чекори, туку
кон зацртаната цел се движи со трчање. Единствена
цел е секогаш да се биде нов, актуелен и во центарот на
вниманието. Со други зборови, со добар квалитет, да се
биде театар за чии претстави секој ќе има почит.
Напорната работа секогаш дава добри резултати!
Турскиот театар секогаш работел и сè уште работи
со голем елан и ентузијазам. Ако ги погледнеме
активностите во педесетите години на минатиот век
и пошироко, тогаш ќе видиме дека на репертоарот
доминирале класичните југословенски писатели на
комедии, а застапени се и делата на класичните руски
автори и дела на светските класици. Се разбира,
претставите се прикажани во мошне реалистичен стил.
Публиката го прифатила овој театарски жанр, редовно
доаѓала на претставите. Салата секогаш била преполна
со публика. На публиката и претставувало посебно
задоволство да следи претстави на својот мајчин јазик.
И актерите, мотивирани од интересот на публиката,
се чувствувале исклучително задоволни. Во таква
впечатлива, задоволувачка и мотивирачка атмосфера
изминаа 15-20 години.

Во Театарот се почувствува атмосфера на
раздвиженост. Сите театри на светско ниво се во
потрага по нови дострели. На сцената се играат нови
теми, актулени настани. Театарската уметност како да
доживува нова ренесанса: новини во секоја гранка на
уметноста, доминираат нови мислења. Нормално и
театрите биле во потрага по новитети, со надеж и желба
да се најде место за себе во рамките на новитетите што
се случуваа во уметноста. Актуелни дневни теми, теми
со социјална содржина се дел од сцената. Потрагата
по нов наративен стил, нови начини на игра, иновации
во фазата на дизајнирање на сцената, новитети во
костимографијата и слично.
Новитетите се препознатливи и во однос на
сценската музика. Извираат нови погледи од сите
страни. Светот е отворен кон новитетите, со сигурни
чекори самоуверено се движи кон реконструктивен,
експериментален и модерен театар.
Нашиот Театар го следи трендот на сите овие
иновации и новитети и истите со успех ги спроведува
на главната сцена. Експерименталните обиди
стануваат актуелни кон крајот на 1960 година, и во
понатамошниот период добиваат интензитет и по 1970
година. Интересен аспект од оваа активност е тоа што,
напуштајќи го реализмот, се насочува кон стилизираниот
облик на сценската уметност како вистинска насока.
Ваквите процеси вродија со нов плод, односно го
означија почетокот на една нова фаза, нов облик на
сценско изразување. Актерите, исто така, се ослободија
од клише формати и преку новиот жанр полесно
се изразуваат. Овие новитети подоцна, слично на
резултатите од направени лабораториски испитувања,
генерираат нови вредности.
Така, театарските естетски вредности достигнуваат
повисоко ниво. Во исто време, заедно со актерите
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и публиката, почнува да се менува и концептот на
репертоарот. Eстетското видување и новиот начин на
восприемање на театарската уметност постигнуваа
високо ниво. Со вакви новитети се промени и профилот
на самите актери, а со тоа и профилот на публиката.
Токму од тие причини и критериумите на нашата
публика се многу повисоки.
Потрагата по нови истражувања сè уште е во тек.
Современиот Турски театар, во денешено време ја следи
вистинската насока, и на тој пат напредува со многу
брзо темпо. Оваа работа воопшто не е лесна. Ако се
постави прашање како успеваме во сето ова, одговорот
е едноставен: со континуирана и неуморна работа.
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Театарот е тимска работа. Турскиот театар се гордее
со својот талентиран, надарен и многу способен кадар.
За да се реализира сета таа напорна работа, не треба
да се занемаруваат залагањата и вложувањата на
раководителот што, всушност, на актерите и на целата
екипа им овозможува / создава услови за работа, го
зацртува патоказот за иднината, ги определува целите
што треба да се постигнат.
Оваа година нашиот Театар прославува 65 години
од основањето, и со гордост може да истакнеме дека го
живееме најславниот период од основањето.
Честитајќи ја 65-годишнината на нашиот Театар, му
посакувам уште многу години успешна работа.

ЧЕКОРЕЊЕ

Иван Ивановски
театарски критичар

ЖАРИШТЕ ЗА КУЛТУРНА
ЕМАНЦИПАЦИЈА
Почетокот на 1950 година е период на основање
на неколку професионални театри во Македонија.
На почетокот на февруари беа ставени темелите на
Народниот театар од Прилеп, а само неколку месеци
подоцна започна со работа Малцинскиот театар,
подоцна наречен Театар на народностите, за да го
добие сегашното име Турски театар - Скопје, чија појава
значеше настан од исклучително политичко и културно
значење.
Што да се каже за стартот на тогашниот Малцински
театар, кој малку или воопшто не се разликуваше
од другите професионални драмски состави во
Македонија? Пред сè, дека мораше да започне од
ништо и без никаква традиција, дека единствениот и
неисцрпен резервоар беше ентузијазмот (но само со
него не можело да се опстане во натамошниот развој),
дека не постоеле дури ни најелементарни услови за
работа. Најпластична слика на почетните маки, односно
за првите премиери, дава првиот директор и режисер
на Малцинскиот театар Абдуш Хусеин, кој доаѓа на
оваа должност по завршувањето на Средната државна
театарска школа во Скопје. Тој во едно мошне лапидарно
искажување, објавено во книшката Малцински народен
театар – Скопје од 1950-1960, ни го остава ова мошне
интересно сведоштво:
„Од куќа во куќа, од друштво во друштво, ги собравме
првите членови на Театарот. Проблемот со женскиот
актерски кадар претставуваше посебна тешкотија.
Според расположливиот кадар составивме и репертоар.
А непостоењето на сопствена сцена, беше, исто така,
проблем. Пробавме каде што ќе најдевме: на отворен
простор, во канцеларии. Улогите се учеа најгрижливо.
Сите другари работеа како едно тело. Така дојде и
денот за прикажување и на првите премиери. За среќа
тогаш (крајот на сезоната 1949/50 год.) Македонскиот

народен театар замина на турнеја, а нашите ансамбли
ги дадоа своите први премиери – Женидба од Гогољ
на шиптарски и Сомнително лице од Нушиќ на турски
јазик. Така колективот го одбележа својот историски пат
кој продолжува...“.
Иницијативата за создавање на Малцинскиот театар
во Скопје е родена уште во 1949 година, а првите
зафати се преземени кон крајот на истата година, кога
со решение на Градскиот народен одбор е формирана
управа што ќе раководи со сета работа на Малцинскиот
театар. За директор е назначен Абдул Хусеин Абдуш, а
за негов помошник Бехадин Красничи. Формиран е и
совет кој ќе им укажува стручна и уметничка помош на
двата ансамбла. Основањето на Малцинскиот театар, со
двата драмски ансамбла – Турската и Албанската драма,
предизвикува воодушевување и радост и кај албанското
и кај турското малцинство во Скопје, па и пошироко во
Македонија, зашто радиусот на дејствување на турскиот
ансамбл не му е ограничен само на главниот град на
Македонија. Оттука се и неговите посебни задачи и
обврски.
Втора позначајна појава, ако одиме строго по
хронологијата на настаните, е свеченоста одржана на 20.
2. 1950 година во салата на Реонскиот одбор на ИВ реон,
по повод започнувањето со работа на колективот на
Театарот на шиптарското и турското малцинство.
Големиот сон по неколку месеци станува реалност:
започнува со редовна дејност на професионална
основа уште еден театарски колектив во Македонија,
зголемувајќи го семејството на професионални
театри со уште еден вреден, амбициозен колектив со
два ансамбла, кои со текот на времето, заеднички и
поединечно израснаа во изведувачки состави со високи
уметнички вредности.
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Да се пишува историјата на Театарот на
народностите, а во тој контекст на Турскиот театар, да се
објаснуваат некои негови покарактеристични развојни
фази и посебно да се вреднуваат резултатите од првите
години од постоењето на турскиот драмски состав,
во голема мера значи да се говори и за поврзаноста
и соработката со Драмата на Македонскиот народен
театар, за несебичната помош што ја добивала Турската
драма од страна на тој драмски ансамбл кој, како
најкомплетиран, како национална куќа во Македонија,
ја имал обврската да ги помага и новите професионални
драмски сцени.
Помошта на почетокот, па и подоцна, е многустрана:
од отстапување на театарскиот салон и дел од
гардеробите и декорот до ангажирање, односно
гостување на најразлични профили на театарски кадри
– од електричари и мајстори на тонот, до сценографи,
костимографи, режисери... Долг е списокот на истакнати
творци на МНТ кои своите искуства и знаења ги
пренесуваат на своите неискусни млади колеги и кои, на
тој начин, придонесуваат за ставање цврсти темели на
новиот член на семејството на професионалните театри
во Македонија – Малцинскиот театар.
Секако драмски уметник кој на стартот најмногу
е ангажиран не само како режисер и педагог, туку и
по општествена и синдикална линија, е доајенот на
македонското глумиште Тодор Николовски. Тој со
ансамблот на Турската драма ги режира, меѓу другите, и
пиесите: Зусан од Мустафа Карахасан, Ајша од Светозар
Чоровиќ, Ханка од Исак Самоковлија. Оваа соработка
се паѓа во време кога Театарот го поминува можеби
најтешкиот пат, особено од кадровски аспект – кон
крајот на 50-тите години на минатото столетие двата
изведувачки состави располагаат со само 12 актерки и
актери во редовен работен однос.
Меѓутоа, и други македонски режисери и актери,
како Тодорка Кондова-Зафировска, Крум Стојанов, Саша
Маркус, подоцна Љубиша Георгиевски, Бранко Ставрев,
Владимир Милчин, Димитрие Османли, Димитар
Станкоски, Душан Наумовски, Димитар Христов,
Наум Пановски..., учествуваат во растот и развојот на
ансамблот. Особено Мирко Стефановски и Кемал Лила,
кои, како постојано вработени, заедно со колегите
гости, остварија проекти од антологиско значење. Еве
само еден мал број од нив: Бегалка од Васил Иљоски,
Коштана од Бора Станковиќ, Злосторство и казна од
Достоевски, Кавкаски круг со креда од Брехт, Отело од
Шекспир, Дервишот и смртта од Меша Селимовиќ,
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Проклета авлија од Иво Андриќ, Ревизор од Гогољ...
дела на современите македонски автори – Горан
Стефановски, Коле Чашуле, Томе Арсовски, Борис
Вишински, Бранко Пендовски... Важна е и застапеноста
на драмски дела од писатели од турската народност
во Македонија: Мустафа Карахасан, Љутви Сејфула,
Шерафетин Неби... Најиграни автори, ако не и најчесно
застапени на репертоарот, се српскиот комедиограф
Бранислав Нушиќ, потоа Бора Станковиќ, Назим Хикмет...
Во првите години по ослободувањето, а и дваесетина
години подоцна, вообичаена беше практиката на
гостувања на професионалните театри во Македонија
во други места и градови. Тие гостувања се одржуваа
по завршувањето на пролетниот дел на театарската
сезона, а се третираа како своевидно продолжување на
сезоната. Бидејќи летните турнеи траеја и по два месеца,
практично не постоеше „мртва сезона“, или пауза до
започнувањето на новата есенска сезона. „Театарскиот
живот“ во тој период се префрлуваше (преселуваше) по
селата, на работните акции, во пограничните караули,
во помалите градови каде што немаше професионални
драмски сцени. Во освојувањето на театарскиот гледач
и ансамблот на Турската драма настапуваше во средини
каде што гледачот „пред тоа немаше никаков допир со
остварувања од турската уметност“.
Сликата за развојот и постигнувањата на Турската
драма при Театарот на народностите не би била
целосна ако не се наведат гостувањата во поранешна
Југославија, а посебно она во еден од најугледните
театри во Србија „Ателје 212“ во Белград, но и на
фестивалите Стериино позорје во Нови Сад, на Малите
и експериментални сцени на Југославија (МЕСС) во
Сараево, на МТФ „Војдан Чернодрински“ во Прилеп, на
ФКТ „Ристо Шишков“ во Струмица и посебно гостувањата
во странство, најчесто во Турција, потоа во Бугарија,
Италија...
Кон сево ова да додадеме дека Турскиот театар, за
разлика од другите театри во Македонија, мораше да
регрутира нова публика, бидејќи старата и никогаш ја
немаше, што не беше лесно ни едноставно, уште повеќе
ако се знае дека новата публика постепено се гради
и тој процес не само што е долг, туку и систематичен,
едукативен и аниматорски напор. Така, за Турскиот
театар една од главните грижи беше борбата за
публика. Затоа и во сето досегашно постоење, заедно
со маркантните успеси, ја потврди неопходноста од
постоењето на Турскиот театар во Скопје, како едно од
незаменливите жаришта за културна еманципација на
турската националнот во Македонија.

МАГИЗАМ

23

65 години НУ Турски театар - Скопје: СО СИГУРНИ ЧЕКОРИ ДО ЦЕЛТА

м-р Дејан Пројковски
режисер, вон. професор

ПАТУВАЊЕ НИЗ ВРЕМЕТО И
ПРОСТОРОТ
Мојата соработка со Турскиот театар во Скопје е
како едно бескрајно патување низ времето и просторот.
Секоја претстава е откривање на еден нов свет. Свет
којшто ние заедно го градиме на пробите со голема
посветеност и љубов. Големиот руски режисер и педагог
Ефрос, во една своја книга зборува за големата радост
што треба да ја носи секоја проба. Токму таа среќа и
возбуда ја дава вистинската смисла на занимавањето
со нашата професија. Книгата на Ефрос има наслов
ПРОБАТА ЉУБОВ МОЈА. Токму Турскиот театар е
местото каде што јас со секоја нова проба и претстава ја
преоткривам за себе оваа дефиниција.
Нашата соработка започна со огромниот спектакл
Гилгамеш, во кој играше целокупниот ансамбл, заедно
со група студенти.
Сега, од дистанца, мислам дека ни требало многу
храброст, лудост и верба за да ја направиме таа
претстава и, секако, голема поддршка од директорот
Атила Клинче, кој успеа да ги реализира сите наши
„скромни“ барања. Ќе се сеќавам секогаш на изведбата
на Гилгамеш во преполната сала и на долгите аплаузи
во огромниот Културен центар „Ататурк“ во Истанбул,
на волшебните изведби на Тартиф на сцената на
Босфор, на Ромео и Јулија и на овациите и солзите на
публиката во Коња, шокот на сите во публика од играта
и пожртвуваноста на актерите во Прометеј.
Се разбира, со колегите од Турскиот театар имам
спомени и илјадници слики од проби, претстави
и заеднички дружења. Во овој ансамбл дел од
повозрасните актери се мои театарски учители, а со
помладите колеги чекориме заедно уште од нашите
почетоци па до денес.
Турскиот театар, потпрен цврсто на своето минато,
секогаш гледа кон иднината и заедно сите сонуваме и ги
чекаме новите предизвици.
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Со неколкумина актери од Турскиот театар станавме
театарски браќа за цел живот, истомисленици, соборци
на сцената. Се разбираме со еден збор, со поглед, со
енергијата што заемно ја споделуваме, преку сценската
тишина која на вистинските проби најмногу зборува и
кажува.
На колегите од Турскиот театар им посакувам многу
аплаузи, премиери, публика и откривање на илјадници
нови светови во нивната нова зграда.

МАГИЗАМ

м-р Билге Емин
режисерка

МОЈОТ ВТОР ДОМ
На сцената на која што го направив првиот „сценски“
чекор со читање на стихотворба, точно по 31 година
режирав претстава.
Имав шест години. Татко ми, Илхами Емин, во тоа
време беше генерален директор на заедничкиот турскоалбански театар наречен Театар на народностите. Во
театарот се прославуваше Нова година, при што децата
на вработените откако ќе изрецитираа или ќе запееја
песна, добиваа новогодишни пакетчиња. И јас многу ги
сакав новогодишните пакетчиња. Сите присутни деца,
откако ќе ги изрецитираа или испеаја своите песни
и откако ќе ги земеа своите пакетчиња, си одеа кај
родителите. Јас, се сеќавам, иако ја бев изрецитирала
својата стихотворба и добив пакетче, не ја напуштав
сцената. „Можам ли да изрецитирам уште една песничка“
реков. Тоа беше моето прво „намирисување“ на сцената.
Моето детство и средношколските години поминаа
низ ходниците, одаите и салата на овој Театар. По
завршување на средното образование, високото
образование го продолжив во Турција. Меѓутоа, никогаш
не ги прекинав врските со Турскиот театар во Скопје.
Постојано ги следев претставите.
Овој театар не беше значаен само за мене.
Турскиот театар во Скопје беше и е особено значаен
затоа што тој претставуваше и претставува единствен
професионален турски театар надвор од Република
Турција. Истиот со гигантски чекори напредуваше и
напредува, добивајќи значајни признанија во земјата и
странство. Како Турчинка од Македонија, ова за мене и
за секој Турчин, претставува вистинска гордост. По тој
повод на Турскиот театар во Скопје му посакувам уште
нови 65 години плодна уметничка дејност.
По повеќе години, откако го завршив високото
образование во Анкара, се преселив во Истанбул.
Таму четири години работев во Организациониот
одбор и бев селектор на Меѓународниот фестивал
„Истанбул – Простор – Сцена“. И во текот на сите четири

години Турскиот театар во Скопје беше гостин на оваа
меѓународна театарска манифестација. Мојата соработка
со Театарот на професионален план, почна токму на овој
фестивал.
Повторната соработка со Турскиот театар во Скопје
беше моето учество како драматург во претставата
Сон на летната ноќ на Шекспир, во режија на Мартин
Кочовски, при што имав извонредна соработка со
целиот ансамбл.
Третата соработка со Турскиот театар во Скопје беше
онаа во 2013 година кога ја режирав претставата Камен
од Мариус фон Мајенбург. Оваа претстава за мене во
исто време беше магистерска работа, но и моја прва
режија во професинален театар. Според мнозина имав
добра шанса
Својата магистерска претстава ја поставив на
професионална сцена, по што истатата не само што беше
сместена во рамките на редовниот театарски репертоар,
туку доби шанса да учествува на најпрестижни театарски
фестивали во Република Македонија, што за мене
претставуваше непроценлива вредност. Во овој поглед
посебна благодарност му должам на Атила Клинче,
директорот на Турскиот театар во Скопје, кој имајќи
доверба во мене, ми пружи сесрдна помош и поддршка
за време на подготвувањето на претставата.
Она што тукушто го бев научила од својот професор
и ментор Слободан Унковски, како и искуството што го
бев стекнала од своите претходни учества во својство
на драматург и помошник-режисер, мошне ми помогна
во текот на подготвувањето на Камен. Работата со
екипата за мене претставуваше исклучителна прилика.
Во професионален поглед, почнувајќи од артистичката
екипа, сè до последниот член од техничкиот персонал,
дадоа свој непроценлив придонес во претставата.
Затоа, секој учесник во претставата засекогаш во моите
сеќавања ќе остане мој незаборав.
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м-р Владимир Георгиевски
сценограф

ЕДИНСТВО НА РАЗЛИЧНОСТИ
Кога театарот го слави својот јубилеј, тогаш сите
сеќавања се живи слики. Нивното значење го бележи
минувањето како длабоко поколение пред штиците што
значат живот.
Со ансамблот на Турскиот театар соработував во
времињата што сега се далеку зад мене.
Се сеќавам: моите сценографски и костимски
решенија ја воскреснуваа актерската игра до восхит,
до радост, до незаборав, сè што бев замислил, се
остваруваше со невидена леснотија.
Зошто беше тоа така? Со сите луѓе со кои соработував
(кројачи, сликари и сценски работници), имав вистинско
разбирање и поддршка.
Колку пати со мајсторот Зеко, столар, во
работилницата, разговарав за тоа како требаше да биде
направена конструкцијата на одреден елемент!? Тој
внимателно ме слушаше и откако ќе ја видеше задачата
во својата фантазија, ќе се воодушевеше и, притоа, ќе
предложеше соодветно решение. А моите скици беа
закачувани на белиот ѕид покрај тесли, пили и чекани.
Се сеќавам, го нацртав на едно парче шпер-плоча:
насмеан, бушав и со пожолтени од тутун заби.
Во шнајдерската работилница мајстор Перо, откако
ќе ги скроеше костимите, сите машки и женски, прво тој
ќе ги пробаше, па потем актерите и актерките.
Со извонредниот режисер Кемал Лила ја поставивме
Коштана на Бора Станковиќ. Целата сцена беше
обликувана од суви, тенки и долги црвени гранки.
Со техничкиот директор Столе видовме дека немаме
доволно материјал, се качивме на Водно и речиси
цел ден собиравме долги гранки. Полниот камион
го растоварија сценските работници и го внесоа на
сцена. Така просторот, кој ја симболизираше тагата за
поминатата младост, ја доби својата душа.
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Вистинско изненадување беше кога неколку
сценски елементи, кои беа направени од сувите гранки,
„процутеа“ пред убавината на Коштана! (Бедиа Беговска)
Со Бранко Ставрев го поставивме Ревизор на Гогољ.
Врз целата сцена, закачен на чиги, висеше груб војнички
шинел. Под него се играа сите сцени од болницата,
поштата и другите простории. И костимите беа во знакот
на огромниот шинел (Та, нели Достоевски рече: „сите ние
сме излегле од Гогољевиот шинел“).
Секој актер во рацете носеше соодветен рефлектор
и го осветлуваше својот партнер во играта. А врз нив
постојано, одвај забележливо, пулсираше големиот
шинел. На фестивалот „Денови на сатирата“ во Загреб
оваа претстава помина извонредно.
Ансамблот на Турската драма и неговото тогашно
раководство, ги красеше вистинска љубов кон
театарската уметност. Со извонредна професионалност
се создаваа сите претстави.
Така, тој беше и сè уште е еден од темелите на
современа култура во Македонија. Тој јасно покажа дека
секоја различност е богатство што треба да се чува и
негува. И на прашањето што е хармонија, моето искуство
стекнато низ работата во Турскиот театар, одговара: тоа
е единство на различности!
Сега, сеќавајќи се на претставите во кои сум работел,
сегашната прослава на јубилејот на овој исклучителен
театар, ја доживувам како вистинска потврда дека
човековото постоење својата бесмртност ја пронаоѓа во
духовното, а не во материјалното живеење. Тешко е да
се управува со држава, но да се управува и да се развива
театар – потешко е десетпати.

МАГИЗАМ

М. Нурулах Тунџер
сценограф, режисер

МИСИЈА ШТО ЌЕ ТРАЕ
ДО БЕСКРАЈ
Во 1999 година, при подготвувањето на сценското
дело Р.Р.Р. на Јордан Плевнеш, во режија на Мехмет
Улусој, ја имав среќата за првпат да се запознаам со
Турскиот театар во Скопје.
Кога од мене се побара да бидам автор на
сценографијата на истото дело, поканата ја примив со
големо задоволство. Тогаш директор на театарот беше
Кемал Лила. Во времето кога се чувствуваше мирисот на
делбите и судирите на Балканот, ние, комплетната екипа
со самопрегор и возбуда ја подготвивме претставата за
премиерната изведба во Марсеј.
Во 2001-2002 г., во Истанбул, кога бев уметнички
директор на Градските театри на Истанбул, помеѓу
Турскиот театар од Скопје и Градските театри од
Истанбул се воспоставија врски на повисоко ниво. Со
директорот Атила Клинче водевме преговори, со цел
2003 година Турскиот театар од Скопје да учествува на
првиот Меѓународен театарски фестивал „Истанбул –
Простор – Сцена“ во Истанбул.
Во годините што следуваа, со заложба на тогашниот
македонски министер за култура Благоја Стефановски,
соработката со Турскиот театар од Скопје доживеа
највисок степен. Притоа, оваа соработка не запре
само на професионален план, туку истата на чело со
директорот Атила Клинче се прошири помеѓу сите
вработени во Театарот, зацврстувајќи ги пријателските и
братски чувства меѓу едните и другите.
Подоцна, во режија на рано починатиот
исклучително добар режисер Владо Цветановски,
при подготвувањето на Сијах Калем, заедничко дело
на Илхами Емин и Јордан Плевнеш, бев ангажиран
за сценограф, а делото доживеа голем успех како во
Македонија, така и надвор од неа. Како сценограф бев
ангажиран и во изведбата на Мевлана од Тургај Нар, во
режија на Бора Сечкин. Најновата моја работа во овој

театар како сценограф е учеството во изведбата на
делото Камен од Мариус фон Мајенбург, во режија на
Билге Емин.
Во текот на сите овие заеднички заложби и работата
со вработените во овој Театар, за мене претставуваше
чест и гордост. Истата соработка стана причина за
воспоставување на ненадополнливо пријателство.
Се надевам дека со вселувањето во новата зграда,
соработката и пријателските односи со Турскиот театар
во Скопје и мене ќе продолжат, при што 70 годишнината
ќе ја одбележиме со голема возбуда. И оваа наша
значајна мисија ќе трае до бескрај.
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Владо Ѓоревски - Рафик
сценограф

ЛЕВИТИРАЧКИ ТЕАТАРСКИ
МАГИЗАМ
Турскиот театар во Скопје не е само институција, или
објект во кој се случува, негува театар со специфична
прецизност и педантност. Турскиот театар во Скопје
е своевиден феномен кој, со својата креативна и
перманентна резонанца, повеќе децении, воспоставува
некој чуден, невообичаен метафизички мост на
поврзување, истражување, премостување на сите
конвенционални театарски говори, движејќи се кон
една посебна насока, особено во последнава деценија и
половина – кон еден левитирачки театарски магизам,
надвор од сите институционални правила, шеми,
ограничени и лимитирани пребарувања.
Тоа е театар кој упорно, смело, непрекинато сонува,
одбива да се разбуди во она што мислиме дека е
реалност, сонува, мечтае, довикува, ја просејува низ
секој театарски „проект“ поетиката на вечното улисово
заталкување онаму каде што уште никој не бил, а
вистинската светлина на сите заборавени сонувачи како
патоказ нè води кон вистинскиот дом наречен театар.
Во или низ овој јубилеј на 65 годишно пулсирање,
живеење, овој Театар има своја, чудна и разновидна
генеза, која патува многу подалеку од бројките, во
себе ги содржи сите метаморфози на една империја
свртена речиси точно на ова место и кон Запад и кон
Исток, со одредена носталгија и меланхолија која е
единствениот амалгам во творечкото преживување и
надживување, генеза која зборува за театарско живеење
повеќе од еден век, со разновидност од: Караѓоз,
Медлах, Орта, па сè до „зградата“, првата зграда, на
брегот на Вардар, првиот театар на истото место каде
што е денешниот и поранешниот Македонски народен
театар. Таа преплетеност, тој импулс, во вечното живо
театарско минато, не е само фактографија туку и доказ за
заедничкото, за влијанието, поттикот на молчаливата и
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сè повеќе мечтателна империја што и ја дава и на идната
театарска македонска галактика.
Да се размислува, да се живее во ваков театар денес,
театар во кој архетипското, вечноприсутното минато
е во совршена хармонија со јасната и детална слика
за иднината која доаѓа, е исто како да се размислува
и живее за вечната љубов, идеална и совршена како
небото. Во тие мигови на театарско живеење, на траење
на самата претстава или нејзиното подготвување,
Турскиот театар успеа оваа никогаш неразјаснета
уметност на мигот, понекогаш подолг и од бескрајот, да
ја доведе до оние таинствени порти на шаманистичкото
патување низ слоевите на безбројните кодови на
човечката душа.
Негувањето на Театаров и како дом и како семејство
на сонувачи, не е само обврска од општествен интерес,
таа апстрактна категорија – општествен, постоењето на
театар, на театар каков што е Турскиот во Скопје, е наша
обврска, наша љубов, наша заедничка грижа наспроти
наметнатата дијагноза на рамнодушност, затоа што
тоа е Театар, а тоа значи вистинска архива на нашите
Вистински животи.
Турскиот театар не прославува бројки, туку ја
воспева таа наша грижа, тој наш заеднички живот со
него, тоа опстојување кое по принципот на сите илјада
ноќи, им се спротивставува на сите безбројни темнини.
Тој не само што докажа дека е составен дел на нашето
заедничко опстојување, туку неизбришливо ја потврди
својата присутност низ театарските континенти со
надвавилонскиот театарски јазик.
Покрај живеењето со неговиот богат биографски
и библиографски sвездариум, не е само љубопитност,
естетско расцутување, туку и отворање на сите пори на
вечната книга на животот. А да се работи и учествува во

МАГИЗАМ
заедничкото создавање, е привилегија и неповторлива
авантура која останува врежана во животот како
орфеовско искуство, наречено театарска претстава.
Како сценограф, точно во годините на потполното
отворање на Театарот кон сите творечки сегменти, имав
огромна среќа да учествувам во низа проекти кои не
само што го менуваа мојот исказ и мисла, туку и ритамот
или пулсот на живеењето.
Секој проект беше нов театарски континент, во кој
заедно со екипата се населувавме како мисионери
кои веруваат во мисионерството како единствена
порака слушната од сиот флуид на литературата, на
сликарството, музиката, играта, вечниот творечки миг.
- Гилгамеш – низ тој спирален круг по кој се движат
смртта и животот како варијации на светлото и
темното, круг сличен на перпетуум-мобиле во кој
постојано исчезнува времето, засекогаш... круг
на гласовите кои доаѓаат од онаа и оваа страна,
на говорот со кошмарите и љубовта, на стравот и
храброста, на заборавот и сеќавањето, на тагата
долга колку што е историјата на човештвото и
среќата кратка колку што е само краткиот поглед
на несреќната љубов, на залудноста и потрагата по
смислата, на изгубената верба и постојаното ехо на
идеалот кое никако да дознаеме од каде доаѓа.
- Тартиф – со кулиси или подвижни платформи, на
кои наместо платно користиме лим или лесонити,
поставени се безброј неонски светилки кои се движат
во правец на човековото лицемерие, празноверие,
хипокризија, испразнетост на постоењето актуелност? Силно светло врз сета непотребност
од ова постоење, без разлика на „стилската епоха“
или своевиден блесок, рендгенска вивисекција низ
потполната и неутешна човекова земска празнотија.
- Ромео и Јулија – обид низ сиот конструктивизам кој
на почетокот на 20. век се обиде да поверува дека
кинетиката на „прогресот“ ќе не донесе со огромна
брзина до рајските порти, за да се открие дека
во сиот тој механизам на фантастичната верба за
напредокот по којзнае кој пат повторно се скрил
механизмот на гилотината, кој само го очекувал
најсуптилниот момент, најнадежниот – љубовта,
сиот конструктивизам низ кој, и со кој, навидум се
лебди, се поместува границата на гравитацијата, на
крајот се потврдува дека вистинската љубов трае
колку капката утринска роса наспроти црната, тешка,
студена машинерија на смртта.
- Сијах Калем – симфониска структура на просторот,
составена од четири ставови целосно посветени на
генијот од Босфорот, на црноморскиот Микеланџело
– Сијах Калем, со речиси цитати од неговите
фантазми и директни белешки од пеколот и од
длабоките амбиси на човековата душа, откриени
неколку века пред Достоевски. Неверојатна
соработка со Нурулах Тунџер и неговата беспрекорна
визија за просторот, меѓу која и присуството на
публиката во центарот, опкружена од сите четири
страни со космогонијата на театарското дејствување,
оживување, патување.
- И јас сум Орхан – или во потрага на сите валери,
нијанси, синтеза од творештвото на Орхан
Памук, навестени, кратко проблеснати како еден
долг ликовен, сликарски список и бележник за

-

севкупноста на опусот на еден од позначајните
денешни литературни автори, забележан низ платна
и лесни конструкции слични на остатоци од некој
проsирен пергамент кој, под дејство на одредени
зборови, го оживува невидливото мастило кое врз
него има забележано суфистички тајни за една sвезда
од соsвездието Памук.
Прометеј – спој на вечните елементи: земја, вода,
оган, воздух; корелација меѓу античката трагичност
и денешната заробеност и отуѓеност; просторен
минимализам наспроти актерската монументалност;
режисерската раскошност и кореографска
виртуозност. Целосна посветеност кон песокот –
вистинскиот песок како архетип и користење на
интервенции во склад со театарската архитектура
на сцената – метална и прецизна конструкција –
синтеза со сите времиња, како вечното, сизифовско
проклетство, не затоа што Прометеј го украде
огнот од боговите туку топлината, светлината на
љубовта која беше само нивна привилегија – обид за
потенцирана и апсолутна поетика на метафората и
симболот.

Турскиот театар од Скопје, веќе од поодамна не е
во фаза во која ќе ги брои годините, зголемувајќи ја
и онака неверојатната архива на записи, учесници,
патувања, награди, признанија, афирмации, светски
и домашни. Тој веќе од поодамна е во фаза кога се
движи кон иднината многу побрзо од нас и пред
нашето совремие. Очигледно создава опус којшто
ќе биде во директна комуникација, корелација и
разбирање со идните генерации, за оние кои допрва
ќе доаѓаат.
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Александар Поповски
режисер

ХРАБАР И ОТВОРЕН ТЕАТАР
Театрите во кои работам за мене не се само објекти
од областа на културата, туку мои лични храмови во кои
одам да се поклонам и да принесам жртва. Кон оние во
кои се враќам чувствувам посебна љубов. Во Турскиот
театар во Скопје сум влегол трипати.
Првпат за да ја направам Шекспировата Бура. Сè
дотогаш за ансамблот и овој Театар знаев само како
човек кој ги гледа нивните претстави. Тогаш за првпат
однатре го запознав ова семејство. Некако во тој период
имав многу гостувања и театарски режии на Запад.
Потајно посакував да одам на Исток и да го запознаам
Истанбул и културата на Турција. Преку Турскиот театар
ми се отвори вратата да влезам во тој свет. Таа престава
ме однесе на летниот фестивал во Истанбул, на еден
мост, под едно многу убаво небо, каде што Просперо ги
кажуваше своите магии. Таа прва престава ми помогна
да запознаам еден многу убав ансамбл.
Имав мешана екипа составена од повозрасни
актери и актери кои штотуку излегоа од академија.
Сите со подеднакво силна љубопитност за играње. И со
еден меѓусебен однос кој многу ми се допадна. Нешто
што само во еден период го имаше во Македонскиот
народен театар, голема почит на помладите кон
доајените, и заштитники однос на доајените кон младите
колеги.
Вторпат влегов кога ја работев Стринберговата
Госпоѓица Јулија. За мене многу драга претстава.
Посебно ми е драга поради начинот на кој беше
одиграна госпоѓица Јулија.
Третпат влегов за да го поставам Шекспировиот Сон
на летната ноќ.
Јас немам објективен став кон нештата, така што
и моето пишување за Турскиот театар во Скопје е
субјективно. Не можам да го одвојам од времето кое
таму го имам поминато и фактот дека трипати се враќам
на тоа место.
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Подоцна имав можност да работам и во Истанбул.
Турскиот театар во Скопје има една посебна задача и
мисија. Тој, некако, се наоѓа на пресекот на влијанијата
од Истокот и Западот. За некои работи е многу похрабар
и поотворен. Тој овозможува читање на материјалите
низ двете призми.
Се разбира дека историјата е важна. И сите претстави
и архиви полни со улоги. И сè она на што сите се
посебно горди, ама мислам дека во случајот со Турскиот
театар од Скопје, поважна ќе биде иднината. Она што
допрва треба да се случи. Нова зграда и на некој начин
нов почеток. Многу го поддржувам целиот ансамбл
и нивниот директор Атила Клинче во идејата да го
реализираат проектот за објектот на новиот Турски
театар. Посакувам нареднот јубилеј да го славиме во
новата зграда, во новиот храм.

ОТВОРЕНОСТ

Салаетин Билал
актер

ВИСОКИ УМЕТНИЧКИ
ВРЕДНОСТИ
Турскиот театар ги одбележува 65-те години од
основањето. Главна и едниствена цел на сите вработени
во Театарот е и денес и во иднина да бидеме уште
поуспешни, изразувајќи почит и чест кон основачите на
Театарот уште во 1950 година, до најмладите вработени
актери денес, и слично како и на почетокот – со восхит и
почит и од страна на гледачите.
Во текот на изминативе години Турскиот театар
мина низ бурни времиња и разни предизвици.
Сите потешкотии директно ги засегаа вработените
во Театарот, раководителите, директорите, дури и
публиката која никогаш не го заборави Театарот. Денес
сето тоа е надминато, се разбира и со поддршката на
државата.

Турскиот театар во текот на изминативе години
реализира бројни претстави со висока уметничка
вредност, добитник е на голем број награди и
признанија, како во земјава така и во странство.
Годинава со гордост ја прославуваме 65-годишнината
од основањето на нашиот Театар. Со посебна почит му
се заблагодаруваме на секој поединец кој има дадено
свој придонес во развојот на Турскиот театар. Упатуваме
искрена благодаронст и до уважената и ценета публика.
Со верба и надеж дека Турскиот театар и во иднина ќе
продолжи со ист ентузијазам за успех во уметничката
дејност.
Искрени честитки по повод 65-годишнината од
основањето на Турскиот театар во Скопје. И натамошен
успех.

33

65 години НУ Турски театар - Скопје: СО СИГУРНИ ЧЕКОРИ ДО ЦЕЛТА

Тодор Кузманов
театарски критичар

ТРАСИРАЊЕ НА ПАТОТ
КОН ИДНИНАТА
65. јубилеј од своето постоење Турскиот театар
во Скопје го дочекува „накитен“ со доблести кои го
маркираат како една од најзначајните институции
од областа на културата кај нас. Меѓу овие доблести,
секако, спаѓаат континуитетот, театарскиот експеримент,
растењето на драмскиот ансамбл, мултикултурализмот,
традицијата, но и стремеж за театарскиот новум како
трасирање на патот кон иднината.
Со бегол преглед на репертоарот на оваа театарска
куќа само во последниве пет години, се одразува
интересот и грижата на менаџментот за застапеност
на најразлични жанрови во драматуршки контекст,
потоа на автори, режисери и други соработници кои
ја одразуваат отвореноста на куќата. За пет години
таа на својата верна публика и понуди 17 премиерни
изведби, од кои три се претстави за деца (одраз на
континуираниот интерес за најмладата публика,
нејзино воспитување и образование), други се реплика
на современи феномени и обид тие да се вградат
во стратегијата на театарот за тој да остане жив,
пулсирачки.
Некогаш тој е ведар, другпат таговен, некогаш
жесток и социјално-политички ангажиран, некогаш
лирски суптилен, но никогаш апатичен и изгубен во
динамичните општествени промени и турбуленции во
ерата на светската глобализација. Сепак, факт е дека
во овој петгодишен репертоар доминираат делата од
светската драмска класика, како што се Чекајќи го Годо
од Бекет, две постановки на Сонот на летната ноќ од
Шекспир, Долго патување во ноќта од Јуџин О`Нил,
Сите мои синови од Артур Милер, Мизантроп од
Молиер, Војникот фалбаџија и др.
За одбележување е ангажманот на реномирани
имиња во постановката на овие дела, како што се, на
пример, Александар Поповски, Владимир Милчин,
Мартин Кочовски. Шанса добиваат и почетници, а
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како потврда го наведува ангажманот на Билге Емин
за постановката на пиесата Камен од современиот
германски драматичар Мариус фон Мајенбург. Токму
оваа претстава ја земам како парадигматична за
работата на Турскиот театар: претстава во која одеднаш
се содржани главните карактеристики на овој зрел
драмски ансамбл.
Камен заборува и предупредува на опасностите
од тоталитарните режими, во случајов нацизмот, а
острицата е насочена кон Евреите. Тоа е историски
час кој започнува во 1935 година, а сè уште трае и во
1993 година односно до наши дни. Едноставно, лошото
минато или злосторот не можат да се исперат со лаги,
ниту да се прикријат, туку мора да има искрен пристап
и покајување, односно да се афирмира вистината. Без
тоа не е можен спас. Каменот памети и сведочи. Во оваа
претежно „женска“ претстава, режисерката Билге Емин
гради суптилен сценски чин со минимални надворешни
егзалтации, но затоа со интензивни и бурни внатрешни
доживувања кои градираат од притаени и скротени до
екстатично финале кое е фатално и трагично. Актерската
петорка е брилијантна – ролјите на Фунда Ибрахим,
Зиба Радончиќ, Сузан Акбелге, Зубејде Селимовска Али
и Билјана Јовановска, се актерски медалјони изградени
од танц, емоции, збор и интелект, односно мисла без
празни одови и без вишок на гестови. Во оваа слика
убаво се вклопува и единствениот актер во претставата,
Џенап Самет. Камен е потресна приказна за злото кое
заробува и вистината која ослободува. Таа е длабоко
хуманистичка и проткаена со актерски перфекционизам.
Овој рецензентски извадок треба да посведочи
за зрелоста, сериозноста и студиозноста во
позиционираноста на Турскиот театар во Летото
Господово 2015, кога со гордост ја слави 65-годишнината
од своето постоење.

ОТВОРЕНОСТ

Срѓан Јаниќијевиќ
режисер

ЕДИНСТВЕНА И МОЌНА
ЕСТЕТИКА
Уште како тинејџер се сеќавам дека одев во Турскиот
театар да ги гледам претставите кои во тој период
беа едни од најхрабрите, најиновативни и најжестоки
на македонската театарска сцена. Театар кој се
разликуваше со својата единствена и моќна естетика.
Тој храбар дух во него се негуваше, облагородуваше
со искуство, и се освежуваше со нов млад дух на
автори (актери, режисери, сценографи, костимографи,
музичари...), целосно отворени за секоја силна идеа
која овој Театар со голема отвореност ја прифаќаше,
неоптоварен од какви било „крути рамки“, строги
принципи и концепти несвојствени за вистинскиот
театар. Затоа отсекогаш ми беше голема желба да
работам во Турскиот театар.
Таа желба ми се оствари двапати и тоа во две години
по ред.
Тоа беа/се претстави наменети за најмладите, онака
како што ја започнав мојата професионална кариера.
Уште еден доказ дека Турскиот театар се грижи за
својата публика независно од која возраст.
Првата, Малиот Принц, беше исклучително
актерски и технички комплицирана куклена претстава
која требаше да ја режирам во театар кој, сепак, не е
куклен театар. Куклениот театар е многу поразличен
„занает“. Секогаш постои голем ризик кога се работи со
одредена непознатост, меѓутоа енергијата, ентузијазмот
и професионалноста на тимот на Турскиот театар само
покажа колку високо се поставени неговите стандарди.
За да не станам здодевен со објаснувања, само ќе
ги набројам елементите на претставата: куклен мјузикл
за деца со десет актери и преку 30 кукли кои беа
специјално иновирани за оваа претстава и сето тоа го
направивме за еден месец, и тоа февруари – најкусиот.
Таква организираност, посветеност, страст и
тимска работа на целиот колектив е реткост, ако не

е и единствена. Премиерата беше нешто што досега
никогаш го немам доживеано. Реакцијата на децата
беше фасцинантна. Мислам дека театарот се тресеше
од темели од силната возбуда во публиката. Не верувам
дека тоа ќе го доживеам повторно некогаш.
Втората претстава – Ќелавото момче и волшебниот
печат, ја работев според најверојатно најпознатиот
лик од турскиот фолклор. Ако првиот пат на моменти
помислував дека, можеби, само „се склопиле коцките“ во
тој миг, сега ми се потврди дека во овој Театар високиот
професионализам и ентузијазтичкиот дух се доведени
до ниво на стандард, кој совршено и со неверојатна
леснотија функционира. И повторно искреноста,
енергијата, и театарската вештина на овој колектив
(целокупниот технички и уметнички тим), ги остави
децата без здив – возбуда од сценската магија.
Турскиот театар е место во кое се чувствувате како
да сте влегле во едно семејство исполнето со хармонија,
и во кое и најголемите проблеми се решаваат со многу
љубов, искуство и мудрост.
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Деан Дамјановски
режисер

НОВО И ИСКЛУЧИТЕЛНО
ИСКУСТВО
Работата во Турскиот театар од Скопје во 2012 година
за мене беше сосема ново и исклучително искуство.
Имајќи предвид дека претставата на која работевме,
Приказната на Шехерезада и Шахријар, според
приказните од 1001 Ноќ, во моја драматизација и режија,
ја договоравме и подготвуваме подолг период со
директорот Атила Клинче, логично продолжение беше
таа да се закити со дури четири награди на фестивалот
„Војдан Чернодрински“.
Се разбира, тоа немаше да биде можно без
посветената работа на целиот актерски ансамбл,
техничкиот и уметнички персонал, како и на
раководството. Беше моја особена привилегија и чест да
поминам неколку работни месеци во оваа институција.
Ви ја честитам 65 - годишнината и Ви посакувам уште
многу успешни проекти во годините кои доаѓаат.
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Ристо Стефановски
театролог

ИЗГРАДБА НА
ТУРСКИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ
НА ПОЧЕТОКОТ НА 20 ВЕК
„Градежните активности во Скопје за време на
Абдулхамид II“, ГАМЕР (GAMER), 1,1 (2012) стр. 177–
178.
Театарската зграда што е изградена во Скопје е еден
друг објект за кој вреди да се зборува за да се добие
претстава за начинот на размислувањето во тој период.
Тоа што ја прави оваа зграда интересна е што заедно со
неа, во текот на изградбата и по неа, се започнати и низа
полемики и испитувања.
Според одговорот добиен по истражувањето на ова
прашање од страна на владата за ставање под контрола
и под надзор на театарските групи што повремено
доаѓале во Скопје, како и со намера да се завршат
обраќањата на некои странци за изградба на театар, на
име на Општината изградена е една барака и донесена
е одлука таа да им се издава под наем на театарските
групи што ќе ја побараат за таа намена. Но, во тоа време
во Скопје е пројавена волја да се изгради една театарска
зграда на која треба да се потрошат 90 илјади куруша
(гроша). Главното Везирство, кое е на мислење дека
во изградбата на зградата влијателни биле понудите
направени од страна на англиските и италијанските
советници, во време кога можеле да се направат
многу работи за изградба и за уредување на Скопје
и да се задоволат неговите потреби, не го нашло за
целесообразно правењето големи трошоци за изградба
на еден таков театар.
Поради тоа, од Румелискиот инспекторат се
побарани детални информации за причините за
изградба на театарска зграда и за бројот на изградени
патишта, вијадукти, премини и слични урбани градби
од истиот период. Според одговорот на Инспекторатот,
изградбата на театарот е започната од страна на валијата
38

Шаќир-паша и е довршена од страна на валијата Махмут
Шефќет-паша. За изградбата на театарската зграда на
Кејот и на Казино (ресторан) направено во неговата
околина, направен е трошок од околу 4 илјади лири.
Но, бидејќи градбите се завршени на совршен начин, се
појавуваат кандидати кои сакаат веднаш да ги закупат
и кои прифаќаат да даваат годишна кирија во износ
од 400 лири. Според тоа, Општината не е во загуба од
направените трошоци. Румелискиот инспектор, како
додаток на овие информации, изјавил дека Општината
придава значење и на проширувањето и уредувањето
на патиштата, како и на изградбата на болници за

СЕЌАВАЊЕ
театарската зграда да се изгради кеј и на овој начин, на
просторот добиен со стеснување на коритото на реката
кај Геодетскиот завод (?), најдено е за потребно да се
изгради една кафеана или казино (казино, ресторан).
Театарот, кој заедно со кафеаната и рестораните ќе чини
4 илјади лири, пресметано е дека на општината ќе може
да и носи годишни приходи во износ од 48,5 лири.
Овие податоци, добиени од регионот, разгледани се
во владата и оценети се како убедливи. Впрочем, градот
Скопје постојано се шири и бидејќи театарската зграда
се прави на најфреквентното и најпознато место во
градот, околината на Камениот мост, за две-три години
ќе може да донесе двојно поголем приход. Покрај тоа,
споменатите градби придонесуваат за урбанизација на
градот. Но, покрај сето ова, во владата е оценето како
грешка започнувањето изградба на театар од страна
на Општината, додека во градот постојат многубројни
калливи улици и сокаци кои треба да се реновираат или
да се доизградат.1

сиромашни и немоќни лица и училишта и дека покажува
чувствителност за трошење на општинските средства за
вистински потреби.
Врз основа на реакциите, било размислувано за
преиначување на оваа зграда, која била широка 20 м,
долга 37 м и висока 14,5 м во некоја друга, но тоа било
невозможно да се направи. Дури, затоа што однатре
била предолга, било заклучено дека не е погодна за
театар и зградата била поделена на два објекта, од кој
едниот му бил доделен на театарот, а за другиот било
решено да се направи казино (ресторан) со функција
на хотел. Но овој пат, се појавило стравување дека
театарската зграда може да биде во опасност доколку
биде преплавено коритото на реката Вардар, зашто
кејовите кои биле изградени порано, и покрај тоа што
биле најубавите места во градот, не биле продолжени
сè до овој дел, кој бил во состојба на ѓубриште. Поради
оваа причина, најдено е за погодно на предниот дел на

* Податоциве ги добив од семејството Кочан, чија
сопруга е ќерка на основачот и режисер на првите
претстави на Малцинскиот, а сега Турски театар, Абдуш
Хусеин, за што сум многу благодарен.

1
51 BOA, TFR.l.A., Nr. 32/3187, (28 Zilkade 1324/ 13 Ocak 1907). Објавено
во „Градежните активности во Скопје за време на Абдулхамид II“,
GAMER, I, 1 (2012) s. 177–178.
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ПРЕТСТАВИ,
КАСТИНГ

ЧЕКАЈЌИ ГО
ГОДО
Премиера: 30. 4. 2011 / НУ Турски театар / Семјуел БЕКЕТ
Режија: Владимир МИЛЧИН
Превод на турски јазик: Угур УН
Сценографија: Крсте С. ЏИДРОВ
Костимографија: Марија ПУПУЧЕВСКА
Избор на музика: Владимир МИЛЧИН
Настапуваат:
Гого: Зиба РАДОНЌИЌ
Диди: Несрин ТАИР
Среќко: Селпин КЕРИМ
Поцо: Џенап САМЕТ
Момчето: Аксел МЕМЕТ
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Суфлер: Фејхан АХМЕТ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ
Шеф на сцена: Скендер ДАЦИ
Декоратери: Суад РАХМАН, Џенгиз ХАЛИЛ, Зекирја
АБДИ,Африм РУСТЕМИ, Сами ЈАКУПИ, Џелал ЉУЖА,
Мемед ИСМАИЛ
Тон: Фахредин БУШИ
Cветло: Орхан МЕХМЕД
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Сликоизведувач: Енес ДЕАРИ
Изработка на декор: Дилавер РАХМАН, Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хилија РУСТЕМИ
Изработка на браварски работи: Џемаил МАНДАЛ

Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција: НУ Турски театар, април, 2011
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КРИЛЈА
ВО ОГНЕНА
ДУША
МЕВЛАНА (Руми)

Премиера: 9. 9. 2011 / НУ Турски театар / Тургај НАР
Режија: Бора СЕЧКИН
Сценографија, светло визуелни ефекти: М. Нурулах
ТУНЏЕР
Костимографија: Благој МИЦЕВСКИ
Плакат и дизајн: Владо ЃОРЕСКИ - Рафик
Настапуваат:
Мевлана: Мустафа ЈАШАР
Диване Дервиш, Заратустра, Јунус Емре: Елјеса КАСО
Омер Хајам, Менокио: Атила КЛИНЧЕ
Птицата Феникс: Перихан ТУНА ЕЈУПИ
Феридудин Аттар, Џелат: Зекир СИПАХИ
Каменорезец: Бедиа БЕГОВСКА
Мансур ал-Халлаџ, Сеид Несими: Салаетин БИЛАЛ
Шемс од Тебриз: Бора СЕЧКИН (глас)
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Суфлер: Фејхан АХМЕТ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ
Шеф на сцена: Скендер ДАЦИ
Декоратери: Суад РАХМАН, Џенгиз ХАЛИЛ, Зекирја
АБДИ,Африм РУСТЕМИ, Сами ЈАКУПИ, Џелал ЉУЖА,
Мемед ИСМАИЛ
Тон: Фахредин БУШИ
Cветло: Орхан МЕХМЕД
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП, Атиџе ДЕМИРИ
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Сликоизведувач: Енес ДЕАРИ
Изработка на декор: Дилавер РАХМАН, Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хилија РУСТЕМИ
Изработка на браварски работи: Џемаил МАНДАЛ
Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција: НУ Турски театар, септември, 2011
47

65 години НУ Турски театар - Скопје: СО СИГУРНИ ЧЕКОРИ ДО ЦЕЛТА

48

КРИЛЈА ВО ОГНЕНА ДУША

49

65 години НУ Турски театар - Скопје: СО СИГУРНИ ЧЕКОРИ ДО ЦЕЛТА

50

КРИЛЈА ВО ОГНЕНА ДУША

51

65 години НУ Турски театар - Скопје: СО СИГУРНИ ЧЕКОРИ ДО ЦЕЛТА

52

СОН НА
ЛЕТНАТА
НОЌ
Премиера: 19. 11. 2011 / НУ Турски театар / Вилијам ШЕКСПИР
Превод на турски јазик: Булент БОЗКУРТ
Режија: Мартин КОЧОВСКИ
Драматург: Билге ЕМИН
Сценографија: Јулијана Војкова НАЈМАН
Костимографија: Марија ПУПУЧЕВСКА
Музика: Оливер ЈОСИФОВСКИ
Настапуваат:
Тезеј: Ријад ТАХИР
Хиполита: Фунда ИБРАХИМ
Лисандер: Аксел МЕХМЕТ
Хермија: Сузан АКБЕЛГЕ
Деметар: Селпин КЕРИМ
Елена: Зубејде СЕЛИМОВСКА
Оберон: Џенап САМЕТ
Титанија: Несрин ТАИР
Пук или Ѓаволестиот: Берхеда РЕШИТ
Ник Боттом: Танер СУЛЕЈМАН
Петер Кинс: Тамер ИБРАХИМ
Францис Флут: Неат АЛИ
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Суфлер: Фејхан АХМЕТ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ
Технички директор: Скендер ДАЦИ
Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Суад РАХМАН, Џенгиз ХАЛИЛ, Африм
РУСТЕМИ, Џелал ЉУЖА, Мемед ИСМАИЛ, Џанер МУСИЌ,
Сулејман ИБРАИМ, Алмир ЉИМАЈ, Ремзи АЛИЛИ
Тон: Фахредин БУШИ
Cветло: Орхан МЕХМЕД
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП, Атиџе ДЕМИРИ
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Сликоизведувач: Енес ДЕАРИ
Изработка на декор: Дилавер РАХМАН, Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хилија РУСТЕМИ
Изработка на браварски работи: Џемаил МАНДАЛ
Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција: НУ Турски театар, ноември, 2011
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ДОЛГО
ПАТУВАЊЕ
ВО НОЌТА
Премиера: 20. 1. 2012 / НУ Турски театар / Јуџин О`НИЛ
ДИПЛОМСКА ПРЕТСТАВА
на генерацијата 2007-2011 на проф. Елјеса КАСО
Настапуваат:
Мери: Билјана ЈОВАНОВСКА
Тајрон: Бехреда РЕШИТ, Џихад РЕШИТ
Џејмс: Бурханедин ИБРАХИМ
Едмунд: Танер СУЛЕЈМАН
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Суфлер: Фејхан АХМЕТ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: м-р Атила КЛИНЧЕ
Шеф на сцена: Скендер ДАЦИ
Декоратери: Зекирја АБДИ, Суад РАХМАН, Џенгиз ХАЛИЛ,
Африм РУСТЕМИ, Џелал ЉУЖА, Мемед ИСМАИЛ, Џанер
МУСИЌ, Сулејман ИБРАИМ, Алмир ЉИМАЈ, Ремзи АЛИЛИ
Тон: Фахредин БУШИ
Cветло: Орхан МЕХМЕД
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП, Атиџе ДЕМИРИ
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Сликоизведувач: Енес ДЕАРИ
Изработка на декор: Дилавер РАХМАН, Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хилија РУСТЕМИ
Изработка на браварски работи: Џемаил МАНДАЛ

Проектот е финансиран од Министерство за култура на Р. Македонија
Продукција: НУ Турски театар, јануари, 2012
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ПРИКАЗНАТА ЗА
ШЕХЕРЕЗАДА И
ШАХРИЈАР
Премиера: 10. 2. 2012 / НУ Турски театар / според
приказните од 1001 ноќ
Драматизација и режија: Деан ДАМЈАНОВСКИ
Кореографија: Кренаре НЕВЗАТИ
Музика: Џенгиз ИБРАХИМ
Сценографија: Кире ВАСИЛЕВ
Асистент на сценографија: Енес ДЕАРИ
Изработка на кукли и сценографија: Дритон ИСМАИЛИ
Костимографија: Елена ДОНЧЕВА
Асистент на режија: Фунда ИБРАХИМ
Настапуваат:
Сузан АКБЕЛГЕ
Селпин КЕРИМ
Ријад ТАХИР
Зубејде СЕЛИМОВСКА
Неат АЛИ
Несрин ТАИР
Џенап САМЕТ
Фунда ИБРАХИМ
Ердоан МАКСУТ
Наџие ХАСАН
Берхеда РЕШИТ
Танер СУЛЕЈМАН
Тамер ИБРАХИМ
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Суфлер: Фејхан АХМЕТ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ
Шеф на сцена: Скендер ДАЦИ
Декоратери: Зекирја АБДИ, Суад РАХМАН, Џенгиз ХАЛИЛ,
Африм РУСТЕМИ, Џелал ЉУЖА, Мемед ИСМАИЛ, Џанер
МУСИЌ, Сулејман ИБРАИМ, Алмир ЉИМАЈ, Ремзи АЛИЛИ
Тон: Фахредин БУШИ
Cветло: Орхан МЕХМЕД

Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП, Атиџе ДЕМИРИ
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Сликоизведувач: Енес ДЕАРИ
Изработка на декор: Дилавер РАХМАН, Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хилија РУСТЕМИ
Изработка на браварски работи: Џемаил МАНДАЛ

Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција: НУ Турски театар, февруари, 2012
63

65 години НУ Турски театар - Скопје: СО СИГУРНИ ЧЕКОРИ ДО ЦЕЛТА

64
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МАЛИОТ
ПРИНЦ

(мјузикл за деца во три чина)
Премиера: 26. 3. 2012 / НУ Турски театар / според
Антоан Де Сент ЕГЗИПЕРИ
Драматизација и режија: Срѓан ЈАНИЌИЈЕВИЌ
Превод на турски јазик: Мелахат АЛИ
Сценографија: Кире ВАСИЛЕВ
Костимографија: Кире ВАСИЛЕВ
Музика: Игор ВАСИЛЕВ
Настапуваат:
Малиот принц: Зубејде СЕЛИМОВСКА
Пилотот: Танер СУЛЕЈМАН
Розата: Фунда ИБРАХИМ
Кралот: Ријад ТАХИР
Пијаницата: Тамер ИБРАХИМ
Бизнисменот: Неат АЛИ
Вообразениот: Аксел МЕХМЕТ
Лисицата: Наџие ХАСАН
Змијата: Фунда ИБРАХИМ
Возрасните: Сите
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Суфлер: Фејхан АХМЕТ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ
Шеф на сцена: Скендер ДАЦИ
Декоратери: Суад РАХМАН, Џенгиз ХАЛИЛ, Зекирја АБДИ,
Африм РУСТЕМИ, Сами ЈАКУПИ, Џелал ЉУЖА,
Мемед ИСМАИЛ
Тон: Фахредин БУШИ
Cветло: Орхан МЕХМЕД
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП, Атиџе ДЕМИРИ
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Сликоизведувач: Енес ДЕАРИ
Изработка на декор: Дилавер РАХМАН, Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хилија РУСТЕМИ
Изработка на браварски работи: Џемаил МАНДАЛ

Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција: НУ Турски театар, март, 2012
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КОГА
ЛИСЈАТА
ПАЃААТ
Премиера: 25. 6. 2012 / НУ Турски театар / Решат Нури ЃУНТЕКИН
Режија: Салаетин БИЛАЛ
Сценографија: Владимир ГЕОРГИЕВСКИ
Костимографија: Благој МИЦЕВСКИ
Музика: Џенгиз ИБРАХИМ
Превод на македонски јазик: Џанан АЛИ – ЏУМКАР
Настапуваат:
Али Риза: Елјеса КАСО
Хајрије: Перихан ТУНА – ЕЈУПИ
Фикрет: Сузан АКБЕЛГЕ
Шефкет: Селпин КЕРИМ
Лејља: Несрин ТАИР
Неџља: Зубејде СЕЛИМОВСКА / Перихан ИСМАИЛ
Ајше: Сара ОСМАН
Ферхунде: Фунда ИБРАХИМ
Наили: Атила КЛИНЧЕ
Абдуљвехап: Џенап САМЕТ
Музафер: Неат АЛИ
Вехби: Тамер ИБРАХИМ
Тахсин: Аксел МЕХМЕТ
Ријад ТАХИР
Мукерем БИЛАЛ
Наџие ХАСАН
Суат РАХМАН
Фејхан АХМЕТ
Танкут ИБРАИМ
Муаља САЛИХУ
Зекирја АБДИ
Абдурахман РАХМАН
Мухамед БАКИОВСКИ
Мемет ИСМАИЛ
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Суфлер: Фејхан АХМЕТ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ

Технички раководител: Скендер ДАЦИ
Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Суад РАХМАН, Џенгиз ХАЛИЛ, Африм
РУСТЕМИ, Сами ЈАКУПИ, Џелал ЉУЖА, Мемет ИСМАИЛ
Тон: Фахредин БУШИ
Cветло: Орхан МЕХМЕД
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП, Атиџе ДЕМИРИ
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Сликоизведувач: Енес ДЕАРИ
Изработка на декор: Дилавер РАХМАН, Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хилија РУСТЕМИ
Изработка на браварски работи: Џемаил МАНДАЛ

Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција: НУ Турски театар, јуни, 2012
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СИТЕ МОИ
СИНОВИ
Премиера: 7. 11. 2012 / НУ Турски театар / Артур МИЛЕР
Режија: Александра КАРДАЛЕВСКА
Превод на турски јазик: Улку ТАМЕР
Сценографија: Валентин СВЕТОЗАРЕВ
Костимографија: Маја ДИМОВСКА
Музика: Јордан КОСТОВ
Настапуваат:
Џо Келер: Салаетин БИЛАЛ
Кејт Келер: Бедиа БЕГОВСКА
Крис Келер: Селпин КЕРИМ
Ен Девер: Сузан АКБЕЛГЕ
Џорџ Девер: Неат АЛИ
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Суфлер: Перихан ТУНА - ЕЈУПИ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ
Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Суад РАХМАН, Џенгиз ХАЛИЛ, Африм
РУСТЕМИ, Џелал ЉУЖА, Мемет ИСМАИЛ
Тон: Фахредин БУШИ
Cветло: Орхан МЕХМЕД
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Изработка на декор: Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хилија РУСТЕМИ

Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција: НУ Турски театар, ноември, 2012
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ШЕКСПИР ВО
ПРИКАЗНИ
Премиера: 10. 5. 2013 / НУ Турскиот театар / Кореодрама по Вилијам ШЕКСПИР
Режија и кореографија: Кренаре НЕВЗАТИ
Драматург: Викторија РАНГЕЛОВА
Сценограф: Јовица МИЈАЛКОВИЌ
Костимограф: Маја ДИМОВСКА
Видео арт и дизајн: Доријан МИЛОВАНОВИЌ
Музика: Џенгиз ИБРАХИМ
Избор на музика: Кренаре НЕВЗАТИ, J. S. Bach, Purcell,
W. A. Mozart, Vivaldi, Hendl, Marchello, Bethoveen,
Асистенти: Сузан АКБЕЛГЕ, Несрин ТАИР
Цртеж: Чарна Ал – Нур НЕВЗАТИ
Плакат дизајн: Јовица МИЈАЛКОВИЌ
Настапуваат:
Билјана ЈОВАНОВСКА
Ерман ШАБАН
Зиба РАДОНЌИЌ
Неат АЛИ
Несрин ТАИР
Осман АЛИ
Селпин КЕРИМ
Сузан АКБЕЛГЕ
Џенап САМЕТ
Максим ПЕТРОВСКИ (дете)
ХАМЛЕТ
КРАЛ ЛИР
МАГБЕТ
РИЧАРД ТРЕТИ
ОТЕЛО
РОМЕО И ЈУЛИЈА
СОН ВО НОЌТА СПРОТИ ИВАНДЕН
КРОТЕЊЕ НА ОПАКАТА
Благодарност до Факултетот за драмски уметности Скопје, Билге ЕМИН, Студентите од ФАД при Европскиот
Универзитет: Љаунтина КИЦА, Ивана НИКОЛОВА,
Александра ВЕЉАНОВСКА
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ

Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Мемет ИСМАИЛ,
Суад РАХМАН, Џенгиз ХАЛИЛ,
Џелал ЉУЖА, Африм РУСТЕМИ,
Сулејман ИБРАХИМИ, Џанер МУСИЌ,
Алмир ЛИМА, Ремзи АЛИЛИ
Тон: Фахредин БУШИ
Помошник тон: Левент ИБРАХИМ
Cветло: Орхан МЕХМЕД
Помошник светло: Бекир КУБУР
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП,
Атиџе ДЕМИРИ
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Сликоизведувач: Енес ДЕАРИ
Изработка на декор: Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хулија РУСТЕМИ
Изработка на браварски работи: Џемаил МАНДАЛ

Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција: НУ Турски театар, мај, 2013
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МИЗАНТРОП
Премиера: 16. 7. 2 013 / НУ Турски театар / Ж. Б. П. МОЛИЕР, Ла ФОНТЕН и други
Режија: Драгана МИЛОШЕВСКИ ПОПОВА
Драматург: Катерина МОМЕВА
Сценограф: Кирил ВАСИЛЕВ
Костимограф: Елена ВАНГЕЛОВСКА
Композитор: Ирена ПОПОВИЌ
Асистент на режија: Розета ПЕТКОВСКА
Асистент на драматург: Катерина КИТОСКА
Асистент на на сценограф: Енес ДЕАРИ
Настапуваат:
Алсест: Селпин KЕРИМ
Селимена: Сузан АКБЕЛГЕ
Оронт: Џенап САМЕТ
Филент: Неат АЛИ
Елијанта: Билјана ЈОВАНОВСКА
Арсиноја: Фунда ИБРАХИМ
Клитандр: Зиба РАДОНЧИЌ
Акаст: Аксел МЕХМЕT
Баск: Осман АЛИ
Театарската трупа на Ла Фонтен:
Јеткин СЕЗАИР
Инес РАДОНЧИЌ
Сема МУРТЕЗА
Емине ХАЛИЛ
Жале ОСМАНИ
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ
Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Мемет ИСМАИЛ, Суад РАХМАН, Џенгиз
ХАЛИЛ, Џелал ЉУЖА, Африм РУСТЕМИ, Сулејман
ИБРАХИМИ, Џанер МУСИЌ, Алмир ЛИМА, Ремзи АЛИЛИ
Тон: Фахредин БУШИ
Помошник на тон: Левент ИБРАХИМ
Cветло: Орхан МЕХМЕД
Помошник на светло: Бекир КУБУР
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП, Атиџе ДЕМИРИ
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Изработка на декор: Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хулија РУСТЕМИ,
Кадрие АВДИ

Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција: НУ Турски театар, јули, 2013
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МАЧЕТО И
ПАЛЈАЧОТО
Премиера: 1. 11. 2013 / НУ Турски театар / Eрхан ОЗЧЕЛИК
Автор: Ерхан ОЗЧЕЛИК
Режија: Мустафа ЈАШАР
Драматуршка адаптација: Мустафа ЈАШАР
Сценографија и костими: Енес ДЕАРИ
Композитор: Џенгиз ИБРАХИМ
Настапуваат:
Мачето: Инес РАДОНЧИЌ
Палјачото: Јеткин СЕЗАИР
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ
Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Мемет ИСМАИЛ, Суад РАХМАН, Џенгиз
ХАЛИЛ, Џелал ЉУЖА, Африм РУСТЕМИ, Сулејман
ИБРАХИМИ, Џанер МУСИЌ, Алмир ЛИМА, Ремзи АЛИЛИ
Тон: Фахредин БУШИ
Помошник на тон: Левент ИБРАХИМ
Cветло: Орхан МЕХМЕД
Помошник на светло: Бекир КУБУР
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП, Атиџе ДЕМИРИ
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Изработка на декор: Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хулија РУСТЕМИ,
Кадрие АВДИ

Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција: НУ Турски театар, ноември, 2013
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ЌЕЛАВОТО
МОМЧЕ И
ВОЛШЕБНИОТ
ПЕЧАТ
Премиера: 3. 12. 2013 / НУ Турски театар / Турска народна приказна
Драматизација и режија: Срѓан ЈАНИЌИЈЕВИЌ
Превод на турски јазик: Салаетин БИЛАЛ
Сценографија и костимографија: Кире ВАСИЛЕВ
Музика: Игор ВАСИЛЕВ
Настапуваат:
Магионичарот: Тамер ИБРАХИМ
Девојчето: Несрин ТАИР
Ќелавото момче: Неат АЛИ
Мајката: Фунда ИБРАХИМ
Мачето: Фунда ИБРАХИМ
Кучето: Ријад ТАХИР
Глувчето: Несрин ТАИР
Змијата: Несрин ТАИР
Царот на змиите: Ријад ТАХИР
Царот: Ријад ТАХИР
Принцезата: Несрин ТАИР
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ
Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Мемет ИСМАИЛ, Суад РАХМАН, Џенгиз
ХАЛИЛ, Џелал ЉУЖА, Африм РУСТЕМИ, Сулејман
ИБРАХИМИ, Џанер МУСИЌ, Алмир ЛИМА, Ремзи АЛИЛИ
Тон: Фахредин БУШИ
Помошник на тон: Левент ИБРАХИМ
Cветло: Орхан МЕХМЕД
Помошник на светло: Бекир КУБУР
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Сликоизведувач: Енес ДЕАРИ

Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП, Атиџе ДЕМИРИ
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Изработка на декор: Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хулија РУСТЕМИ

Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција: НУ Турски театар, декември, 2013
105

65 години НУ Турски театар - Скопје: СО СИГУРНИ ЧЕКОРИ ДО ЦЕЛТА

106

ЌЕЛАВОТО МОМЧЕ И ВОЛШЕБНИОТ ПЕЧАТ

107

65 години НУ Турски театар - Скопје: СО СИГУРНИ ЧЕКОРИ ДО ЦЕЛТА

108

КАМЕН
Премиера: 19 и 20. 12. 2013 / НУ Турски театар / Маркус фон МАЈЕНБУРГ
Автор: Маркус фон МАЈЕНБУРГ
Превод: Сибил Арслан ЈЕШИЛАЈ
Режија: Билге ЕМИН
Сценографија: М. Нуруллах ТУНЏЕР
Костим: Марија ПУПУЧЕВСКА
Музика: Оливер ЈОСИФОВСКИ
Настапуваат:
Вита: Зиба РАДОНЧИЌ
Волфганг: Џенап САМЕТ
Хајдрун: Сузан АКБЕЛГЕ
Хана: Зубејде СЕЛИМОВСКА АЛИ
Мице: Фунда ИБРАХИМ
Штефани: Билјана ЈОВАНОВСКА
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ
Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Мемет ИСМАИЛ, Суад РАХМАН, Џенгиз
ХАЛИЛ, Џелал ЉУЖА, Африм РУСТЕМИ, Сулејман
ИБРАХИМИ, Џанер МУСИЌ, Алмир ЛИМА, Ремзи АЛИЛИ
Тон: Фахредин БУШИ
Левент ИБРАХИМ
Cветло: Орхан МЕХМЕД, Бекир КУБУР
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Сликоизведувач: Енес ДЕАРИ
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП, Атиџе ДЕМИРИ
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Изработка на декор: Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хулија РУСТЕМИ
Драмата „Камен” е емотивно сеќавање и го следи
животот на едно семејство од Дрезден во различни
историски времиња (1935, 1945, 1953, 1978, 1993) и
говори за семејниот мит, за криењето на вистината за
злосторството на нацизмот. Претставата се занимава
со проблемот на губењето на идентитетот, односно
градењето на идентитет со лажно минато. Дали можеме
да изградиме иднина без вистината за сопствената
историја? Потребата од што е можно поскоро соочување
со вистината е доказ дека без вистината не е возможен
идентитет. Во претставата, градењето на идентитетот

започнува со неговото ослободување, до кое се
доаѓа преку разрешување на семејниот мит. Лагата за
семејниот мит, пренесуван од генерација во генерација,
не настанала од потребата за фалсификување на
историјата, туку како потреба за снаоѓање на „малиот
човек во големите времиња”...
Билге ЕМИН

Проектот е финансиран од Министерство за култура на Р. Македонија
Продукциаја: НУ Турски театар, декември, 2013
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ВОЈНИКОТ
ФАЛБАЏИЈА
Премиера: 10. 4. 2014 / НУ Турски театар / Тит Мак ПЛАУТ
Режисер: Лука КОРТИНА
Драматург: Викторија РАНГЕЛОВА
Сценограф и костимограф: Наташа АНДОНОВА
Композитор на музика: ФОЛТИН
Првод: Метин БАЛАЈ
Настапуваат:
Пиргополиник: Осман АЛИ
Артотрог: Јеткин СЕЗАИР
Палестрион: Селпин КЕРИМ
Периплектомен: Салаетин БИЛАЛ
Скеледро: Јеткин СЕЗАИР
Плевсикле: Аксел МЕХМЕТ
Филокомасија: Билјана ЈОВАНОВСКА
Акротелефтија: Јеткин СЕЗАИР
Милфидипа: Слаѓана ВУЈОШЕВИЌ
Кариј: Тамер ИБРАХИМ
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ
Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Мемет ИСМАИЛ, Суад РАХМАН, Џенгиз
ХАЛИЛ, Џелал ЉУЖА, Африм РУСТЕМИ, Сулејман
ИБРАХИМИ, Џанер МУСИЌ, Алмир ЛИМА, Ремзи АЛИЛИ
Тон: Фахредин БУШИ
Помошник на тон: Левент ИБРАХИМ
Cветло: Орхан МЕХМЕД
Помошник на светло : Бекир КУБУР
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Сликоизведувач: Енес ДЕАРИ
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП, Атиџе ДЕМИРИ
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Изработка на декор: Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хулија РУСТЕМИ

Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција: НУ Турски театар, април, 2014
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СОН НА
ЛЕТНАТА
НОЌ
Премиера: 28. 1. 2015 / НУ Турски театар / Вилијам ШЕКСПИР
Превод: Оздемиер НУТКУ
Режија: Александар ПОПОВСКИ
Сценограф: Свен ЈОНКЕ
Костимограф: Јелена ПРОКОВИЌ
Музика: Кирил ЏАЈКОВСКИ
Асистент на режија: Ивана АНГЕЛОВСКА
Улогите ги толкуваат:
Тезеј: Атила КЛИНЧЕ
Хиполита: Сузан АКБЕЛГЕ
Егеј: Тамер ИБРАХИМ
Лисандер: Осман АЛИ
Деметар: Селпин КЕРИМ
Хермија: Филиз АХМЕТ / Несрин ТАИР
Елена: Слаѓана ВУЈОШЕВИЌ
Петер Кинс: Аксел МЕХМЕТ
Ник Боттом: Џенап САМЕТ
Францис Флут: Неат АЛИ
Том Сноут: Ерман ШАБАН
Снаг: Ријад ТАХИР
Старвелинг: Тамер ИБРАХИМ
Оберон: Атила КЛИНЧЕ
Титанија: Сузан АКБЕЛГЕ
Пук: Салаетин БИЛАЛ
Вила: Росана СТЕФАНОВА
Вила: Сара ЦВЕТКОВСКА
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ
Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Мемет ИСМАИЛ, Суад РАХМАН, Џенгиз
ХАЛИЛ, Џелал ЉУЖА, Африм РУСТЕМИ, Сулејман
ИБРАХИМИ, Џанер МУСИЌ, Алмир ЛИМА, Ремзи АЛИЛИ
Тон: Фахредин БУШИ
Помошник на тон: Левент ИБРАХИМ

Cветло: Орхан МЕХМЕД
Помошник на светло: Бекир КУБУР
Реквизита: Танкут ИБРАИМ, Исни ВИЉА
Сликоизведувач: Енес ДЕАРИ
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП, Атиџе ДЕМИРИ
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Изработка на декор: Исмаил НУРИ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хулија РУСТЕМИ
СОНУВАЊЕ НЕВОЗМОЖЕН СОН
Прашањето што денеска значи љубовта, сонот, илузијата,
идеологијата не засега сите, а сонот е составен токму од
овие елементи. Сонот во некој смисол е и радикален,
бидејќи ние го напуштивме сонувањето, кое е дури и
демоде. Денес соништата неможеме да ги најдеме на
пазарот. Светот на фантазијата, митовите, потсвеста
- за мене светот на убавината - е обвиткан со завеса,
зад која ретко погледнуваме. Во оваа претстава не
сакавме до крај да ги одвоиме стварноста и сонот, во
целина претставата можеби е сон на еден стар човек,
можеби на Пук, а можеби и на актерот кој го играл Пук.
Јас оваа претстава ја гледам како една сфера, во која
има уште една сфера и уште една... Сон во сонот сон...
Овој сон продолжува се до крајот на монологот на Пук,
кој го “позајмивме” од Просперо, бидејќи Просперо
истовремено е и Пук, како што Сон на летната ноќ и Бура
на места е истиот текст...
Александар ПОПОВСКИ

Проектот е финансиран од Министерство за култура на Р. Македонија
Продукциаја: НУ Турски театар, јануари, 2015
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ПРОМЕТЕЈ
Премиера: 26. 4. 2015 / НУ Турски театар / ЕСХИЛ
Превод: Фуркан АКДЕРИН
Режија: Дејан ПРОЈКОВСКИ
Главен соработнк на режија: Дамјан ЧИТКУШЕВ
Сценограф: Владо ЃОРЕСКИ – Рафик
Костимограф: Благоја МИЦЕВСКИ
Музика: Горан ТРАЈКОСКИ
Кореографија: Олга ПАНГО
Асистент на режија: Сибел АБДИУ
Настапуваат:
Прометеј: Селпин КЕРИМ
Власт / Хороводец: Џенап САМЕТ
Хоровотка / Ија: Сузан АКБЕЛГЕ
Хефајст / Хермес: Неат АЛИ
Хор: Осман АЛИ
Океан: Аксел МЕХМЕТ
Хор:
Марија ДИМИТРОВА
Надица ПЕТРОВА
Марија ПЕТРЕСКА
Аница БЕБИЌ
Анастазиа ХРИСТОВСКА
Никола СТЕФАНОВ
Филип ТРАЈАНОСКИ
Милош СТОЈКОВИЌ
Антонио КИТАНОВСКИ
Филип МИЛЕНКОСКИ
Александар ИВАНОСКИ
Денис ДАВИТКОВСКИ
* Студенти по актерска игра во класата на Дејан
Пројковски на Универзитетот за аудиовизуелни
уметности, ЕСРА
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ, Ердинч РУШИД
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ
Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Мемет ИСМАИЛ, Суад РАХМАН, Џенгиз
ХАЛИЛ, Џелал ЉУЖА, Африм РУСТЕМИ, Сулејман
ИБРАХИМИ, Џанер МУСИЌ, Алмир ЛИМА, Ремзи АЛИЛИ,
Изудин БЕГОВИЌ, Булент ХАСАН
Тон: Фахредин БУШИ, Левент ИБРАХИМ
Cветло: Орхан МЕХМЕД

Помошник на светло: Бекир КУБУР
Реквизита: Танкут ИБРАИМ
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Изработка на декор: Нури ИСМАИЛ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хулија РУСТЕМИ

Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција НУ Турски Театар, април, 2015
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СЛУГА НА
ДВАЈЦА
ГОСПОДАРИ
Премиера: „Охридско лето” Охрид 31. 7. 2015 / НУ Турски театар - Скопје
во копродукција со НУ Албански театар - Скопје / Kарло ГОЛДОНИ
Премиера во Скопје 8. 10. 2015 / Македонски народен театар - Скопје
Режија: Јуџел ЕРТЕН
Сценографија: Валентин СВЕТОЗАРЕВ
Костимографија: Благој МИЦЕВСКИ
Драматургија: Јуџел ЕРТЕН, Маја СТЕВАНОВИЌ
Превод: Рекин ТЕКСОЈ, Џанан АЛИ, Артин СЕЛАНИ, Маја
СТЕВАНОВИЌ, Сибел АБДИУ
Асистент на режија: Сибел АБДИУ
Светло дизајн: Орхан МЕХМЕТ
Улогите ги толкуваат:
Мустафа Беј: Тамер ИБРАХИМ
Ѓулче: Несрин ТАИР
Бурбуче: Емине КАДРИУ
Александар: Неат АЛИ
Господинот Рефет: Висар ЕТЕМИ
Ајета: Аида ЕЛЕЗИ
Алко: Селпин КЕРИМ
Шабан: Осман АЛИ
Инспициент, Келнер, Носач: Ерман ШАБАН
Испициент: Рамадан ИБРАХИМ, Ердинч РУШИД
Организатор: Мухамед БАКИОВСКИ
Директор: Атила КЛИНЧЕ
Помошник на светло: Бекир КУБУР
Тон: Фахредин БУШИ, Левент ИБРАХИМ
Реквизита: Танкут ИБРАХИМ
Шеф на сцена: Зекирја АБДИ
Декоратери: Мемет ИСМАИЛ, Суад РАХМАН, Џенгиз
ХАЛИЛ, Џелал ЉУЖА, Африм РУСТЕМИ, Сулејман
ИБРАХИМИ, Џанер МУСИЌ, Алмир ЛИМА, Ремзи АЛИЛИ,
Изудин БЕГОВИЌ, Булент ХАСАН
Гардероба: Муаља САЛИХУ, Аднан РЕЏЕП
Шминка: Авди БИЛАЛ, Нора ПИТАРКА		
Изработка на декор: Нури ИСМАИЛ
Изработка на костими: Керим ЕТЕМИ, Хулија РУСТЕМИ
Проектот е финансиран од Министерството за култура на Р. Македонија
Продукција: НУ Турски Театар јули / октомври, 2015
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65 години НУ Турски театар - Скопје: СО СИГУРНИ ЧЕКОРИ ДО ЦЕЛТА

2011 – 2015
2011 година
ГОСПОЃИЦА ЈУЛИЈА на 27. Интернацинален фестивал
„Сараевска зима 2011“ – „Уметност на љубовта“,
Сараево, Босна и Херцеговина, (21. 2.);
СИЈАХ КАЛЕМ на 4. Меѓународен театарски фестивал
„Илјада здивови еден глас“, Конја, Турција, (18-19. 4.);
АРАПСКА НОЌ на 46. МТФ „Војдан Чернодрински“, Прилеп
(12. 6.);
ЧЕКАЈЌИ ГО ГОДО на 19. Интернационален фестивал на
камерен театар „Ристо Шишков“, Струмица, (11. 9.).

2012 година
ПРИКАЗНАТА ЗА ШЕХЕРЕЗАДА И ШАХРИЈАР на 3. Театарски
фестивал во Бурса, Општина Нилуфер, Турција (02. 4.);
ПРИКАЗНАТА ЗА ШЕХЕРЕЗАДА И ШАХРИЈАР на 5.
Меѓународен театарски фестивал „Илјада здивови
еден глас“, Конја, Турција, (14-15. 4.);
ЧЕКАЈЌИ ГО ГОДО на 7. ЈоакимИнтерФест, Крагуевац,
Србија, (8. 10.);
ЧЕКАЈЌИ ГО ГОДО на 1. Меѓународен театарски фестивал
во Тетово, (2. 11.);
ЧЕКАЈЌИ ГО ГОДО на 14. Интернационален фестивал на
современ театар – СКАМПА, Елбасан, Албанија (22.
11.);
ПРЕИКАЗНАТА ЗА ШЕХЕРЕЗАДА И ШАХРИЈАР на 47. МТФ
„Војдан Чернодрински“, Прилеп (6. 6.);
КОГА ЛИСЈАТА ПАЃААТ на Скопски лето, Скопје, (25. 6.);
СИТЕ МОИ СИНОВИ, гостување во Призрен, Косово, (8.
12.).

2013 година
СИТЕ МОИ СИНОВИ на 15. Меѓународен театарски
фестивал САБАНЏИ, Адана, Турција, (15-16. 4.);
СИТЕ МОИ СИНОВИ на 6. Меѓународен театарски
фестивал „Илјада здивови еден глас“, Конја, Турција,
(19. 4.);
ГОСПОЃИЦА ЈУЛИЈА на Ескишехир – Град на културата на
туркофонијата, Турција, (29. 9.);
ШЕКСПИР ВО ПРИКАЗНИ на Ескишехир – Град на
културата на туркофонијата, Турција (30. 9.);
МАЛИОТ ПРИНЦ на 53. Меѓународен фестивал на детето,
Шибеник, Хрватска (25. 6.);
СИТЕ МОИ СИНОВИ, гостување во Призрен, Косово, (8.
12.);
ШЕКСПИР ВО ПРИКАЗНИ на 48. МТФ „ Војдан
Чернодрински“, Прилеп (12.06.);
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ШЕКСПИР ВО ПРИКАЗНИ, гостување во Велес (5. 6.);
МИЗАНТРОП на 53. Охридско лето, Охрид, (16. 7.);
ШЕКСПИР ВО ПРИКАЗНИ на 12. Фестивал на античка
драма „СТОБИ“, (20. 7.);
ГОСПОЃИЦА ЈУЛИЈА, гостување во Гостивар (1. 11.);
ГОСПОЃИЦА ЈУЛИЈА, гостување во Ресен (8. 11.);
ГОСПОЃИЦА ЈУЛИЈА, гостување во Битола (9. 11.);
ГОСПОЃИЦА ЈУЛИЈА, гостување во Охрид (10. 11.);
МАЧЕТО И ПАЛЈАЧОТО , гостување во Ресен (8. 11.);
ГОСПОЃИЦА ЈУЛИЈА на Фестивалот за изведувачки
уметности ИМПАКТ, Велес, (23. 12.).

2014 година
ГОСПОЃИЦА ЈУЛИЈА на 1. Меѓународен театарски
фестивал на балканските земји, Бурса, Турција (8. 3.);
ГОСПОЃИЦА ЈУЛИЈА на Меѓународен театарски фестивал
НУЛИФЕР, Бурса, Турција (12. 3.);
КАМЕН на 49.МТФ „Војдан Чернодрински“, Прилеп, (9. 6.);
ВОЈНИКОТ ФАЛБАЏИЈА на 13. Фестивал на античката
драма „СТОБИ“, (19. 7.).
КАМЕН на 22. ФКТ „Ристо Шишков“, Струмица, (11. 9.);
МАЧЕТО И ПАЛЈАЧОТО, гостување во Врапчиште, (19. 9.);
МАЧЕТО И ПАЛЈАЧОТО, гостување во Гостивар, (19. 9.);
КАМЕН на 3. Меѓународниот театарски фестивал, Тетово,
(30. 9.).
ВОЈНИКОТ ФАЛБАЏИЈА на 17. Меѓународен театарски
фестивал „Денови на комедија“, Куманово, (9. 10.);
МАЧЕТО И ПАЛЈАЧОТО, гостување во Радовиш, (13. 10.);
МАЧЕТО И ПАЛЈАЧОТО, гостување во Тетово, (29. 10.);
ВОЈНИКОТ ФАЛБАЏИЈА, гостување во Султангази,
Истанбул, Турција, (20. 11.);
МАЧЕТО И ПАЛЈАЧОТО, гостување во Султангази,
Истанбул, Турција, (21. 11.);
МАЧЕТО И ПАЛЈАЧОТО, гостување во Призрен, Косово,
(21. 12.);
ВОЈНИКОТ ФАЛБАЏИЈА, гостување во Призрен, Косово,
(21. 12.);

2015 година
СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ на 2.Меѓународен театарски
фестивал на балканските земји, Бурса, Турција (26-27.
3.);
СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ на 17. Меѓународен театарски
фестивал САБАНЏИ, Адана, Турција, (31. 3.);

ГОСТУВАЊА И НАГРАДИ
СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ на Велес - Град на културата 2015,
Велес, (18. 4,);
МАЧЕТО И ПАЛЈАЧОТО на Хид-Бах Фестивал, Чалакли, (9.
5.);
СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ на 50. МТФ „Војдан
Чернодрински“, Прилеп, (13. 6,);
СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ на 3. ШЕКСПИР ФЕСТ. Битола, (26. 7.)
СЛУГА НА ДВАЈЦА ГОСПОДАРИ на 50. „Охридско лето“,
Охрид (31. 7.);

ПРОМЕТЕЈ на 30. Меѓународен фестивал на алтернативен
театар – ФИАТ, Подгорица, Црна Гора, (11. 9.);
ПРОМЕТЕЈ на 14. Фестивал на античка драма „СТОБИ“,
Велес, (15. 9.);
ПРОМЕТЕЈ на 40. Млад отворен театар – МОТ, Скопје, (26.
9.);
СЛУГА НА ДВАЈЦА ГОСПОДАРИ на 18. Меѓународен
театарски фестивал „Денови на комедија“, Куманово,
(14. 10.);

НАГРАДИ 2011 – 2015
2011 година
АЛЕКСАНДАР НОШПАЛ: награда за најдобра
костимографија – АРАПСКА НОЌ, 46. МТФ „Војдан
Чернодрински“, Прилеп;

2012 година
НЕЗАКЕТ АЛИ: награда за животно дело „Војдан
Чернодриски“, 47. МТФ „Војдан Чернодрински“,
Прилеп;
ВЛАДИМИР МИЛЧИН: награда за режијата – ЧЕКАЈЌИ ГО
ГОДО, 7. ЈоакимИнтерФест во Крагуевац, Србија;
ДЕАН ДАМЈАНОВСКИ: награда за современа сценска
драматизаца – ПРИКАЗНАТА ЗА ШЕХЕРЕЗАДА И
ШАХРИЈАР, 47. МТФ „Војдан Чернодрински“. Прилеп;
КИРИЛ ВАСИЛЕВ: награда за сценографија –
ПРИКАЗНАТА ЗА ШЕХЕРЕЗАДА И ШАХРИЈАР, 47. МТФ
„Војдан Чернодрински“. Прилеп;

2014 година
САЛАЕТИН БИЛАЛ: награда за животно дело „Војдан
Чернодрински“, 49. МТФ „Војдан Чернодрински“,
Прилеп;
МУСТАФА ЈАШАР: награда за животно дело „Војдан
Чернодрински“, 49. МТФ „Војдан Чернодрински“,
Прилеп.

2015 година
СЛАЃАНА ВУЈОШЕВИЌ: награда за млада актерка – за
Елена во СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ, 50. МТФ „Војдан
Чернодрински“, Прилеп;
СЕЛПИН КЕРИМ: награда за најдобра машка улога – за
Прометеј во ПРОМЕТЕЈ, 30. Меѓународен фестивал на
алтернативен театар – ФИАТ, Подгорица, Црна Гора;
СЕЛПИН КЕРИМ: награда за главна машка улога – за
Прометеј во ПРОМЕТЕЈ, 14. Фестивал на античка
драма „СТОБИ“, Велес.

ЕЛЕНА ДОНЧЕВА: награда за костимографија –
ПРИКАЗНАТА ЗА ШЕХЕРЕЗАДА И ШАХРИЈАР, 47. МТФ
„Војдан Чернодрински“, Прилеп;
КРЕНАРЕ НЕВЗАТИ: награда за кореографија и сценски
движења – ПРИКАЗНАТА ЗА ШЕХЕРЕЗАДА И ШАХРИЈАР,
47. МТФ „Војдан Чернодрински“, Прилеп.

2013 година
КРЕНАРЕ НЕВЗАТИ: награда за кореографија и сценски
движења – ШЕКСПИР ВО ПРИКАЗНИ, 48. МТФ „Војдан
Чернодрински“, Прилеп;
ВИКТОРИЈА РАНГЕЛОВА: награда за драматизација
– ШЕКСПИР ВО ПРИКАЗНИ, 48. МТФ „Војдан
Чернодрински“, Прилеп.
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1950 – 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ од Бранислав Нушиќ, режисер:
Абдуш Хусеин (9. 7. 1950);
МЕЧКА од Антон П. Чехов, режисер: Абдуш Хусеин
(??1. 11. 1950);
ПРОСИДБА од Антон П. Чехов, режисер: Абдуш
Хусеин (??. 11. 1950);
АНАЛФАБЕТ од Бранислав Нушиќ, режисер: Абдуш
Хусеин (??. 1.1951);
СВЕТСКА ВОЈНА од Бранислав Нушиќ, режисер:
Абдуш Хусеин (??. 1. 1951);
МУВА од Бранислав Нушиќ, режисер: Абдуш Хусеин
(??. 3. 1951);
ВООБРАЗЕН БОЛЕН од Ж. Б. П. Молиер, режисер:
Абдуш Хусеин (8. 3. 1952);
НАРОДЕН ПРАТЕНИК од Бранислав Нушиќ, режисер:
Абдуш Хусеин (??. 6. 1952);
КОПЧЕ од Бранислав Нушиќ, режисер: Абдуш Хусеин
(??. 1952);
ДВАЈЦА КРАДЦИ од ??., режисер: Абдуш Хусеин (??.
1952);
КИВАВИЦА од Бранислав Нушиќ, режисер: Абдуш
Хусеин (??. 1952);
СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ од Бранислав Нушиќ, режисер:
Абдуш Хусеин (??. 11. 1952);
ЗУЛУМЌАР од Светозар Ќоровиќ, режисер: Тодор
Николовски (10. 1. 1953);
АЈШЕ од Светозар Ќоровиќ, режисер: Тодор
Николовски (12. 4. 1953);
ЖЕНИДБА од Н. В. Гогољ, режисер: Абдуш Хусеин (3.
6. 1953);
СО СИЛА ЛЕКАР од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Абдуш
Хусеин (28. 10. 1953);
КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Абдуш
Хусеин (20. 12. 1953);
ЧЕСТИТАМ – ПРОСИДБА од Коста Трифуновиќ/Антон
П. Чехов, режисер: Шерафетин Неби (??: 1954);
ЖОРЖ ДАНДЕН од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Абдуш
Хусеин (3. 4. 1954);
ГОЛЕМИ СРЦА од А. Ремзи, режисер: Шерафетин
Неби (??. 5. 1954);
КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Абдуш
Хусеин (??. 5. 1954);
ВЛАСТ од Бранислав Нушиќ, режисер: Тодор
Николовски (??. 1954);
ЕДЕН ГОСТИН ДОЈДЕ од Џељаетин Есин, режисер:
Шерафетин Неби (??. 11. 1954);
БЕЛИОТ ЕЛЕН од Владимир Назор, режисер: Саша
Маркус (14. 1. 1955);
ИСТОЧЕН ВЕТЕР-ЗАПАДЕН ВЕТЕР (КВЕЈ-ЛАН) од Перл
Бак, режисер: Саша Маркус (??. 1955);
ЗАЕДНИЧКИ СТАН од Драгутин Добричанин,
режисер: Саша Маркус (19. 4. 1955);
ЏАФЕРБЕГОВИЦА од Расим Филиповиќ, режисер:
Шерафетин Неби (13. 5. 1955);
СУЗАН од Мустафа Карахасан, режисер: Тодор
Николовски (1. 10. 1955);

1
Не е позната датата на изведбата, името на авторот или името на
режисерот.
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29. РАСЕМИНИОТ СЕВДАХ од Ахмет Муратбеговиќ,
режисер: Шерафетин Неби (18. 12. 1955);
30. ПРАЗНА КОЛЕВКА од Неџати Џумали, режисер: Саша
Маркус (1. 2. 1956);
31. КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Тодор
Николовски (??. 10. 1956);
32. ПАТ КОН ЗЛОСТОРОТ од Мишко Крањац, режисер:
Шерафетин Неби (17. 11. 1956);
33. БИСЕРНИ СОЛЗИ од Јашка Кушан, режисер:
Шерафетин Неби (22. 12. 1956);
34. КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Шерафетин
Неби (??. 1. 1957);
35. ИНТРИГИТЕ НА СКАПЕН од Ж. Б. П. Молиер, режисер:
Саша Маркус (23. 3. 1957);
36. ЗУЛУМЌАР од Светозар Ќоровиќ, режисер: Тодор
Николовски (25. 5. 1957);
37. СУРТУК од Шерафетин Неби, режисер: Шерафетин
Неби (9. 9. 1957);
38. ЧЕСТИТАМ – ПРОСИДБА од К. Трифуновиќ/А. П. Чехов,
режисер: Шерафетин Неби; (18. 1. 1958);
39. ЛУЃЕ од Велимир Суботиќ, режисер: Предраг
Дишленковиќ (29. 3. 1958); 1
40. БИСЕРНИ СОЛЗИ од Јашка Кушан, режисер:
Шерафетин Неби (??. 4. 1958);
41. АЛИШ од Хусеин Сулејман, режисер: Љутви Сејфула/
Илхами Емин (17. 5. 1958);
42. КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Саша Маркус
(??. 9. 1958);
43. ЗОНА ЗАМФИРОВА од Стеван Сремац, режисер:
Шерафетин Неби (15. 10. 1958);
44. ИСТОЧЕН ВЕТЕР-ЗАПАДЕН ВЕТЕР(КВЕЈ-ЛАН) од Перл
Бак, режисер: Саша Маркус (6. 12. 1958);
45. ДАЛИ ОТТУКА ПОМИНА МЛАД ЧОВЕК од Павел
Хануш, режисер: Саша Маркус (10. 1. 1959);
46. ЖЕНАЧКА – МАЖАЧКА од Ј. С. Поповиќ, режисер:
Тодор Николовски (14. 3. 1959);
47. КУЛА ВАВИЛОНСКА од Душко Роксандиќ, режисер:
Саша Маркус (15. 9. 1959);
48. ВОЛШЕБНАТА ФЛЕЈТА од Младен Широла, режисер:
Благој Андреев (20. 11. 1959);
49. СЛЕПИОТ од Недим Тор, режисер: Илија
Џувалековски (27. 4. 1960);
50. НАШИОТ РЕВИЗОР од Стеван Сремац, режисер:
Мирко Стефановски (16. 11. 1960);
51. СВЕТИЛНИК од Перо Будак; режисер: Мирко
Стефановски (18. 12. 1960);
52. ШАХОТ ШТРК од Илхами Емин; режисер: Саша
Маркус (2. 4. 1961);
53. АЛИШ од Хусеин Сулејман, режисер: Љутви Сејфула
(??. 2. 1961) (обнова);
54. БИСЕРНИ СОЛЗИ од Јашка Кушан, режисер:
Шерафетин Неби (7. 10. 1961);
55. ЗЛАТЕН ПЕСОК од Живоин Гавриловиќ, режисер:
Кирил Ќортошев (9. 12. 1961);
56. КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Тодор
Николовски (??. 1. 1962);
57. ХАНКА од Исак Самоковија, режисер: Тодор
Николовски (3. 3. 1962);

ПРОДУКЦИЈА
58. ЈУРИШ од Душан Вујатовиќ, режисер: Спасе Нелов
(10. 4. 1962);
59. ТАХИР И ЗУХРА според руска народна приказна,
режисер: Саша Маркус (22. 10. 1962);
60. СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ од Бранислав Нушиќ, режисер:
Петре Прличко (2. 3. 1963);
61. ЦАРЕВОТО НОВО РУВО од Х. К. Андерсен, режисер:
Спасе Нелов (20. 4. 1963);
62. КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Шерафетин
Неби (??. 63/64 (обнова);
63. ЧОВЕК БЕЗ ЛИЦЕ од Шерафетин Неби, режисер:
Шерафетин Неби (9. 3. 1964)
64. СЛАВА И ОСАМЕНОСТ од Илхами Емин, режисер:
Тодорка Кондова-Зафировска (19. 5. 1964);
65. ЃАВОЛШТИНИТЕ НА СКАПЕН од Ж. Б. П. Молиер,
режисер: Саша Маркус (13. 10. 1964);
66. ЗЛАТНО ЈАЈЦЕ од Младен Широла, режисер: Спасе
Нелов (17. 2. 1965);
67. ЧУДАК од Назим Хикмет, режисер: Кемал Лила (6. 4.
1965);
68. КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Кемал Лила
(1. 7. 1965);
69. ВИСТИНАТА Е МРТВА од Емануел Роблес, режисер:
Мирко Стефановски (5. 12. 1965);
70. ДВАНАЕСЕТТАТА НОЌ од Вилијам Шекспир, режисер:
Кемал Лила (3. 4. 1966);
71. УКРАДЕНИОТ ПРИНЦ од Ден Тотеро, режисер: Благоја
Андреев (20. 4. 1966);
72. НАСИЛНИКОТ ОД ТОРОС од Азис Несин, режисер:
Кемал Лила (11. 6. 1966);
73. ИЗГУБЕНАТА ПРИНЦЕЗА од Ден Тотеро, режисер:
Шерафетин Неби (14. 10. 1966);
74. СЛАВА ИЛИ ЗАБОРАВЕНИОТ ЧОВЕК од Назим Хикмет,
режисер: Кемал Лила (12. 1.1967);
75. ЏАФЕРБЕГОВИЦА од Расим Филиповиќ, режисер:
Шерафетин Неби (26. 1. 1967);
76. НАЛАНИ од Неџати Џумали, режисер: Кемал Лила
(25. 2. 1967);
77. ГАВРАН од Карло Гоци, режисер: Кемал Лила (3. 6.
1967);
78. КОГА ЖЕНАТА Е НЕМА, француска фарса, режисер:
Мирко Стефановски (14. 9. 1967);
79. СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ од Бранислав Нушиќ, режисер:
Петре Прличко (27. 10. 1967);
80. КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Кемал Лила
(28. 10. 1967);
81. СЛАВЕЈ од Франтишек Павличек, режисер: Мирко
Стефановски (6. 11.1967);
82. ДОЛГИОТ, ДОЛГОГЛЕДИОТ, МЕШКО од М. Широла,
режисер: Саша Маркус (15. 2. 1968);
83. СИТЕ МОИ СИНОВИ од Артур Милер, режисер:
Мирко Стефановски (2. 3. 1968);
84. ИТРАТА ВДОВИЦА од Карло Голдони, режисер: Саша
Маркус (29. 6. 1968);
85. ХАЈДИ од Јохана Шпири, режисер: Мирко
Стефановски (19. 9. 1968);
86. СКАЛИ од Назим Куршунлу, режисер: Кемал Лила (7.
11. 1968);
87. ЧЕРЕП од Назим Хикмет, режисер: Кемал Лила (26.
12. 1968);
88. ВОЛШЕБНАТА ФЛЕЈТА од Младен Широла, режисер:
Љутви Сејфула (24. 1. 1969);
89. ЏУМБУС од Томе Арсовски, режисер: Димитрие
Османли (18. 3. 1969);
90. ОТУЃЕНИ од Илхами Емин, режисер: Кемал Лила (7. 5.
1969);

91. МАЧОРОТ ВО ЧИЗМИ од Војин Ѓорѓевиќ, режисер:
Мирко Стефановски (11. 9. 1969);
92. МАРСОВЕЦ од Драгутин Добричанин, режисер:
Мирко Стефановски (30. 10. 1969);
93. КРВАВИ СВАДБИ од Федерико Гарсија Лорка,
режисер: Крум Стојанов (18. 12. 1969);
94. ЛЕГЕНДА ЗА ЉУБОВТА од Назим Хикмет, режисер:
Кемал Лила (21. 3. 1970);
95. ЦАРОТ И ОВЧАРОТ од Бошко Трифуновиќ, режисер:
Мирко Стефановски (10. 5. 1970);
96. АЛИ БАБА И ЧЕТРИЕСЕТ РАЗБОЈНИЦИ од Драгутин
Николиќ, режисер: Мирко Стефановски (17. 9. 1970);
97. СТРАВ од Орхан Асена, режисер: Кемал Лила (26. 10.
1970);
98. КОНКУРС од Миодраг Мирковиќ, режисер: Саша
Маркус (5. 11. 1970);
99. ЦВЕЌАРОТ АЛИ од Хасан Мерџан, режисер Кемал
Лила (26. 12. 1970);
100. МАЈКА ХРАБРОСТ од Бертолд Брехт, режисер: Саша
Маркус (28. 2. 1971);
101. ОМЕР И МЕРИМА од М. Беловиќ/С. Пешиќ, режисер:
Мирко Стефановски (25. 5. 1971);
102. АЛАДИНОВАТА ВОЛШЕБНА ЛАМБА од Војмил
Рабадан, режисер: Кемал Лила (4. 6. 1971);
103. КАСПЕР СПАСИТЕЛ од Ана Мари Фердер, режисер:
Мирко Стефановски (4. 10. 1971);
104. ИЗГАСНАТА СВЕЌА од Мусахипзаде Џељаљ, режисер:
Сами Ајаноглу (23. 10. 1971);
105. НАСРАДИН од Илхами Емин, режисер: Кемал Лила
(26. 12. 1971);
106. МАВИШ И МЕМИШ од Хасан Мерџан, режисер: Кемал
Лила (4. 2. 1972);
107. КРАВА од Назим Хикмет, режисер: Кемал Лила (16. 4.
1972);
108. ВОЛШЕБНИКОТ ОД ОЗ од Војмил Рабадан, режисер:
Мирко Стефановски (19. 9. 1972);
109. ОТЕЛО од Вилијам Шекспир, режисер: Мирко
Стефановски (23. 1. 1973);
110. ВЕЈКА НА ВЕТРОТ од Коле Чашуле, режисер: Мирко
Стефановски (24. 3. 1973);
111. СКРЖАВЕЦ од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Кемал Лила
(17. 6. 1973);
112. МЕДЕЈА од Еврипид, режисер: Кемал Лила (8. 12.
1973);
113. ЈУРИШ од Б. Стојановиќ, режисер: Кемал Лила (28. 12.
1973);
114. СЛУГА НА ДВАЈЦА ГОСПОДАРИ од Карло Голдони,
режисер: Саша Маркус (15. 03. 1974);
115. ШЕСТ ЛИЦА ГО БАРААТ АВТОРОТ од Луиџи Пирандело,
режисер: Ацо Алексов; (10. 10. 1974);
116. МАВИШ И МЕМИШ од Хасан Мерџан, режисер: ?? (??.
3. 1974) (обнова);
117. АЛИШ од Хусеин Сулејман, режисер: Љутви Сејфула
(26. 11. 1974);
118. УБАВИНАТА ЧЕКОРИ САМА од Томе Арсовски,
режисер: Бранко Гапо (18. 1. 1975);
119. ШКОЛСКИ СВЕТ – ВЕСЕЛ СВЕТ од Хасан Мерџан,
режисер: Шерафетин Неби (7. 3. 1975);
120. КРАЛОТ НА ГОЛОВИТЕ од Азис Несин, режисер: Танер
Барлас (15. 5. 1975);
121. ДОЖИВУВАЊАТА НА НИКОЛЕТИНА БУРСАЌ од Бранко
Ќопиќ, режисер: Мирко Стефановски (10. 10. 1975);
122. ТРОЈЦА ДРУГАРИ од Љутви Сејфула, режисер: Кемал
Лила (??. 1975);
123. МОРАЛИСТ од Миодраг Мицев, режисер: Кемал Лила
(31. 1. 1976);
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124. ДЕРВИШ И СМРТ од Меша Селимовиќ, режисер:
Душан Наумовски (28. 3. 1976);
125. ОМЕР И МЕРИМА од Мирослав Беловиќ, режисер:
Мирко Стефановски (10. 5. 1976);
126. ПЛАНЕТА НА МРЗЛИВИТЕ од Ристо Давчевски,
режисер: Кемал Лила (26. 9. 1976);
127. КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Тодорка
Кондова - Зафировска (5. 12. 1976);
128. ЦВЕЌАРОТ АЛИ од Хасан Мерџан, режисер: Кемал
Лила (9. 1. 1977);
129. ВООБРАЗЕН БОЛЕН од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Ацо
Алексов (6. 3. 1977);
130. ХАЈДИ од Јохана Шпири, режисер: Мирко
Стефановски (10. 3. 1977);
131. ЈАС, РИЗА-АГА од Хасан Мерџан, режисер: Кемал
Лила (9. 10. 1977);
132. ЧОВЕК НА ЕПОХАТА од Томе Арсовски, режисер:
Душан Наумовски (15. 12. 1977);
133. ВОЈНИКОТ ФАЛБАЏИЈА од Т. М. Плаут, режисер:
Димитрие Османли (22. 2. 1978);
134. ДАЛИ ПОСТОЕШЕ ИВАН ИВАНОВИЧ од Назим Хикмет,
режисер: Мирко Стефановски
(20. 4. 1978);
135. БОШКО БУХА од М. Беловиќ/С. Пешиќ, режисер: Наум
Пановски (15. 9. 1978);
136. УГУРСУЗ од Неџат Ибришимовиќ, режисер: Љубиша
Георгиевски (14. 1. 1979);
137. ХАСАНАГИНИЦА од Љубомир Симовиќ, режисер:
Владимир Милчин (18. 2. 1979);
138. УЖАЛЕНА ФАМИЛИЈА од Бранислав Нушиќ, режисер:
Мирко Стефановски (13. 4. 1979);
139. ИГРА НА ГАТАНКИТЕ од Љутви Сејфула, режисер: Саша
Маркус (6. 6. 1979);
140. ЗОНА ЗАМФИРОВА од Стеван Сремац, режисер:
Димитар Станкоски (1. 7. 1979);
141. РАЦИН од Бoрис Вишински, режисер: Бранко Гапо
(16. 11. 1979);
142. АЛАДИН И ВОЛШЕБНАТА ЛАМБА од Војмил Рабадан,
режисер: Шерафетин Неби (28. 2. 1980);
143. СО ТИТО ПРЕД ЛИЦЕТО НА СВЕТОТ од Славко
Милановиќ, режисер: Кемал Лила (4. 7. 1980);
144. ЉУБОВТА НА ДОН ПЕРЛИПЛИН од Федерико Г. Лорка,
режисер: Кемал Лила (15. 7. 1980);
145. ЗЛОСТОРСТВО И КАЗНА од Ф. М. Достоевски,
режисер: Бранко Ставрев (15. 10. 1980);
146. ЧОВЕК НА ПОЛОЖБА од Фадил Хаџиќ, режисер:
Љупчо Тозија (12. 2. 1981);
147. ШЕКЕРНА ПРИКАЗНА од Славко Јаневски, режисер:
Шерафетин Неби (29. 4. 1981);
148. ХАНКА од Исак Самоковлија, режисер: Ацо Алексов
(31. 5. 1981);
149. АРГАТОТ СИМАН од Иво Андриќ, режисер: Душан
Наумовски (11. 12. 1981);
150. МЕМЕТ од Ирфан Бељур, режисер: Наум Пановски
(15. 1. 1982);
151. БАЛАДА ЗА АЛИ ОД КЕШАН од Халдун Танер,
режисер: Зекир Сипахи (26. 3. 1982);
152. ОПАЧКО од Ристо Давчевски, режисер: Драган
Вељановски (23. 5. 1982);
153. И БОРЕЦ И ПОБЕДНИК од Драгољуб Димовски,
режисер: Ацо Алексов (28. 6. 1982);
154. СО СИЛА ЛЕКАР од Ж. Б. П. Молиер; режисер:
Димитар Христов (17. 10. 1982);
155. ВЕСЕЛИТЕ ЖЕНИ ВИНДЗОРСКИ од Вилијам Шекспир,
режисер: Коле Ангеловски (26. 12. 1982);
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156. МАЧОРОТ ВО ЧИЗМИ од Војин Ѓорѓевиќ, режисер:
Димитар Станкоски (18. 2. 1983);
157. ДАМОКЛОВИОТ МЕЧ од Назим Хикмет, режисер:
Бранко Ставрев (12. 6. 1983);
158. ПАПУЧАР од Љутви Сејфула, режисер: Коле
Ангеловски (29. 6. 1983);
159. СЛУГИ од Јусуф Идриз, режисер: Абдулазиз Буганми
(18. 11. 1983);
160. БОГОМИЛСКА БАЛАДА од Милан Ѓурчинов/Илија
Зафировски, режисер: Драган Вељановски/Кемал
Лила (24. 2. 1984);
161. МОСТОТ НА ЧЕСТА од Хасан Мерџан, режисер: Наум
Пановски (20. 5. 1984);
162. АЛИШ од Хусеин Сулејман, режисер: Љутви Сејфула
(29. 9. 1984);
163. ЛУДАТА ЕМИНА од Х. Васви Учкан, режисер: Кемал
Лила (23. 12. 1984);
164. РЕВИЗОР од Н. В. Гогољ, режисер: Бранко Ставрев
(10. 2. 1985);
165. ТОМ СОЕР од Марк Твен, режисер: Шерафетин Неби
(22. 3. 1985);
166. РАШЕЛА од Шерафетин Неби, режисер: Наум
Пановски (5. 5. 1985);
167. ПРОКЛЕТА АВЛИЈА од Иво Андриќ, режисер: Љубиша
Георгиевски (29. 9. 1985);
168. ЧЕШЕЛ од Фадил Хаџиќ, режисер: Ацо Алексов (27.
12. 1985);
169. ПИПА-РИТАМ од Владимир Плавевски, режисер:
Рахим Бурхан (20. 2. 1986);
170. МАЛИТЕ ГОЛЕМИ ЉУБОВИ од Бедиа Беговска,
режисер: Димитар Христов (4. 4. 1986);
171. ЈЕРМА од Федерико Г. Лорка, режисер: Богдан Поп
Ѓорчев (9. 10. 1986);
172. ПРОТЕКЦИЈА од Бранислав Нушиќ, режисер: Бранко
Ставрев (26. 10. 1986);
173. УБИЈ МЕ ДУШИЧКЕ од Азис Несин, режисер: Салаетин
Билал (28. 12. 1986);
174. КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС од Душан Радовиќ/
Мирослав Беловиќ: режисер: Коле Ангеловски (5. 3.
1987);
175. КОШТАНА од Бора Станковиќ, режисер: Кемал Лила
(11. 6. 1987);
176. ПРОЕКТ: ПРИКАЗНА ШТО ЗБОРУВА ЗА ПАТУВАЊЕТО од
Жан - Клод Ван Итали, режисер: Наум Пановски (15.
10. 1987);
177. ХУРМУЗ И НЕЈЗИНИТЕ СЕДУМ МАЖИ од Садик
Шандил, режисер: Енгин Улудаг (6. 12. 1987);
178. ЖЕНИЧКИ од Тунџер Џуџеноглу, режисер: Зекир
Сипахи (19. 2. 1988)
179. НАСМЕВКИТЕ ДА ИМ ГИ ПОДАРИМЕ НА ДЕЦАТА од
Хасан Мерџан, режисер: Кемал Лила (10. 3. 1988);
180. МАГБЕТ од Вилијам Шекспир, режисер: Рахим Бурхан
(22. 6. 1988);
181. ДНЕВНИК НА СТРАВОТ од Џеват Карахасан, режисер:
Агим Сопи (25. 11. 1988);
182. СЛУГИНКИ од Жан Жене, режисер: Александра
Ковачевиќ (13. 1. 1989);
183. КАВКАСКИ КРУГ СО КРЕДА од Бертолд Брехт, режисер:
Јуџел Ертен (16. 3. 1989);
184. КЛИНЧ од Горан Стефановски, режисер: Суат
Мустафа (27. 3. 1989);
185. ДНЕВНИКОТ НА ЛУДИОТ од Н. В. Гогољ, режисер:
Ахмет Јакупи/Ердоан Максут (27. 5. 1989);
186. КЛЕМЕНТОВИОТ ПАД од Драго Јанчар, режисер:
Кемал Лила (17. 11. 1989);
187. БЕЛОТО ЦИГАНЧЕ од Видое Подгорец, режисер: Ацо
Алексов (22. 12. 1989);

ПРОДУКЦИЈА
188. ЖИВКО ЖИВЕЕ НЕ ЖИВЕЕ од Азис Несин, режисер:
Кенан Ишик (31. 3. 1990);
189. ОСТРОВ од Атхолд Фугард, режисер: Јуџел Ертен (20.
12. 1990);
190. КАРТОНСКА КУТИЈА од Ирфан Бељур, режисер:
Бранко Брезовец (18. 1. 1991);
191. ЈУНУС ЕМРЕ од Реџеп Билгинер, режисер: Раик
Алниачик (22. 3. 1991);
192. АРДЕЛ ИЛИ МАРГАРИТА од Жан Ануи, Кемал Лила (18.
1. 1992);
193. ЗОШТО од Стерјо Спасе, режисер: Серафи Фанко (1.
3. 1992);
194. СТАРИ ФОТОГРАФИИ од Динчер Сумер, режисер:
Душан Наумовски (22. 5. 1992)
195. ОРХАН од Неџати Зеја, режисер: Димитар Христов (5.
7. 1992);
196. СМРТТА НА ПИТИЈА од Маја Стевановиќ, според
Фридрих Диренмант, режисер: Доминик Мејер (3.
10. 1992);
197. МАЈКАТА ЕЛИФ од А. Туран Офлазоглу, режисер:
Кемал Лила (27. 12. 1992);
198. ДАС КАПИТАЛ од Сашо Миленковски и Братислав
Димитров, режисер: Сашо Миленковски; (30. 4.
1993);
199. ВЕ МОЛАМ НЕ ДОПИРАЈТЕ од Халдун Танер, режисер:
Исмет Хурмузли (13. 2. 1993);
200. АЛАЕТИН од Војмил Рабадан, режисер: Кемал Лила
(30. 4. 1993);
201. ХЕЛИКОПТЕР од Тунџер Џуџеноглу, режисер: Мурат
Карасу (17. 10. 1993);
202. ШАБАН СПАСИТЕЛ НА ТАТКОВИНАТА од Халдун Танер,
режисер: Зекир Сипахи (5. 12. 1993);
203. БУДЕЊЕ од Бедиа Беговска, режисер: Душан
Наумовски (16. 1. 1994);
204. БАЛЕРИНА од Владимир Плавевски, режисер:
Бранко Брезовец (25. 2. 1994);
205. ТЕТОВИРАНИ ДУШИ од Горан Стефановски, режисер:
Васил Христов (10. 4. 1994);
206. ЌЕЛАВИОТ МЕХМЕТ од Улку Ајваз, режисер: Кемал
Лила (22. 6. 1994);
207. ЖЕНИДБА од Н. В. Гогољ, режисер: Ацо Алексов (28.
12. 1994);
208. МАЈКА ХРАБРОСТ од Бертолт Брехт, режисер: Бранко
Брезовец (21. 5. 1995);
209. КРАЛОТ ХАМЛЕТ од Вилијам Шекспир/Владимир
Плавевски/Станислав Игнаци Виткјевич, режисер:
Бранко Брезовец (11. 6. 1995);
210. МУСТАКИТЕ НА ГЕНЕРАЛОТ РОКОКАЈКО од Ристо
Давчевски, режисер: Кемал Лила (15. 12. 1995)
211. КАКО ДА СЕ СПАСИ АСИЈЕ од Васиф Онгонер,
режисер: Олџај Појраз (??: 3. 1996);
212. ИТРАТА ЖЕНА НА УЛАВИОТ МАЖ од Халдун Танер,
режисер: Зекир Сипахи (6. 12. 1996);
213. ПРАЗНА КОЛЕПКА од Неџати Џумали, режисер:
Салаетин Билал (28. 12. 1996);
214. ВОН КОЛОСЕК од Томе Арсовски, режисер: Горан
Тренчовски (7. 3. 1997);
215. ЛУНА ПАРК од Улку Ајваз, режисер: Кемал Лила (28. 3.
1997);
216. КАСТА ДИВА од Владимир Плавевски, режисер:
Бранко Брезовец (24. 6. 1997);
217. ФЕДРА од Жан Расин, режисер: Љубиша Георгиевски
(11. 8. 1997), Охридско лето, Охрид;
218. ПРЕКРАСЕН ПОДАРОК од Улку Ајваз, режисер:
Салаетин Билал (2. 1998);
219. ИДИОТ од Ф. М. Достоевски, режисер: Бранко
Ставрев (23. 4. 1998);

220. ТРАГАЧИ ПО ВИНОЖИТОТО од Владимир Плавевски,
режисер: Салаетин Билал (11. 1998);
221. ЛУДИОТ ИБРАХИМ од Туран Офлазоглу, режисер:
Владимир Милчин (2. 2. 1999);
222. Р.Р.Р. од Јордан Плевнеш, режисер: Мехмет Улусој (3.
12. 1999);
223. ЗА МИР, ДА од Улку Ајваз, режисер: Салаетин Билал
(15. 12. 1999);
224. КУРБАН од Ѓунѓор Дилмен, режисер: Зекир Сипахи
(??. 5. 2000);
225. НЕКОЈ ДРУГ од Ергун Сав, режисер: Салаетин Билал
(14. 9. 2000);
226. ДОН ЖУАН од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Димитар
Станкоски (14. 10. 2000);
227. ХУРЕМ СУЛТАН од Орхан Асена, режисер: Keмал Лила
(23. 3. 2001);
228. ВЕСЕЛИ ПРИКАЗНИ од Халдун Марарли, режисер:
Ербил Алтанај (6. 4. 2001);
229. КАКО ДА СЕ ОГРАБИ БАНКА од Сами Фејд, режисер:
Коле Ангеловски (31. 5. 2001);
230. БУНТ ВО ДОМОТ ЗА СТАРЦИ од Венко Андоновски,
режисер: Димитар Станкоски (19. 10. 2001);
231. ИСКРЕНИТЕ по Пјер де Мариво, режисер: Владимир
Милчин (1. 3. 2002);
232. МИНИСТЕРОТ И ЈАС од Владимир Плавевски,
режисер: Душан Наумовски (25. 4. 2002);
233. АНТИГОНА од Софокле/Брехт/Коџатурк, режисер:
Кемал Коџатурк (10. 10. 2002);
234. МАЧЕТО И ПАЛЈАЧЕТО од Ерхан Озчелик, режисер:
Мустафа Јашар (29. 11. 2002);
235. КУЌА НА ГРАНИЦА од Славомир Мрожек, режисер:
Јуџел Ертен (26. 12. 2002);
236. МАЛЕЧКАТА од Сема Али, режисер: Димитар
Станкоски (4. 4. 2003);
237. БРАЧНА ПОНУДА ... ЛИ Е? од Антон П. Чехов,
режисер:Војо Цветановски (19. 4. 2003);
238. АЛИ И АЈШЕ од Вилхелм Буш, адаптација и режија:
Александар Илиев (23. 4. 2003);
239. ЗАМИЖУВАМ ЗА ДА СРАБОТАМ од Танер Халдун,
режисер: Зекир Сипахи (9. 10. 2003);
240. БИСЕРИ И СОЛЗИ од Ванчо Полазаров, режисер:
Димитар Станкоски (22. 10. 2003);
241. АМАН ДА НЕ ЧУЕ ЖЕНА МИ од Жорж Фејдо, режисер:
Коле Ангеловски (28. 11. 2003);
242. ГИЛГАМЕШ, режисер: Дејан Пројковски (12. 3. 2004);
243. БУРА од Вилијам Шекспир, режисер: Александар
Поповски (13.10. 2004);
244. ПИНОКИО од Ферди Мертер, режисер: Салаетин
Билал (21. 10. 2004);
245. ЦАР ЕДИП од Софокле, режисер: Љупчо Ѓорѓиевски
(23. 12. 2004);
246. АЗИЗНАМЕ од Азиз Несин, режисер: Јуџел Ертен (6.
3. 2005);
247. ИГРА НА СЛОБОДАТА од Адем Атар, режисер: Јуџел
Ертен (12. 5. 2005);
248. ТИМОН ОД АТИНА од Вилијам Шекспир, режисер:
Бранко Брезовец, копродукција со Народен театар
– Битола и Лабораторио Нове, Фиренца, Италија (15.
6. 2005);
249. ЕВНУХ од Теренциј, режисер: Коле Ангеловски (3. 2.
2006);
250. ТАРТИФ од Ж. Б. П. Молиер, режисер: Дејан
Пројковски (30. 3. 2006);
251. ПОБЛИСКУ од Патрик Марбел, режисер: Мартин
Кочовски (25. 1. 2007);
252. ЗАД КУЛИСИТЕ од Мајкл Фрејн, режисер: Драгана
Милошевски-Попова (11. 5. 2007);
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253. ЖЕНИЧКИ од Тунџер Џуџеноглу, режисер: Наташа
Поплавска (4. 1. 2008);
254. МОЈОТ СВЕТ од Бедиа Беговска, режисер: Викторија
Рангелова (8. 5. 2008);
255. ЛЕОНС И ЛЕНА од Георг Бихнер, режисер: Драгана
Милошевски-Попова (23. 5. 2008);
256. РОМЕО И ЈУЛИЈА од Вилијам Шекспир, режисер:
Дејан Пројковски (25. 7. 2008), Охридско лето, Охрид
(17. 10. 2008) – матична сцена;
257. ЛИЛИКА од Ана Ристоска, режисер: Јован Ристовски
(23. 12. 2008);
258. СИЈАХ КАЛЕМ од Јордан Плевнеш/Илхами Емин,
режисер: Владо Цветановски (27. 3. 2009);
259. БУДЕЊЕ НА ПРОЛЕТТА од Франк Ведекинд, режисер:
Васил Христов (8. 7. 2009);
260. ЖЕНИ НА ВЛАСТ по Аристофан, режисер: Јуџел
Ертен (2. 10. 2009);
261. ГОСПОЃИЦА ЈУЛИЈА од А. Стриндберг, режисер:
Александар Поповски (21. 11. 2009);
262. ШЕЌЕРНА ПРИКАЗНА од Славко Јаневски, режисер:
Коле Ангеловски (2. 4. 2010);
263. И ЈАС СУМ ОРХАН-МУЗЕЈ НА СПОМЕНИТЕ според
Орхан Памук; драматизација: Владо Цветановски и
Владо Ѓоревски-Рафик, режисер: Владо Цветановски
(12. 10. 2010);
264. АРАПСКА НОЌ од Роланд Шимелфениг, режисер:
Слободан Унковски (11. 12. 2010);
265. ЧЕКАЈЌИ ГО ГОДО од Самуел Бекет, режисер:
Владимир Милчин (30. 4. 2011);
266. КРИЛЈА ВО ОГНЕНА ДУША ~ МЕВЛАНА од Тургај Нар,
режисер: Бора Сечкин (9. 9. 2011);
267. СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ од Вилијам Шекспир, режисер:
Мартин Кочовски (19. 11. 2011);
268. ДОЛГО ПАТУВАЊЕ В НОЌТА од Јуџин О`Нил,
дипломска претстава ФДУ, генерација 2007-2011,
проф. Елјеса Касо (20. 1. 2012);
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269. ПРИКАЗНАТА ЗА ШЕХЕРЕЗАДА И ШАХРИЈАР,
драматизација и режија: Деан Дамјановски (10. 2.
2012);
270. МАЛИОТ ПРИНЦ според Антоан де Сент Егзипери,
адаптација и режија: Срѓан Јаниќијевиќ (26. 3. 2012);
271. КОГА ЛИСЈАТА ПАЃААТ од Решат Нури Ѓунтекин,
режисер: Салаетин Билал (25. 6. 2012);
272. СИТЕ МОИ СИНОВИ од Артур Милер, режисер:
Александра Кардалевска (7. 11. 2012);
273. МАЧЕТО И ПАЛЈАЧЕТО од Ерхан Озчелик, режисер:
Мустафа Јашар (1. 11. 2013);
274. ШЕКСПИР ВО ПРИКАЗНИ по Вилијам Шекспир, режија
и кореографија: Кренаре Невзати (10. 5. 2013);
275. МИЗАНТРОП по Молиер, Ла Фонтен и други,
режисер: Драгана Милошевски-Попова; (16. 7.
2013), Охридско лето, Охрид (26.10. 2013), матичната
сцена;
276. ЌЕЛАВОТО МОМЧЕ И ВОЛШЕБНИОТ ПЕЧАТ по турска
народна приказна, драматизација и режија: Срѓан
Јаниќијевиќ (3. 12. 2013);
277. КАМЕН од Мариус фон Мајенбург, режисер: Билге
Емин (19. 12. 2013);
278. ВОЈНИКОТ ФАЛБАЏИЈА од Тит Мак Плаут, режисер:
Лука Кортина (10. 4. 2014), сцена на Детски
театарски центар – Скопје;
279. СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ од Вилијам Шекспир, режисер:
Александар Поповски; (28. 1. 2015)
280. ПРОМЕТЕЈ од Есхил, режисер: Дејан Пројковски (26.
4. 2015);
281. СЛУГА НА ДВАЈЦА ГОСПОДАРИ од Карло Голдони,
режисер: Јуџел Ертен (31. 7. 2015), Охридско лето,
Охрид; (8. 10. 2015) скопска премиера – на сцената
на Македонскиот народен театар – Скопје.
282. ГЕНЕРАЛНА ПРОБА НА САМОУБИСТВО од Душан
Комачевиќ, режисер: Билге Емин (25. 12. 2015).

ФОТОГРАФИИ,
ВРЕМЕ
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