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основањето и
историјата на
националната установа
турски театар скопје
напоредно со негувањето на народните театарски форми, како што се караѓоз,
Меддах и орта ојуну, во средината на XIX век во турската империја длабоко
навлегле влијанијата на европската културна традиција и театар.
напорите на турската интелигенција да фати чекор со современиот европски,
пред сè француски, театар биле најочигледни во политичкиот и во културниот центар на земјата – истанбул. откако тука биле направени првите обиди за создавање
театар од европски тип, подоцна тие се прошириле и во другите краишта на
империјата, па и во Македонија.
во „цариградски весник“ бр. 22 од 30 октомври 1848 година, пишува: „Минатата
сабота почна со театарски претстави новосоздадениот, од сите страни убав, театар
’Бејоглу’.“ набрзо, во овој театар почнале да гостуваат и странски трупи. во исто
време е одбележано дека во цариград, на Галата сарај, работел уште еден театар
на еден сириец по име Михаил наум ефенди, познат како „наум театроси“.
природно, слични обиди се правеле и во поголемите градови во Македонија.
ова во прв ред се однесува на солун, како втор град во царството, во кој, според
известието на весникот „турција“ (бр. 21 од 21 декември 1864 година), на местото
на еден стар театар се градел нов.
примерот на солун го следеле скопје и Битола, во кои културната монотонија
била разбивана со повремени гостувања на разни патувачки трупи. судејќи по
зачестените гостувања на театри отстрана, се чувствувала потреба и во скопје да се
изгради театарска зграда.
со доаѓањето на Махмуд Шефкет-паша за скопски валија, човек образован во
Берлинската воена академија, идејата се реализирала. така, додека неговиот претходник Хафиз-паша го изградил кејот на вардар и го покрил делот на серава што
тече низ градот, Махмуд Шефкет-паша ги изградил Железничкиот мост преку
вардар и театарот. тоа е првата театарска зграда во скопје, која кај скопјани е останата во сеќавање како турски театар, а започнала да работи во 1906 година.
Зградата била лоцирана на местото каде што беше старата зграда на Мнт. објектот
бил голем, а неговата местоположба иста како и на зградата на Мнт. ист бил и влезниот хол кон гледалиштето и сцената. подот во салонот бил рамен и дозволувал и
други видови приредби – од театарски и кино-претстави до балови и свечени приеми на скопските конзули. салата имала ложи, а била осветлена со гас-ламби (луксламби или газелини). „салонот“ имал голем капацитет и бил прилично висок. Гледалиштето имало правоаголна форма и галерија, што се гледа од приложените фотографии на кои се наѕира меѓукатната конструкција во средината на прозорската
височина. Греењето било со обични печки и не задоволувало, па на подот се седело со скрстени нозе, околу мангали во кои се варело кафе. еден дел од ложите имал
решетки, од каде што анамите ги следеле настаните на сцената. За оваа зграда ќер7
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ката на Бранислав нушиќ, Гита предиќ, во „нова Македонија“ од 20. I 1957 година,
меѓу другото, истакнува дека била изградена од слаб материјал, со многу дрвенарија, но дека, сепак, била мошне голема, така што можела да прими повеќе луѓе
отколку „народно позориште“ во Белград. пред театарот имало градина со шадрван чија вода високо плискала, додека околу него седеле турци, арнаути и други на
ниски столчиња и пиеле кафе. Зградата имала партер со над 20 ложи и потребни
галерии. сцената била широка, опремена со богата декорација изработена во
Дизелдорф. театарот имал име – „Градски театар Шубан и ватан“.
Гостувањето на „српско кралско народно позориште“ од Белград во скопје кон
крајот на октомври и во почетокот на ноември 1909 година е регистрирано во
написот „една посета во скопје“. во него стои дека во преполнетата сала на турскиот театар публиката била сместена на двата ката со ложи и во широкиот партер. „на
втората галерија се белееја кечиња на салепчии и бозаџии, кои беа презадоволни
од песните во ’коштана’ поради што силно свиркаа, во замена на аплауз, а долу во
партерот сè се црвенееше од длабоките фесови на образованата публика. од првите ложи се извиваа пердуви на големите женски шапки купени во солун, пешта и
Белград.“
Главен закупувач на театарот бил некој италијанец, кој преку својот застапник во
скопје, Морени, ја издавал зградата под наем. но, кога избувнал судирот меѓу
турција и италија, дотогашните подзакупници Хасан Шукри и Ф. Бајрам се ослободиле од скапото посредништво на италијанецот и зградата директно ја презела
општината. покрај драмските и оперските претстави, се прикажувале и кино-претстави. салонот располагал со кино-апаратура што се движела на мотор, а која била
сместена во помошната просторија откај јазот. од посебно значење фактот што
првите кино-претстави во скопје биле одржани во овие простории. Заупнината
изнесувала еден наполеон на ден. тука се прикажувале и театарски и оперски претстави, концерти на пејачката дружина „вардар“, како и на училиштата во скопје,
официјални приеми и балови, што повремено биле приредувани од страна на конзулатите на одделни странски држави кои во скопје ги имало во поголем број. во
1898 година скопје имало 35.000 жители, а во него биле акредитиранн руски,
австриски, грчки, српски и бугарски конзули, а се очекувало наскоро да пристигне и
англиски. стариот мост стоел над вардар. Бугарите имале убав конзулат на кејот на
вардар, Грците имале неколку убави згради, посебно убава гимназија, србите имале
свое училиште. Градот во тоа време имал околу 50.000 жители.
расходите за градбата на театарот, заедно со декорациите и внатрешното уредување и мебелот изнесувале 150.000 лева. скопје можело со право да се гордее со
него, бидејќи во тогашно време тоа бил единствениот модерен театар во цела
турција.
постоењето на театарот и неговата активност по превратот дошле токму навреме, бидејќи тоа било можност поголема маса турци, без разлика на нивната општествена положба, да се соберат во него со можности едните да ги искажуваат патриотските чувства, а другите да се будат од вековната летаргија што ја наложувала
злочестата династија и престапничката тиранија.
Дотогаш театарот служел повеќе за кафе-шантан, каде што се појавувале разни
третокласни актери и актерки.
напоредно настапувале и дилетантски театарски трупи кои прикажувале претстави. една од нив е трупата на турската националистичка младинска организација
„Шубан и ватан“ (Младоста на татковината). по името на организацијата театарот е
наречен „Градски театар – Шубан и ватан“.
во еден допис од Бугарија се говори за претставата „ватан“ и, меѓу другото, во
написот пишува дека идејата и иницијативата за изградба на театарот се должела
на неколкумина млади интелектуалци – турци, меѓу кои бил и високообразованиот
изет-бег, воен инспектор на српската граница.
8
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пиесата „ватан“ ја напишал локалниот турски писател кемал-бег, чиј портрет
бил поставен пред две антички слики. театарот бил преполн со турци, млади и
стари феслии и оние што носеле чалми, кало и со арнаути со бели кечиња. Засвирел
воениот оркестар, но наместо „Хамидие“, тој првпат ја отсвирил „Химната на слободата“. се кренала завесата и пред гледачите се покажала мома облечена во бел
фустан, која во едната рака го држела турското знаме, а во другата меч. по второто
кревање на завесата – портретот бил опколен со сите актери што учествувале во
претставата, од кои двајца излегле напред и одржале говор кој често бил прекинуван со аплаузи. претставата била следена со огромно внимание, со гробно молчење и жив интерес. а кога актерите ги изговориле зборовите ватан османли, душман – салата се тресела од френетични аплаузи.
и покрај тоа што пиесата била играна од актери-аматери, кои првпат прикажале патриотска претстава, исполнувањето било повеќе од успешно. особено со својата игра се истакнал Фаик-ефенди, инспектор на православните училишта и учител
по турски јазик во бугарското педагошко училиште, кој доста успешно ја одиграл
улогата на командантот на опседнатата тврдина, кој херојски опстојувал и ги
отфрлал нападите на непријателите. „впечатокот од претставата бил неопислив, па
одново ги воодушевил дури и старите закоравени турци, во чии жили се влеала
една мала доза од новиот животен еликсир на преродената турција“.
на претставата присуствувале сите конзули – англискиот, австрискиот, рускиот,
грчкиот и српскиот – како и поголем дел од европската колонија, како и неколкутемина австриски жандармериски офицери и сите турски чиновници и првенци. За
неколку дена во скопје требало да пристигне бугарска театарска група, пишува весникот „вечерна пошта“ бр. 144 од 12.9.1908 година.
За претставата пишува и весникот „вардар“ од 7.9.1908 година, и тоа дека на 5
септември учениците на ислахана ја прикажале драмата „татковина“ од познатиот
турски писател Ќемал-бег. општинскиот театар бил преполн со публика, а биле и
претставниците на власта и сите конзули, освен бугарскиот агент. „учениците ја
одиграа драмата како мошне добро увежбана театарска трупа. на аплаузите им
немаше крај. публиката уживаше искрено во убавите сцени и патриотски извици на
најдобриот турски писател“.
весникот „вардар“ од 13. Х 1908 година пишува дека минатата сабота турската
театарска трупа ја прикажала во општинскиот театар пиесата „Беса“ од познатиот
турски писател Шемседин сами-бег. пиесата била со тема од современиот арнаутски живот.
покрај ова, интересни се и податоците што ни ги дава Филиз незир во написот
„имало турски театар на локацијата на која сега се гради новиот Мнт“, дека „во
првите години поставена е претставата на нам’к кемал „татковина или силистра“, од
билети се заработени 240 османслиски алтани. охрабрени од овој успех, градските
интелектуалци, со цел да се постигнат повисоки стремежи, во скопје го поканиле
господинот Бурханеттин, тогаш славен актер во истанбул. со него ги поставиле претставите „наполеон Бонапарта“, „како се случи?“, „Младиот осман“ и „тарик“, кои
биле со воодушевеност прифатени од страна на публиката. во последните месеци
на 1908 година била поставена претставата „Беса“ од Шемсетин сами-беј. според
текстот на Хусеин сулејман, во кој тој пишува дека во последните години од владеењето на османлиите во работата на скопскиот градски турски театар учествувале
Ферид Бајрам и Хасан Шукри, тој потенцира дека широките народни маси не биле
толерантни во однос на овие случувања. во текстот на сулејман пишува:
„поголемиот дел на населението, под влијание на верскиот фанатизам, не
гледаше со симпатии на театарот. од овие причини, во тој период, зборот театар
носи други значења, особено неморални. интелектуалците го мислеа спротивното. но, за жал беа беспомошни во однос на мнозинското верски ориентирано
население...“
9
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весникот „вардар“ од 19 мај 1911 година пишува дека во општинскиот театар се
одржала конференција на која говорел новинарот етем рухи-бег за надворешната
и за внатрешната политика.
работењето на театарот, на киното, на културно-уметничкото друштво „вардар“
и на Градскиот театар „Шубан и ватан“, како и ученичките приредби на гимназиите,
гостувањата на народните театри од Белград и софија, театарот на војдан Чернодрински и многу други гостувања на патувачки театри, циркуски групи, жонглери и
задолжителниот „караѓоз“ театар, делумно ја пополнувале активноста на културен
план во скопје по Хуриетот.
во државната голема медреса „крал александар“ учениците прикажувале претстави. така, на 29 април 1928 година, за време на Бајрам, ја прикажале претставата
„адем-бег“ со концертен дел, а во ноември 1928 година ја прикажале „Грешници“.
според извештајот на училиштето, во учебната 1928/29 година биле прикажани пет
драмски претстави, а во 1930/31 година – три пиеси.
на курбан-Бајрам учениците од шести клас ја прикажале пиесата „Моминска
клетва“. на 8 март 1936 година, на екскурзијата во Битола, во салата на театарот, ја
прикажале „Хаџи лоја“. истата претстава ја прикажале во охрид во хотелот „ривиера“, а на 6 март 1936 година таа е прикажана во народниот театар во скопје и
повторно на 2 декември 1936 година.
оваа прошетка по историјата го покажува континуитетот во развојот на театарското дело на турскиот народ во Македонија. и по ослободувањето се одржувале
приредби насекаде. така, на 30 мај 1945 година, во женското училиште „ирфан“,
била прикажана приредба на турчинките, во која настапиле и ученичките на училиштето „Шефкет“. по химните, рефератот, хорските композиции, рецитациите, дијалозите, читањето басни и стари народни приказни, турскиот хор ги испеал „во
борба“ и „Денес над Македонија“, а потоа била рецитирана „партизанска пролет“
од в. Марковски. Биле одиграни и неколку ора, а на крајот била прикажана пиесата
„Дончева нада“.
октомврискиот фестивал во 1949 година му ја доделил наградата во износ од
8.000 динари на куД „јени јол“ од скопје, за претставата „Шабан оџа“ од Мустафа
карахасан.
Друштвото „јени јол“ е формирано на 15 мај 1948 година. негова прва претстава е „Хаџер“ од Мустафа карахасан. Друштвото е наградено со 10.000 динари, а неговите членови Џеват Хусеин и јилдиз ахмет со 1000 динари и Шерефедин Хајредин со 500 динари. Друштвото во скопје прикажало над 10 претстави пред 4.000
гледачи. Драмската трупа ја подготвила и пиесата „инадирмак“ од Мустафа
карахасан. пиесите биле прикажани во скопје осумпати и по двапати во куманово
и велес, а еднаш и преку радио скопје. во скопје биле прикажани и три претстави
за жените. За заживувањето на драмската трупа најголема заслуга имаат идриз осман, јилдиз ахмет и Џеват Хусеин, како што пишува Шукри рамо во „културен
живот“ во јуни 1949 година.
со решение на извршниот одбор на Градскиот народен одбор на скопје, во
втората половина на декември 1949 година е формирана управа задолжена да
раководи со целокупната работа на Малцинскиот театар. За директор е назначен абдуш Хусеин, штотуку завршен ученик на првата генерација на Државната
театарска школа. За негов помошник е назначен Бехаедин красниќи. актерскиот
ансамбл е составен од актерите на куД „емин Дураку“ и „јени јол“. со задоволство било констатирано дека меѓу актерите има и многу млади турчинки и
албанки. на театарот му биле доделени простории во кои веднаш можел да
почне со работа.
абдуш Хусеин раскажува дека го повикале лилјана Чаловска и кемал сејфула.
тие му ја соопштиле одлуката за основање на театарот. веднаш се пристапило кон
собирање луѓе кои би можеле да се вклучат во неговата работа.
10
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на 11 март 1950 година, во Министерството за наука и култура се одржал состанок со директорите на театрите, на кој абдуш Хусеин известил дека турската „трупа
е собрана“ и дека ќе почне со работа, а албанската „допрва ќе се собира“.

•турската трупа својата прва премиера „сомнително лице“ од Бранислав нушиќ

ја прикажала во салонот на Мнт на 8 јули 1950 година. режисер на претставата бил
абдуш Хусеин. во улогите настапиле: јеротие – Шефки Махмут, аница – јелдиз ахмет, Марица – суна Махмут, виќо – сеза окџуоглу, Жика – Бехиќ садулах, Милисав
– Шерефедин неби, Ѓоко – Фикрет Демир, алекса Жуниќ – абдуш Хусеин, јосо –
Фаик Хасан.
турскиот уметнички колектив на Малцинскиот театар со голем успех го прикажало „сомнително лице“ од Бранислав нушиќ, во режија на абдуш Хусеин. претставата несомнено оставила длабок впечаток кај публиката, судејќи по нејзината реакција. режијата вложила максимум залагања за да биде изведбата на нушиќ што повеќе реалистична. речиси целиот колектив добро ја сфатил задачата. навистина
треба да се подвлече дека турскиот колектив, со оглед на тоа што тоа било прва
претстава, постигнал голем успех. публиката имал впечаток дека гледа колектив со
долгогодишно искуство. Мустафа карахасан, во рецензијата објавена во „нова Македонија“ на 3 август 1950 година, под наслов „Женидба“ од Гогољ и „сомнително
лице“ од нушиќ, меѓу другото, пишува: „...во интерпретирањето на капетан јеротие
пантиќ, Шефки Махмут покажа дека засега е најдобриот во колективот. тој наполно
влезе и се соживеа со својата улога, така што ја толкуваше со голема слобода и, би
се рекло, со голема рутина. на сцената беше сосема сигурен, така што неговите движења во голема мера влијаеја на другите во толкувањето на нивните улоги. не би
се претерало кога би се кажало дека Шефки Махмут како артист има прекрасни
особини и квалитети, кои во иднина повеќе ќе се развијат. со добри успеси своите
улоги ги толкуваа јилдис Махмут и суна Махмут (анѓа и Марица), а особено јилдис,
која ја изненади публиката со своето сценско држење. таа е позната како артистка
уште од драмската група ’јени јол’. сега добро ги толкуваа своите улоги Муса Халим
како таса, сеза окчиуолу како виќа, Фаик Хасан, Шефкет неби и другите.“
во турската и во албанската трупа биле ангажирани актери покрај од куД „јени
јол“ и „емин Дураку“, и од драмската трупа „Братство единство“ од Дебар. во времето на прикажувањето на првите претстави, турската трупа имала 15 мажи и 2
жени, а во составот на албанската трупа биле вклучени 15 мажи и 4 жени. во
Малцинскиот театар, според тоа, биле вработени 36 актери.

•Малцинскиот народен театар е основан во согласност со решението на

Градскиот народен одбор бр. 4579 од 1950 година. со отворањето на театарот се
крунисаа напорите и идеалите кон кои се стремеа нашите национални малцинства
во својот сестран развоен пат да имаат свој театар.
таа година веќе суштествуваа неопходните општествено политички услоови да
се оствари на дело и во оваа област на културата, полната рамноправност на народите и народностите во Македонија и во цела југославија. на територијата на тогашна југославија веќе беа формирани малцински професионални театри – албанската драма во приштина; унгарската драма во нови сад и суботица, како и италијанската драма во риека. поради тоа, надлежните органи на општествено-политичката заедница на скопје ја поттикнуваа иницијативата за основање ваков театар, што требаше да земе врз себе необично одговорна и значајна обврска за ширење на сценската уметност меѓу припадниците на турскиот и албанскиот народ.
на овој начин турското и албанското национално малцинство во скопје и во
цела Македонија се здобија со една општествена трибина за издигање на своето
културно и просветно ниво. со отворањето на овој театар се крунисаа напорите и
идеалите кон кои се стремеа нашите национални малцинства, во својот сестран
развоен пат да имаат и свој сопствен театар.
11
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се редеа едноподруго премиерни изведби. со низа слабости и успеси, колективот на турскиот театар се збогатуваше со искуства. Младите ентузијазирани артисти сè повеќе израснуваа во вистински уметници на сцената. во печатот сè повеќе
се пишуваше за постигнувањата на овој млад, но полетен колектив. така, со зголемувањето на активноста на ансамблот се слушаше не само за неговото постоење
туку и за уметничкото созревање.
Благодарение на разновидниот и квалитетен репертоар, турскиот театар во
скопје стекнуваше сè побројна, редовна публика. За тоа придонесоа и други настојувања: трудољубивата и самопрегорна работа на повеќе генерации режисери и
артисти, решителните ставови на управите во овозможувањето на сите вработени
да го користат театарот за натамошно лично стручно и културно збогатување и не
само на вработените туку и на припадниците на турскиот народ во Македонија –
ученици, студенти, возрасни. во сообразност со правилната театарска политика,
ансамблот беше редовен гостин во подрачјата на Македонија каде што живеат
нивни сонародници, а кои ги чекаа со нетрпение.
За културното зближување на народите, важни се и гостувањата што беа организирани во многу држави. За одбележување е дека покрај театрите во турција,
турскиот театар од скопје е единствен професионален театар не само на Балканот
туку и на светот. признанијата што турскиот театар ги добил во овие 60 години од
компетентни македонски и светски театарски жирија, како и од критиката, навистина се бројни и ласкави. Меѓу другото, турскиот театар има освоено голем број
награди и како театар и како поединци. со својата работа тој претставува првокласен фактор во втемелувањето на турската национална и македонска култура, посебно на театарската уметност, од часот кога се појави па сè до денес. тој таа важна
функција ја вршеше во пресудниот момент по ослободувањето и, што е најважно,
притоа никогаш не запаѓаше во романтичарски претерувања и застранувања.
во текот на својата дејност, турскиот театар е и своевидно училиште на театарските стручњаци, полигон за обучување млади писатели, режисери, актери, сценографи, костимографи, кои потоа оставија видна трага во целокупниот наш простор.
турскиот театар во македонскиот театарски живот дејствува како пресуден фактор кој не допушта еден театар да се затвори само во себе, да се повлече на периферијата, да се провинцијализира и да изгради лажни критериуми на вредности
само во својата средина. напротив, турскиот театар со задоволство и често излегува на широката балканска арена, па и пошироко, и таму слободно се изложува на
оценувања, за кои може да се верува дека се објективни.

1950–1952

1
Малцинскиот народен
театар скопје 1950–1960
година.

12

во салонот на реонскиот одбор на Четвртиот реон во скопје, вечерта на 20
јануари 1950 година, на свечен начин се одбележа денот по повод започнувањето
со работа на народниот театар на албанското и турското национално малцинство.
на свеченоста присуствуваа наум наумовски – член на политбирото на цк кпМ,
реис Шакири – министер во владата на нрМ; кемал сејфула – член на извршниот
одбор на ноФ во Македонија и други. Беше најавено дека на оваа сцена ќе се прикажуваат драмски творби од странски и домашни автори, преведени на албански и
турски јазик, како и пиеси на млади писатели.1
Малцинскиот народен театар, всушност, е формиран во есента на 1949 година,
од кадар од културно-уметничките друштва „јени јол“ и „емин Дураку“. За директор
бил назначен абдуш Хусеин.
најважниот проблем, поточно проблеми со кои се судирал театарот во изминатиот период е кадровскиот, репертоарскиот, како и просторниот и техничкиот. се
почнало од ништо. За квалификување на кадрите веднаш по формирањето биле
одржани кратки курсеви и кружоци. така се изучувале литературниот турски и ал-
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бански јазик, театарското искуство итн. во развојот на театарот помогнале и луѓе
однадвор. со нивна помош и со помошта на уште некои личности од скопје, во
Малцинскиот народен театар беше формиран едногодишен студиски курс, кој придонесе младите неопитни артисти да се здобијат со знаења не само од теоријата на
глумата, туку и со практично сценско мајсторство... во сезоната 1950/51 година во
турската група била изведена „Мечка“ од Чехов, а со „сомнително лице“ гостувале
во Битола, охрид, прилеп, радовиш, ресен, титов велес и Штип. ансамблот ги подготвувал пиесите на Молиер „вообразен болен“, и „тартиф“, и двете во режија на
абдуш Хусеин. Малцинскиот народен театар од 1.1. до 31.12.1950 година се наоѓал
на ул. 192 бр. 1 и во тоа време имал вработено 25 лица – од нив 19 биле уметници,
3 технички персонал и 3 администрација. ансамблот на овој театар од 9 јули 1950
до 10 февруари 1951 година гостувал со 20 претстави низ Македонија, кои ги виделе 4.790 посетители. турската драма во овој период ги прикажала и едночинките
„аналфабет“ од нушиќ и „просидба“ од Чехов. во 1951 година турската група ги
прикажувала пиесите „сомнително лице“, „аналфабет“, „Мува“, „светска војна“ и
„Школски надзорник“. Меѓу артистите особено се истакнувале Шефки наум и
Шерафетин неби. За сите актери се одржувале часови по музика (бил формиран и
хор од 20 членови), часови по албански и турски јазик, курс за гримирање, за мечување, за сценски движења, за актерско мајсторство и др.
турската драма на 24 ноември 1951 година ја прикажала премиерата на „покондирена тиква“ од ј. с. поповиќ, во превод на турски од каим Дами. претставата била
прикажана во салонот на поранешното Медицинско училиште кај иса-беговата
џамија.
во 1952 година турскиот ансамбл работел на „вообразен болен“ од Молиер и на
„народен пратеник“ од нушиќ, како и на „коштана“ од Бора станковиќ. сите пиеси
ги режирал директорот абдуш Хусеин.
во овој тригодишен период, во двете драми биле прикажани 13 едночинки и
три целовечерни претстави: „сомнително лице“, „покондирена тиква“ и „Женидба“.
Бројот на посетители не бил поголем од 5.000.
театарот преживувал „породилни болки“ и водел борба со „незрелоста и недоволноста на уметничкиот персонал, со недостигот на сала со бина и реквизити, со
костими и други материјали.
на 8 март 1952 година премиерно била прикажана драмата „вообразен болен“
од Молиер, во салонот на народен фронт на третиот реон.

новата зграда на Малцинскиот народен театар свечено е отворена на 8 јануари
1953 година. во театарот биле вработени 30 луѓе, а од основањето се прикажани 10
премиери. салата на театарот во својата архитектура спаѓа во редот на најубавите
театарски сали во Македонија. во неа има 650 седишта. ансамблот прикажува најмалку 2 претстави седмично, а во другите денови се одржуваат друг вид приредби. во
чест на отворањето на новата зграда, по многу напори, во неа биле прикажани две
„солидно подготвени премиери“ – „Зулумќар“ (15.1.1953) и „Хасанагиница“ на албански јазик, двете во режија на тодор николовски, „кој извонредно придонесувал во
воспитувањето на младите артистички кадри во Малцинскиот народен театар“.
последниве две претстави, прикажани во новата зграда на театарот, со сите потребни технички можности, претставувале огромен чекор напред во уметничкото
издигнување на овој колектив. тоа биле солидно подготвени претстави, во кои со
квалитетна глума се истакнале Муса Халим, Шерафедин неби, Љутви сејфула, ангелина Џони, викторија Широка, Мухарем Шахиши, Махмуд Думани и други. салонот на
двете претстави бил преполн. публиката барала билет повеќе. на театарот му било
сугерирано во својот совет да вклучи поголем број членови однадвор, за да му по-

1953
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2
с. ј.: „Женидба“ во
Малцински театар, „нова
Македонија“, 9.6.1953 година.

3

14

с. ј.: „со сила лекар“, „нова
Македонија“, 17.11.1953
година.

могнат во градењето на репертоарската политика. „иднината на овој наш прв Малцински театар се покажа светла. во блиски денови ние ќе бидеме сведоци на нови
постигања на ансамблите на театарот, на ’коштана’ од Б. станковиќ на албански и на
’ајша’ од Ќоровиќ на турски, обете во режија на тодор николовски“.
Меѓутоа, на премиерата на „ајша“ очекувањата на гледачите не биле докрај
исполнети. „Длабочината, топлината, уверливата наративност, потребната живост,
динамика, како и тонот и глаткоста во пиесата не го нашле своето место во изведбата“. Љутви сејфула како слуга на рашид бег, немал тешкотии, затоа што слична
ролја играл и во „Зулумќар“. Бинас како другарка на ајша била еднолична. сабахат
циноли како циганката „даде добра игра“; надире кемал како Хатиџа Ханум не
можела да се ослободи од „шаблонската игра“; садулах Бехиќ како ибрахим „не
беше оригинален и вистинит“.критиката не била задоволна од режијата. на сцената не се гледал секогаш единствен естетски и уметнички вкус, како да не ја водела
една иста рака докрај.
на 3 јуни 1953 година била прикажана премиерата на „Женидба“ од Гогољ, во
режија на абдуш Хусеин. режијата успеала „да ја почувствува и да ја потенцира
фината иронија на Гогољ, држејќи се притоа до духот на текстот и извлекувајќи го
од пиесата она што е битно, така што публиката доби една претстава што го има
тонот и карактерот на една солидно студирана Гоголева комедија“. Многу добро
биле обработени и прикажани сцените кога поткаљосин изјавува љубов, или кога
настанува бркотницата пред доаѓањето на стројниците. сабахат Џиноглу (агафја)
успеала коректно да го претстави ликот. „нејзините психолошки расположби,
онака како што се менуваа во текот на претставата, беа целисходни“. абдуш Хусеин
ја толкувал улогата на поткаљосин со „сигурна, уверлива и рутинирана глума“.
Шерафедин неби (кочкарјов) реализирал улога „токму спрема концепцијата на
режисерот“. наџија Хусеин (Фјокла) и Бинас сулејман (арина), „стегната и умерена
секоја за себе, дадоа во улогите што од нив било барано“. Љутви сејфула (анучкин),
„со фин хумор ни го претстави ликот, благодарение на неговата силна интерпретација и сигурните движења и мимика“. Бехиќ (кајгана), екрем Зекирија (Жевакин) и
Муса Халим (стариков), „покрај тоа што имаа зрели остварувања, се движеа под
очекувањата“. во споредните улоги треба да се одбележи глумата на реџеп
Зекирија, која била едноставна и со вклопени движења.2
театарот заминал на турнеја со претставите „Хасанагиница“, „Зулумќар“,
„Женидба“ и „коштана“ на 8 јуни. Биле прикажани претстави во Гостивар, Дебар,
струга, охрид, прилеп, титов велес, Штип, кочани и радовиш.
во ноември се случила и премиерата на „со сила лекар“ од Молиер, во режија
на абдуш Хусеин, кој ја почувствувал „онаа фина Молиерова иронија спрема
ништожноста на сите оние што не се трудат во животот да остават посветла трага.
режисерот, особено во третиот чин, многу внимателно ги обработил моментите
суштински врзани за развојот на комедијата. абдуш Хусеин (Зганарел) „со прилично хумор, а и многу прецизно ни пружи впечатлива студија на човекот кој по
силата на околностите станува лекар. треба да се одбележат и неговите хармонични движења, мимика и дикција“. Бинас сулејман (Мартина) дала лик на жена
која се обидува во секоја ситуација да се снајде“. Шерафедин неби (валер) дал
„успешна креација, благодарение на своето пластично изнесување на битните
моменти во улогата“. илдис Хасанага (Жаклин), Фахри незир (лукас) ја исполниле
успешно својата задача. екрем Зекирија, Љубомир Бумбиќ и Љутви сејфула „задоволија, а особено во целисходноста на движењето и говорот, во кој имаше прилично иронија“.3
најуспешното остварување во премиерата на „коштана“ од Бора станковиќ во
режија на абдуш Хусеин била улогата на арсо, која ја толкувал Шерафедин неби.
улогата на Митке ја толкувал Муса Халим „без подлабока психолошка продлабоченост. незакет јашар (коштана) со појавата одговарала на ликот. режисерот Хусеин
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не успеал да ја почувствува „интимната и топла атмосфера на врање“. во останатите улоги настапиле екрем Зекирија, идриз емин, Бајрами таип, Љутви сејфула,
Бедри лака, Љубиша Бумбиќ и други. сценографските решенија на тома
владимирски, во основа, задоволиле.4

на 3 април 1954 година, на сцената на Малцинскиот народен театар во скопје,
премиерно е прикажан, на турски јазик „Жорж Данден“ од Молиер, во режија на
абдуш Хусеин. со својата режија тој „неоспорно докажа видна прецизност и сериозна режисерска упорност“. тој лесно ги водел артистите, природно, и „успеа да
ги изедначи нивните толкувања“. како Жорж Данден настапил екрем Зекирија, кој
„вонредно и импресивно влијаеше толкувајќи ја насловната улога“. во другите улоги настапиле: Бинас сулејман, реџаи Зекирија, надире Хусеин, Бехиџе пакаштица,
Бедри лама, кемал Љаша и абдуш Хусеин. „како вонредно успешна сцена го сметам почетокот на вториот чин, разговорот меѓу слугинката клодина, која ја толкуваше Бехиџе пакаштица, и либе, кого го толкуваше абдуш Хусеин. оваа сцена беше
жива и интересна и таа кај публиката предизвика живо интересирање за развојот
на дејството. Бехиџе пакаштица одигра и претстави лик на едно весело и безгрижно девојче, кое низ животот оди секогаш насмеано и весело“.
турската група на Малцинскиот народен театар во скопје ја прикажала пиесата
„Големите срца“ од а. рамзи, во режија на Шерафедин неби. премиерата „се одликува со искрен и длабок хуманизам, третира едно интересно прашање од турското
општество во истанбул во воена ситуација. пред нас се одвива една потресна социјална драма во велеградски амбиент, изградена врз проблемот: положбата на жената во капиталистичкото општество, кое ја присилува дури и покрај чесноста, на
аморални односи со човек што е во состојба да ѝ го обезбеди опстанокот – инаку
во прашање“.
талентираниот актер Шерафедин неби дал „една солидна реализација и ѝ остана верен на драмата“. рецензентот го поставува прашањето дали може да се внесува музика во драматичен момент. ја потенцира успешноста на изведбата на
Мухлис во исполнение на Муса Халим – „пред себе имавме еден бескруполозен
човек што ја подведува жената на својот пријател. низ сите ситуации Муса Халим
остана доследен на својата улога, која беше изградена пластично“; за д-р регик на
Ш. неби – „во неговата игра провеваше и човечко опходување и добрината и ерупцијата на еден начин“. но, сепак, на мислење е дека тешко се успева, истовремено
како режисер и актер. Муфид на екрем Зекирија бил сигурен. тој како актер ветува.
Гелила на Хаџер Фетах, на места на висина, но имало моменти и на декламаторство.
Мелика на незакет јашар „беше сугестивна“. Младата актерка покажала тенденција „на постепено движење напред“. ведокт на Љутви сејфула бил „богат и самоуверен младич, беше во својот елемент“. себахат Џинголу како Мис Давидсон и
Мустафа рамиз, како али ефенди, слуга, „главно успеаја во својата задача“.5

на 14 јануари 1955 година, турската група ја прикажала премиерата на „Белиот
елен“ од в. назор, во драматизација на Ѓукиќ. ова бил прв обид во театарот да се прикаже сказна за најмладата публика. успехот на претставата го поздравиле над 900
деца, кои до крајот ја следеле премиерата со посебен интерес. пиесата била успех на
целиот артистички ансамбл и на режисерот саша Маркус. „сите пет чина се успешни.
преовладуваше една компактна целина. еден континуитет. ликовите на животните
беа извајани интересно и прилично вешто. успешната декорација на тома

с. јовановиќ: „коштана“,
„нова Македонија“,
22.12.1953 година.

1954

5

Мустафа карахасан:
„Големите срца“ од рамзи,
премиера на Малцинскиот
театар, „разгледи“ бр. 11,
23.5.1954 година.

1955

15
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иљами емин: „Заеднички
стан“, „нова Македонија“,
6.2.1955 година.

7
и. е.: Две претстави
во скопскиот Малцински
театар, „нова Македонија“,
26.4.1955 година.

8

с. ј.: „квеј лон“ на сцената
на Малцинскиот театар,
„нова Македонија“, 19.6.1955
година.

9

16

истото.

владимирски овозможи оживување на амбиентот, а со тоа се создаде и еден ретко
динамичен патос на целата игра“. последните два чина биле највисоко достигање.
на 19 април 1955 година, турската група ја прикажала својата втора премиера,
комедијата „Заеднички стан“ од Драгутин Добричанин. не се очекувал поголем
успех, ако се имал предвид малиот број актери. вистинско изненадување бил успехот на премиерата, која „е пишувана само за сцена, која живо влијае на гледачите,
кои сакаат да видат драма која ќе ги прикаже и нивните секојдневни претставници
и проблеми во животот, како што е случајот со станбеното прашање... режисерот
створил вешта комбинација на претставата која предизвикува смев, а во исто
време наведува на размислување, врз поодделни добро искристализирани ликови
во пиесата“. посебно бил успешен последниот чин, во кој публиката пред себе гледала „мал, но амбициозен ансамбл, кој заеднички бара пат кон подобри остварувања“. рецензентот ги издвојува улогите на Муса Халим, „кој извонредно се претстави со улогата на Дедо Боге. За него треба да се каже дека низ целата претстава покажа еден свој автентичен хумористички патос“; Шерафетин неби (Драгиша) „успеал
да се најде сам себеси“; Хаџер Фета (лула) „го потврди својот талент“; себахат јашар
(ната) „покажа вештина во барањето подлабоко да вникне во ликот“; Биназ салих
(тетка пола) „во значителна мерка задоволи“; Џихат јашар (пепи) „со својата надворешност успеал да проникне во ликот“; Љутви сејфула (Миша) „не го дал очекуваниот резултат“. во епизодни ролји настапиле идриз емин, Мустафа рамиз, Фарук
огражден и рамадан Махмут.6
пред полн салон, турската група со „Џафербеговица“ постигнала „завиден
успех“. пиесата била преплавена од вметнати песни и ора кои драмата ја направиле премногу забавна. успешна сценографија; смела режија која ја спасила претставата од кич. Мошне успешен Љутви сејфула, кој ја пленил публиката, потоа незакет
јашар во насловната улога, и саит саити.7
на самиот крај од сезоната, турската група ја прикажала премиерата на „квеј
лон“, според романот на перл Бак „источен ветар – западен ветар“, во драматизација на војмил рабадан. Драматизацијата успешно го пренела на сцена судирот на
исток и Запад, меѓу традицијата и современоста. режисерот саша Маркус „сериозно пристапи кон оваа кинеска средина, а притоа не заборави драмата да ја доближи колку што може повеќе до нашиот гледач“. насловната улога ја играла ајтен
салих „на убава актерска височина“. Шерафетин неби, како лекарот ванг кунг, „ја
разбрал психологијата на оваа личност“. Хаџер јакуп, како американката Мери –
„најубаво остварување во оваа претстава. оваа надарена аартистка даде сè од себе
и создаде вистински тип американска жена со модерни сваќања, но чувствителна“.
сценограф бил тома владимирски, а сценската музика била на кирил спировски.8
од своето формирање, Малцинскиот народен театар постигнал добри резултати. создал млад способен артистички кадар, па и режисери, уметнички раководители за одделни пиеси. тој, борејќи се со сите тешкотии, успеал да им ги скрши
копјата на сите оние кои сакале да создадат самоволие и несогласие во колективот.
веќе можело да се издвојат одделни успешно поставени и одиграни претстави,
како „квеј лон“, „Монсерат“ и „Џафербеговица“.
по конкурсот за прием на нови артисти, бројот на актерите изнесувал 38 члена,
со желба да се зголеми на 40 за двата ансамбла. За наредната сезона се планирал
курс за артистичкиот кадар, кој би ги пополнил своите знаења за театарска уметност, а професори би биле истакнати културни и театарски работници. За публиката ќе се организирале разни литературни драмски вечери со избрана програма,
низа весели вечери, разговори во вид на драматуршки предавања пред секоја премиера, разни изложби, „викенд претстави“ и слично. За драматург и режисер во
театарот бил назначен саша Маркус.9
тодор николовски успешно ја драматизирал и ја режирал необјавената новела
на Мустафа карахасан „сузана“. публиката со долги аплаузи ги поздравила текстот,
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режијата и актерската игра. премиерата на „сузана“ била изведена успешно, првин
поради добро третираната и успешно разјаснетата идеја, и второ – поради колективното залагање на драмскиот ансамбл за поуспешно реализирање на пиесата.
артистите Шерафетин неби (ахмет-ага), Љутви сејфула (Халим-ага), Џахит јашар
(аслан-бег), незакет јашар (сузана), Хаџер јакуп (Фатима) и себахет јашар „се претставија со одлични креации, со што дадоа гаранција дека ’сузана’ може да привлече публика секогаш, само ако се игра како на премиерата.10 премиерата била на
1 октомври 1955 година.
со премиерната изведба на „расиминиот севдах“ од ахмет Муратбеговиќ, прикажана на 18 декември 1955 година, режисерот од турската група во Малцинскиот
народен театар Шерафетин неби „првпат така компактно успеал да ги реши сите
сцени. инаку, досега овој талентиран артист како режисер немаше некои нарочни
успеси. како и обично, на репертоарот на овој театар се поставуваат полесни
пиеси, кои би привлекле што повеќе публика со просечен театарски вкус“. се истакнуваат актерите Хусеин ахмет, Љутви сејфула, Хаџер Фетах и Џахит јашар. Младиот
Хусеин ахмет, во улогата на речко, дал и повеќе од она што може да се очекува од
млад актер. Љутви сејфула „ја потврди својата наклонетост за играње комични
ролји“. Хаџер Фетах, како расима, прикажала обмислен лик, како што и во други
улоги успевала да долови лик „на сентиментална и пргава девојка, готова да го
жртвува и животот само да не го загуби својот сакан“. Џахит јашар, во улогата на
расим, го потврдил правилото дека е добар во секоја улога. на крајот, рецензентот,
не се согласувал со вака избраниот репертоар. „Малцинскиот народен театар веќе
треба на некој начин да ја преориентира својата досегашна репертоарска политика и да бара пиеси со повисок уметнички квалитет“.11

веќе наредната драма „празна лулка“, пиеса во 5 слики од современиот турски
поет и драмски писател неџати Џумали, „бара“ критичарот да му оддаде признание на театарот. имено, турската група со „празна лулка“ го забележала „својот
најсолиден настап пред не малобројната публика од турското малцинство во
скопје“. како проблем, во пиесата се третираат јуручките племиња-номади кои сè
повеќе се откажуваат од селењето од едно на друго место, како и проблемот на
мајката по загубата на единствениот син. во улогата на мајката настапила Хаџер
јакуп (Фатима) и постигнала голем успех: „таа од првата до последната слика на
пиесата знаеше да ја доживее судбината на несреќната Фатима. психолошки
најсилно доживеана беше нејзината креација во петата слика. со ова Хаџер јакуп
го потврди својот несомнен талент како артистка“. успех постигнале и Шерафетин
неби и Бинас салих. Љутви сејфула со „своето симпатично присуство, најдобар
успех постигна во кулминационата последна слика, кога сочувствуваше со болката на несреќниот али“. посебно внимание заслужуваат режијата на саша Маркус,
како и сценографијата на тома владимирски и музичката обработка на јуручките
песни од Живко Фирфов.12
пред крајот на сезоната, турската драма при Малцинскиот народен театар премиерно ја извел пиесата „пат кон злосторот“ од Мишко крањец, што, според
рецензентот, е „една од најслабите премиери на оваа група во последно време.
Што ни покажа таа премиера? секако една расцепканост на артистичкиот колектив што ја загубил почвата под нозете и не можел да се најде себеси, и покрај усилбите вложени од одделни артисти“. покрај донекаде и на места успешните креации на Шерафедин неби и Џахид јашар, „единствениот лик што на сцената успеваше да се одржи со својата животна верност е оној на Хаџер јакуп (ева). Другите
ликови, како и костимите што не можеа да нè потсетат на времето“, го потврдиле
неуспехот на сценската творба. „Мислам дека во иднина колективот на
Малцинскиот народен театар треба навреме да застане пред изведбите на слаби-

10

иљами емин: „сузана“,
„нова Македонија“,
28.10.1955 година.

11

иљами емин: премиера во
Малцинакиот театар,
„разгледи“, год. III, бр. 1 (53),
скопје, 1.1.1956 година.

1956

12

иљами емин: „празна
лулка“, „нова Македонија“,
4.3.1956 година.
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13

14

и. емин: „пат во злочин“,
„нова Македонија“,
13.8.1956 година.

и. емин: „Бисерни солзи“,
„нова Македонија“,
27.12.1956 година.

1957

15
и. емин: „интригите
на скапен“ на сцената
во Малцинскиот театар,
„нова Македонија“,
27.3.1957 година.

18

те премиери, и овој последен, неуспешен настап да биде добра лекција, како за
режисерите, така и за артистите и управата на театарот“.13
во Малцинскиот народен театар бил намален бројот на актерите, со што се стремело театарот да добие физиономија на аматерски и со помал број премиери, но
квалитетни изведби, да ја добие довербата на публиката. во таква ситуација, првата премиера на албанската (тогаш Шиптарската) група, со помош на актери од
турската група, „влева надеж дека во идните остварувања на оваа сцена го отргнува гледачот од оној лош впечаток што го има понесено од претставите на колективот во текот на изминатата сезона, што помина како најлоша“.
Малцинскиот народен театар отпуштил неколцина артисти, но и поголем дел,
главно талентирани актери, го напуштиле театарот. сè повеќе се заговарало
театарот да прерасне во аматерски. причините, пред сè, биле од политички карактер, а во овој период голем број турско население емигрирало во турција. театарот
останал без најверната публика и навлегол во сериозна криза.
„Бисерни солзи“ е првата премиера во сезоната што се одржала пред полупразен салон. темата била од сказните на „1001 ноќ“ и рецензентот заклучува дека „ми
се чини, турската група при Малцинскиот народен театар, сосем згрешила при
изборот на оваа мошне слаба ’комедија’, подобро речено бурлеска“. Благодарение
на актерите на главните улоги, „кои на секој начин гледаа да ја потенцираат позитивната страна на оваа пиеска-шега, се постигна некаков успех“. Хаџер јакуп, рамадан Махмут, Мушареф прека и Бинас салих со својата актерска игра донекаде ја
спасиле претставата од целосно фијаско. актерот Шерафетин неби се појавил во
трикратна ролја – носител на главната улога, сценограф и режисер.14

режисерот на Молиеровите „интригите на скапен“, саша Маркус, го зачувал
скапен како човек, а сите негови „измами ги зема како пат за задоволување интересите на другите, а никако и на своите интереси. така, добро е решен и финишот
на комедијата, кога скапен, и покрај тоа што е хуман во однос на другите, не е прифатен ниту од оние на кои тој им помагал од сè срце, а останува сам и поаѓа да се
слее со публиката“. позитивно е и оправдано поставувањето на „интригите на
скапен“ на сцената на Малцинскиот народен театар. Љутви сејфула (скапен) „заслужува да биде истакнат како лик кој навистина животворно играше на сцената – сè
до последниот миг кога скапен останува сам и напуштен од секого. Љутви сејфула
даде една од своите досега најуспешни улоги на оваа сцена, со што тој одново нè
увери во тоа дека е артист, и тоа талентиран, кому му лежат на срце карактеристични комични улоги“. во рамките на своите можности, задоволиле и рамадан Махмут, идриз емин, Шерафетин неби, Бинас сали, Хаџер јакуп како и Хасан Билал, дебитант на оваа сцена. „За радување е исто така настапот на Мухарем нијази
(леандр), кој во иднина може да даде и повеќе од она што го даде на премиерата на
’интригите на скапен’, се разбира, со поголемо и поенергично заложување“.
по повод најновата премиера, би требало да се каже дека Малцинскиот народен театар почнал да покажува напредок „и раздвижување во репертоарот, и во
иднина само уште еднаш можеме и на двете групи при овој колектив – турската и
албанската (тогашна Шиптарска) – да им ги честитаме првите успеси со ’интригите
на скапен’ и ’уличните музиканти’“.15
на 17 април 1957 година управата на Малцинскиот народен театар организирала
јавна дискусија за работата на театарот во следната сезона, во присуство на голем
број јавни и културни работници. по краткиот извештај на директорот на театарот,
Шуко авдовиќ, во кој навел дека театарот од 1950 година па до денес прикажал преку
1.200 претстави што ги посетиле повеќе од 100 000 гледачи, биле прикажани фрагменти од пиесите „сопружници“, „пат кон злосторот“ и „коштана“. повеќето од дис-
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кутантите се изјасниле Малцинскиот народен театар повторно да работи како професионален, а не на полуаматерска основа, а бројот на актерите од вкупно 12 вработени во двете групи, да се зголеми по можност за уште толку. на прашањето дали
театарот и понатаму ќе биде финансиран од локалните органи на власта, било предложено да биде финансиран од републичкиот совет за просвета и култура на нрМ,
бидејќи Малцинскиот народен театар бил единствен театар од овој вид во
Македонија.
За изнесениот репертоар за наредната сезона, повеќето од дискутантите биле
на мислење за овој важен и сериозен проблем да се организира посебна јавна дискусија, на која би било дискутирано за секоја пиеса одделно од предложените дела
за двете групи за наредната сезона.16

Малцинскиот народен театар работел со мал ансамбл. Затоа управата, имајќи го
предвид тој факт, ги подготвувал едночинките „Честитам“ од трифковиќ и „просидба“ од Чехов. и двете пиеси биле работени „грижливо“, како од режисерот така
и од актерите. општата оценка е дека „Честитам“ не е квалитетна едночинка, па би
можела да се замени со некоја едночинка на нушиќ или некој друг. Двете едночинки траат мошне кратко, што требало да значи да им се приклучи уште една едночинка. режисерот Шерафетин неби во обете пиеси ги нашол „најкарактеристичните
особености на ликовите“ и успеал да ги потенцира вистинските места, а особено во
„просидба“ актерите оделе „по логичен пат да ги бараат своите ликови, не запаѓајќи
во беспаќе и не заборавајќи дека едночинките бараат големо артистичко искуство,
исто онака како и секоја нормална добра драма“. и додека во режисерската работа
покажувал „сигурност и доследност“, во интерпретацијата на своите ликови степан
степанович („просидба“) и спиро Гробиќ („Честитам“) бил „поблед и понесигурен“.
Љутви сејфула (иван василевич) посебно се истакнал „со сета обоеност на прекрасниот текст и со сите нијанси на една мошне жива личност од една изминатост на
русија“. Бинас сали (наталија степанова) со својата игра задоволила. незакет али
(софка), слугинката, во „Честитам“, „најмногу се истакнува“. скромно но ветувачки,
настапил непостојаниот член на Малцинскиот народен театар Џемаил Максут
(стево Гробиќ). „во својата стандардност“ настапиле Љутви сејфула (јоаким) и Бинас
сали (Мара).17
Драмата „луѓе“, пред сè, го третирала проблемот на уништувањето на евреите
за време на втората светска војна. режисерот предраг Дишленковиќ го направил
она што го дозволувале конкретните услови на колективот и тој успеал да извлече
сè што можел. покрај режисерот, за успехот на премиерата секако биле заслужни и
двајцата носители на главните улоги – незакет али и Љутви сејфула. незакет, во
улогата на Мајката, покажал дека и по подолгото отсуство од сцената „сè уште има
вонредни артистички можности што во иднина можат да се развијат и повеќе од
она што таа ги создаде во ликот на смиљка“... Љутви сејфула (Митар) со успех ја
исполнил улогата, покажувајќи способност за толкување „како на комични така и
на трагични драмски текстови“ и, за да го поткрепи овој свој став, критичарот ја
навел неговата игра во „луѓе“ и во „скапен“. Шерафетин неби (саша) бил „симпатично остварување“. Бинас сали (симона) „покажа рутинерство во предавањето на
ликот на девојката“. Џемаил Максут (Филип) бил „пријатно доживување и само
можеме да очекуваме подобро од овој млад артист“. Мушареф прека (цаца) прикажала мошне интересна епизода. во улогата на стефан настапил идриз емин.18
турската драма при Малцинскиот народен театар ја завршила сезоната со четвртата премиера „алиш“, мелодрама од Хусеин сулејман, познат по написите за
историските паметници и настани. оваа драма му бил прв обид на полето на театарот и се покажала како мошне успешна и претставувала освежување во реперто-

16

и. е. Ч. „полуаматерски или
професионален?“ – јавна дискусија за идната работа на
Малцинскиот театар, „нова
Македонија“,
20.4.1957 година.

1958

17

и. емин: Две едночинки на
Малцинската сцена
(„просидба“ од Чехов и
„Честитам“ од трифковиќ),
„нова Македонија“,
25.1.1958 година.

18

и. емин: „луѓе“ во изведба
на турската група при
Малцинскиот театар, „нова
Македонија“, 5.4.1958 година.
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19

н. Зекирија: „алиш“ –
премиера на Малцинскиот
театар, „разгледи“ бр. 11,
15.6.1958 година.
20

и. емин: „скамполо“ – во
изведба на Шиптарскиот
ансамбл, „нова Македонија“,
21.10.1958 година.

21

и. емин: „Зона Замфирова“
на сцената на Малцинскиот
театар, „нова Македонија“,
17.11.1958 година.

1959
20

арската политика на театарот. пиесата била градена врз „сладникава реторика“,
љубовен исечок од ХIV век со богатство фолклор, народни поетски текстови, умотворби и „особено со чист сценски говор, кој инаку во оваа куќа ретко се слуша“.
настанот се случува во градот лом (Бугарија). Зејнепа е заљубена во алиш, но нејзиниот татко не сака да ја даде за сиромашен рибар. немоќен да се бори, алиш го
напушта градот. по три години, откако ѝ умираат родителите, Зејнепа, во придружба на својата гатачка, го бара во серез и таму дознава дека е во истанбул. кога веќе
се загубени сите надежи, по игра на случајот, се среќаваат. Дебитантите во режијата, Љутви сејфула и идриз емин, се држеле „за духот на пиесата, поставувајќи ја реалистички, и на повеќе места со зрела сигурност“. ваквата постановка дошла најмногу до израз во втората слика на првиот чин и во првата слика на вториот чин, кога
тие особено покажале „инвентивност и умешност во масовните сцени“. Бинас
салих (Зејнепа) својата улога ја предала со „извесна“ несигурност, но во монолозите и „психолошките контрасти“ била добра. се помнат монолозите со везената
шамија и дијалогот со гатачката дека „човекот живее додека верува“ и „човекот го
одржуваат страстите“ и други места. Љутви сејфула (Ќајата али-ага) и Мушереф
лозана-прекиќ (дадилката назли), како носители на пиесата, успеале да ги одржат
хуморот и сатирата; сејфула ги потврдил своите „творечки квалитети и убедливиот
сценски говор“, а и неговата партнерка Мушареф не заостанала зад него.
Џемаил Максут (алиш) бил „доста добар и со една прецизност формиран“, но
останал и „блед“ само со „единствената импозантност што улогата во себе ја носи“.
стиховите што ги говорел имале повеќе „декламаторски карактер“, а понекогаш
биле и „безбојни“.
рецензентот посебно го истакнува настапот на ајтен салих, во две улоги,
најблиската пријателка на Зејнепа и ќерката на кадијата од серез. таа и по три години отсуство од сцената, и двата лика ги оформила „со вонредна емотивност и сценска сигурност“.
Шерафетин неби (налбат) бил „навистина силен и убедлив, додека настапот на Фехми Груби (Мехмет ага), а особено на рамадан Махмут (ашчија), бил „доста симпатичен“.19
посебен проблем за театарот претставувал салонот на киното „Братство“, во кој ги
прикажувал своите претстави, така што поради кино-претставите останувале мошне
малку термини за претставите на театарот. Затоа сè повеќе се говорeло и за отворање
на мала сцена во која театарот непречено би ги одржувал своите претстави.20
турскиот ансамбл на Малцинскиот народен театар ја прикажал својата втора
премиера во 1958 година – „Зона Замфирова“ од стеван сремац. режисерот Шерафетин неби, откако успешно ја направил поделбата на улогите со мали исклучоци,
„ја доловува атмосферата на делото“. Мушареф прека (Дока) со оваа улога го „бележи можеби својот досега највидлив успех на сцената“. Љутви сејфула, како и секогаш во ликовите кои носат темперамент и хумор, ги „покажува сите свои креативни
можности“. незакет али (васка) улогата „ја предаде доста воздржано, но во целост
успешно“. рамадан Махмуд (Мане) го предал ликот „со сесрдно залагање“ и сосем
очебијни биле позитивните одлики... Шерафетин неби (Замфир), освен како режисер, настапил и во ролја, а истовремено негова била и сценографијата. За неговата
улога рецензентот пишува дека ја предал „со прилично погодени акценти“. како сценограф, „со сосем скромни решенија, привлечно ни го доловува бараниот амбиент“.
кај ајтен салих (Зона) во почетокот се чувствува „извесна статичност“, додека во вториот дел нејзината улога „доаѓа до израз“. во другите улоги, со помал или поголем
успех, настапиле: Бинас салих (таска), Фехми Груби (Манулач), идриз емин (коте) и
други, додека општиот впечаток од претставата бил позитивен.21

турската драма на Малцинскиот народен театар, пред преполна сала, премиерно ја прикажала втората премиера во оваа сезона, „Дали помина оттука млад
човек“ од чехословачкиот писател павел Хануш, а во режија и сценографија на
саша Маркус. публиката имала можност да се сретне со претстава која се разлику-
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вала од дотогашните мелодрами и битови претстави. За да ја заинтересира публиката, режијата ја затапила сатиричната страна на текстот, а повеќе ја потенцирала
„комичната, што ја раѓаат одделни сатирични сцени. саша Маркус успеал да создаде инвентивно решени слики во сите три чина.
Шерафетин неби се соочил со најкомплексната и најодговорна улога. „тој мораше да прави брзи скокови од еден до друг тип луѓе, притоа доживувајќи најразлични пресврти во доживувањата на своите повеќекратни ликови, за да успее да ни ги
долови наивните и чудни мечтаења на девојката Божана. Шерафетин неби слободно можеме да кажеме оти во оваа изведба го доживеа својот најголем успех на сцената.
сулејман Бинас ја толкувала главната женска улога и била „мошне убедлива во
предавањето на ликовите на потемпераментните девојки со кои во овие сатирични сцени се сретнуваше главниот јунак на делото“ и постигнала завиден успех, што
е гаранција за потенцијалните можности на оваа уметничка. комичарот Љутви
сејфула во улогите на критичарите се покажа на нивото на она што го познаваме
од неговите подобри настапи...
Четвртата и последна улога на авторот ја предал идриз емин „воздржано и со
нескриен шарм“.22
илхами емин во првите редови на својата рецензија пишува дека премиерата
на „Женачка и мажачка“ била една од послабите изведби на турската група и дека
актерите не можеле да ја доловат атмосферата, да ги откријат особеностите на јазикот на сатиричарот и хуморист јован стерија поповиќ. во последната, петта слика
со вистински пресврт во дејството „публиката можеше да присуствува на уметничка изведба“. режисерот тодор николовски, и покрај своето искуство, не можел да
постигне подобар резултат поради „расположливиот артистички кадар, за што
досега не еднаш и не на едно место е спомнато, кој не дава можност за реализирање на ништо повеќе“. лошата подготвеност на актерите, несовладаниот текст, несигурното движење на сцената, како и неупотребливиот превод, не дозволиле да се
направи ништо повеќе. незакет али (Момата) „ја спасила претставата од целосно
пропаѓање. таа покажала таква сигурност, што заслужила секаков респект.
Шерафетин неби бил втората светла точка од оваа претстава. и тој во улогата на
Младоженецот бил на завидно ниво, особено успешно маневрирајќи со пантомимските сцени“. Љутви сејфула (стројникот), „немаше потешка задача“, а идриз емин
(нејзиниот татко) „првпат покажа смисла за нијансирање на изразот“. „стандардни“
биле Бинас салих и Мушареф лозана во две помали улоги. критичарот препорачува да се отстранат „барем“ оние слабости што барале „сесрдна заложба“, за да се
биде на нивото на кое публиката била свикната да ги гледа.23

До воведување на киното, секоја недела двата ансамбла прикажувале по три
претстави, а сега им биле одземени неколку термини. Наскоро и тој проблем се
очекувало да биде решен со преуредување на новата сала во Театарот, за која
Околискиот народен одбор одобрил 5.000.000 динари.
и покрај фактот што во Малцинскиот народен театар во обете групи имало само
11 актери, работната атмосфера била на висина. Четворица актери од турската
група и седуммина од албанската (тогашна Шиптарска) требало да подготвуваат по
пет премиери годишно на обата јазика. премиерите редовно ги посетувале по
околу 400 посетители. со нешто помалку публика биле посетувани и подоцнежните претстави. пиесата „улични музиканти“ се одржала две години на репертоарот.
„самопрегорност и работливост, тоа било достаточна гаранција за натамошното
движење високо горе на факелот на културата – симбол на оваа куќа што уште
оддалеку се забележувал на зградата“.24
во изминатите сезони биле прикажани вкупно 32 претстави пред околу 10.000
гледачи. на турнејата по Македонија биле прикажани 16 претстави пред околу
5.000 гледачи, а на турнејата во космет – 9 претстави со преку 5.000 гледачи. според

22

илхами емин: „Дали одовде
помина млад човек“
на Малцинската сцена,
„нова Македонија“,
12.1.1959 година.

23

илхами емин: „Женачка
и мажачка“ на турски јазик
– на сцената на Малцинскиот
театар, „нова Македонија“,
16.3.1959 година.

24

Б.: убави резултати на
Малцинскиот театар,
„нова Македонија“, 12.3.1959
година.
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искажувањето на директорот на театарот Шуко авдовиќ, за наредната година се
очекувлаа преродба, бидејќи околискиот народен одбор одобрил 5.000.000 динари за адаптација на Малата сала, која би служела исклучително за прикажување театарски претстави и за одржување репетиции. За во иднина наместо по една претстава неделно, како што било дотогаш, ќе се прикажувале по 3–4 претстави неделно, со што би биле задоволени барањата на публиката. репертоарот за наредната
сезона сè уште не бил готов, затоа што тој бил условен со поголем број актери, а кој
ќе се зголемел за десетина. се очекувало да се решат финансиските проблеми, со
што би се подобрила техничката опременост на претставите, би се решил проблемот за преводи на драмските дела, за гостување на режисери и друго.

1960

25
Шуко авдовиќ: Десет
години на Малцинскиот
народен театар, „нова
Македонија“,
17.4.1960 година.

26

Б. в.: неколку премиери
– прославата започнува утре,
а завршува на 29 о.м.,
„нова Македонија“,
23.4.1960 година.

27

прослава
на десетгодишнината
на Малцинскиот театар,
„нова Македонија“,
25.4.1960 година.

28
илјами емин: „слепиот“
во изведба на турската група,
„нова Македонија“,
5.5.1960 година.
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во изминатите 10 години од формирањето и развојот на Малцинскиот народен
театар несебично помагале луѓе и од пошироката општествена заедница. со нивна
помош, бил формиран едногодишен студиски курс, кој придонесол младите неопитни артисти да стекнат знаења не само од теоријата на глумата, туку и со практично сценско мајсторство.
„на 24 април одново ќе се крене завесата на Малцинскиот народен театар, во
кој секоја недела ќе се прикажуваат по 3–4 претстави. новата сала ќе му овозможи
на театарот уште поубава перспектива. со засилена уметничка дејност, во иднина
тој ќе настојува да се оддолжи за сето она што го има сторено заедницата за неговото формирање, како и за постојаната грижа за неговиот развој.“25
„Десетгодишнината театарот ќе ја одбележи со богата програма, а ќе започне со
свеченото отворање на Малата сала што е изградена во зградата на Малцинскиот
народен театар (киното ’Братство’). почетокот на прославата ќе биде на 24 април во
10 часот изутрина, кога ќе се одржи и свечена седница на театарскиот совет, а
потоа ќе биде отворена изложба од работата на театарот. вечерта во 20 часот ќе
започне вечер со фрагменти, на која турската и албанската (тогашна Шиптарска)
драма ќе прикажат делови од драмите ’сопружници’, ’лисицата и грозјето’, ’Дали
помина оттука млад човек’ и ’пат кон злостор’, а ќе настапат и солисти на операта,
како и членови на Балетот. на 25 ќе гостува народниот театар од приштина со
’разбојници’ од Шилер, а на 26 ќе гостува народниот театар од скопје со ’Д-р’ од Б.
нушиќ. на 27 април турската драма ќе ја прикаже премиерата на ’слепиот’ од ведат
Медим тор, а на 28 ’Души’ од петар петровиќ-пеција, во изведба на албанската
(тогашна Шиптарска) драма.“26
на свечената седница на театарскиот совет реферат за десетгодишната работа
на театарот прочитал директорот на театарот, Шуко авдовиќ. на седницата присуствувале Димче Беловски, претседател на советот за култура на нрМ, авдо
Џиновиќ, претставник на народниот театар од Мостар (поранешен актер во предвоеното народно позориште во скопје), и управникот на народниот театар од
приштина, Хасан Меркули. по рефератот биле доделени награди, спомен-дипломи
и пофалби на истакнати театарски работници и соработници на театарот. на крајот,
учениците од турското училиште прикажале културно-уметничка програма, по што
била отворена изложбата за дотогашната работа на театарот.27
прва премиера во 1969 година на турската трупа при театарот на малцинствата била пиесата во три чина „слепиот“. режисерот илија Џувалековски дал сè од
себе да им овозможи на „ликовите од оваа пиеса ... да дадат добри артистички остварувања“. Шерафедин неби (слепиот) „се чувствувал наполно сигурен во доловувањето на ликот на човекот“. по него бил вреднуван „секогаш симпатичниот артист
на Младинската сцена Љутви сејфула, кој кон галеријата свои успешни остварувања го придодава и ликот на Чичкото“. успешен бил и Бинас салих, кој ја остварил
својата досега најдобра улога.28
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турскиот театар ја прикажал „кула вавилонска“ од Душко роксандиќ како втора
премиера во сезоната. режисер и сценограф на пиесата бил саша Маркус. За најновата премиера било речено дека „значи пријатно доживување во границите на
претензиите на нејзиниот автор... режијата на саша Маркус... реализирала едно и
полчасовна пријатна забава за гледачите“. режисерот успешно ја приспособил пиесата кон конкретните услови на сцената. Љутви сејфула бил на нивото на своите
најдобри улоги. „тој просто владееше со сцената, при што наидуваше на одличен
прием кај публиката“. со мошне привлечна улога по подолга пауза се појавил и
ајтен салих. со успех ги исполниле задачите и другите двајца учесници во изведбата: Шерафетин неби и Бинас салих.29
турскиот ансамбл ја отворил сезоната со драматизираниот текст на стеван
сремац „нашиот ревизор“, во режија на Мирко стефановски. критичарот е незадоволен од изборот на пиесата. и покрај обидите на режисерот да извлече интересни
детали, какви што постојат и ја освежуваат претставата, не може да се биде задоволен. Љутви сејфула настапил во две улоги и со ликот на сирано „е едно од најсимпатичните остварувања во ’нашиот ревизор’, што покажува дека Љутви сејфула е
артист со огромни артистички можности, на кој може да им завидува и секој реномиран драмски колектив“. Бинас салих (Жената на учителот) пријатно изненадила. ајтен
Шик дала симпатичен лик. Џемаил Максут (капетанот) создал забележителен лик.30
успехот на најновата премиера „светилник““ од перо Будак на турската група е
резултат на залагањето на сите, почнувајќи од актерите и режисерот, сè до сценографот и преведувачот. режисерот Мирко стефановски „до максимум ги искористил расположливите мошне скромни артистички сили... успевајќи да создаде претстава која ќе го задоволи вкусот на публиката“. Љутви сејфула (Мате) бил најцелосен и најубедлив. Бинас салих (луче) исто така била мошне добра и сè повеќе ги
откривала своите можности. За пофалба бил и трудот на неџати Зекерија, кој успеал да даде „мошне течен и воедначен превод на делото“.31

Ако се проследува репертоарската политика на Турската драма од првата
изведбата на „Сомнително лице“ во 1950 година па сè до денес, може да се забележат неколку поважни етапи во нејзиниот развиток. Ослободувајќи се од ден
на ден сè посмело од присутната зависност од репертоарите на другите театри,
откривајќи нови перспективи и сè посигурни насоки, Турскиот театар го поминуваше својот неизоден пат. Се бореше, од една страна, со неговата младост,
недоволното искуство, отсуството на поголем број стручни кадри и извори за
избор на драмски дела, неразвиената домашна драматургија, и, од друга страна,со огромниот интерес за населението и барањата да се задоволат сите структури на публиката. Годините по формирањето Театарот ги поминуваше без своја зграда и работеше во провизориуми, што доведуваше до репертоарски осцилации, несигурност и пропусти. Тоа е една од причините што во почетокот се
поставуваа пиеси гледани на сцената на МНТ, потоа поголем број актовки од
Нушиќ и Чехов, некои фолклорни пиеси, мелодрами и слично. Мошне позитивно во тој период е присуството на повеќе дела од Молиер – „Вообразен болен“,
„Со сила лекар“, „Жорж Данден“ – што речито говори дека во колективот постоеле амбиции да се мине на поквалитетни текстови и за сознанието дека тие
се гаранција за натамошниот развој. Во 1953 година Театарот ја доби својата
нова зграда лоцирана во непосредна близина на Бит-пазар, која ја дели со киното и библиотеката. И понатаму уште долго ќе се провлекуваат фолклорни пиеси
со проблематични литературни вредности, но и сè повеќе забележителни
драмски дела, како што се „Квеј Лан“ од Перл Бак, „Монсерат“ од Роблес, „Лажго“
од Голдони и други што ќе ја навестат новата репертоарска ориентација. Во овој
период имаше уште две праизведби на две драми од домашни автори – „Изгубениот рај“ од Муртеза Пеза и „Сузан“ од Мустафа Карахасан (1955–56).

29

и. емин: „кула вавилонска“
на Малцинската сцена,
„нова Македонија“,
21.5.1960 година.

30

и. емин: „нашиот ревизор“
на Малцинската сцена,
„нова Македонија“,
18.10.1960 година.

31

и. емин: „светилник“
на Малцинската сцена,
„нова Македонија“,
20.12.1960 година.
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Големата рестрикција на кадарот во 1956/57 година го довела Театарот во
мошне тешка ситуација. Настанал кризен период. Се провлекле и проблематични текстови, како „Два наредника“, „Улични музиканти“, „Расиминиот севдах“
итн., но сепак доминираа успешни репертоарски потези, како „Златен песок“ од
Гавриловиќ, „Лисицата и грозјето“, „Пат кон злосторот“, „Светилник“, „Мирандолина“, „Скапен“ и други. Така, праизведби доживеаја делата „Алиш“ од Хусеин
Сулејман (1958, 1962, 1974), „Суртук“ од Шерафетин Неби (1957/58), „Шахот-штрк“
(1960/61).

1961

32

Шукри рамо: „Шахот-штрк“
на турски јазик,
„нова Македонија“,
8.4.1961 година.

33
и. е.: новини
од Малцинскиот театар во
скопје – Мошне успешна
турнеја, „нова Македонија“,
17.6.1961 година.

34
Малцинскиот театар
во новата сезона: рекорден
број премиери,
„нова Македонија“,
26.6.1961 година.

35
и. е.: Малцинскиот театар
во оваа сезона: Забележлива
активност,
„нова Македонија“,
14.12.1961 година.
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турскиот ансамбл на Малцинскиот народен театар „мошне успешно и импресивно“ ја прикажал пиесата „Шахот штрк“ од илхами емин. сите артисти од составот на турската драма, на чело со Шерафетин неби (Шахот), Љутви сејфула (везирот), Мухарем Шаичи (евнухот) и Џемал Максут (кашмир) „успеаја да дадат креации од повисок стил и заслужено ги освоија аплаузите на премиерната претстава, успешно режирана од саша Маркус и во убава сценографија на тома владимирски. Занимливите слики во изобилие бои, проследени со привлечни мелодии
и јасна дикција на интерпретаторите, го претставуваат основниот елемент од
живиот почеток до малку недоречениот крај на оваа инаку мошне привлечна
сценска сказна“.32
турската и албанската (тогашна Шиптарска) драма заминале на турнеја од 10 до
30 мај со претставите: „Манде“ од Марин Држиќ, „парите се отепувачка“ од ристо
крле, „алиш“ од Хусеин сулејман и „Шахот-штрк“ од илхами емин. Биле посетени
Гостивар, селата Боговино и Чегране, Дебар, струга, охрид, селото крање, потоа
Битола, тетово, ресен и други места. прикажани биле вкупно 34 претстави со над
13.500 посетители. посебно голем интерес за претставите покажале жителите на
посетените села. имало случаи кога на претставите доаѓале селани од најоддалечените места, пешачеле и по десетина километри за да дојдат во селото каде што
се одржувала претставата.33
За наредната сезона Малцинскиот народен театар предвидел да прикаже 14
премиери, од кои 4 за деца.
турската група јубилејот на револуцијата ќе го одбележи со премиерата на
„Златниот песок“ од Жика Гавриловиќ, а во репертоарот за следната сезона се предвидуваат: „сирото мое паметно дете“ од конфино, „Досетлива девојка“ од лопе де
вега, „Блудница достојна за почит“ од сартр и „Ханка“ од самоковлија, како и детските пиеси: „јуриш“ на Душан вујатовиќ и „царевата нова облека“ според андерсен.
и двата ансамбла предност ќе ѝ дадат на домашната драма од малцински автори.34
Малцинскиот народен театар со претставата „парите се отепувачка“ гостува на
градилиштето на автопатот куманово, а по повод 15-годишниот јубилеј на приштинско позориште гостува со „небесен одред“ од лебовиќ-обреновиќ и „Златниот
песок“ од Живорад Гавриловиќ. Договорено е гостување во улцињ, Задар, тузла и
Мостар, а постојат изгледи за гостување и во Бања лука и сараево. направен е договор за меѓусебни редовни гостувања на Малцинскиот народен театар на сцената на
Младинско-детскиот театар и обратно. За идната година се предвидува да се примат
нови актери, а ќе се распише конкурс за домашна драма. од идната година театарот
ќе добие и постојан режисер, кемал лила, кој е студент на Љубљанската академија,
а кој во февруари 1962 година како своја дипломска претстава ќе ја режира
„Блудница достојна за почит“ од сартр. како гости ќе режираат Богољуб јефтиќ од
Загреб и крум стојанов и Димитрие османли од скопје.35
на „Златниот песок“ од Живоин Гавриловиќ му недостасува поголема драмска
силина, „но и од овој просечен текст режисерот киро Ќортошев успеал да го извлече максимумот и гледачите ја напуштија претставата со позитивен впечаток.
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успехот на режисерот се гледа во вајањето на секој лик, а сите заедно создале компактна игра која е за одбележување.“
Љутви сејфула (Шемсо) и Шерафетин неби (Богдан) успешно ги креираат ликовите. незакет али (јака) и Џемаил Максут (Бошњак) се исто така мошне добро уиграни. во другите улоги успешно настапуваат ајтен Шик, Мејди Барактари, Фехми
Груби и Хајредин Гаши.36

во последните две години финансиската состојба во Малцинскиот театар полека почнала да се средува, за разлика отпорано. Било крајно време да се посвети
поголема грижа за несоодветната состојба со фундусот на декорот, реквизитите,
гардеробата, како и за конечно комплетирање на двете драмски групи со потребниот број уметнички и технички персонал. театарот, поради малите можности уште
повеќе да ја подобри финансиската положба, побарал учество и на републиката,
поточно сакал да стане републичка установа. од распишаниот конкурс за артисти,
комисијата предложила 6–7 пријавени кандидати кои поседувале квалитети за
артисти. Меѓутоа, околијата немала пари за ова, а немала пари и за турнеите по
селата на околијата и низ републиката. неколку години се правеле напори театарот
да добие камион и автобус, или едното или другото, со што гостувањата би биле
поевтини. акутен проблем бил станбеното прашање, без чие решавање не било
можно нормално функционирање на театарот...
во Малцинскиот народен театар, на турската сцена, по четврти пат била поставена „коштана“ од Бора станковиќ. „овојпат таа минува во знакот на еден мошне
добро остварен лик, кој треба да се издвои како посебен квалитет на изведбата, а
тоа е ликот на Митке во исполнение на Љутви сејфула“. тој и порано ја има играно
истата улога но овојпат ја „надраснува“, така што неговите креативни можности
доаѓаат до полн израз во оваа изведба на „коштана“. режијата на тодор николовски
била „коректна“, како и ликовите на Џемаил Максут (аџи тома), Шерафетин неби
(арсо), Марк Марку (Гркљан), незакет али (коштана). Љутви сејфула „создава лик
кој по силината слободно може да се мери со најдобро реализираните ликови на
Митке кај нас“.37
режисерот тодор николовски во постановката на „Ханка“ со турскиот ансамбл
при Малцинскиот народен театар се движи „воздржано, но доволно функционално“. тоа смирено ги потенцира „битовите елементи на делото при оживувањето на
главните ликови“. преводот на неџати Зекерија е добар и сценски динамичен „но
недоволно усогласен со циганскиот жаргон, така што се добива впечаток дека сите
зборуваат на најчист литературен турски јазик. ајтен Шик (Ханка) „успешно ја доловува комплицираната личност. таа е еднакво убедлива како во движењето на сцената, така и во својот сигурен сценски говор“.
Џемаил Максут (сејдо) „постепено се формира како солиден артист. До неодамна артист со скромни уметнички квалитети, тој сè повеќе нè убедува во своите креативни можности“. За Шерафетин неби (Мечкарот) пишува: „интересно е дека навидум мала, сосем неважна улога неочекувано го претставува најсимпатичното артистичко остварување во ’Ханка’, со што на дело е потврдена старата вистина дека не
постојат мали и големи улоги, туку добри и лоши артисти“.
Задоволуваат и улогите на незакет али, Љутви сејфула, Мехди Бајрактари. рецензентот, голема реткост во театарската критика, посебно го истакнува осветлителот ахмет сабит, „со чија заслуга сите 4 слики добија во поефектното оживување
на дејството“.
За турските деца прикажана е пиесата „јуриш“ од Душан вујатовиќ, во режија на
спасе нелов. пиесата ја гледале 1101 ученик од училиштата „тефејуз“ и „вук караџиќ“ во скопје. Детските претстави на турски и албански јазик се прикажани 10
пати. на 16 мај е прикажана „коштана“ за наставниците.

36

Две премиери
во Малцинскиот театар
– а. алин: „небески одред“;
и. емин: „Златниот песок“,
„нова Македонија“,
18.12.1961 година.

1962

37

и. е.: Љутви сејфула како
Митке во „коштана“,
„нова Македонија“,
24.1.1962 година.
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38

и. емин: „тахир и Зухра“
на Малцинската сцена
„нова Македонија“,
30.10.1962 година.

1963

26

на својата турнеја низ Македонија, Малцинскиот народен театар прикажал 40
претстави. „не можевме да ги задоволиме желбите на сите оние кои сакаа во нивниот град или село да приредиме повеќе претстави, бидејќи со тоа би ни се нарушил планот на турнејата“, вели директорот на театарот Шуко авдовиќ. „како во градовите така и во селата, особено теарце, сараќино, Боговиње, Чегране, вруток итн.,
бевме пречекувани повеќе одошто можевме да се надеваме. во некои села претстави одржувавме и пред повеќе од илјада гледачи“. особена помош за организирање на настапите и прибирање на публика имаат од селските учители.. следната
премиера е „слава и осаменост“ според расказот „патувањето на алија Ѓерѓелез“
од иво андриќ, а во адаптација на иљами емин и режија на илија Џувалековски.
романтична љубов помеѓу тахир и Зухра, источничка варијанта на ромео и
јулија, народска распеаност и филозофско размислување исполнето со афоризми,
изреки и поговорки. режијата и драматизацијата со желба кон „што е можно
поефектно драмско боење на настаните и ликовите, кое може да се смета за успех
на постановката. се избегнува препотенцираната разводнетост и сентименталност, а нивната отсутност е надополнета со давање низа детали кои го донесуваат
пред гледачот светот на сарајот на Баба-хан, кој врие од интриги и меѓусебни озборувања, а и пресметки, и сè ова успешно вкомпонирано околу прекрасната љубовна приказна за тахир и Зухра, овие двајца бесмртни љубовници од истокот, како
сличните истории за лејла и Меџнун, Ферхати и Ширин и уште толку други“.
публиката, на која ѝ е позната приказната, топло ја прима претставата, а и затоа
што сценографијата на тома владимирски и костимите на рада петрова помагаат
да се почувствува амбиентот на сарајот. успехот би бил поголем ако заради десетте слики претставата не е развлечена и не изгледа расцепкано. посебно одбележување заслужува Љутви сејфула (назим), Шерафетин неби (везир), Џемаил
Максут (карабатир), Мехди Бајрактари (тахир), Фехми Груби (Батир), Бинас Шик
(јилдиз), ајтен Шик (Зухра). привлечно се претставуваат и најмалите „артисти“
Фирдауз неби (тахир на мали години) и Махмут Ѓукшен (малата Зухра). во претставата не треба да се заборави придонесот на неџати Зекерија за преводот на
текстот и стиховите.38

турската група уште во декември или во почетокот на јануари требало да ја прикаже премиерата на „слава и осаменост“ според новела на андриќ. се очекувало
да почнат и подготовките на детската пиеса „царевата нова облека“ според андерсен. потоа турската група ќе започне со подготовката на сартровата „Блудница
достојна за почит“ или „Моето бебе“ од Жак конфино.
Малцинскиот народен театар го зголемил бројот на своите редовни претстави,
односно покрај по трите редовни, неделно се одржувале и по две претстави за ученици. Малцинскиот народен театар бил во контакт со Македонскиот народен театар за настапи на одделни ансамбли на сцената на Малцинскиот народен театар.
Меѓу првите премиери на турскиот ансамбл при Малцинскиот народен театар
пред десетина години била „сомнително лице“ од нушиќ, а сегашната изведба била
во нова режисерска и сценографска концепција, како и со нова поделба на улогите. новина во оваа постановка бил новиот приод кон делото, исмевање на суровоста, тапоглавоста и глупоста на полицискиот апарат на предвоена србија... петре
прличко во својата концепција ја „потенцира сатиричната нишка на делото, при
кое комичните ситуации би биле само затоа за да ги исполнат оние места каде што
би се почувствувало извесно развлекување и монотонија во расветлувањето на
настаните и ликовите“. Заслуга за успехот на претставата, покрај режисерот петре
прличко, имал и Љутви сејфула (јеротие), чиј лик можело слободно да се вброи во
најдобрите „улоги од репертоарот на овој талентиран артист. неговата доминација
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над другите улоги била толку очигледна, што тоа на крајот придонесло и другите
протагонисти да се чувствуваат некако поповлечени во себе“.
За одбележување била играта на рамадан Махмут (Жика) и донекаде на незакет
али (Марица), на Џемаил Максут (виќо) и Зија Бериша (јоса). „во целост ’сомнително лице’ на сцената на Малцинскиот народен театар претставува солиден труд на
своите реализатори“.39
Малцинскиот народен театар секоја сезона поставува и по едно дело наменето
за најмладите, кое честопати го гледаат и возрасните. режисерот спасе нелов
рекол дека во пиесата „царевата нова облека“ се исмејуваат глупоста и ограниченоста на власта и здравиот разум и смислата за хумор кај народот. во интерпретацијата настојувал да го прикаже стилот на комедијата дел арте кој бил погоден за
ваков вид пиеси. костимографот рада петрова изјавила дека костимите ги решавала повеќе „имагинарно, но сепак како точка за тргнување ми служеа костимите од
периодот на кинеската династија Минг. во моите костими има доста стилизација,
накитеност, која одговара на една бајка, и доста фантазија“. актерите присутни во
редакцијата на „нова Македонија“ Љутви сејфула, Шерафетин неби и Мејди Бајрактари го истакнале настојувањето на театарот редовно да поставува детски пиеси на
својата сцена.40
концепцијата на режисерот спасе нелов била не само да забавува туку да го натера гледачот да размислува по претставата. претставата имала динамична мизансцена и со неочекуваните режиски решенија ја издигнал на завидно ниво. најуспешен бил ликот што го остварил Љутви сејфулах (Чин) кој со усет за духовитост „а
посебно со потцртување на комичноста во текстот тој покажа дека спрема условите умее да биде колку трагичар толку и комичар“. најсимпатична улога била онаа
на Шерафетин неби (царот). „тој релјефно ја извајал оваа навидум споредна улога,
така што секоја негова појава предизвикуваше задоволство и одобрување“. успешно се претставиле и Фехми Груби (Фах), Џемаил Максут (Шен) и ајтен Шик (царицата). „Шареникавоста на костимите на рада петрова и стилизираната сценографија на трајче јанчевски многу придонесоа за убавиот успех на оваа претстава“.41
катастрофалниот земјотрес на 26 јули ја урна зградата на театарот. ансамблот се
лоцира под шатори во сарај, каде што беа сместени и другите театри. оттаму секој
посебно настапуваше по шаторските населби во градот и околината каде што беа
сместени граѓаните на скопје.

Да се направат напори за составување репертоар што ќе одговара на различните афинитети и вкусови, и тоа: за градската, за селската работничка публика и за
школска младина, како и за учениците во осмолетки. пронаоѓање нови форми за
привлекување на публиката, а една од тие е отворањето сцена сред чаршијата во
летната сезона – од рана пролет па до доцна есен на отворено, во ановите како што
е капан-ан, кој треба да се адаптира и да се приспособи како туристичка атракција.
Да се зголеми бројот на артисти и во обете драми да изнесува по 15 артисти, или во
двете драми да има 30 артисти. Да се изнајдат можности за поголем број претстави
в град, в село, по школите, претпријатијата и фабриките.
До пред извесно време не била извесна судбината на зградата на Малцинскиот
народен театар и на киното „Братство“ во скопје. најпосле, деновиве е одлучено
зградата на Малцинскиот народен театар да се урне во март оваа година.
вработените во театарот се наоѓаат во мошне тешка ситуација, без простории, без
работа на двете драми.42
во деновите кога се решава дали да се урне зградата на Малцинскиот народен
театар, двата ансамбла засилено ги подготвуваат своите премиери, без да знаат

39

и. емин: „сомнително лице“
на Малцинската сцена,
„нова Македонија“,
7.3.1963 година.

40

к. Г.: „царевата нова
облека“ премиера на турски
јазик, „нова Македонија“,
20.4.1963 година.

41

наџи ндоци: една успешна
претстава за најмладите,
„нова Македонија“,
26.4.1963 година.

1964

42

и Малцинскиот театар
ќе се урива. по долги
дискусии, уривањето
е одложено за март,
„вечер“, 6.2.1964 година.
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43
к.: Две премиери
на Малцинскиот театар,
„вечер“, 6.3.1964 година.

44

наџи ндоци: Две обнови
на Малцинскиот театар,
„нова Македонија“,
19.3.1964 година.

45
в. а.: Малцинскиот театар
во оваа сезона: Два ансамбла
– четиринаесет премиери,
„нова Македонија“,
10.9.1964 година.

46
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Б. петровски: по искуството
со двата монтажни театри.
Малцински повторно
од цврста градба, „вечер“
27.11.1964 година.

каде ќе најдат простор за прикажување. турскиот ансамбл ја подготвува претставата „Човек без лице“ од Шерафетин неби, во негова режија. тоа е мелодрамски
текст, проследен со пеење. во моментов не се решени повеќе суштински прашања.
„имено неговата постојана локација и неговото име: Малцински театар, кој ни
најмалку не одговара на нашите уставни одредби. кај нас нема малцинство, туку
народности и затоа оваа културна институција би требало што поскоро да добие
соодветно име. се очекува во најскоро време да се објави како ќе се вика сегашниот Малцински театар“.43
„Човек без лице“ од Шерафетин неби е мелодрама со сериозни внатрешни
судири. „тоа е слика на едно одамна одминато време, исполнето со социјални противречности во кои е испреплетена љубовта меѓу двајца млади“. претставата претставувала „една хомогена сценска изведба што спаѓа меѓу најуспешните остварувања на сцената на Малцинскиот народен театар“. покрај Шерафетин неби, во
претставата се истакнале и незакет али, радмила Максути и Љутви сејфула. во
другите улоги настапиле Бинас сали, Дијана вокши и енвер Дардишта.44
во двете етапи на турнејата која траела 34 дена, почнувајќи од април па сè до
крајот на јуни, Малцинскиот народен театар се претставил пред публиката во
градовите и селата на тетовска, охридска и Битолска околија. Било решено е тој
да работи во салата на работничкиот дом сè до изградбата на новиот театар.
турската драма планирала да ги подготви: „протекција“ од Бранислав
нушиќ, „измама“ од Глишиќ, „скапен“ од Молиер, „коштана“ од Бора станковиќ
и две детски пиеси од Младен Широла. како режисери, покрај Ќемал лила било
договорено да се ангажираат гости од приштина, Белград. Малцинскиот народен театар годинава ќе работел со ансамбл зголемен со уште 8 артисти и комплетен технички персонал. во план било и гостување во нр Бугарија со
„сомнително лице“ и со „коштана“, како и нивно гостување во скопје. постоела
голема надеж кај вработените дека до крајот на годината ќе се најдат во новиот
монтажен театар, чија изградба почнала неодамна, во непосредна близина на
јаја-пашината џамија. во овој привремен објект се надевале дека ќе можат нормално да работат.45
Меѓутоа, пристигнала неочекувана и неверојатна вест дека Малцинскиот
народен театар нема да се гради како монтажен театар. преселувањето од сала
во сала ќе продолжело до 1966 година кога, според плановите, би била готова
ѕидана зграда на театарот. веднаш по земјотресот, кога се планирале двата
денес речиси готови театри, во план била и изградба на монтажен театар и за
Малцинскиот народен театар. но, поради постојаното одложување на изградбата на двата театра се донело решение да се гради ѕидана зграда, бидејќи времето на траење на градбата на монтажен театар не било ништо покрстко. ова
решение на управата на Малцинскиот народен театар го прифатиле во
Градското собрание и така било договорено да се распише конкурс за проект на
идната зграда на театарот. До крајот на 1966 година, Малцинскиот народен театар би бил единствен патувачки театар во земјата, а за таа цел театарот набавил
автобус и своите технички уреди ги приспособил за ваква работа. во скопје ќе
прикажувал претстави во салата на работничкиот дом, во училиштето „Даме
Груев“ и училиштето во населбата Бутел. театарот требало се пресели од импровизираните бараки на местото на поранешната зграда, каде што добил поголеми монтажни објекти, во кои имало доволно место да ги врши сите подготовки
до конечното давање претстава. во моментот само Малцинскиот народен театар
прикажувал претстави во скопје. албанската драма веќе ја дала премиерата на
„нита“ од јосип креља, а турската „Доживувањата на скапен“ од Молиер. во подготовка биле „по полноќ“ на албански јазик и „јуриш“ за детската сцена.46 турската драма премиерно ја извела „Чудак“ од назим Хикмет, претстава во која
како режисер дебитирал кемал лила.
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во текот на 1965 година бројот на вработените варирал. во почетокот биле вработени 54 лица, додека на 31.12.1965 година тој број изнесувал 49. во групата на
оние на кои им бил откажан работниот однос се нашол и поранешниот директор на
установата Шукри авдовиќ, кој од 1.8.1965 година, по свое барање, заради одење
на нова должност, бил ослободен од страна на советот на театарот и на истата седница, со важност од 1.9.1965 година за в.д. директор бил назначен Мирко стефановски, драмски режисер во театарот. турската драма имала 11 артисти, од кои 4
жени, еден суфлер, а албанската имала 10 артисти, од кои 5 жени и еден суфлер. За
обете драми имало само еден инспициент и двајца режисери кои не биле врзани за
драмите, туку работеле и во едната и во другата драма. Било потребно секоја драма
да има по 15 актери најмалку, потоа костимограф, сценограф, лектор и друго.
стручно-техничкиот, административниот и помошниот персонал бил единствен за
двете драми. и овде бројот бил недоволен. во состав на театарот биле службите:
Шивална – машка и женска, гардероба, реквизита, електричар и изведувачкиот дограмаџиски и сликарски дел, како и постојниот возен парк од две моторни возила.
постојните служби биле слабо опремени и без позајмувања од други театри не
биле во состојба да ги обезбедат претставите. посебна тешкотија претставувал преведувачкиот кадар за пиеси, така што често се случувало да не може да се постави
делото поради непреведување, или пролонгирање на роковите.
театарскиот совет броел 22 члена, од кои 15 избрани од колективот, а 7 делегирани од Градското собрание. управниот одбор броел 6 члена и 6 заменици. на
состаноците се третирале проблемите околу локацијата на новиот театар, финансиските проблеми, годишните планови и завршната сметка, систематизацијата,
промената на името на театарот, организирањето прослава за 15-годишнината,
реклама, избори, гостувања во срМ, космет и нр Бугарија, моторни возила и потребата од нив, награди, разрешувања, именувања и друго.
во текот на сезоната 1964/65 биле прикажани 8 премиери, а биле изведени 71
претстава со 27.843 посетители.
во текот на 1965 година прикажани биле 8 премиери (по 4 секоја драма), со
вкупно 99 претстави, и тоа во: скопје 19 со 3.640 гледачи; ср Македонија 52 со
15.660 гледачи; космет 4 со 1.200 гледачи, нр Бугарија 13 претстави со 10.200 гледачи. За време на редовната турнеја низ Македонија, биле посетени повеќе од 30
села и центри, како: тетовско, Гостиварско, кичевско, Дебарско, струшко, охридско, ресенско, Битолско и кумановско. албанската (тогашна Шиптарска) драма прикажала вкупно 75 претстави со 20.575 гледачи, а турската 24 претстави со 11.550
гледачи.
во текот на јули 1965 година театарот со турската драма му ја вратил посетата
на естрадниот театар „васил Друмов“ од коларовград, каде што прикажале претстави, како и во разград, трговиште, русе, силистра, толбухин и провадија. на турнејата биле прикажани претставите „коштана“ и „Чудак“ „Чудак“ била во режија на
кемал лила, негово прво режирање, односно дебитирање како режисер..
во текот на јуни, естрадниот театар „васил Друмев“ од Бугарија ѝ гостувал на
турската драма и претстави прикажале, покрај во скопје, во приштина, призрен,
тетово, Гостивар, охрид и Битола. тој театар прикажувал и естрадна програма.
неопходно било потребно да се реши прашањето за директор, за постојана
сала и сцена, да се забрза проектот за новиот театар, да се среди финансиската
положба, да се обезбедат определен број станови, да се средат личните доходи, да
се донесат основните правни акти и да се распише конкурс за пополнување на
потребните работни места.
премиерите на „нажалена фамилија“ и на „Малите птичари“ се планирало да се
одржат во салата на работничкиот дом и во англиските монтажни училишта со
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добри сали, односно во училиштата „Живко Брајковски“ во Бутел, „Даме Груев“ во
Чаир и „тефејуз“ на Бит-пазар. изведбите немало да се ограничат само на овие
пунктови. новите изведби ќе биле прикажани и во простории на Железарницата,
стакларницата, оХис, слога, Маврово, Гранит, Бетон, потоа во радуша, јегуновце и
Генерал јанковиќ, како и во селата синѓелиќ, сарај, студеничани и Глумово.
театарот бил сместен во монтажни бараки кои овозможувале таму да се подготвуваат претставите, а генералните проби и настапите биле во работничкиот дом.
Малцинскиот народен театар на 15 септември заминал на турнеја низ Македонија,
да посети 27 градови и села во републиката. премиерите „вистината е мртва“ и
„крвави свадби“ се одржале во салата на народниот театар во скопје.

1966
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иван Мазов: Две претстави
на театарот на народности,
„нова Македонија“,
18.6.1966 година.

48

Мирко стефановски:
Мигови Што радуваат,
„вечер“, 16.9.1966 година.
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на 28 март 1966 година е отворена новата адаптирана сала на театарот на албанската (тогашна шиптарска) и турската народност во партерот на зградата на општествените организации (работнички дом). новиот салон на театарот, со привремен карактер, можел да прими 206 посетители. по тој повод, премиерно била прикажана пиесата „Мртвите не плаќаат данок“ од италијанскиот писател никола
Манцари, а во режија на Мирко стефановски. на свеченото отворање на новата
сала, присуствувале повеќе општествено-политички, јавни и културни работници,
меѓу кои и кемал сејфула, азем Зулфиќари, осман Мифтари, реис Шакири, Благој
попов, Љупчо ставрев, Хамзи река, Ѓоко Георгиевски и други.
на премиерата на „насилникот од тороз“ присуствувал и авторот на пиесата,
азиз несин. тој е истакнат писател и е претседател на Здружението на писателите
на турција. во пиесата настапиле артистите салаетин Билал, Љутви сејфула,
радмила Максут, Мезакет али и други.
Главна личност во „насилникот од тороз“ е нури сајнер, мал цариградски пензионер кој ќе доживее низа комични ситуации и покрај неговата природа ќе се
откријат и други од светот, кои очигледно не му се многу при срце на авторот. тоа
е светот на богатите, полицијата, како и политичко-партискиот живот во оваа земја.
тој како комедиограф се јавува како смел изобличувач на негативното во својата
околина и во своето време.
режисерот кемал лила настојувал „што почисто да се пласира на сцената комичниот збор на авторот и во една специјална ситуација што повеќе да се види трагичната судбина на малиот турски човек и на неговата фамилија. во тој поглед, таа
имаше убави моменти. се истакнувале улогите на Љутви сејфула (нури сајнер).
рамадан Махмут и на младата сузан Максут.47
Шерафетин неби на текстот „украдена принцеза“ му пришол со поголема смелост, внесол проекции, светлосно звучни ефекти и послободни мизансценски
решенија, да гради спектакл-бајка. тој со сигурност го водел дејството и успеал да
создаде претстава „која е далеку над тоа – само да се гледа“. од ликовите во прв ред
биле Љутви сејфула (раскажувачот), Џемаил Максут (лу Ху), Мушареф прекиќ.
посебно интересни биле остварувањата на салаетин Билал (Хај Ху), енвер Беџет,
радмила Максут, Феми Груби (Херолд). во претставата дебитирала и младата емина
јашар (ти ви), „донесувајќи на сцената квалитети за кои раководството на театарот
во иднина треба да пројави поголемо интересирање“.48
во текот на 1966 година, просечниот број вработени работници варирал од најмалку 48 до најмногу 53. последниот број е состојбата на 31.12.1966 година. во почетокот на 1966 година било пристапено кон адаптација на долната сала во новиот
работнички дом, а за потребите на театарот. адаптацијата ја извршило претпријатието „јавор“ од скопје.
при крајот на 1966 година советот назначил двајца артисти, еден перикер-гример, еден дрводелец за обработка декор, еден сликар-изведувач. останало во 1967
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година да се зголеми бројот на артисти за двете драми како и бројот на суфлери,
инспициент, лектори и други.
во адаптираниот салон сцената била со мали димензии. Десната страна на салонот била застаклена површина, така што морало да се затемнува со завеси. висината на сцената била 4 метри, а отворот на порталот висок 3,5 метри и широк 7,35
метри. во склоп на сцената се наоѓале само две гримиорни и една мала репетициона просторија за проби „на маса“. обата ансамбла имале заедничка дирекција
и технички служби (со три работилници), дрводелска, шивачка и сликарско ателје.
во текот на годината, според, статистичките податоци кои се веродостојни, одиграни се: „Златно јајце“ – 27 претстави со 9110 гледачи; „нита“– 2 претстави во скопје
со 750 гледачи и 19 на гостување со 4.577 гледачи; „коштана“– 6 претстави со 1.750
гледачи; „вистината е мртва“– 1 претстава во скопје со 300 гледачи и 2 на гостување
со 780 гледачи; „крвави свадби“ – 3 претстави во скопје со 800 гледачи и 2 на гостување со 780 гледачи; „Мртвите не плаќаат данок“ – 9 претстави во скопје со 1.703 гледачи и 2 на гостување со 750 гледачи; „Дванаесетта ноќ“ – 4 претстави со 649 гледачи;
„украдениот принц“ – 13 претстави во скопје со 2.396 гледачи и 8 на гостување со
1.771 гледач; „сопружници“ – 1 претстава во скопје со 212 гледачи и 8 на гостување
со 1.501 гледачи; „насилникот од торез“ – 1 претстава со 210 гледачи.

во текот на 1967 година во театарот биле вработени 52 работника, од кои во албанската (тогашна Шиптарска) драма 13, во турската 13, во техничката служба 14 и
во општиот сектор, заедно се режисерите, 12 работника. театарот претставите ги
прикажува во приспособен салон на работничкиот дом. управата, односно општиот сектор и работилниците се сместени во бараки, додека магацинскиот простор се наоѓал во Момин поток под хангари. од ова се гледа дека театарот функционирал на три локации, прилично оддалечени една од друга.
во составот на драмите имало вкупно 26 члена, плус двајца режисери кои, според статутот на театарот, работеле и дејствувале како посебни единки, а во последно време имале и свои раководители на драми; за наредната година се зазел став и
финансирањето да се евидентира по работни единици.
во предлог-програмата за работа во 1967 година било предвидено да се прикажат 12 премиери, по 6 секоја драма, и да се одржат 110 претстави, од кои 70 албанската (тогашна Шиптарска) драма и 40 турската во градското подрачје.
во 1967 година реализирани се 141 претстава со 28.950 посетители сметајќи ги
градот, републикава, косово и нр Бугарија, со просек по 205 посетители на секоја
претстава:
во скопје и во неговото подрачје биле прикажани 98 претстави со 12.177 гледачи; во ср Македонија – 22 претстави со 7.974 гледачи; во косово – 4 претстави со
1.500 гледачи; и во нр Бугарија – 17 претстави со 6.600 гледачи.
во Македонија и во косово гостувал естрадниот театар од нр Бугарија крџали,
кој прикажал 13 претстави со 5.900 посетители, а публиката не е пресметана во горните показатели. естрадниот театар од крџали гостувал со две претстави, и тоа со:
„естрадна програма на песни и танци“, како и со оперетата „ако не таа, другата“, од
6 до 19 септември. во скопје биле 2 претстави со 500 посетители, во приштина две,
како и во призрен, со по 100 посетители во секој град. Биле посетени и: косовска
Митровица со две претстави и 600 гледачи, тетово со една претстава и 500 гледачи, Гостивар со 1 претстава и 500 гледачи, струга со 1 претстава и 400 гледачи,
охрид со 1 претстава и 600 гледачи и Битола со 1 претстава и 700 гледачи.
на турнејата низ нр Бугарија, театарот гостувал од 5 до 20 октомври, каде што
биле прикажани 17 претстави со посетеност од 6.600 гледачи. со претставите
„коштана“ од Бора станковиќ и „налани“ од неџати Џумали, театарот ги посетил
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„нова Македонија“,
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градовите: Момчиловград (2 претстави со 800 гледачи), ардино (2 претстави со 600
гледачи), крумовград (2 претстави со 800 гледачи), крџали (4 претстави со 2000 гледачи) и по една претстава во јамбол (250 гледачи), сливен (200 гледачи),
асеновград (500 гледачи), пловдив (150 гледачи), пештера (500 гледачи), Хармонли
(500 гледачи) и Хасково (500 гледачи).
За изградба на новиот театар била одобрена сума од 5.000.000 динари. Била
определена и локација во месноста Бит-пазар, склучен договор со Заводот за станбено и комунално стопанисување за расчистување на локацијата и стручен надзор.
склучен бил и договор со проектантското претпријатие „пелагонија“ за изработка
на идеен главен проект. обезбедени биле консултанти за проектот: Бојан ступица
и Душан Шевиќ од Белград. премиерата на „слава или заборавениот човек“ забележала убави резултати во показот на психата на главните ликови, обременета со
извесна тежина: „особено во сугерирањето на тешка атмосфера на измрдани односи во едно семејство од повисок општествен ранг, како и во остварувањето на една
театарска претстава од гледна точка на сценска професионалност, мошне допадлива“. резултатите биле послаби во попрецизното психолошко сенчење на ликовите. Љутви сејфула (Хирургот) задоволил во партиите во кои имало повеќе акција.
Мушареф прекиќ (Жената маќеа) значителен придонес дала во сугерирањето на
тешката атмосфера во семејството, како и сузана Максут (Ќерката) и Мехди Бајрактари (асистентот). од другите протагонисти, поуспешни биле Феми Груби (прислужникот) и селаетин Билал (Фоторепортерот). премиерната изведба поминала
„под знакот на еден несомнен успех на театарот на албанската (тогашна Шиптарска) и турската драма во оваа сезона и уште еднаш ни ги откри убавите режисерски заложби на кемал лила“.49
во својата зазбивтаност да го надомести она што го загуби поради адаптацијата
на салонот, турската драма ја прикажа „Џафербеговица“ од расим Филиповиќ. тоа
е четврта премиера во еден релативно мошне краток период. пиесата била повладување на дел од публиката навикната на мелодрама и фолклор. тоа е сценска
илустрација на песната „откако је Бања лука постала“, во која се пее за младата и
убава вдовица на Џафер бег чија рака ја запросува дури и сараевскиот кадија, но
таа го одбила и го зела бањалучкиот бекрија. поинтересно остварување кое се
издвојувало било она на Љутви сејфула (Мејди ага), кој со Џемаил Максут во слична улога „внесуваше најмногу живост на сцената“. од другите улоги позабележливи биле оние на Махмут рамадан и Феми Груби „кој внесуваше најмногу драматичност во претставата. сценографијата на сегашната сцена во работничкиот дом, во
кој привремено работи театарот, ’дејствуваше прилично тесно’. режисер на претставата е Шерафетин неби“.50
пиесата „налани“ претставува „весела сценска игра од животот на современото
турско село, која се наоѓа некаде на средината меѓу комедијата и фарсата. во неа
заплетот е умешно сочинет, особено во првиот дел, некои појави од турскиот бит
кои во делото стојат повеќе како доказ на една ситуација одошто како критика“. но,
сепак, комедиографските елементи доминирале над фарсичните.
режисерот кемал лила го поставил делото како весела сценска игра, со цел да
развесели и засмее. тоа го направил преку солидно конципирани ликови: „стилизирана и прецизно изведена сценографија и колоритни костими. селскиот анадолски жаргон, применет само во акцентацијата на фразата како и во присуството на
кларинетистот пред почетокот на секој чин, внесувале определена атмосфера.
Забелешка се прави за извесна недоследност во стилот оти режијата немала доволно смелост фарсата да ја примени во позначајна мера, така што делото претежно си
останува како комедија во која одвреме навреме мешале фарсични елементи.
од артистичкиот ансамбл, се издвојувале Љутви сејфула (селски кмет) и Мушареф прекиќ (вдовицата), потоа незакет али (есма), сузана Максут (сехер). симпатични улоги оствариле салаетин Билал (осман), Мехди Бајрактари (али) и Џема-
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ил Максут (омер). како кларинетист се појавил Феми Груби. комедијата „налани“ на
турската сцена „претставува една солидно изведена претстава, навистина без поголеми претензии, но во секој случај пријатна за гледање“.51
естрадниот состав на турското население при Драматичен театар – крџали (нр
Бугарија), во времето од 15 до 27 септември, прикажал претстави во: призрен,
приштина, косовска Митровица, тетово, Гостивар, струга, охрид и Битола. Гостите
ја прикажувале претставата „ако не таа, друга“ од узеир Хаџибеков, естраден спектакл на турски песни и танци, а во режија на Мустафа алиев.
естрадниот спектакл на турски танци и песни во режија на Мустафа алиев претставувал пријатно изненадување и освежување за нашата публика.
турската драма со претставите „коштана“ и „налани“ се вратила од турнејата во
Бугарија. Шеснаесет претстави биле прикажани во крџали, крумовград,
Момчиловград, пештера, пловдив, асеновград, ардино, јамбол, сливен, Хармонли
и Хасково, кои доживеале голем успех и вонредно добар прием кај публиката на
сите сцени на кои биле изведувани. носителите на главните улоги во „коштана“
незакет али, Љутви сејфула, рамадан Махмут, Мушареф прекиќ, Мехди Бајрактари
и Шерафедин неби и во „налани“ незакет али, сузана Максут, Мушареф прекиќ,
салаетин Билал, Мехди Бајрактари, Љутви сејфула и Џемаил Максут на сите претстави ја добиле неподелената симпатија на публиката, додека кемал лила се вратил со пофалби за режијата. театарот заминал на гостување во нр Бугарија на
5.10.1967 година.
по премиерата на „оскар“ од клод Мание, требало да биде прикажана премиерата на „славеј“, трета премиера во сезоната. всушност, „славеј“ (во изведба на турската драма) бил премиерно прикажан на 6.11. во режија на Мирко стефановски, а
носители на главните улоги биле рамадан Махмут, Мејди Бајрактари, Љутви
сејфула, Џемаил Максут, Шерафетдин неби, салаетин Билал, енвер Беџети, сузана
Максут и незакет али.
театарот во текот на 1967 година во скопје и во градското подрачје прикажал
98 претстави на кои присуствувале 12.177 посетители; низ републикава – 22 претстави со 7.974 посетители; во косово – 4 претстави со 1.500 посетители; во нр
Бугарија – 17 претстави со 6.600 посетители.

артистичкиот ансамбл мошне совесно и успешно ги остварил задачите и прикажал претстава („сомнително лице“) прилично изедначена и сценски мошне дотерана, иако на моменти се претерувало во гегот и стремежот за комика. се издвојувале Љутви сејфула (јеротие), сузана Максут (Марица), рамадан Махмут (Жика) и
Зија Бериша (јосо), какои и Шерафетин неби (Жуниќ).
Љутви сејфула постигнал најзначајно остварување, иако секогаш пред себе го
имал јеротие на петре прличко. тој бездруго заслужува мошне висока оцена.
саша Маркус ја поставил детската пиеса „Мешлото, видлестиот и Долгавецот“, во
декор и костими на семожни стилови од рококо фризури до битлс перики, од селска шубара до фармерки. вештерката наместо метла има правосмукалка и во својот
стан има слика од пикасо. во музичкиот фон се слуша музика од оперите „кармен“ и
„риголето“. претставата ја подготвуваат и турската и албанската драма и актерите се
избирани со слична физичка конституција за да не се шијат повеќе костими. тоа е
приказна за тројца добродушни луѓе, маѓосница и девојка која на крајот ќе биде спасена од магијата. како и кај сите приказни, доброто го победува злото.
театарот на народностите на репертоарен план направил уште еден сериозен
потфат поставувајќи ја пиесата „сите мои синови“. тоа било убава ориентација, зошто
тоа претставувало чекор со две значајни компоненти „од една страна, да се задово-
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лува и да се подига вкусот на публиката, а од друга да се проверуваат вистинските
вредности на артистичкиот и другиот ансамбл на театарот“. Мирко стефановски е
познат „како приврзаник на едно нагласено и сфаќање за ангажиран театар“. тој
настојувал да извлече што повеќе од артистичката носивост на носителите на улогите и да оствари претстава во која ќе се почувствува современа америка, но и која ќе
претставува обвинување против оние на кои бизнисот им е поважен, често и од
животот на луѓето. артистичката екипа дисциплинирано ја следела таа насока и вложувала максимум напори за да се справи што поуспешно со текстот кон кој сите се
однесувале со голем респект. „токму таквиот однос донесе резултати што во некои
пунктови беа и над она што претставува просек во овој театар“.
улогата на рамадан Махмут (Џое келер) претставувала несомнен успех и едно
од поуспешните остварувања. посебно истакнување заслужувала и Мејди
Бајрактари (крис келер).52
на 18 мај во турција, во анкара, театарот ја прикажал првата претстава „налани“
од современиот турски писател неџати Џумали. покрај големиот број јавни и културни работници, претставата во салонот на државниот театар ја гледале повеќе
сенатори, народни пратеници, како и доселеници од нашата земја. на Фестивалот
присуствувале и претседателот на големото собрание на турција Ферух Бозбејли,
Министерот за информации и туризам куршаг, поранешниот претседател на турција инени и други. присутен на претставата бил и југословенскиот амбасадор во
турција Милич Бугарчиќ. публиката со голем интерес ја следела претставата, поздравувајќи ги артистите повеќепати со аплауз. југословенскиот амбасадор во својата резиденција приредил прием за голем број најистакнати претставници на општествениот живот на анкара. ансамблот го посетил Мавзолејот на кемал ататурк
и положил венец. скопските уметници го посетиле и турското министерство за
надворешни работи, а попладнето државниот театар од анкара, во чест на своите
гости, ја прикажал пиесата „Хенрих 4“ од луиџи пирандело, по што директорот приредил коктел. на претставата и на приемот бил министерот за надворешни работи
на турција Чалајангил. на 19 мај била прикажана и втората претстава – „сомнително лице“ од Бранислав нушиќ, а утредента заминувале за измир, исто така да
прикажат две претстави. само весникот „улус“ објавил кратка белешка за гостувањето, посебно подвлекувајќи ја успешната претстава, како и големиот интерес што
таа го предизвикала.
турнејата на театарот траела 15 дена. по анкара, претставите „налани“ и „сомнително лице“ биле прикажани во измир, Бурса и во истанбул. Министерот за надворешни работи за гостите приредил ручек во репрезентативниот хотел на Босфор
„тарабија“, а нашиот конзул во истанбул приредил коктел. прием во чест на театарот од скопје приредил и валијата на Бурса, со поддршка на Министерството за
надворешни работи. Гостувањето било во рамките на југословенско-турската конвенција за културна соработка, а членовите на оваа Драма првпат гостувале во
својата матица – република турција.
анкарскиот весник „ватан“ посебно ја нагласил успешната режиска концепција
на кемал лила за поставувањето на „налани“, а им оддал признание на артистите за
успешно извршената задача, како и за чистотата на јазикот. во почетокот на идната
сезона, анкарскиот Државен театар ќе му ја врати посетата на театарот на народностите и покрај во скопје ќе гостува и во охрид, Битола, Гостивар, тетово, приштина и призрен со претставите „Магбет“ и „лудиот ибраим“.
како последна премиера во оваа сезона турската драма ја прикажала комедијата на карло Голдони „итра вдовица“. режисерот саша Маркус одел комедијата
да претставува спој на лесна и комична игра, „со елементи што ќе значат поцврсто
и поосмислено определување како на ликовите во пиесата, така и на ситуациите
помеѓу нив“. иако ова создава впечаток на неизедначеност во стилот на претстава-
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та, што е точно, но е и причина претставата да тече поживо и поинтересно. незакет
али (розаура) внесува воздржаност и „природен шарм“. Љутви сејфула (арлекин)
играл нашински, „љутвиевски забавувач“ со балкански фолклор. сузан Максут
(Марионет) имала најсолидно артистичко остварување во претставата. Мушареф
прекиќ (елеонора) била „мошне успешна и необично ефектна“. Мајди Бајрактари
(рунбив) го предал ликот со чувство за сценска мерка и разбирање, така што тој
„беше еден од најјасно конципираните и мошне сигурно извајаните ликови“. со
здржаност и ненаметливост го толкувал ликот и салаетин Билал (неро).
на 17 септември со претставата „Хенри 4“ од луиџи пирандело, во салонот на
Мнт, артистите од Државниот театар од анкара ја започнале својата турнеја, при
што се претставиле и пред публиката во Битола, охрид, приштина, призрен и
Белград. театарот бил гостин на турската драма. поделени во две групи, ја прикажале и драмата „Гозба во кафеаната“од сабахатин кудрет аксал.
во „Хенри 4“, во режија на гостинот од италија Маурицио скапарло, главната
улога ја толкувал денес најголемиот турски драмски актер Џунеј Ѓокчер. на гостувањата во повеќе европски земји, Гекчер има добиено значајни пофалби од рецензентите на многу весници. претставата „Гозба во кафеана“ ја поставил Мелек екте.
Двете претстави било планирано да се прикажат во скопје и во приштина, а во другите градови по една. турнејата завршила на 28 септември со претставата „Гозба во
кафеана“ во скопје.
Генералниот конзул на турција во скопје г-дин осман Башман со сопругата во
хотелот „Метропол“ приредил прием по повод гостувањето на Државниот театар
од анкара. театарот ја одбележал 100-годишнината од раѓањето на пирандело со
премиерната изведба на „Хенри 4“. Младиот италијански режисер Маурицио скапори и сценографот роберто Франко на претставата ѝ дале современ призвук од
аспект „на најновите светски животни сфаќања и манифестации“. Џунеет Ѓокшер на
улогата ѝ дал креативен приод и сензибилитет, во доловувањето, дури и на навидум и неважни манифестации на бившиот лудак, кој под маската на императорот ја
извршува правдата со убиството на соперникот, за да ја игра потоа пак улогата на
луд. Џунеет Гекчер „трагикомичната личност на Хенри 4 ја издигнува до совршена
креација, достојна само за ретки сценски уметници“. во целост имавме импресивна средба со Државниот театар од анкара, во очекување на втората претстава
„Гозба во кафеана“.53
со претставата „Гозба во кафеана“, одржана на 27 и 28 септември, завршило
првото гостување на турскиот државен театар од анкара. пиесата била современа
камерна фарса во која се прикажани перипетиите на двајца млади за чие зближување е потребен посредник, во случајот келнерот во кафеаната. пиесата има жив
хумор со разновидни пресврти на кои им недостига смелост за да ги искажат своите чувства. на крајот сè се средува и љубовта ќе триумфира.
режисерот Мелек окте создал стилски чиста претстава со мошне инвентивни
мизансценски решенија, со рафален ритам-дијалог, при што артистите демонстрирале висока техника на говорот. тој ја градел претставата со прецизност, со „дискретна
стилизираност на ликовите и со развиено чувство за суптилен хумор, во резултат на
што се дојде до тоа претставата да изгледа чисто и ненаметливо“. Муарем еси
(келнер) „успеа главно успешно да се справи со својата задача“. Ѓулѓун кутлу (Жената)
„со многу умешност и сценски шарм ни се претстави како актерка со сериозни креативни можности“. керим авшар (Мажот) „може да се смета како најцелосно остварување на оваа претстава. неговиот лик, дискретно стилизиран, а донесен преку една
жива и пластична игра, дејствуваше сочно и приемливо“ авшар се претставил како
комплетен актер со „брилијантна дикција и смисла за висококвалитетен хумор“.54
на сцената на турската драма, по комедијата „налани“ од турскиот писател
неџати Џумали, била прикажана и премиерата на „скали“ од назим куршунлу, тур-
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и. емин: пирандело
на турски јазик“,
„нова Македонија“,
19.9.1968 година.
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Мирко стефановски: Чиста
претстава, „вечер“,
1.10.1968 година.
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13.11.1968 година.
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ски писател, а во режија на кемал лила. „скали“ се свртени кон социјалните проблеми, осуда на неправдите што се прават спрема малиот човек во денешна турција.
се говори за напорите на еден пензионер да го оствари сонот во стари денови да
има свој стан. сонот нема да се оствари поради друг човек кој немилосрдно се
искачува на општествените скалила.
се добива впечаток дека „скали“, како и „налани“, е скромно сценско дело, „чие
значење би требало да се бара пред сè како запознавање со современите текови
во турската драматургија, особено во комедиографската, како и со начинот на кој
во современа турција се третираат некои општествени проблеми од страна на турските литерати“.
режисерот кемал лила настојувал да оствари чиста претстава со тежиште врз
комедиографските елементи на текстот. во настојувањето како да застанал на полпат, повлечен од социјалниот аспект на комедијата, па се добива впечаток на хетерогеност, на наизменично менување на комедијата со сентиментална трагика на
старите Хамди и Шефика.
Љутви сејфула (Хамди) ја толкувал улогата во препознатлив манир, не „настојувајќи многу да внесе некои понови елементи во својот артистички израз“. незакет
али (Шефика) „внесуваше убава доза на непосредна искреност поради што играше
мошне уверливо на сцената“. Мејди Бајрактари, како бескрупулозниот али со стремеж на остварување на мошне јасно конципиран лик. во другите улоги настапиле
салаетин Билал, сузан Максут, Шерафетин неби, Феми Груби и енвер Бехчет.55
во најновата и последна премиера за оваа година на турската драма – „Череп“
од назим Хикмет, режисерот кемал лила во разговор со новинарот вели дека
дејството на драмата се случува во триесеттите години. претставата ја гради со стилизирана концепција, ја акцентира хуманоста кај луѓето. еден лекар открил лек
против туберкулозата, но определени луѓе не ја прифаќаат новината затоа што
напредокот за нив значи загрозување на нивните интереси. лекарот умира, но
неговото дело останува.
во претставата учествувале Љутви сејфула, Шерафетин неби, Мушареф прекиќ,
сузан Максут, Џемаил Максут, салаетин Билал, Мејди Бајрактари, незакет али,
рамадан Махмуд, Феми Груби, енвер Беџет и јилдиз ајредин. сценограф на „Череп“
бил панче Минов, кој неодамна на оваа сцена за „виулица“ ја направи својата прва
сценографија.
турската драма во 1968 година гостувала со претставата „скали“ во Битола
(18.11) пред 150 гледачи, во ресен (19.11.) пред 120 гледачи, во Гостивар (22.11.)
пред 130 гледачи, во тетово (23.11.) пред 100 гледачи и со претставата „Хајди“ во Битола на 18.11. пред 320 гледачи, во ресен на 19.11. пред 350 гледачи, во врапчиште
на 21.11. пред 200 гледачи, во Гостивар на 22.11. пред 400 гледачи и во тетово на
23.11. пред 200 гледачи.

пред крајот на 1968 година турската драма на театарот на народностите премиерно ја извел „Череп“ од назим Хикмет, по „Чудак“ и „слава“ од претходните
години. Хикмет и во оваа пиеса пред сè е поет кој го интересираат социјалните проблеми. иако има мелодрамски елементи, претставата била прикажана во сосема
прифатлив облик. „тоа беше претстава солидно градена што се одликуваше со убав
ритам, претстава која особено во првиот дел имаше завиден професионален шарм.
Мрежата што се плетеше околу трагичната судбина на професорот и сцените во
паркот и кафезот беа највредните достигања во претставата.“ Љутви сејфула (д-р
Далбанеза) со подискретни средства го доловил ликот „па дури и во моментите на
најголема психолошка напнатост, што придонесе неговата трагична судбина да
изгледа поуверливо, како и за тоа поетичните моменти од текстот да бидат повеќе
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зачувани“. со дискретна игра се одликувале и сузана Максут (ќерката на докторот),
рамадан Махмут (педро) како и салаетин Билал и Мехди Мајрактари. перфектна
била незакет али (вратарка), а значајно остварување имала Мушареф прекиќ.
Забележлив бил и придонесот на Шерафетин неби (наумничавиот човек).56
„отуѓени“ („јабанџилар“) е модерно сценско дело, драматизирана поезија или
сценска поезија во проза. тоа се фрагменти земени од секојдневниот живот, и тоа
во една фаза од тој живот, времето кога животот меѓу мажот и жената во брачните
рамки доаѓа до постојани расправии и кога обете страни копнеат за мир и разбирање, а до тоа никогаш не доаѓа и ќе се почувствуваат туѓинци во сопствениот дом.
Мажот и жената ќе се чувствуваат туѓинци и спрема својот син, студент и неговата
девојка, па на некој начин текстот има карактер на судир меѓу две генерации, што
уште повеќе ја зголемува оддалеченоста, како и чувството на осаменост.
режисерот кемал лила има слух и смисла за вакви дела. во неговата режија немало
патос, туку градење на претстава во која надворешните ефекти се потиснувани на
заден план. се видела порафинирана игра на четворица артисти: Џемаил Максут и
Мушареф лозана (Мажот и Жената) и Мејди Бајрактари и сузан Максут (синот и
Девојката), што претставувало пријатно изненадување, како и завидно темпо, па
дури и ритам. независно од сè, „првото сценско дело на илјами емин претставува
сериозен обид да се пишува кај нас на помодерен начин за потребите на театарот.
не треба да се испушти од вид дека во тој обид се постигнати и резултати што заслужуваат признание и претставуваат пријатно изненадување“.57
втората премиера – „Џумбуш“ од томе арсовски, не е неговата „Бумеранг“.
режисерот османли не ја гледал претставата во Драмскиот театар и се договориле
со авторот да изменат повеќе работи. Задоволен е што авторот арсовски ги усвоил
неговите сугестии и така се добил поинаков текст од оној на „Бумеранг“.
За изведбата на „Џумбуш“ била додадена нова сцена, а поголемиот дел од претставата се одвивал во партерот, како и на балконот што се протегал по должината
на целата лева страна од салонот на театарот. таквиот простор создал можност и
гледачите да станат учесници во џумбушот како пототално замислена забава.
врската со театарот низ вековите режијата ја барала и во костимите во кои бил
облечен хорот што ги исполнувал музичките и балетските точки. иницирањето на
ромео и јулија од пештерско време до денес, со музиката на Љубомир Бранѓолица,
во која покрај модерниот ритам имаше и моменти што потсетуваа на турски ориентален мелос и сценографијата на Бранко костовски која рационално го искористи просторот, се добила претстава чија основна цел и била да забави и разоноди.
„тоа беше претстава што за турскиот театар претставува несомнен и значаен успех,
која сигурно ќе наиде и на адекватен прием кај неговата публика“. сузан Максут и
салаетин Билал играле мошне симпатично, а другите „покажаа прилична сигурност
во вајањето комични ликови“.58
кон крајот на јуни турската драма на театарот на народностите гостувала во
тузла, сараево и Мостар со претставата „Џумбуш“ од томе арсовски. првпат
театарот гостувал во овие градови, каде што прикажал три претстави. „не е прв пат
како се констатира дека театрите кои го негуваат јазикот и културата на нашите
народности дејствуваат зачудувачки професионално. судејќи по претставата
„Џумбуш“ на томе арсовски, подготвени сме да веруваме дека и турската драма е
една од оние професионални театарски дружини кои не егзистираат само од
потребата за просветување и културно дејствување, туку поради евидентни професионални амбиции во негување на своите традиции на добар театар. турската
драма од скопје има во своите редови и солидни професионалци. тоа првенствено се однесува на Љутви сејфула и рамадан Махмут, како и на надарените млади
артисти сузан Максут и салаетин Билал“.
режисерот Мирко стефановски по повод најновата премиера на турската драма
„Човек од Марс“ од Драгутин Добричанин се раководел од две причини – да пружи
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иван Мазов: Хикмет и по
трет пат, „нова Македонија“,
8.1.1969 година.
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иван Мазов: Модерна
драма на турски јазик,
„нова Македонија“,
18.5.1969 година.
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иван Мазов: во поинаква
облека, „нова Македонија“,
23.3.1969 година.
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поигрување,
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иван Мазов: на половина
пат, „нова Македонија“,
28.3.1970 година.

пријатна забава и да навлезе подлабоко во односите на едно семејство и во нивната психа. тој посмело интервенирал во текстот, го ослободил од некои наивности,
на делото му дал карактер на сонување и се обидел ликовите поцврсто да ги конципира. ова се покажало како оправдано, што се гледа главно во задоволувачките
резултати. „тоа беше изведба пријатна за гледање и во некои свои насоки мошне
интересна, пред сè поради успешното доловување на амбиентот во кој се одвиваше претставата, дотолку повеќе што сцената не дава некои поголеми можности во
тој правец. како забава, односно како поигрување на сцена, претставата беше убаво и чисто градена и наспроти задоцнетото поставување гледачите можеа од срце
и слатко да се смеат“. За позитивниот впечаток заслужни биле и артистите. „сите
тие мошне слободно се движеа во еден текст и во еден стил кој очигледно им одговараа. Заслугата на режијата треба да се бара и во тоа што најде мера во таа игра“.59
крум стојанов, како гостин, ја поставил пиесата „крвави свадби“ од лорка. „оваа
пиеса содржи демонска сила, која ги движи луѓето меѓу бујната страст и гордоста“.
Функцијата на сосетката, девојката и слугинката е уривачкото дејство на средината.
сите тие се поврзани со единствена цел – кобност. тоа е како една душа во разни
тела. режисерот тука ја наоѓа идејата петте улоги да ги креира една актерка.
во претставата среќно се избегнати натурализмот и мелодрамата и тоа било
доволно за позитивниот впечаток. покрај ова, сериозно внимание заслужувале и
артистичките креации на Мушареф лозана (Мајката) и сабина ајрула (Девојката),
Мејди Бајрактари (леонардо). ликовите биле исполнети „со мошне скудни средства и
без вообичаено расфрлање на сцената... и едно свесно и нагонски потиснување на
липањето пред таа зла коб на човекот и смртта воопшто“. крум стојанов успеал од
ансамблот да извлече „до максимум сценски сокови“. јилдиз Хајредин (Жената на
леонардо) пријатно изненадила во ненаметливоста и спонтаноста, што придонеле во
забележлива мерка за драматиката во претставата и во навестувањето на злата коб.60

турската драма секоја сезона, веќе четири години, прикажува по една драма на
назим Хикмет. овојпат, во почетокот на годината ја прикажала премиерно
„легенда за љубовта“ („Ферхат и Ширин“), драматизација на познатата источничка
сказна за силата на љубовта и за смислата на жртвувањето за друг.
режисерот кемал лила „како да се заморил или се заситил од авторот и во
својата режија внел онолку колку што знае и умее во својот занает“. претставата
немала доволно ритам, вистинско темпо, доста развлечена, а и некои ликови не
биле најсигурно конципирани. претставата се колебала меѓу сценска сказна и
драмска изведба со ангажирана порака. во тоа се состоела причината за да не се
согледа вистинската потреба на Хикмет да ја драматизира сказната.
Мејди Бајрактари (Ферхат) и сузана Максут (Ширин) на убедлив начин ја откриле заемната љубов. Мушареф лозана (царицата) најмногу се колебала меѓу нејзиниот драмски фах и сценската сказна. рамадан Махмут (везирот), Љутви сејфула
(непознатиот) и незакет али (Дадилката), како и Феми Груби, Шерефетин неби и
енвер Бехчет „остварија коректни сценски ликови“.61
Драмата „страв“ од турскиот писател орхан асена, во режија на кемал лила,
сака да го отвори прашањето на односот меѓу човекот и масите кога тој е носител
на некоја голема идеја и ги предводи. тој е смел додека ѝ верува на својата борба
и додека таа трае. „страв“ претставува, главно, размислување на стравот во човекот, иако тоа размислување е поставено во цврсти и конкретни рамки во кои се
содржани сите карактеристики на едно сценско дело. авторот не го интересира
толку она што било, па и непосредната причина за состојбата, колку состојбата на
ликот што ја разгледува херојот со тешка рана, но не смртоносна. него го снашле
тешки маки во минатото, а и оние што ќе уследат од оние што го гонат. наполно ќе
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се разочара и од тие што биле и се бореле со него, па ќе се повлече како сосема
друг човек. во таква состојба ќе биде убиен од жената која не можела да го задржи
за себе, за да биде зачуван како митологизиран херој. претставата била играна
повеќе со толкување на нештата, отколку да се размислува за нив. ликовите биле
дадени „низ еден стремеж тие да бидат психолошки доловени, дури и доживеани,
а не да бидат објаснети, за да се разбере полесно нивната состојба, а со тоа и тезата на авторот. „страв“ е една од најсолидните и најгрижливо градени претстави во
последно време на турската сцена“.
кај Љутви сејфула (тој) имало најмногу стремеж за психолошко доживување. на
сличен начин улогите ги играла Шерафетин неби (новинарот) и сузана Макуст
(Жената). Мушареф лозана (старицата) настојувала преку смирена и достоинствена игра „да го дофати суштинското во човекот“. Џемаил Максут и Зекир сипахи
(поручници), првиот стандардно, а вториот на начин „кој сè повеќе ги открива неговите сценски можности“.62
комедијата „конкурс“ ги обиколувала театрите во Македонија веќе десетина
години, а популарна била и во другите републики. причината за тоа била потребата од домашна комедија на современа тема и актуелна по содржина. на турската
сцена дошла со задоцнување.
режисерот саша Маркус се нашол пред загатката како да извлече смеа од публиката од текст што е застарен и со надминати литературни и театарски реквизити
и што треба да направи за да добие претставата актуелно значење? тој направил
две работи. Застарените реквизити ги заменил со нови и современи и ја подвлекол
антибирократската потка. крајот го изменила сценографијата, таа била дадена во
хиперболизиран вид. „најубави резултати се постигнати таму каде што комиката
беше поцврсто заснована, а нејзиниот интензитет – најголем (бркотијата со докторот), како и во моментите кога артистите играа поспонтано, или кога правеа поголеми и поосмислени напори за поизразита комичарска интерпретација на своите
улоги (монолозите на незакет али во улогата на Милева)“.
пиесата „цвеќарот али“ од Хасан Мерџан, новинар роден во призрен, веќе
десет години живее и работи во скопје, носи ориентален печат, а со неа тој дебитира на сцената на турската драма. тоа е „приказна за едно мало сокаче во едно
мало гратче, некаде во светот“ вели авторот. али цвеќарот и молерот Баданџи,
обични мали луѓе, кои животот го живеат на обичен, ориентално обоен начин,
првиот со цвеќињата што ги произведува и продава по улиците, а вториот со
ракијата што меѓу две бојосувања ја испива, наоѓајќи и двојцата утеха во неа. тие не
се ниту навредени, ниту обесправени. опседнати се со минатото. Додека едниот се
сеќава на покојната жена како и на залудниот мерак по вдовицата ајша, вториот
живее со спомените од младоста, која никогаш нема да се врати. сличен на нив,
погласен во својот копнеж по животот е коџа осман, херој на улицата и поранешен
сопруг на ќерката на ајша, кој не може да ја прежали љубовта кон својата поранешна сопруга и наоѓа лек во пиењето.
ајша и ќерка ѝ, желни за живот, но истовремено и преплашени од него, ги носат
во себе грижите и стравот. Драмата е во луѓето и неа ја носи секој од нив пред загатката на животот. цвеќарот али „мислам дека ќе биде најблизок до вистината, претставува пасажи или фрагменти за осаменоста на човекот, во кој се чувствува еден
несомнен поетски пристап. Многу дијалози се изречени преку стихови“.
режисерот кемал лила одел кон тоа „недоволната кохезиона поврзаност на драмата да ја спои во што поцврста сценска целина, а на ликовите, кои страдаат од недоволна сценичност, да им даде што поуверлив сценски облик, запоставувајќи ги, се
разбира, поетските пасажи во текстот и поетското во ликовите. во целина наспроти
универзалното значење, претставата беше градена со помош на еден поизразит
ориентален фон и во неа покрај присуството поезија можеа да се почувствуваат и
неколку ликови, интересни, но сценски недоволно издвоени еден од друг“.

62

иван Мазов: на средина,
„нова Македонија“,
1.11.1970 година.
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63
иван Мазов: поетски
фрагменти за осаменоста,
„нова Македонија“,
31.12.1970 и 1, и 2.1.1971
година.

рамадан Махмут (Баданџи) „гореше пред животот на најуверлив и најсуптилен
начин“. Шерафедин неби (али) „беше обоен со една трогнувачка човечка добрина
и несреќа“. Џемаил Максут (коџа осман), сузан Максут (Ќерката) и Мушареф лозана
(ајша) успешно настапиле.63
на 12 ноември претпладнето во скопје, претседателот на Главниот одбор на
синдикатите павле Давков го поставил камен-темелникот на новата зграда на
театарот на народностите. новата зграда е сместена веднаш зад Бит-пазар, речиси
на истото место на стариот театар. изградбата треба да биде готова за една година,
а обезбедени се 1 милијарда стари динари.

„Земјотресот во 1963 година повторно ја доведува Турската драма во тешка
положба. Зградата е урната и повторно се работи во провизориуми. Театарот е
сместен во две бараки. Двата ансамбла почнуваат со проби на претставите
„Крвави свадби“ од Лорка и „Вистината е мртва“од Емануел Раблес, а премиерите беа прикажани на сцената на МНТ. Со овие претстави Театарот ги навести
своите нови амбиции, сè повеќе се осамостојува, давајќи им предност на квалитетните современи автори.
Со влегувањето во салонот на Работничкиот дом, Театарот ја започнува својата, во репертоарска смисла, најзрела етапа. Сè посмело се поставуваат домашни автори (Муртеза Пеза, Илхами Емин, Адем Гајтани, Хасан Мерџан, Шаиќи Ајдини, Н. Мустафа), а во репертоарот значајно место заземаат делата на Шекспир,
Ибзен, Чехов, Горки, Островски, Милер, Брехт, Софокле, Еврипид, Олби, Сартр и
други. Во овој период Турската драма му се оддолжува на Назим Хикмет со тос
што секоја сезона поставува по едно негово дело. Згора на тоа, на репертоарот
сè повеќе се присутни Ристо Крле, Васил Иљоски, Коле Чашуле, Томе Арсовски
и редица други југословенски автори. Почнуваат сè почестите контакти со театрите од Албанија и од Турција, што ќе доведе до заемни гостувања и сè почесто
поставување и гостување на турски режисери и пиеси. Исто така, станува
редовна практика во репертоарот да бидат застапени детски пиеси.

1971

40

и покрај големите тешкотии со кои се среќава театарот на народностите (несоодветна сцена и сала, застарен мебел и реквизит) и понатаму настојува да презентира сè поразновидна програма. на ваквата макотрпност ќе се ставело крај во 1971
година, кога во употреба ќе им се предаде новата зграда. Градбата на театарот ја
изведува Градежното претпријатие „илинден“. За неговата градба ќе се потрошат
над милијарда и двесте милиони динари. сега доаѓало на ред техничкото опремување на зградата, светлосниот парк на сцената, машинскиот дел и други технички
угодности.
Грабнувајќи го мечот од раката на еден од војниците, храбрата мајка се противставува на врбувањето на нејзините двајца синови да стапат во редовите на војската. Бертолд Брехт преку историскиот приказ на триесетгодишните војни од XVII век,
во драмата „Мајка храброст“ ја изнесува вековната омраза на луѓето спрема суровостите на војната. улогата на храбрата мајка ја толкувала Мушареф лозана.
нека е проклета војната, е пораката на делото – вели режисерот сашо Маркус,
кој е изненаден од ентузијазмот со кој работел колективот на турската драма,
бидејќи единствено ваквиот начин на работа е условот нешто да се постигне.
такво доближување имало и на изведбата на турската сцена. Маркус се послужил со својата некогашна адаптација, сведувајќи ја на половина “...и пишувајќи сè,
по сила на околностите, од услугите на нејзините сонгови, така карактеристични за
целокупното Брехтово драмско творештво...“ но, сепак тој останал верен на Брехт,
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што било и незначајно во овој сериозен и одговорен потфат на Маркус „...Многу
елементи од етиката на Мајката и од борбата на човекот воопшто, беа донесени на
сцената сосема уверливо, паѓање во некаков сентиментализам немаше во поочигледен облик...“. играта на актерите била насочена главно кон принципите на
Брехтовиот театар. во играта на Мушереф лозана бил евидентен солиден резултат,
„поизразит брехтовски лик донела себахат Хајрула (ивет), додека сузана Максут
(катрин) на ликот му вдахнала сосема уверливи човечки особини. во другите улоги
успешно настапиле: Љутви сејфула (ашчијата), рамадан Мамут (поштарот), Феми
Груби (лајош), салаетин Билал (ајлиф), како и незакет али, Џемаил Максут,
Шерафетин неби и Зекир сипахи.64
во средината на април била обновена драмата „налани“ од неџати Џемаил, во
режија на кемал лила. Главните улоги ги толкувале: Мушареф лозана, салаетин
Билал и сузана Максут. на 7 мај на сцената се очекувало да гостува турскиот државен театар од анкара со две претстави. Гостувањето било резултат на заемната
соработка со народниот театар од Мостар. на гостувањето во југославија,
Државниот театар ќе гостувал во Мостар, призрен и скопје. по повод гостувањето,
на 6 мај во салонот на театарот ќе се приреди поетска вечер на која млади поети ќе
читаат поезија на турски јазик.
на 7 мај премиерно е изведена пиесата „омер и Мерима“ од Мирослав Беловиќ
и стеван пешиќ. приказната не била поврзана со времето. „...таа се случувала
вчера, се случува денес, можеби и утре. оваа појдовна поставка ми овозможи на
материјалот да му се приближам од повеќе гледишта. во мене тоа создаде низа размислувања при градењето на концепцијата и за тоа која варијанта да ја усвојам...“
режисерот дефинитивно ќе се определи поетскиот збор да го презентира во чиста
форма со прецизни патишта, зборот на авторите да дојде до сетилата на гледачите.
темата на љубовта со времето ја менувала формата, но никогаш суштината... „се
обидувам да презентирам уште една варијанта, на сето она што го носиме во себе
како стремеж, како сон недосонуван“, вели режисерот Мирко стефановски. „треба
да сме задоволни со играта, пред сè на сузана Максут и салаетин Билал, ...кои особено во првиот дел на прилично лесен начин ја донесоа љубовта меѓу омер и
Мерима. убава доза на искрена љубов прикажа и сабина ајрула...“ најголемо драмско оправдување имало во ликот на мајката исмета, што ја играла Мушареф лозана
и успешно го дала.65
од пред неколку месеци на чело на театарот на народностите, како вршител на
должноста директор, бил назначен Џевдет Мустафа.
во турската драмска група биле преземени чекори ученици турци со завршено
средно образование да се испраќаат на академијата за филм, театар и телевизија.
тоа би било полесно, со оглед на тоа што и во скопје се планирало да се отвори
ваква академија. од пред две години, некои од артистите биле испраќани на специјализација во турција.
на 23 декември турскиот театар премиерно ја прикажал комедијата „свеќата
изгасна“ од Џелал Музахипзаде. режисерот бил гостин од Градскиот театар од
истанбул, сами ајаноглу, по чиј избор се поставило делото. овој автор кај нас не е
преведуван. Делото обработува настан од пред три века. во сплет со хумор, човечка слабост, верска заслепеност во расплетот се откриваат вистинските намери на
„учениот“ дервиш. авторот го става на потсмев тогашното општество. авторот
починал во 1953 година, во 91. година од својот живот.
иницијативата што потекнала од скопје за воспоставување соработка меѓу турската народност во југославија со матичната земја турција била за поздравување и
треба и понатаму обострано да се негува.
првото гостување од турција било тројно – автор, режисер и сценограф, кој бил
и костимограф, со што соработката на културен план се поставила на повисоко
ниво. Гостувањето дало убави и значајни резултати. Било презентирано оригинал-
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иван Мазов: „сериозно
доближување“,
нова Македонија,
28 февруари 1971 година.

65

иван Мазов:
„рехабилитација на чистата
љубов“, нова Македонија,
27 мај 1971 година.
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66

иван Мазов: „трајно
гостување“,
нова Македонија,
29 октомври 1971 година.

1972

67
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иван Мазов: насрадин-оџа
без магаре,
„нова Македонија“,
8.1.1972 година.

но дело во кое е извршен среќен спој меѓу традиционалниот турски театар караѓоз
и орта-ојуни и европскиот од поново време. авторот бил артист кој добро ја познавал сцената и напишал пиеса податлива за неа. „... режисерот се потрудил да нè
доведе во што почист турски театар, традиционалниот, со видливи настојувања
играта на артистите да ја канализира во почист, подоследен вид“, од што произлегле сосем солидни резултати кои не само што пружиле „...увид во турскиот театар,
туку и ни открија поинакви и поголеми можности кај одделни артисти на скопската
турска драма, првпат во вакви размери...“ пред сè се мислело на незакет али и
јилдиз рифат. незакет али „...никогаш досега не сме ја виделе во една таква сценска
разиграност да донесе еден толку доследен ненаметлив комичен лик каква што
беше нејзината Шетарет. со леснотија и ненаметливост се одликувала и играта на
јилдиз рифат (небибе), во која покажала најголеми резултати откако е во театарот.
се издвојувало и остварувањето на енвер Бехчет (Муштак) дадено преку стилизирана импровизација. и во другите улоги биле постигнати солидни резултати, особено
Љутви сејфула, околу кого се вртела целата комедија, потем Мушареф лозана
(пембе), Џемаил Максут (нихани). сценографијата, како и режијата, успешно и нагледно воведувале во овој вид театар.
успешно биле исполнети музичките пасажи од претставата, кои доловувале
моменти од верски обреди на исламска секта, на која ѝ припаѓал обичајот со гаснењето на свеќата врз кој е направен еден од главните заплети, што требало особено да се истакне.66

пред крајот на 1971 година премиерно била изведена комедијата „насрадиноџа“ од илхами емин, поет со лирски вкус, кој имал големи амбиции кога се зафатил со својот втор сценски текст. пишувал комедија што ќе нема за цел само да насмее, туку и сериозно да проговори за животот и човекот воопшто, а за тоа му
послужил материјал од дамнешното минато, сврзано за турската националност на
која ѝ припаѓал – преданието за насрадин-оџа, како и ликовите на две историски
личности од времето на турското навлегување на овие краишта, монголскиот завојувач тамерлан и шеикот Бедредин, непомирлив романтичарски бунтовник кој бил
обесен јавно во серез во 1420 година. насрадин е неуништливоста на народната
сила кога е во прашање завојувач, олицетворен преку тамерлан. силата на народнот ја претставува насрадин, додека Бедредин е противтежа меѓу нив. „понатаму
емин своето дело го определува како мисловна комедија, со тажен поетски штимунг“. во „насрадин“, како и во неговата прва пиеса „отуѓени“, има поетски нотки,
како и желбата сериозно да се проговори за човекот. комедијата е присутна напати, главно кај насрадин-оџа кога се оттргнува од општата концепција на делото.
така и кај некои споредни личности не придонесуваат многу во докажување на
филозофските амбиции на авторот. Делото се одликува со конкретноста на личностите, а и во „поцврсто“ заснованата фабула во него, иако и ликовите, пред сè, оние
на тамерлан и Бедредин, не се осмислени на најконсеквентен начин, а пред крајот
дури и насредин“. на сцената „насрадин“ бил игран меѓу комедија и сериозна драма со употреба на елементи на караѓоз; орта ојун и Медах. Љутви сејфула (насредин) „комични сокови влечеше најинтензивно во сцените кои не беа во најдиректна врска со другите два главни лика на пиесата. Можност за „тажна комика“ можеби имаше најмногу кога на насредина му подвалуваат со двата слона“. рамадан
Мамут (тамерлан) и салаетин Билал (Бедредин), како и сузана Максут (Фатима),
„покажаа солидни артистички резултати“. Дебито на младата Бедија Бејолу „навести интересна појава“. во другите улоги настапиле незакет али, јилдиз рифат,
Шерафетин неби, енвер Бехчет, Џемаил Максут, Феми Груби, Зекир сипахи и Мустафа јашар, „кој исто така дебитираше на професионална сцена“. режисер на претставата бил кемал лила, а сценографијата била на панче Минов.67
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„Мавиш и Мемиш“ е прво дело за деца напишано од автор на турската народност, кој живее на овие наши простори, пишува иван Мазов. од нашите региони
како дел од усно предание потекнува приказната. кај Хасан Мерџан се чувствувале
првите чекори на автор за такви дела, особено во претераното медитирање, што се
гледало во недоволното воспоставување контакти со децата... Добрата страна на
авторот е што не сака да ја убива нивната фантазија и што не правел концесии во
однос на својата поетска суштина. слични тенденции имало и кај режисерот кемал
лила, со забелешка дека можел повеќе да го разигра текстот на сцената. од артистите најпријатно изненадување претставувала младата Бедија Бејолу, која како
водител во претставата со вонреден шарм и убава смисла создавала контакт со гледалиштето и сцената. и другите учесници – незакет али, Шерафедин неби, рабадан
Мамут, сузан Максут и Зекир сипахи – вложувале напори текстот на Мерџан да го
доближат што повеќе до децата.68
За истата претстава, накратко се осврнува иван Мазов во „политика“ („постојано полна сала“, 1.6.1972). Хасан Мерџан, кому по „цвеќарот алија“ ова му е
втора пиеса, е млад поет кој пишува на турски јазик. пиесата е инспирирана од
усните преданија на турците кои живеат во нашите региони.
на сцената била прикажана и четвртата негова драма – „крава“, која е најпретенциозен текст од сите негови што досега се видени на сцената на турскиот театар
во скопје. Мало семејство, мајка, ќерка и син се обидуваат животот да го преживеат на наједноставен начин, опфатено со мислата како да се преживее. надежта е во
една крава која со голема мака ја набавиле. смртта на кравата ја пречекуваат со
радост, а потоа животот ќе си земе првобитен тек со исчекување да се појави нова
илузија и самозалажување. режисерот кемал лила како да не бил начисто за какво
дело се работи – „за поетска драма или само за фарса“. во претставата имало од сè
по малку. според критичарот, режисерот најдобро би направил ако овој текст го
сфател како фарса. кравата како надеж и илузија за тоа давала шанса. со тоа би се
избегнало мешањето на стиловите на кои одделни артисти ги толкувале улогите,
како на пример Мушафер лозана (Мајката) и Џемаил Максут (учителот). првата
„одеше исцело кон стилизирана игра, додека вториот се обидуваше преку реалистички третман ликот да го фати со една поблага иронија“. сценска леснотија се чувствуваше кај сузана Максут (Девојката), синот го играл енвер Бехчет, а свршеникот
салаетин Билал.
сценографијата на панче Минов со два елемента го назначувала амбиентот –
голема црвена ружа која означувала градина и стилизиран таван во ориентален
стил – знак дека делото потекнува од исток. и двата елемента беа мошне асоцијативни.69
пред крајот на сезоната турската драма гостувала во истанбул на сцената на
Шехир театар со комедијата „кога свеќите ќе се угасат“ од современиот турски
писател а. Муџибхадзе. комедијата минатата година ја поставил сами ајаноглу.
Гостувањето траело дваесет дена. претставата наишла на многу убав прием, како
кај турските познавачи на сценската уметност, така и меѓу граѓаните на истанбул
кои некогаш живееле во нашите краишта.

на скопската сцена албанската и турската драма, досега извеле околу 2500 претстави, што ги виделе близу 670.800 гледачи. на традиционалните гостувања во
внатрешноста на земјата, потоа во косово, Босна и Херцеговина и Белград, театарот прикажал 850 претстави со 425.000 посетители. сликата на успесите ја дополнувале многубројните гостувања во странство: Бугарија (Шумен и крџали), турција
(анкара, измир и Бурса) и албанија (тирана, валона, Драч, скадар и Фијар).
во 1971 година првпат на тв е снимена пиесата „отуѓени“ од илхами емин на
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иван Мазов: прва турска
пиеса за деца од домашен
автор, „нова Македонија“,
15.2.1972 година.
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иван Мазов: Хикмет и по
четврти пат,
„нова Македонија“,
19.4.1972 година.
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Џевдет Мустафа: Жариште на
културата, „културен живот“,
бр. 9 и 10, 1973 година.

71

44

петре Бакевски: „отело“
без комплекси, „вечер“,
27. 1.1973 година.

турски јазик (со македонски превод). една година подоцна биле снимени „Згасна
свеќата“ од М. целал (на турски) и „електра“ (на албански). периодот од 1956 до
1958 година „е најсудбоносен за театарот на народностите. најголемиот број кадри
беа принудени да ја напуштат куќата, последици што и денес се чувствуваат.
театарот на народностите претставува мерило за достигнатиот степен за слободно
духовно и уметничко творештво. тој е сè повеќе жариште на културата на турската
и албанската народност. неговата улога е мисионерска, со издигнувањето на театарската култура и во подигањето на културното ниво на припадниците на албанската и турската народност“.70
режисерот Мирко стефановски, со остварувањето на Џемаил Максут (отело),
сузана Максут (Дездемона), Мехди Бајрактари (јаго) и салаетин Билал, незакет али,
Феми Груби, рамадан Махмуд, Шерафедин неби и други, се претставил пред скопската театарска публика во првата постановка на Шекспировата трагедија „отело“.
поставувањето на претставата „отело“ на сцената на театарот на народностите „по
малку збунува, изгледа необично, се прима со мошне скриени сомневања и стравувања“. на вака поставеното прашање режисерот одговорил: „ослободени од
комплексот ’Шекспир’, ослободени од нереалните амбиции да правиме претстава,
спектакл, на трагедијата ’отело’ ѝ пристапивме како на секоја драмска материја, со
цел од неа да правиме прифатлива претстава за нашиот современ гледач. сакаме
претставата да произлезе од нашите сценско-технички и актерски можности и во
својата основа да го носи респектот кон овој драмски великан“.
„експериментирањето во театарот, и не само во него, стана речиси помодарство, а не творечки процес – вели стефановски. се користат најразлични, па дури и
недозволени средства да се предизвика и да се шокира гледачот. Затоа многу
нешта се жртвуваат и се газат во името на тој експеримент. јас би бил задоволен ако
оваа верзија на ’отело’ не биде наредена во таквиот вид експеримент“.71
режисерот Мирко стефановски, имајќи ја предвид големината на сцената и
малиот актерски состав, дошол до современо согледување на ликовите и нивната
психолошка фактура. „оригиналното на овој план се состои во тоа што режисерот
на предна позиција го исфрла јаго, не фиксирајќи го однапред како негативен, туку
како човек со вонредна интелигенција и со таква амбиција што ќе доведе до неминовен крај. со тоа трагедијата на јаго е животно мотивирана“. режисерската
постапка била доследно спроведувана и успеала да остави претстава „со еден внатрешен интензитет на кој адекватно се надополнува и надворешната динамика,
водењето на дејството“.
јаго на Мехди Бајрактари, во сообразност со режисерското согледување на
ликот, „сугестивно и со еден забележителен дијапазон од изразни средства го
остварил. овој актер ја има можноста за непосредно трансформирање во ликот, а
располага и со вонредна телесна пластика. по импресивното исполнување на оваа
сложена актерска задача од Бајрактари може да се очекува и уште повеќе“.
насловната улога, отело, ја толкувал Џемаил Максут и рецензентот е со впечаток дека актерот бил на пат да направи „едно исклучително автентично доживување на овој лик. неговиот отело е целиот во внатрешен грч, во подводните водовртежи на психолошките текови што ќе бидат доведени до вистински пароксизам“.
од женските улоги, се издвојувала сузана Максут (Дездемона). „Мошне доследно овој лик го сенчи со една непринудена лиричност што ја засилува финалната
сцена на невината жртва“. Фин регистар од сценски изразни средства презентирале незакет али (емилија) и Бедија Бејоглус (Бјанка), последната е театарски подмладок која со оваа улога ги најавува своите претензии и убави можности“. За успехот на претставата придонеле интерпретациите на Феми Груби, рамадан Махмут,
салаетин Билал, Мустафа јашар. само поради рецензентската форма, на крајот ќе
ги спомне костимите на Беба патрногиќ, „во кои е внесена максимум инвенција,
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колорит и непогрешна смисла за психолошката структура на ликот што го носи
костимот“. со оглед на можностите на сцената и нејзините димензии, „како мошне
успешна ја оценуваме и сценографијата на панче Минов“.72
ансамблот на турската драма приредил своевиден подвиг со претставата „отело“. јаго со својот фантастичен дух, со својата умешноста за заплеткување на ситуациите, човек на кого интригата му е мото за душевно спокојство и задоволство,
почнува лесно и магично да го освојува вниманието. и токму тука е магичниот
приод на режисерот Мирко стефановски кон ‘отело’!
јаговиот лик во претставата е пред сè и над сè. неговите монолози, режисерот
ги зел како основа на својата концепција, без јаго ништо не се случувало. со експонирање на јаго, режисерот ги ставил во сенка отело и Дездемона „ослободувајќи
ја претставата од сите можни баласти и натрупаности и, се разбира, приспособувајќи ја на техничките можности на сценски простор“.
интервенциите овозможиле гледање на мошне јасна и чиста претстава, која
обилувала со оригинални сценски решенија. „рафинираноста и чувството за режисерска чиста постапка уште повеќе доаѓа до израз при градењето на ликовите и
при нивната сценска поставеност во просторот. стефановски не се впуштил во експеримент да прави претстава-спектакл или да прави некаква раздробена претстава. напротив, експериментот, ако воопшто во случајот така може да се нарече, е
присутен дотолку што режисерот се осмелил на грандиозната и една од најзрелите Шекспирови трагедии да ѝ пристапи на сопствена творечка моќ“.
артистичката екипа се претставила со сосема подруг начин на игра. пред сè, се
одделувало брилијантното играње на Мехди Бајрактари (јаго). неговиот јаго е специфичен. од јаго лажливец, сплеткар, јаго лукав и подмолен, ова е јаго со растргани чувства, незадоволен од својата жена, љубоморен на својот господар и над сè
јаго со силен дух и интелигенција. Бајрактари направи лик кој во сите можни трансформации влијае симпатично и ја освојува публиката. Бајрактари покажа голем
артистички простор во себе, предодредувајќи ја играта до крајното чисто изнијансирано владеење со сите комплицираности на ликот“. Џемаил Максут (отело) во
првиот дел е во сенка на јаго, „но колку отело сè повеќе се соочуваше со внатрешната душевна криза, колку што повеќе го опфаќаше чувство на свирепост и безумие, спротивставени наспроти војничкото достоинство како основен карактер на
ликот, Џемаил Максут заигра со некое чудно воздигнување кое за миг завладеа со
сценскиот простор“. тој во вториот дел го покажал богатиот артистички сензибилитет со една голема внатрешна сила за игра. сузан Максут остварила поинаква
Дездемона, која не ја очекувале, или како таква не ја знаеле од делото...73
турскиот театар направил вредно остварување, претстава со силен впечаток.
на моменти дури ни јазичната бариера не претставувала пречка претставата да ја
следат и оние гледачи кои не го познавале турскиот јазик.
како втора премиера во календарската 1973 година, турската драма ја прикажала претставата „вејка на ветрот“ од коле Чашуле, во режија на Мирко стефановски.
режисерот својата концепција ја градел според насловот на пиесата. според
него, трите главни ликови – Магда, велко и Џими се три вејки изложени на ударите
на ветрот и бурите. тие на крајот ја доживуваат неминовната судбина на вејката,
паѓаат. „се обидов просторно и визуелно на сцената да доловам еден вид златен
кафез и судбината на затворената птица во него, која знае и да запее, па сепак е осамена и несреќна. во рамките на една стилизирана, повеќе условна постановка,
преку реалистичка игра, на површина треба да излезе трагедијата на поголемиот
број луѓе кои стануваат конечно жртви на сопствените противречности и на внатрешните кризи во крајна линија, трагедијата на печалбарот, преку јасната поракана главната личност во делото: ’а кој, кога нас ќе нè разбере’“.74
режисерот Мирко стефановски на публиката ѝ презентирал некои нови аспекти и согледувања на делото на Чашуле „изострениот критички однос на режисерот
кон текстот што како последица ја има не малата редукција на дијалози што ги раз-
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Б.(ранко) варошлија:
„отело“ на турски јазик,
„нова Македонија“,
6.2.1973 година.
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петре Бакевски: „отело“
како варијанта, „вечер“,
6.2.1973 година.
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н. М.: преМиера на „вејка
на ветрот“, „нова
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ГоДина.
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Бранко варошлија: „вејка на
ветрот“, „нова Македонија“,
2.4.1973 година.
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Б. варошлија: во виорот на
страста, „нова Македонија“,
9.12.1973 година.
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воднуваат односите помеѓу ликовите и кои во извесна смисла, во добар дел фрагменти драмата ја сведуваат на сентиментална сказна“. тој редуцирањето го
извршил со вкус, а во поголемиот дел ликовите ги приземјил, водејќи сметка тоа да
не е во манирот на сувиот сценски реализам и натуралистичко прикажување.
Малата актерска екипа мошне амбициозно се фатила во костец со задачите кои
стоеле пред нив. Младата артистка јалдаз рифат настојувала да се ослободи од
форсираниот емоционален набој во Што и успеала, особено во сцените во кои по
средбата со Џими го доживува велко како туѓинец во својот живот. во улогите на
велко и Мејбл артистите рамадан Махмут у Мушареф прека настапиле со изразита
сценска рутинираност и сигурност. особено успешен фрагмент бил кога велко го
доживува својот тотален емоционален пресврт и однос кон животот. критичарот
посебно го одбележува младиот актер Мустафа јашар кој во улогата влегол со
сигурност што импонирала. во целата интерпретација имало нешто на модерен и
млад човек. „покрај тоа, јашар покажува и една убава грижа кон сценскиот говор и
непосредноста на телесните движења“.75
ансамблот на турската драма ја прикажал премиерата на „Медеја“, трагедија во два
дела од еврипид, во режија на кемал лила. насловната улога ја играла сузан Максут.
во неа прв пат во историјата на човековиот дух е кажано дека борбата на човекот за среќа во животот не може да се бара надвор од човекот, туку во него самиот.
критичарот смета дека со ваквата крупна задача се зафатил еден релативно мал
театарски колектив. „лила внимавал да го зачува античкиот стил, применувајќи
притоа една блага стилизација ликовите да ги оживее во нивните современи пориви, а тоа е она што оваа литература ја прави секоја современост интересна. лила
направил една претстава на најжестоката страсност, во која согорува сè, па и самата страст. оваа страсност кај него е очовечена во најубавата смисла на оваа одредба, таа е од човечка крв и месо, нејзе мора да ѝ се верува, па дури и во она поента
кога останува само пеплиште“. сузан Макуст ги покажала максималните можности.
нејзината инспирација била човечкото, а не демонското, страсното, но не и патетичното во ликот. нејзиното доживување на пеколот на животот, најнепосредно се
одразувале на гледачот. од другите актери најсигурен впечаток оставила гувернантата незакет али. сите учесници сериозно и одговорно ѝ пристапиле на задачата, а Зекир сипахи (Гласникот) од епизодата направил вистинско мало доживување,
„полно со атрактивност и со непосредност во исто време. на крајот, и во оваа пригода да ја истакнеме вонредната естетичност, функционалност и неоптовареност
со визуелно дескриптивни елементи на сценографијата и на костимите“.76

новиот театар на Бит-пазар, на местото каде што бил театарот пред земјотресот,
првото ѕидано здание од овој вид во нашата република, располага со околу 4.500
метри квадратни корисна површина. се потврди на дело уште еднаш исправната
политика кон народностите за нивни слободен и непречен творечки развој. театарот со албанската драма, единствена во нашата република, со турска драма, единствена во југославија, има посебно место и улога за раздвижувањето на културниот
и на уметничкиот живот кај турската и албанската народност во републиката.
Додека го чека вселувањето во новата зграда, турската драма премиерно ќе ја
прикаже комедијата „слуга на двајца господари“ од карло Голдони. режисерот
саша Маркус играта им ја доверил на млади артисти, така што претставата е во знакот на младите. во претставата дебитирал студентот на одделот за драмски актери
при вишата Музичка школа Фирдауз неби.
претставата е значајна што во двете клучни улоги трифулдино и Беатриче настапиле во алтернација млади артисти. ова се однесувало пред сè на перихан туна
и јилдз рифат, како и на Фирдауз неби. перихан туна била нешто „поуверлива во
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својата трансформација“ додека јилдз рифат за нијанса „беше поразиграна и внесе
поголем шарм на сцената“. Фирдауз неби со мошне интересна артистичка појава
можел да биде послободен во толкувањето на ликот. салаетин Билал (труфалдино)
„сосема солидно се снајде во улогата“. интересен, можеби најинтересен бил Зекир
сипахи во истата улога, кој ликот го остварил со помош на несекојдневна импровизација, постигната со помош на една специфична техника и извесно „оддалечување“ од ликот. и другите двајца од „помладиот дел“ во пиесата – Бедија Беговска
(клариче) и Мустафа јашар (силвио), како и сузан Максут оствариле добри улоги.
извесна живост внеле енвер Бекчет и Феми Груби (носачите), со преголем натуралистичен белег.77
ансамблите на турската и на албанската драма сè повеќе зачудувале со својот
зачудувачки ентузијазам. колективот се зафаќал последниве години со обемни
проекти, и покрај евидентните просторни и сценски тешкотии. „слуга на двајца господари“ „нè увери дека ансамблот е исполнет со полет и голема желба за максимална артистичка игра“. комедијата е сместена во рамките на ’комедија дел арте’,
меѓутоа нејзе ѝ ги препишуваат механизмите да ги заврти негаторските стрелки
кон тој театар. ваквото гледање на комедијата е присутно и кај режисерот саша
Маркус. тој успеал „да ни прикаже претстава која блика во полетност и убавина.
режисерската инвентивност ја употребил докрај, богато и облагородено.
Динамичните ситуации ги решил со вешти режисерски формули воздигнувајќи ја
претставата во допадлива динамичност“. во претставата немало пукнатини, или
пак лик кој не е докрај осмислен и функционален.
пиесата „Шест лица го бараат авторот“ ја задржала творечката привлечност, сè
уште била повод за посовремено сценско прикажување. пирандело е несекнат
вруток кој ги поминал границите на своето време и трае во новите режисерски
видувања. тој вака го објаснувал своето сознание „сè што живее, со самото тоа што
живее, има форма, а поради тоа пак мора да умре; со исклучок на уметничкото дело
кое секогаш живее токму затоа што е форма“. него не го интересира буквалната
сцена и затоа неговата приказна почнува на отворена сцена. Додека се подготвува
неговото дело, на сцената доаѓаат шест лица облечени во црно кои бараат од актерите да го играат нивниот живот. тој „не се обидува да го раскаже нивниот живот,
туку во сета таа двојбеност ги испреплетува сценските расправи за животот и за
реалноста. пирандело отвора два фронта: меѓу лицата и артистите. „сите се борат
да ја разјаснат приказната, но сите истовремено и ја присвојуваат на свој начин.
илузиите течат во две насоки кои се сретнуваат во конкретните простори на животот. смртта на двете деца ги прави замислените карактери повистинити од артистите“. сцената е отворена без рампи, со многу реалности, но до нив треба да се
дојде. пирандело доаѓа, ги открива и отвора нова ера во сценската уметност.
режисерот алексов ја следи имагинацијата на авторот, навестува широк простор за
откривање на ликовите, „играта на артистите ја пушта да тече во зазбивтан ритам,
а преку шесте лица во некоја смисла конфронтира и со гледалиштето. претставата
ја исполнува со атмосфера, онаа таинствена во која допрва ќе откриваме што е што,
кој е кој, каква е приказната, каде е крајот до што треба да дојдеме... остриот конфликт е постигнат, шесте лица ги воздигнува до авторовата илузија, но и ги спушта
до вистинитоста. рамнотежата е чиста, без дилеми“. алексов понудил „убаво сценско решение, во кое обилувале убави остварувања. ја одделува играта на: сузан
Макуст (пасторка), рамадан Махмут (татко), незакет али (Мајка) Џемаил Максут
(режисер) и Бедија Беговска (Главната артистка).78
критичарот иван Мазов пишува дека претставата била збогатена со трикови од
сцената и за сцената, „во која имаше и глума со однос спрема текстот и ликовите, но
и со идентификување со нив“. таму каде што тој однос бил видлив, претставата
имала повисоки дострели и била поблиску до пирандело, а таму каде што се играл
реалниот живот вистинскиот пирандело бегал од сцената. трик била и употребата
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иван Мазов: вечно
веселиот Голдони,
„нова Македонија“,
20.3.1974 година.

78
петре Бакевски: од
имагинација до вистинитост,
„вечер“, 15.10.1974 година.
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79

иван Мазов: како да се
создаде комедијата, „нова
Македонија“,
20.10.1974 година.
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петре Бакевски: Љубовта
на алиш и Зејнеп,
„нова Македонија“,
20.10.1974 година.

Б. в.: Мелодрама и фолклор,
„нова Македонија“,
3.12.1974 година.
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на фрази на македонски, албански и арапски, покрај турскиот, како и решението на
Мадам паче преку куклата што била спуштена одозгора. „сè на сè, претстава која
поставува многу проблеми и поткрева интересни прашања“.79
во режија на првенецот на турската драма, артистот Љутви сејфула, била прикажана пиесата „алиш“ од Хусеин сулејман.
песната што ја пеела Зејнеп „го видовте ли мојот алиш, крај Дунав на пат за
серез?“ му послужила на Хусеин сулејман, автор од турска народност во
Македонија, кој умрел во 1963 година, како мотив за неговото дело. откако не му ја
дале за жена, алиш го напушта малото место лом паланки и оди во серез. таму, во
него се вљубува ќерката на судијата, но алиш со копнежот по Зејнеп бега во
истанбул каде што се вработува како келнер. Зејнет тргнува во потрага по алиш,
доаѓа во серез, а оттаму во истанбул. по тримесечно залудно барање, драмата
среќно завршува откако случајно се сретнале во хотелот во кој била сместена
Зејнеп. истата драма, сејфула ја поставил пред 20 години. очекувањата дека режисерот ќе направи понови и поактуелни преточувања не се исполниле. тој буквално
го следел текстот, со што и го умртвил драмскиот конфликт. од многуте преземени
дејства претставата била здодевна, развлечена. актерската екипа не успеала делото да го воздигне. најубав лик со осмислена реалистична игра, надградена со многу
детали и многу уверливост, остварила незакет али во ликот на назли.80
Љутви сејфула сакал да нè увери во животната вистинитост на настаните што се
прикажувале на сцената како последица на ваквиот став се добила претстава што
личела на гола илустрација во којашто имало и мошне дискутабилни детали. така,
на сцената во XVII век се пали цигара со кибрит, се веселат девојчиња и момчиња
без фереџиња, а сиромавиот рибар бил со везирски скапоцен костим. и нему најдобар впечаток му оставила незакет али. Мошне допадливи биле сузан Максут, јилдиз рифат и Љутви сејфула. посебно се истакнала убавата епизода на Шерафетин
неби како налбат.81

по долги години колективот на театарот на народности доби своја модерна
сала. ова е прв современ објект за театарски активности изграден по ослободувањето во скопје. театарската зграда е од цврста градба, дело на архитектите Љубинка Малинкова и вера Ќосева, а свечено е отворен во октомври 1974 година. театарот е изграден во близина на архитектонски објекти од минатото и е завршок на
атрактивниот аглометар – старата скопска чаршија.
на 18 јануари турската драма премиерно ја извела драмата „убавината чекори
сама“ од томе арсовски, во режија на Бранко Гапо. и овој текст се надоврзува на
неговите преокупации со настојување да се открие поетскиот елемент на „секојдневното сивило...“, да се скрши лушпата што го обвиткува таканаречениот мал
човек и зад тенката корка да се наѕре во пулсациите на неговото постоење, неговите проблеми, немири, страхувања, а сето тоа треба да ја даде поетската слика на
едно постоење што само навидум е безначајно ...“ но ни во ... „убавината чекори
сама“ авторот не направил покрупен чекор на своето животно видување, неговите
опсервации се исти како во другите негови текстови. Бранко Гапо во својот нов
проект не се открива како дебитант, туку се презентира дури како професионалец
со оформени ставови кон театарската сцена. тој, свесен за некои недоречености на
авторот, настојувал да ги надгради со стилски елементи, со ризик претставата да
подејствува хетерогено, но да добие во „...содржинската јадрост и во нејзиното
животна уверливост...“ тој дејството го прави динамично и прави спектакл, низ
разигран паноктикум во кој најмалку има статичен приказ. Дејството го лоцирал на
повеќе места, во кои паралелно се одвивало во неколку нишки, кои не се пресекуваат, и не си пречат една на друга. таму каде што има наративност, режисерот од
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лирски третман преминува во гротеска..., од неа пак во реалистички приказ и треба
да се рече во поголемиот дел на претставата, меѓу овие стилски контроверзи, тој
соумува да изнајде рамнотежа и да го зачува нужното чувство за мера...“ треба да
се рече дека Бранко Гапо „не го решил најуспешно проблемот на сцената...“ од една
страна, имало ликовно условена сценографија, а од друга импресивни реалистични костими, како и пренатрупана сцена со предмети, чија функција секогаш не се
гледала. ансамблот во претставата влегол мошне амбициозно и дисциплинирано.
на прво место била Бедија Беговска (јанка), млада артистка ...„таа соумева на ликот
да му вдахне животност и да нè увери во неа со својот непосреден третман...“ впечатливи ролји оствариле салаетин Билал, Љутви сејфула, Фирдауз неби, рамадан
Махмуд, Мустафа јашар, сузан и Џемаил Максут – епизодите на енвер Бехчат и
Мушареф лозана ја „претставуваат онаа малечка, но мошне сјајна точка во режисерскиот паноптикум на Бранко Гапо...“82
„убавината чекори сама“ е прва претстава со која театарот на народностите се
пријавил за учество на годинашните југословенски театарски игри во нови сад.
режисерот ја отворил сцената, салонот и фоајето ги претворил во сцена, така што
претставата започнувала на влезот во театарската сала. Бранко Гапо направил претстава-спектакл со ревијален карактер, што содржело и нешто наше, повеќе медитеранско, за што придонеле и костимите на јелена патрногиќ, раскошната сценографија на Менде ивановски, ненаметливата музика на Љубомир Бранѓолица и
успешната кореографија на александар стојановиќ. со разбивањето на сцената
Бранко Гапо „внел само една надворешна динамика, што во значителна мера придонесуваше да се загуби концентрацијата на гледачот, текстот непосредно да се
расцепка, губејќи го најчесто својот континуитет, својата целовитост...“83
најновиот текст на Хасан Мерџан „Школски свет, весел свет“ бил посветен на децата. неговиот третман на темата, подразбирајќи ја поетската постапка, средба на две
деца пред да појдат на училиште, ја трансформира во чудо во кое оживуваат и обичните предмети – книгата, кантата, моливот, гумата, тетратката – сите предмети со кои
децата се во постојан допир. авторот тоа го прави со чувство за мерка „и со авторска
интелигенција, која умее да ја избегне декоративната дидактика, за сметка на тоа да
ги распне сите едра на фантазијата...“ тој во неговата авантура низ светот на фантастиката не поаѓа од фикција, туку од конкретната функција на предметите што ги оживува. режисерот Шерафетин неби настојувал во прв ред да го почитува поетското
видување на Мерџан, а потоа да го интензивира со динамично водење на дејството,
во кое е доминантно вештото користење на сценскиот простор... ликовите играле
поетично, бидејќи режисерот не отишол во нивна априори идеализација. нивната
трансформација, колку и да е невозможна, тие сепак се вистинити, оти биле прикажани и нивните функции. За успешната реализација на сценографијата свој придонес
дал панче Минов, а за музиката исмаил Хоџа. панче Минов не ја оптоварил сцената
со непотребни елементи од фантастиката. со решенијата негови се сугерира амбиентот на секоја секвенција, посебно оставајќи простор што овозможи брза динамична мизансцена. исмаил Хоџа песничките ги компонирал едноставно и живо, така што
лесно се помнеле. во претставата носители биле седум актери, кои со воедначена
игра соумеле непосредно да му се доближат на младиот гледач.
азиз несин пишува раскази, романи и драми, од кои повеќето му се преведени
на други јазици. Драмата „кралот на головите“ настанала како драматизација на
роман. во турската драма во скопје досега не бил изведуван. За своето дело, азиз
несин вели дека сите ликови биле негативни, но сепак омилени, меѓутоа и опасни.
ако натежнела нивната омиленост, потоа постоела опасност да ја заборавиме нивната негативност. Знаејќи дека нивната судбина е трагична, ќе стане уште потрагична, ние уште повеќе ги сожалуваме. она што гледачот го спасувало од оваа стапица е што нивните негативности се изложувале на показ. тие биле плодови на
ненормален систем, и поради нивното оддалечување од вистинските цели на стар-
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Бранко варошлија: „по
чекорот на убавината“,
„нова Македонија“,
19 јануари 1975 година.
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иван ивановски:
„убавината чекори сама“,
„културен живот“
бр. 2 и 3, 1975 година.
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84
петре Бакевски:
„неискористени можности“,
„вечер“, 15 октомври 1975 год.
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тот уште повеќе станувал негативен. режисерот тахир Барлос бил постојан режисер при градскиот театар во истанбул. Дошол, како што вели, во пријателска
југославија, каде што неговите сонародници турци се сплотени со југословенските
народи. Би бил среќен ако неговото доаѓање во скопје даде и најмал придонес во
уметничкото и културното зближување на двете земји кои имале многу слични
предци и обичаи.
„кралот на головите“ е музичка игра во два дела, како драмски колаж од над
дваесет скици, кои во извесна смисла можеле да постојат и самостојно. азиз незин
не се ограничувал на фабулните елементи на темата во кои имало и битови елементи „...туку оди многу подалеку, се подбива со карактерите на ликовите, со политичките и општествените услови во земјата, притоа демонстрирајќи една навистина брилијантна стручна опсервација...“ квалитетите на делото не требало да се
бараат во формалните текови на дејството „...туку во моралните димензии на авторовиот критички поглед, кон животната материја, што послужила како предмет на
неговото дело. режијата презентирала „...импресивна сценска култура, всушност
онаква каква што ретко може да се види на сцената...“, започнувала со незаборавна
сцена во која на спортскиот ринг еден политичар нашол свои слушатели, вербалниот со прозна фразеологија, со нагласено чувствување на дистанцијата.
на 25 мај била одржана претставата „кралот на головите“ од азиз несин. на претставата бил авторот, како и голем број културни и јавни работници.
режисерот Мирко стефановски во правењето на претставата „Доживувањата
на николетина Бурсаќ“ тргнал од убедувањето дека ќе прави драма во која е важна
само централната личност – николетина. нешто позначајно место му дал и на
јовица јеж.. стефановски ги потиснал партизаните на заден план, во некоја смисла
тие му служеле како бран на кој ја одвива ведрата приказна за доживувањата на
николетина „...токму затоа својата претстава ја осиромашил од општата атмосфера
во која е најден николетина ... претставата изгледаше мошне ладно...“ и покрај видливиот напор, Џемаил Максут во својата игра одел на „пресметани ефекти и енвер
Бехчет не ги искористил докрај можностите за да го воздигне ликот со поголема
креација. најубавите можности ги искористил Марк Морку, кој го предал ликот
„навистина оригинално и уверливо“.84
комиката извира од ликот на николетина, неговата природа, често несмасна,
но и шеретска, како и од неговата сенка – јовица јеж, вели критичарот Мазов.
успешноста на претставата зависи од тоа како тие ситуации да се поврзат во една
поврзаност и во што потечно сценско кажување. и второ, како ликот на
николетина сценски да се обои во согласност на бојата што му ја дава Ќопиќ. на
овие две прашања претставата одговорила делумно. на претставата ѝ пречеле –
„пренагласената желба времето и местата во кои таа се случува да бидат што
поверно набележани преку соодветна музика составена од маршеви и други
песни од времето на ноБ и преку сценографија изведена со помош на проекции.
првото на извесен начин го задушуваше, а второто го забавуваше и дејството...“
ликот на николетина бил предаден прилично еднострано и еднобојно. енвер
Бехчет (јовица јеж) со својата артистичка подготвеност внесол поголема ведрина во претставата. најефектен бил Марк Марку (италијанецот), додека во позабележливи улоги настапиле Феми Груби, салаетин Билал, Мустафа јашар, Фирдауз
неби, незакет али, сузан Максут, Љутви сејфула, Шерафетин неби и други...

премиерата на „Моралист“ (семејна драма) била изведена во Домот на културата во тетово. првото дело на Мицев „лиза, лиза...“ праизведба имало во Драмскиот
театар. пред премиерата, Миодраг Мицев изјавил: „одењето по патиштата на сопственото искуство создава во нас некои облици на протестни чувства, кои, не ретко,
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бараат катарзично празнење. во мене одамна се собираше агресивност кон сè она
што е крадење и газење на човековата интимна слобода и среќа во името на малограѓанскиот морал и родителската љубов. а токму тие, честопати, се немилосрдни
во својата егоистична, еднострана настојчивост“. Драмата ја доживеал една вечер во
едно семејство да биде некаков судија, помирител на судирот на олга со нејзиниот
сопруг. почувствувал потреба да застане на страната на жената и да се обиде нејзината трагедија сценски да ја оживее. суштината на драмата е во тоа што сите ја кажуваат и ја слушаат својата вистина. последица е трагичниот крај на човекот што се
поигрувал со психата на своите најблиски. авторот се обидел тоа да го открие.
се имало работа со текст „поорганизиран во својот сценски распоред и чувствително продлабочен во однос на психата на ликовите и нивната заснованост,
која овој пат е поширока и поразнострана“. авторот и режисерот претставувале
среќен спој во патот.85
„Моралист“ е драма „на психичкото распаѓање на едно семејство, што во
својата основа, во својот корен, е израстено по погрешни патишта“. режијата на
кемал лила е „насочена кон разоткривањето на психичките состојби на јунаците. атмосферата е згустена, напната, доведена до границата на усвитеност, до
експлозија“. сите ликови биле внимателно извајани и изнијансирани. најсилен
впечаток оставила Бедија Беговска (олга) „со широк дијапазон за игра, талент за
сценска трансформација, внимателност и прецизност во психолошкото обојување на ликот, Беговска и овој пат нè увери дека е артистка која умее да понесува
мошне сложени актерски задачи“. сабина ајрула (ана) е лик кој преку студиозна
игра „беше максимално и мошне уверливо изнијансирана“. Џемаил Максут
(строгов) предал „една интересна и студиозна игра“. и Мушареф лозана (страчкова), „на оригинален и на нејзе својствен начин го обои ликот“. во другите улоги
настапиле јилдиз рифат (Марија), Шерафетин неби (петров), Мустафа јашар,
Фирдауз неби, перихан туна и енвер Беџет.86
веќе неколку години на сцената на турската драма настапувала младата артистка Бедија Беговска, која ги освоила симпатиите на публиката. во „Моралист“ од
Миодраг Мицев остварила вистинска креација која може да ја презентира само
длабоко чувствителен актер кој со себе носи многу талент и смисла за актерска психолошка сугестивност“. актерка станала сосема случајно, но искрено признава
дека во театарот останала намерно.
театарскиот критичар иван Мазов вели дека е мошне тешко изразито филозофски и дескриптивен роман, каков што е „Дервишот и смртта“ да се преточи
во драма. сцената бара подиректно соопштување, поотворени судири, поразголени ситуации. судирот што континуирано трае во романот се води во него
самиот, кај нуредин, и е потежок за експликација. Драмата е во една личност.
Борислав Михајловиќ-Михиз не можел да избегне како двете приказни да се
поврзат во едно и како на приказната да ѝ се даде повеќе сценско ткиво и да се
направи поатрактивна и погледлива претстава. Душко наумовски се обидел
претставата, особено во вториот дел, да ја разигра со поатрактивни потези за
сцената, како и сценографот од ниш велизар србљановиќ со своите решенија,
мошне чисти и провокативни за окото како симболика и како простор за одвивање на многубројните слики со претставата“. јелена патрногиќ со раскошни
„замислени и вкусно изведени костими, што на изведбата ѝ даваат посебна привлечност која ниту во еден момент не е цел за себе“, како и музиката на андреј
Бељан „за задоволување на потребниот штимунг и амбиент“. критичарот претставата ја видел на театарските игри во прилеп. Била тоа една „од најсолидно
изградените претстави на овие наши игри. салаетин Билал (нуредин), со игра
што целосно се потпира „на внатрешните вокации на артистот, без какви и да е
надворешни ефекти и дотолку потешка за исполнување“. со таква смиреност се
одликувала и играта на Фирдауз неби (Мула јусуф). До овие две улоги требало
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иван Мазов: еден татко
и три ќерки, „нова
Македонија“, 4.2.1976 година.
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петре Бакевски: вриежот
на животните вистини,
„вечер“, 14.2.1976 година.

51

01 del monografija FINAL q8:Layout 1 20.01.2010 19:13 Page 52

87

иван Мазов: „Дервиш и смрт“
на турската сцена, „нова
Македонија“, 7.7.1976 година.
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веднаш да се стави и онаа на Љутви сејфула (Хаџи синанудин). во другите позабележливи улоги настапиле Бедија Беговска (кадијката), Џемаил Максут
(Муселимот) и енвер Беџет (Шпионот).87
театарот на народностите официјално сезоната ја започнал со премиерната
изведба на турската драма со пиесата „планета на дембелите“ од ристо Давчевски,
во режија на кемал лила. поради топлиот прием на албанската сцена, нешто изменета сценски ќе ја гледаат децата во изведба на турската драма. учествуваат артистите Шерафетин неби, сузан Максут, Шефкет наум, ирфан Бељур, Зекир сипахи,
Бедија Беговска, енвер Беџет, Феми Груби и Мустафа јашар. пиесата е предадена со
јазикот на детето, со мотиви од неговата фантазија, преку поучен дијалог, комични
ситуации и забава. Дејството се случува на Зелената планета. лошиот волшебник
сипиндатор ќе ја претвори во земја на дембелите. тој со својот помошник
Железниот Заб ја окупирал меморијата на царот немтур, кој освен на играњето со
конзерви за ништо друго не се сеќавал, дури не ги познавал ни сопствените деца
Дандара и Мандара. пријателите на царот атомски и биологот, успеале да ги спасат и него и неговите поданици од лошото влијание и од мрзливоста, а го преобратиле и маѓесникот. Децата веруваат дека доброто секогаш победува, па така и пиесата завршила со песна.
на 15 октомври турската драма заминала на десетдневно гостување во турција,
и тоа во истанбул, анкара, измир и Бурса. во рамките на културната соработка меѓу
двете земји, скопскиот театар ќе се претстави со „омер и Мерима“ од авторите Беловиќ и пешиќ. претставата ја режирал Мирко стефановски, а учествувале сузана
Максут (Мерима), салаетин Билал (омер) и рамадан Махмут, лозана Мушареф,
сабина ајрула и незакет али. од први до десетти ноември како гостин на турската
драма ќе престојува во скопје театарот „кентер“ од истанбул, кој посетата ќе ја
врати со претставата „стапчињата на микадо“ од Мелих Џевдет андај.

Детската сцена на театарот на народностите пo еднаш во годината прикажувала детска премиера, порано давала две. За жал, тоа било така поради немањето финансиски средства. на средствата се штедело кога се работело за детска
претстава повеќе од педесет отсто во однос на претставите за возрасни. а би
требало да биде обратно. режисерот Мирко стефановски повторно се определил за еден многу познат текст и читан роман од децата на сите меридијани,
поради неговата топлина и хуманост. пред десет години одѕивот кај детската
публика бил огромен за претставата „Хајди“ и сега во нова постановка им понудил нова претстава. во улогата на Хајди повторно настапила сузана Максут. таа
вели дека ја познава детската психологија. Досега настапувала во „волшебникот
од оз“, „Мачорот во чизми“, во разни принцези. од децата често слушала како од
Хајди сега станала мачор.
премирата на „јас, риза-ага“ била прикажана во Домот на културата во тетово.
Делото било „создадено по мотиви од животот на јуруците кои живеат во источна
Македонија. Материјата била земена само како рамка во која се сместени ликовите чии карактери можат да се сретнат и денес во некои средини, а особено ликот на
риза-ага, кој имал конзервативни обележја. од постапките на риза-ага биле засегнати неговите најблиски, а особено неговиот посинет син, салих, за чии желби,
волја и гордост воопшто не водел грижа. конфликтот во делото доаѓа од недоразбирањето меѓу агата и неговиот посинок. таквата атмосфера го задушува младиот
салих, кој се обидува да најде излез од ваквите стеги. стариот ага сакал да му ја
наметне својата волја, своите конзервативни ставови за љубовта на салих, која
била загрозена од наметнатата свршувачка. недоразбирањата доведуваат до конфликтни состојби, при што доаѓаат до сознанија за разликите во сфаќањата.
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иван ивановски во монографијата за театарските игри „војдан Чернодрински“
пишува дека авторот ги разочарал гледачите, „зашто тоа беше една од најслабите
ако не и најслаба претстава на фестивалот“. „јас, риза-ага“ недвосмислена беше
оцената (на разговорите на тркалезната маса) дека не нуди ништо ново, дека и како
текст, и како постановка, и како изведба, била под можностите на ансамблот, кој е
способен за многу посложени, поквалитетни сценски презентации. тешко било да
се поверува дека се немало подобра претстава, а ако навистина немале, подобро
ќе било да не доаѓаат на игрите, како што тоа го направил театарот од Штип.
на 26 декември во театарот на народностите свечено е одбележан јубилејот –
35 години присуство на театрите во скопје на идриз емин. на седницата на која
присуствувале голем број општествено-политички и културни работници, за неговите бројни резултати говорел режисерот Мирко стефановски. претседателот на
собранието на скопје, Методи антов, му го врачил на славеникот високото одликување – орденот заслуги за народ со златна ѕвезда, со кој го одликувал претседателот на сФрј, јосип Броз тито.
идриз емин, организатор, перикер, актер, техничар и општественик триесет и
пет години нераскинливо бил врзан за сценската уметност во скопје. кон крајот на
1938 година, стапил на работа во тогашното народно позориште во скопје како
ученик за театарски фризер-перикер-шминкер. по ослободувањето работел во
Мнт како перикер. во театарот на народностите работел и како артист во епизодни улоги, и како општественик, и како технички раководител. роден е во 1923 година во скопје.
на сцената на турската драма на 17 април била одржана педесеттата претстава
на пиесата „алиш“ во режија на Љутви сејфула. пиесата ја напишал Хусеин сулејман. во претставата учествувале сузан Максут, незакет али, Љутви сејфула, Шерафетин неби и Мустафа јашар. со претставата „вообразен болен“ од Молиер, во
режија на ацо алексов, турската драма настапила на театарските игри во прилеп.
како последна премиера во 1977 година, турската драма, заедно со албанската, ја
прикажале „Човекот на епохата“ од томе арсовски, а во режија на Душан наумовски.
Драмско-документарната хроника претходно била изведена на годинашните
театарски игри „в. Чернодрински“. во неа учествувале артисти од сите професионални театри. За претставата во турската драма „слободно може да се оцени како мошне
успешна...“ и да се додаде дека била „убав и значаен прилог на спомнатиот театарски
колектив во одбележувањето на титовите и наши јубилеи...“. проектот заеднички го
подготвиле артистите на албанската и на турската драма, „а за да се покаже и докаже
на дело заедништвото на нашите народи и народности, тие овој драмски текст на
арсовски го говореле на три јазици – на македонски, албански и турски...“.88

театарот се наоѓал пред фаза на подготовки за одбележување на својот 30-годишен јубилеј, во период на престројување, професионално зајакнување и квалитетно збогатување на програмата на сцената. со скорашното отворање на детска младинска експериментална сцена, програмата ќе се збогатела со нови, пред сè камерни претстави. интенција на театарот била на оваа импровизирана сцена, која иако
постои пет години и не се користи поради недостиг на материјални средства, да
настапуваат млади артисти, режисери и драмски автори од народностите. важен
чекор била подготвеноста за гостување не само во Македонија и на косово, туку и
за афирмација на професионалното ниво на куќата. театарот планирал средба на
театарската активност на народностите (малцинствата) од целиот свет. присутна
била и потребата за афирмација на општојугословенски план. Гостувањето на
„ателје 212“ обезбедило уште неколку гостувања во други центри. се планирало
воведување на симултан превод, што конечно би ја симнал јазичната бариера од
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иван ивановски: „прилог
во одбележувањето на
титовите и наши јубилеи – на
својата почва“, стр. 124–126,
„култура“, 1983 година.
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лилјана Мазова: „со квалитет
кон поширока афирмација“,
„нова Македонија“,
26.2.1978 година.
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петре Бакевски: ведрата
страна на животот, „вечер“,
28.2.1978 година.
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дневен ред. своевидно отворање била и веќе договорената разлика на гостувања
со претстави со Драмскиот театар. веќе биле организирани и две трибини:
„претставата на обвинителна клупа“ и трибина за актуелни моменти од дејноста на
други театарски куќи. секоја нова претстава требало да доживее „судење“, на кое
критичарите и публиката, како и творците, би ја анализирале нејзината успешност.
низ таква „анализа“ веќе поминале „јас, риза-ага“, „Големата вода“ и „Човекот на
епохата“. на втората трибина настапиле со воведни излагања и разговори со присутните Мира траиловиќ, директор на „ателје 212“ и Џунет Ѓокчер, режисер, артист
и директор на Државниот театар од анкара, како гостин на театарот престојувал на
22 и 23 февруари. Главниот проблем на театарот бил кадарот, чие решение барало
вонредни напори. според директорот илхами емин, во иднина кадрите главно ќе
се обезбедувале од Факултетот за драмска и музичка уметност во скопје преку стипендирање. најавите биле крупни и сложени, а настојувањата биле достојни за
почит, но да се надеваме дека тие и ќе се реализираат.89
со Џунет Ѓокчер се воделе разговори околу претстојното гостување на театарот
од анкара, што би било враќање на посетата од 1976 година, кога ансамблот на
театарот на народностите гостувал во неколку градови во турција. планирано
било гостувањето да се реализира оваа есен. исто така, било договорено режисерот Ѓокчер во текот на идната сезона како гостин, да постави дело од современ
автор од турција, во кое главната улога би ја играла турската артистка од анкара
ајтен Ѓокчер. се разговарало за размена на драмски текстови, режисери, сценографи, артисти... на 23 февруари директорот Ѓокчер на трибината во театарот говорел на тема „турскиот театар денес“, по што започнала интересна дискусија меѓу
него и бројните учесници во разговорот.
најновата премиера на турската драма, комедијата „војникот фалбаџија“ од
плаут, режисерот Димитрие османли ја сместил во класични рамки (сцената потсетувала на стариот рим), а дејството се одвивало по линија на нагласена шега, од која
одвреме-навреме ќе допрела и по некоја сатирична боцка. плаут вешто ги заплеткува и уште повешто ги отплеткува непредвидливите ситуации, во мешаница, атмосфера на живот кој вешто го исконструира, за тој живот потоа да изгледа весел,
забавен и интересен. Што би било со животот ако во него не би имало сплетки,
порачува плаут, оние обични, секојдневни, во односите меѓу луѓето, за кои за да се
одмрсат, треба вистинско и драматуршко мајсторство. и тука, некој ќе биде итрец,
некој насамарен, некој ќе се смее, некому ќе му се смеат. Меѓу тие и такви пунктови османли ќе настојува „да ја полни претставата со разиграна атмосфера во која
не треба многу да се бараат нијансите на чувствувањето, нијансите на продлабоченото и нијансите на некои психолошки разглабања на ликовите зашто, помалку или
повеќе, сите ликови ја носат во себе препознатливата конвенционалност на комедиографски типови, во кои карактерот сепак е потиснат во втор план...“.
првиот дел од изведбата минал попритаено, но вториот дел со поголемо темпо,
со поголема отпуштеност на ансамблот и со понагласена разиграност – приредил
нешто поголемо задоволство. во актерскиот ансамбл со подинамична и повитална
игра доминирал салаетин Билал.90
на Фестивалот „војдан Чернодрински“ во прилеп, турската драма настапила со
претставата „јас, риза-ага“од Хасан Мерџан, во режија на кемал лила, сценографија
на Гинтер кубе и костимографија на јелена патрногиќ.
Членовите на турската драма новата театарска сезона ја започнале со мошне
амбициозни планови и програми, и покрај тоа што во сезоната влегле со низа
ненадминати проблеми. веќе подолго време режисерот владимир Милчин ја подготвувал „Хасанагиница“ од Љубомир симовиќ, а наскоро се очекувало гостување
на Љубиша Георгиевски, кој ќе ја поставел драмата „угурсуз“ од неџат ибраишимовиќ. До крајот на сезоната очекувале да гостуваат и други познати македонски и
југословенски режисери. најсуштествено било кадровското прашање. турската
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драма со години се обидувала да го решат овој проблем, но тешко се наоѓале решенија. Била зацртана програма за стипендирање студенти на Факултетот за драмски
уметности во скопје.
понекогаш насоченоста на репертоарот оди и на компромис, посебно во поставувањето популарни пиеси за пошироката јавност, но со инсистирање секогаш за
репертоар кој ќе биде прифатен од страна на сите гледачи, со познати имиња на
домашната и на светската драматургија. тешко се доаѓало до добро домашно дело.
кемал лила смета дека една од поголемите причини е локацијата на театарот –
тешко луѓето се решиле да дојдат во нивниот театар. приодите се задушени од продавачи и автомобили, ја немало комуникативноста што ја имале во салонот во
работничкиот дом.

на почетокот од година, на сцената на турската драма поставена е претставата
„угурсуз“ од неџат ибрашимовиќ, а во режија на Љубиша Георгиевски. „Драмата на
семејството ихтар-бег, Георгиевски ја пренесува на сцена со мошне сугестивен
сценски јазик... во драмата нема жестоки драмски конфликти и пресврти „туку
драма на расветлување на човечките судбини, таму некаде во втората половина на
минатиот век во Босна... во тивок ритам, во бавно изнесување на судбината на јунаците, Георгиевски ја прави претставата“ во која „поаѓањето и распаѓањето на човекот е несопирливо...“.
режисерот, преку чисти сценски решенија, создавајќи драматична атмосфера на
ликовите, секој посебно успеал да ги развие. на тој начин доаѓало до силен израз и
сугестивното актерство на секој посебно и над сите несомнено најуспешното остварување на енвер Бехчет како угурсузот, кои „предадоа претстава која се наредува
меѓу уметничките врвови на овој ансамбл“.91 последната премиера на турската драма
„угурсуз“ е секако „едно од најдобрите сценски остварувања на овој ансамбл од времето на неговото постоење...“. со истенчено чувство за докрај прочистени сценски
решенија и со сценографија што самиот ја направил оставајќи ја сцената празна меѓу
двете платна на просторот и времето на настаните, Љубиша Георгиевски изградил
„дејство што претставува висок театарски чин во секој поглед.....“. важна придобивка
на претставата е глумата на целиот ансамбл, кој се носел со сите изразни средства.
Љутви сејфула (ихтар-бег), салаетин Билал, Фирдауз неби и Мустафа јашар (синовите на бегот), како и Џемаил Максут, донесувале игра со елементи на исламскиот дух
со исконска вечна борба за совладување на судбината. енвер Бехчет (угурсузот) во
текот на целата претстава „само со гег, тивок крик и прецизен израз на ликот, е значаен и моќен израз на витална енергија, иако ’угурсузот’ никогаш не е личност која
освен во последната сцена, може во целост да го сврти вниманието. тој е речиси
постојано на сцената, но со едно чувство на одмереност и ненаметливост...“92
првото гостување на Љубиша Георгиевски на сцената на театарот на народностите со претставата „угурсуз“ го „прероди“ ансамблот на турската драма со откривањето на досега неоткриени креативни потенцијали, со фасцинантен, математички разработен простор, со симетрија која не била цел самата за себе, уште помалку
сценски формализам, туку суштински дел на еден мошне згусната, динамична
мизансцена. енвер Бехчет насловната улога ја толкувал без текст, успеал на ликот
да му даде целосна животна одреденост, ќе напише иван ивановски. „угурсуз“ е
прва премиера во сезоната 1978/79 година на турската драма.
авторот на „Хасанагиница“ Љубомир симовиќ ја користи старата легенда за несреќната љубов во својот текст што говори за уништувањето на едно суштество на
едната страна во борбата за власт на пинтеровиќ-бег, а од друга страна е Хасан-бег,
сопругот, кој е војник и единствено верува во оружјето и силата. Хасанагиница е
смачкана во тој животен судир, рекол владимир Милчин во претпремиерниот раз-
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петре Бакевски: проклето
семејство, „вечер“,
24.1.1979 година.
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лилјана Мазова: Длабоко
понирање во една животна
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лилјана Мазова: од минатото
до совремието“, „нова
Македонија“, 25.2.1979 година.
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вонредна Хасанагиница,
„вечер“, 13.6.1979.
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Шармантно и разиграно,
„нова Македонија“,
8. 6. 1979 година.

говор со новинарите. Хасанагиница верува во некаков морал, што за неа е над сè.
таа се бори и кога оди во смрт со чувство дека ништо не може да направи, па според тоа и да живее. осовременувањето го нудел симовиќ. неговите херои говорат
со денешна терминологија, со зборови на денешнината: инсинуација, политика,
консеквенции... Хасанагиница е препознатлива со трагичната димензија за која се
нема „слух“. Граѓанскиот живот не признава хероизам со предупредување дека
денес моралот е изрелативизиран, а човековото достоинство сведено на минимум
е погубно. со вчудовидување дознава дека кадијата е умрен пред седум години, и
тоа „тој умрел од љубов“, што е соопштено како нешто невозможно. симовиќ, премостувајќи го времето од кое доаѓа легендата, го исфрла „на површина судирот на
половите, недоразбирањата, измешаните чувства. така судбината на Хасанагиница,
нејзиниот сопруг и нивната животна вистинитост за нереализираноста во сексуалните сфери, чувството на вина на еден кон друг и стравот на мажот да не ја загуби
својата доминација, стануваат вистини кои како Дамоклов меч се надвиснуваат над
нашето време...“, вели лилјана Мазова. владимир Милчин гради слика „на
социјален пејзаж, на класни судири, брутални насилства, во кои секогаш се поаѓа од
сопствените сметки и во кои судбината на човекот е ставена во туѓи раце. За неа се
одлучува во темница...“. со чисти форми и јасна концепција прави претстава со
нешто позабавено темпо, постојано расте, за да заврши и да се надгради на една
реплика во која човекот верува дека е од челик, а испаѓа дека меѓу некој палец и
показалец челикот станува восок. артистите „на кои секако треба да им забележиме за речиси исклучивото држење за она што од нив го барал режисерот, што ги
оневозможува да се препуштат на сопствените можности за креација, со доза на
спонтана лежерност, донесуваат игра која лесно се прима...“. Бедија Беговска (Хасанагиница) ја донела улогата „спонтано и мирно, со сценски осет...“.93
владимир Милчин направил вонредно театарско остварување, „режирајќи чисто,
со голема режисерска инвентивност и со творечка смисла за најавување на поетските
валери на драмата „Хасанагиница“. посебна пофалба на разговорите во прилеп била
искажана за „вдахновената игра на артистката перихан туна, која во толкувањето на
ликот на Хасанагиница приреди вистинско фестивалско изненадување“.94
на 18 мај во театарот гостувала турската драма при културниот дом во призрен
со претставата „Чудак“ од назим Хикмет, во режија на Зекир сипохи. сценограф на
претставата бил Февзи туфекчи, а музиката била на етхем казас. на 6 јуни, претпладне, во 10 часот на Детската сцена при турската драма била прикажана претставата „игра на гатанките“ од Љутви сејфула, во режија на саша Маркус.
режисерот вели дека ги употребил сите изразни средства: текстот, играта, песната,
музиката, пантомимата, балетот и куклите за да заиграат најмладите гледачи со
актерите во една непретенциозна форма. во играта се бараат одговори на низа
гатанки кои се блиски до нив.
но, како и да е, сценскиот приказ ја враќа вербата дека детската сцена треба
исклучително да им припаѓа на децата, бидејќи најдиректно ги вклучува во претставата, при што тие се чувствувале како дел од актерската екипа. такви биле
настојувањата и на режисерот. Маркус прави шармантен дијалог во кој се одгатнуваат значењето на гатанките. во ова му помагаат шестемина артисти кои ѝ припаѓаат на најмладата генерација. се открива убав детски свет, при што и суфлерот е
ставен во улога на сподвижувач на претставата, а артистите од сцена во сцена на
подиумот го менуваат костимот. во одгатнување на гатанките учествува и публиката. Љутви сејфула во неколку наврати влегувал во гледалиштето и од децата изнудувал одговори и ги наградувал. лесната и функционална сценографија, разиграните костими и музиката биле убави надополнувања на заедничкиот труд, кој на
извесен начин го одбележал и 25-годишното работење на саша Маркус во театарската уметност. саша Маркус својата прва театарска режија ја имал на сцената на
овој театар.95
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на 1 август, во просторот пред капан-ан, ансамблот на турската драма ја прикажал премиерата на „Зона Замфирова“ по текст на стеван сремац. „се обидовме да
направиме претстава во неискористениот амбиент на старата чаршија“, вели
режисерот Димитар станкоски.
сценскиот простор е адекватен на времето кога е пишувана пиесата. на просторот се остварува убав контакт со публиката што, од друга страна, е основен
момент што побудувал интерес за театарот.
потфатот на театарот на народности и на Драмскиот театар е за почит, зашто
конечно се нашол начин во текот на мај и јуни да се излезе од прегреаните театарски салони и да се дојде до публиката. покрај откривањето на двата простора кои
ѝ припаѓаат на старата скопска чаршија, се остварила и најширока комуникација со
гледачите. неколку ликови биле донесени, „и тоа исклучиво како артистички остварувања со шарм, а напати и со доза на лежерност. разиграност и чувство за понесена игра можеше да се забележи речиси кај целиот ансамбл.96
Гапо настојувал драмата за рацин, по текст на Борис вишински, да ја преточи
во нејзините внатрешни врутоци, да ја открие драматичната атмосфера во ликовите, да проникне во уверливоста на механизмот на полицијата, „што, чинам, го
прави на своевиден мошне оригинален начин. ликовите се заокружени и сценски осмислени во еден драматичен тек на претставата, па наспроти суптилната
и поетска душа на рацин и непоколебливата борба на илегалците, тој ќе ја спротивстави немоќта на еден џелатски полициски механизам...“. ансамблот се покажал во својата „најубава актерска сценска светлина...“. салаетин Билал (рацин)
презентирал уште една од своите успешни актерски остварувања. Фирдауз неби
(Шеф на полицијата), „брилијираше како актер кој ликовите ги носи со еден
своевиден сензибилитет...“. неџи Шабан (агент), улогата ја воздигнал до вистинско креативно ниво.97
Дејството на драмата, распоредено во пет слики, донесува живи и автентични
настани, кои останале такви и во преточувањето на сцената. Гапо се „користи со
еден поизразен манир, една динамика својствена на камерата...“. сцената е поделена на шест простори што, во зависност со текстот што овозможува динамиката да
се развие, секавично реагира во однос на дејството...“. ансамблот на театарот во
сталожена, обмислена игра, во која е скриена мудроста на авторовиот зафат, го
прави крајниот резултат. најмногу и одново на површина ќе излезат салаетин
Билал и Фердауз неби. првиот во донесувањето на ликот на рацин ќе прозвучи
мошне автентично, вториот го покажал „својот автентичен сензибилитет на артист
со чувство за модерна сценска игра...“.98
во претставата настапиле салаетин Билал (кочо рацин), Шерафетин неби
(трајан, геолог), незакет али (Марија, жена на трајан), Зекир сипахи (никола, писател), Џемаил Максут (Филип, млад сликар), сузан Максут (нада, трајанова девојка),
Фирдаус неби (Шефот на полицијата), перихан туна ејупи (Билјана, свршеница на
Филип) и други.

во текот на 1980 година турската драма прикажа 4 премиери: претставата за
деца „аладиновата волшебна ламба“, „со тито пред лицето на светот“, „Љубовта
на перлиплин“ и „Злосторство и казна“ од Достоевски во режија на Бранко
ставрев, кому оваа претстава му е прво гостување во турскиот ансамбл.
претставата ја сместува во празнината под главната сцена на театарот. според
еднодушното мислење на македонската критика, а не само нејзиното, станува
збор за изведба без слаби места, претстава за памтење со антологиско значење.
изборот на местата за сценско преточување на драмата како да беше создадено
за визијата на светот на Достоевски, приспособена со мали интервенции со кои
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л. Мазова: напуштена
автентичност,
„нова Македонија“, 19.7.1979
година.
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петре Бакевски: Драмата
на рацин, „вечер“,
20.11.1979 година.
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Драмски исечок за животот
на рацин, „нова Македонија“,
2.12.1979 година.
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се создал простор за автентично толкување на пиесата... режисерот скратил
неколку сцени и ликови, „мошне прецизно откривајќи ги најскриените катчиња
на човечката душа, компонира занимлива, зрела и оригинална изведба, во која
за нешто повеќе од два часа беше сублимирано сето она што е најнеопходно,
најесенцијално, најрелевантно“.
со претставата турската драма зеде учество на Фестивалот на мали и експериментални сцени во сараево (Месс), каде што актерот Фирдауз неби за улогата на
расколников доби грст најповолни критики, а имаше и блескави написи во печатот
за него и за претставата.
на театарските игри „војдан Чернодрински“ во прилеп во претставата
„Злосторство и казна“ се истакнаа Фирдауз неби за актерско остварување. покрај
пофалбите за актерската игра на Фирдауз неби, Љутви сејфула (порфириј),
салаетин Билал (николај), Џемаил Максут (Мармаладов), Бедија Беговска (соња).
Мигови на силни уметнички доживувања и мошне пријатни мигови на публиката ѝ
овозможија и перихан туна (Дуња), Зекир сипахи и атила клинче (николај), Мушареф лозана (Госпоѓата), сузана Максут (катерина), јилдиз рифат (Дуња), Мукерем
Билал (Дашенка) и други.
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Мирко стефановски:
репертоарско созревање,
„театарски гласник“ бр. 7,
јануари 1979 година.
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Со изведба на премиерните претстави „Вучјак“ од М. Крлежа (Албанска драма) и „Шест лица го бараат авторот“ од Пирандело (Турска драма), во есента на
1974 година Театарот се всели во својата нова зграда, прва од ваков вид изградена по ослободувањето во Македонија. Новата зграда претставува сериозна
основа за натамошен интензивен квалитетен развиток на Театарот. Во репертоарот се чувствува сè поголемо експериментирање, што уште повеќе го привлекува вниманието на театарската јавност и на критиката. Последните претстави со кои ја пречекува 30-годишнината, е јасна потврда дека Турската драма
е на пат да изгради и да води солидна репертоарска политика за нејзиното натамошно уште попрецизно дефинирање и надградување, пишува долгогодишниот режисер и раководител Мирко Стефановски.99

една од основните карактеристики на ансамблот на турската драма е професионалниот и дисциплиниран однос во работата. таа особина е ретка во театрите.
Може да биде и полоша или подобра претставата, но нивото на ансамблот или,
поточно речено, мерата секогаш била почитувана. така е и во овогодишните 4 премиери.
од „Ханка“ (поставувана и пред дваесетина години), со успешната соработка на
режисерот, вредниот ансамбл и тројцата соработници гости – Чедо Христов како
сценограф, Димитар Масевски како автор на музиката и Беба патрногиќ како
костимограф – се добила претстава што публиката со задоволство ја гледала. убаво
разработената и осмислена мизансцена успеала да го извлече најважното, водењето на ликовите и прикажувањето на внатрешната драма на Ханка и сејдо. За
истакнување е креацијата на перихан туна (Ханка), која знаела да ја пронајде
вистинската мера, како и на салаетин Билал (сејдо), кој играл инспиративно и со
сигурност и ѝ бил одличен партнер на туна. Задоволително, иако во мали улоги,
играле и незакет али и сузана Максут. според критичарите, претставата ќе се
помни и по костимите на патрногиќ, кои претставувале значајна компонента во
претставата.
со „аргатот симан“ била понудена успешно изразена претстава како во постановката на режисерот, така и во играта на ансамблот, и особено на салаетин Билал
и јилдис рифат во главните улоги. воопштено гледано, драматизацијата на
андриќевата проза не била на нивото на делото.
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1982
оваа година беа прикажани 6 премиери.
режисерот на Шекспировото дело „веселите жени виндзорски“ коле ангеловски со видливо настојување се обидел да ги замени времето во кое живее авторот и некои негови ликови, да ги приближи до менталитетот и амбиентот на турскиот човек, поточно се обидел да го „потурчи текстот“, да го доближи до отоманското време. тој првпат гостувал во турскиот театар и се потрудил да ја потврди
генијалноста на Шекспировото дело, што се гледа во тоа што неговата комедија
беспрекорно комуницира со современоста, вели режисерот. во претставата настапиле Мустафа јашар, наџи Шабан, Фехми Груби, Љутви сејфула, ријад тахир,
абдурахман рахман, Зиба Бекир радончиќ, Мукерем Билал, енвер Бехџет, Шефкет
Хасан, ирфан Бељур и други.
праизведбата на пиесата „Мемет“ во режија на наум пановски беше изведена
на театарските игри „војдан Чернодрински“ и оценета како забележлив успех на
ансамблот, на авторот и на режисерот. „Беше тоа уште едно впечатливо присуство
на млад и талентиран автор, кој очигледно има што да каже, кој добро ги познава
законитостите на драматургијата и вешто владее со нив“, беше оцената на тркалезната маса за изведбата во целина. Беше изнесен суд дека станува збор за „полнокрвна претстава“, за што свој несомнен придонес има режијата, која успеала „внатрешните односи да ги развие со едни нови релации. За најдобро одиграна улога
беше насловната на атила клинче, кој имаше одлични соработници во своите колеги салаетин Билал, Феми Груби, јилдиз рифат, перихан туна, сузана Максут и други.

театарот прикажа 4 премиери, од кои една за деца. тоа се: „Мачорот во
чизми“ од воин Ѓорѓевиќ во режија на Димитар станкоски; „Дамоклов меч“ од
назим Хикмет, во режија на Бранко ставрев; „папучар“ од Љутви сејфула, во
режија на коле ангеловски; и „слуги“ од египетскиот писател јусуф идриз,
инаку дипломска претстава на младиот режисер абдулазиз Буганми, студент
на Факултетот за драмски уметности во Белград. претставата „слуги“ се играла под сцената, простор каде што биле прикажани и „Злосторство и казна“ и
„папучар“ од Љутви сејфула.
назим Хикмет е чест гостин на сцената на турскиот театар, а „Дамоклов меч“ е
седма постановка на оваа сцена. претставата била прикажувана и под друг наслов
– „луѓе и кучиња“, а доаѓа да нè потсети на 20-годишнината од неговата смрт.
Хикмет во пиесата нè потсетува на стравот и ужасот што го носи современиот суров
свет. режисерот Бранко ставрев дејството го организира на два плана – првиот на
аванс-сцената каде што се одвива животот на семејството, а вториот на големата
сцена исполнета со буриња како метафора на вознемирувачкиот свет „за огнот, за
кој малку е потребно да избувне, да однесе сè во воздух“. Хикмет отвора простор за
надеж, за разумност и за поезија, „режијата ја воздигнува до степен на жива поетска
имагинација, создавајќи претстава која од почетокот до крајот дише со длабока
внатрешна растрепереност, со интензитет во кој се открива човекот во сета негова
суштина“. во изведбата заслужиле посебно внимание носителите на главните улоги
салаетин Билал (а) и Бедија Беговска (Б). раскошниот талент на двајцата актери
дошле до израз во повеќе сцени, „станувајќи во вистинската смисла на зборот сподвижници на драмското дејство. кога тие настапуваа, сцената ја доживуваше својата
најзаокружена сценска рамка, својата целосна драмска поезија“ пишува критичарот иван ивановски. со добро погодена нота на цинизам, надуеност на луѓе од
мафијата, се истакнувале Мустафа јашар и наџи Шабан. по неколку бледи поста-

1983

59

01 del monografija FINAL q8:Layout 1 20.01.2010 19:14 Page 60

новки, претставата била една од позабележливите блесоци, што заслужува внимание на пошироката јавност.
современиот египетски писател јусуф идриз повеќе бил познат како раскажувач, но забележителни резултати постигнал и како драматичар. темата во „слуги“ е
универзална, односите на господарот сеид и слугата Фарфур. на крајот, откако
никако не можат да најдат еднаквост, се обесуваат во прегратка, за да бидат заедно
и еднакви барем во смртта. но и во смртта сè останува по старо. режисерот значително го надградил текстот, со завидна зрелост и солидна подготовка на студиите
во Белград. постановката е оценета како мошне сигурен и охрабрувачки почеток
со пројава на убава смисла за детаљ и за организација на сцената. Господарот и слугата „пластично, со неусилена игра и со прецизна актерска изразност“, ги толкувале Џемаил Максут и Љутви сејфула, кои ѝ дале тон и печат на претставата, „збогатувајќи ја со мошне живописни карактери. еден од најголемите актерски проблесоци беше подолгиот монолог на сејфула кон крајот на изведбата“. со сензибилна
и богата артистичка интерпретација се претставиле и Мустафа јашар (писателот),
перихан туна (прва жена на господарот), и особено наџи Шабан во улогата на Жена
на слугата.
актерот Љутви сејфула првите пројави во доменот на драматургијата ги имал
во доменот на детското драмско творештво. најпрвин со пиесата „тројца другари“
(1975), а подоцна во 1979 година вниманието го привлекол со шармантниот текст
„игра на гатанките“. премиерата на „папучар“ оваа година била прикажана како
праизведба амбиентално во куршумли-ан, во режија на коле ангеловски, за која
критиката вели дека поминала без некој забележителен успех.

1984

60

оваа година, во четирите премиери не се најде место за детска претстава.
од годинашниов репертоар на турската драма се издвојува праизведбата на
најновиот текст на честопати поставуваниот автор од турска националност кај
нас Хасан Мерџан „Мост на честа“, не толку од драматуршки, колку од режисерски аспект на режисерот наум пановски. Делото, лирски интонирано, говори за луѓето кои во желба да ја заштитат својата власт и моќ, ги разградуваат
мостовите на среќата и љубовта на младите, така што тоа можело да се прифати, вели иван ивановски, како универзална метафора за судирот на новото и
старото. режисерот го скратил текстот и се задржал на неговата примарна
суштина компонирал доста впечатлива целина. успехот на режисерот наум
пановски е дотолку позначаен што тој е остварен со млади актерски сили,
некои од нив и почетници (студенти на ФДу: елјеса касо и ердоган Максут),
потоа Зиба Бекир и други.
Хасан Мерџан својата писателска кариера ја започнал во Македонија, а ја продолжил во приштина, каде што од поодамна живее и работи. негови драми се
„цвеќарот али“, „јас, риза-ага“, а автор е и на пиесите за деца „весел свет – школски
свет (1975) и „Мавиш и Мемиш“, која е поставувана двапати, во 1972 и 1974 година,
и двете во многу различни верзии на режисерот кемал лила. и другите три премиери на овој изведувачки состав одразуваат солидно креативно ниво, пред сè
поставувањето на пиесата од современиот турски автор васви учкан „лудата
емина“ и на мелодрамата „алиш“, која доживеала повеќе верзии, а во режисерско
видување на кемал лила и Љутви сејфула.
покрај наум пановски, оваа година на сцената на турската драма гостувал уште
еден млад режисер, Драган велјановски со постановката на драматизацијата на
Милан Ѓурчинов и илија Зафировски на текстот според романот на владо Малески
„она што беше небо“,игран под наслов „Богомилска балада“. според театарскиот
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критичар иван ивановски, претставата оставила „блед впечаток“.
на театарските игри „војдан Чернодрински“ театарот настапил со „слуги“ од
јусуф идриз во режија на абделазиз Буганми од тунис. универзалноста на темата
во осветлувањето на проблемот кој е слуга, а кој господар во животот и зошто е тоа
така, релативно добрата постановка и убавата игра на ансамблот биле доволни
предуслови на тркалезната маса да се констатира дека претставата донела „еден
висок уметнички чин“.

Годината 1985 помина со 5 премиери, од кои една на детската сцена – „том
соер“ од Марк твен во режија на Шерафедин неби. праизведба немаше, но имаше
неколку мошне добри премиери, како што се „ревизор“ од Гогољ, во режија на
Бранко ставрев, која по третпат премиерно е изведувана во скопје (првата во Мнт
на 15.4.1956 и во Драмски на 31.3.1978 година). режијата на Бранко ставрев била
„најрадикална и најосмислена“. новото во „ревизор“ тој го барал во она длабоко
вткаеното во драмата на луѓето што ни дава за право и денес во класиката да трагаме по нејзините суштини. Бранко ставрев „со остро чувство за сценска форма, за
подинамична мизансцена ќе покаже усет за посовремено звучење на текстот,
постигнувајќи го тоа преку подлабоко осветлување на ликовите и нивното индивидуализирање“, забележал иван ивановски.
ансамблот ги следи барањата на режисерот и дава придонес за повисоко креативно ниво. тон и печат на претставата ѝ даваат Љутви сејфула (Градоначалникот)
и салаетин Билал (Хлестаков). сејфула ја зачувал мерата, не подлегнал на карикатура и изградил полнокрвен лик, сподвижник на дејството, додека Билал се издвојувал со полежерна и понеусилена игра, „стилски определена, со посовремен однос
кон актерската експресија. посебно во епизодите се истакнувале Мустафа јашар,
незакет али, наџи Шабан, атила клинче, Феми Груби и други. најекспонираниот и
најизразито индивидуалниот во македонската сценографија владимир Георгиевски, на впечатлив и оригинален начин ја обликувал сцената, сместувајќи ја во голем
шинел под кој ќе се најдат сите имало во тоа нешто метафорично, импресивно, длабоко потресно“ пишува иван ивановски во „современост“ бр. 3 од 1985 година.
турската драма прва ја отворила сезоната 1985/86 година со драматизацијата на
„проклета авлија“ од иво андриќ како трето негово дело на сцената на театарот на
народностите. режијата и драматизацијата се на Љубиша Георгиевски, кој реализирал камерна претстава, стегната и сфатена како потресна метафора за човековото
живеење и постоење. Љубиша Георгиевски, создал „мошне интензивна претстава
во која психолошките натрупаности им отстапуваат место на суптилно пронајдените детали и на поинаквата актерска интерпретација, која подразбира речиси
заедничко дишење со публиката во салонот“. Љутви сејфула (караѓоз, шеф на
затворот) сигурно и консеквентно успеал да се ослободи од физичката пренагласеност и моралната безобѕирност „за сметка на итрината, расипаноста и перфидноста во иследничката тактика со затворениците. Беше тоа актерско остварување
предадено со сета своја трагичност“.
Мустафа јашар (петар) и салаетин Билал (камил) во меки линии, со поетски
рафинман, ги толкувале ликовите, носејќи го тешкиот багаж на филозофијата на
помирување на луѓето со Господ. Зекир силахи (Хаим) го остварил ликот мошне
пластично, „со внатрешна тревога и со постојан страв од животот“. во „машката“
претстава Џемаил Максут, Феми Груби и наџи Шабан епизодните улоги ги толкувале мошне успешно. сценографијата и костимите на владимир Георгиевски одлично ја следеле режисерската интенција, создавајќи впечатлива атмосфера за морничавиот живот на луѓето во „проклета авлија“ прикажана како голем затвор во
животот и светот.
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Шерафетин неби, еден од водечките актери и режисери на турската драма, е
тесно врзан со почетоците на создавањето на драматургијата на турски јазик во
Македонија. неговите драмски текстови како праизведби се реализирани во 1957
година („суртук“) и во 1964 година („Човек без лице“), и двата текста во негова
режија со идентична содржина: пропаѓањето на беговскиот елемент до предвоено
скопје, генерација која не можела да се снајде и да ја пронајде смислата на своето
постоење. „рашела“, еден од првите текстови на неби, напишан и изведуван по
ослободувањето и пред основањето на театарот на народностите, во 1985 година
е прикажан во нова, мошне успешна варијанта, што ја подготвил режисерот наум
пановски.

1986
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во турската драма се појави уште една актерка, драмски писател чие творештво
целосно е ориентирано на дела наменети за децата. Бедија Беговска, првенка на
турската драма, дебитира со пиесата „Малите, големи љубови“ во режија на Димитар Христов, претстава со која театарот учествувал на најпрестижната летна уметничка манифестација за деца – Меѓународниот фестивал на детето во Шибеник.
претставата е играна над 70 пати, а на репертоарот е повеќе од пет години.
Другата праизведба „пипа-ритам“ од д-р владимир плавевски, во режија на
рахим Бурхан, беше претставник на турската драма на игрите „војдан Чернодрински“ во прилеп. според театарскиот критичар иван ивановски, претставата не
го постигнала очекуваниот уметнички ефект. на разговорите на тркалезната маса
во прилеп, оцените биле мошне лоши. Многумина проектот „пипа ритам“ го сметале за „драмско промашување“, а режијата на рахим Бурхан, како недоволно студиозна, непрочистена, нејасна итн.
Македонските режисери Бранко ставрев и Богдан поп Ѓорчев беа гости во
турската драма. тие ги поставија пиесите протекција“ од нушиќ, односно лирската
драма на лорка „јерма“.
првенецот на турската драма салаетин Билал, на Малата сцена ја постави
пиесата „убиј ме, душичке“ од современиот драмски писател азиз несин, во која
со голем успех настапиле незакет али, Мушареф лозана и Шерафетин неби.
несин подолго време отсуствувал од сцената на турската драма, а ние го помниме по драмите „насилникот од торос“ и „кралот на головите“. „убиј ме, душичке“ или „трагична смеа со горчлив вкус“, пиеса во два дела, е негово трето
појавување. режисерот традиционално ја поставил пиесата, со истакнување на
авторовиот сочен дијалог и сатира за потресните вистини на луѓето од периферијата на животот. Драмското дејство го сместил под главната сцена, заедно со
публиката, му обезбедил адекватна сценска рамка, бидејќи настанот се случувал
во полувизбен стан. Глумата била вистинскиот бисер на претставата, а долготрајни аплаузи имало и на отворена сцена. Мушареф лозана (сиен) и незакет али
(Дика) „уиграни и разиграни, што беше вистинско задоволство да се следат нивните креации. лозана и али најдоа заеднички јазик и успешно се надополнуваа
во успешното обликување на своите ликови“. со содржајна и целосно заокружена креација им се придружил и Шерафедин неби, „потресно, едноставно, со
истенчена комика, со фини психолошки валери, со едно богато внатрешно градирање на ликот. Беше тоа вечер на мошне инспиративна реалистичка игра на
тројца стари, но млади по дух актери – Мушареф лозана, незакет али и
Шерафетин неби“. Младиот актер елјеса касо, како млад инкасатор и водител на
претставата, „задачата ја извршил со шарм и непосредност“, пишува во рецензијата иван ивановски во „современост“, бр 1–2 од 1987 година.
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турската драма подолг временски период во континуитет прикажуваше 4 до 5
премиери, од кои една беше за деца. истото се случи и оваа година односно беа
прикажани 4 премиери.
премиерата на пиесата „приказна што зборува за гостувањето“ била проект на
турската драма, што во годинашната продукција се издвојувал со мошне впечатлива режисерско-актерска компонента. имало и други три премиери, кои имале
значително поголем успех кај поширокиот круг гледачи отколку кај критиката.
станувало збор за поновото режисерско видување на „коштана“од Бора станковиќ
со Бедија Беговска во насловната улога, а во режија на кемал лила, и за пиесата
„Хурмуз“ од современиот турски писател садик Шахдил, остварена со гостувањето
на познатиот режисер од турција енгин улудак.
на театарските игри „војдан Чернодрински“ театарот настапил со минатогодишната премиера на „протекција“ од нушиќ во режија на Бранко ставрев, која за
публиката била допадлива и интересна, пред сè поради обидот за ново и посовремено презентирање на нушиќ. редуцираниот хумор, скратената верзија на текстот,
режиски збогатена со многу убави детали, „наидоа на одобрување, како што и на
симпатии и убав прием наиде и играта на целиот ансамбл, посебно креацијата на
Љутви сејфула.
претставата „приказна што зборува за патувањето“ е прикажана на игрите
„војдан Чернодрински“ во 1988 година. според оцената на критичарите, таа била
превосходно поетична изведба, полна со продуховени режисерски и актерски
решенија што заслужувале целосен респект (јилдиз рифат, перихан туна, Мукерем
Билал, атила клинче, ердоган Максут, ријад тахир и други). Заслуга за убавата претстава има и соработникот на режисерот Гнзафер Бајрам, кој ја обликувал сцената
и ги дал решенијата за костимите.

1987

во 1988 година започнува нова фаза во работата на турската драма при театарот на народностите , во која тој уште повеќе се отвора кон сите љубители на театарската уметност. првпат, со претставата „Женички“ од современиот турски автор
тунџер Џуџеноглу што на сцената ја постави Зекир сипахи, се оди со симултан превод на македонски јазик. овој долгоочекуван потег на театарот, лимитиран од
финансиските средства, отвора нова фаза во неговата работа, како куќа која негува
театарски изрази. турската драма е поканета како единствен учесник од странство
на уметничкиот фестивал во истанбул „Млади денови 88“. За вистинските уметнички стандарди кои пред себе ги постави турската драма, а кои особено се нагласени
во последните три години, бездруго голема заслуга има и првиот човек на овој колектив Ѓунер исмаил.
турската драма го комплетирала репертоарот за 1988 година со неколку прилично квалитетни премиери што ги надминувале вообичаените сценски стандарди. За таква претстава се смета пиесата „Дневникот на стравот“ од Џевад карахасан,
во режија на гостинката од приштина агим сопи. Заедничката драматизација на
режисерот и Ѓунер исмаил се одликувала со „заокруженост и осмисленост, со
целовитост и димензионираност“. таков печат носела и изведбата подготвена
амбициозно и студиозно, со одговорност за секој елемент на претставата, со подвлекувањето на „мисловноста на авторовиот свет, тој мошне пластично ја градеше
атмосферата. Добра страна на претставата беа и масовните сцени, како и грижата
за рамнотежа меѓу мислата и играта“. салаетин Билал (Газван) „содржајно и сеопфатно го изрази карактерот што во претставата несомнено претставуваше негова
најтрајна константа“. За одбележување биле остварувањата на „визуелно впечат-
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100

комунист“, 27.01.1989.

1989
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ливиот“ Џемаил Максут; на ердоган Максут, кој се истакнувал со „пластична игра“,
потоа на Љутви сејфула, Мустафа јашар, Шабан наџи, елјеса касо и други, „на кои
им беа туѓи евтините ефекти и самодокажувањето, импонирајќи со грижата секој да
ѝ служи на целината“. театарскиот критичар иван ивановски има убави зборови и
за техниката на чело со стојан Михајлов и на симултаниот превод на лејла Хаџалар,
а Џенан али била на висина на задачата во вршењето на симултаниот превод.100
„Магбет“ од в. Шекспир била смела претстава и доста оригинална во толкувањето, а во режисерско видување на рахим Бурхан.
најплодниот и најпоставуваниот драмски писател од турска националност
Хасан Мерџан, бил претставен со текст кој бил посластица за децата. тоа е претставата „насмевката да им ја подариме на децата“ во режија на кемал лила.

своевидна пресвртница во работата на турската драма е Брехтовиот „кавкаски
круг со креда“ во режија на јуџел ертен. на театарските игри „војдан Чернодрински“ во прилеп таа беше апсолутен победник. театарската критика беше еднодушна во мошне позитивните оцени за претставата, особено за режисерот од
анкара. настапот на ансамблот ги надмина очекувањата со прикажување на остварување на ретко уметничко доживување, потврдувајќи ги со тоа многубројните
освоени награди. ангажирањето на дуото Бедија Беговска и салаетин Билал, на кое
рамноправно му се придружи извонредно одиграниот каплар на Мушареф лозана,
на режисерот му ја олеснија работата во остварувањето на режисерските замисли
„да го постигне саканиот уметнички ефект и успех кај публиката, во што, покрај споменатите тројца артисти, свој значаен удел имаше и целиот изведувачки состав кој
импонираше со својата музикалност, изразност, полетност и темпераментност“, ќе
запише иван ивановски во„културен живот“, бр. 34, 1989 година. „изведбата се
наметна со своите високи квалитети на поширок план, претстава која спаѓа во
самите врвови на театарот во Македонија, не само во 1989 година.“
политичкиот трактат за правдата и праведливоста, за моралните и природните
закони, во одделни сцени одиграни и мошне емотивно, за режисерот и триесетината актери кои во време од два часа без пауза одиграа седумдесетина ликови, создадоа историска фреска за човечките судбини и карактери, како и „современа слика за неуништливата човекова желба за вистинските чувства“. визијата на светот во
кој победува правдата и моралот беше одиграна низ тековите на паралелните приказни во кои актерите, движејќи се и меѓу гледачите, докажаа дека создале претстава на раскошна колоритна палета. претставата беше на Бедија Беговска (Груша)
и салаетин Билал (скитникот и судијата аздак), на Мушареф лозана (полицаецот
Шава) и на сите други учесници. но беше и претстава на Мустафа асим (сценограф
и костимограф), во која актерите пред гледачот го отвораа светот на живи, емотивни луѓе, на луѓе-нелуѓе кои секогаш се вртат во својот животен круг. возбудлива
сценска реализација, гостување на режисер од странство мајстор на својот занает,
голем артистички резултат кој ги потврдува вредностите на турската драма.
Младата режисерка александра ковачевиќ, студентка на ФДу, со помладите актерски сили и реализираната претстава „слугинки“ од Жан Жене, внесе значително
освежување не само во репертоарот на турската драма. во последните остварувања на ансамблот спаѓа и реализацијата на „клементовиот пад“ од Драго јанчар, во
режија на кемал лила. Младиот актер и режисер сухат Мустафа првин го режираше текстот на Горан стефановски „клинч“, а потоа настапи во „Дневникот на лудиот“ од Гогољ, во режисерско толкување на актерот ердуан Максут. ацо алексов ја
постави драматизацијата на познатиот роман „Белото циганче“ од видое подгорец,
на општо задоволство не само на децата туку и за возрасните. Годината помина со
шест премиери.
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и во оваа јубилејна година за турската драма, 40 години постоење, на игрите
„војдан Чернодрински“, ансамблот се претстави со „Живко што живее, не живее“
од азиз несин, во режија на кенан ишик. и за оваа претстава театарската критика е
единствена. во списанието „екран“, ванчо каранфиловски забележа дека „најновата претстава на турската драма спаѓа во редот на еден од најинтересните театарски
зафати видени на сцените во републикава во последно време. не толку поради
самиот текст на познатиот турски сатиричар азиз несин, текст во кој темата за човекот што погрешно е заведен во матичните книги како умрен е искористена за создавање остра сатира, колку поради приодот на режисерот кенан ишик и авторската екипа во градењето на претставата“. кога се говори за забележливиот подем на
турската драма, неизоставно се наметнува ангажманот на Мустафа асим со сценографиите, осмислениот пропаганден материјал, плакати и програми, што на театарот му го даваат препознатливиот имиџ.
со комедијата со горчлив вкус „Живко што живее, не живее“ за луѓето загрозени од бирократската машинерија, режисерот од турција, со поддршка од
ансамблот, создал заокружена, возбудлива претстава што може да се смета за една
меѓу најдобрите во Македонија. атила клинче во насловната ролја, потоа салаетин
Билал, Мустафа јашар, Зекир сипахи, Зиба радоњиќ и други се екипата која ја понесе оваа блескава оцена.
во годината на јубилејот, ансамблот прикажа само две премиери. втора е дуодрамата „остров“ од јужноафриканскиот писател адхол Фугарт, во режија на гостинот од турција јуџел ертен. проектот извесно време се подготвувал и во турција.
тоа е возбудлива приказна за двајца арестанти кои и по морничавите тортури и
работата во каменолом, не се откажуваат од желбата да ја подготват софоклеовата
„антигона“ за да се победи стравот, за да се блиску до надежта и љубовта, за да не
се подзастане пред тешките искушенија и омрази. сето тоа режисерот го направил
„ненаметливо, згуснато, слоевито“. Дејството е сместено во главниот товарен лифт
на театарот, без каков било друг декор, а на сцената се наоѓала публиката. тоа се
покажало како интересна и оригинална идеја на режисерот и убава досетка.
актерското дуо атила клинче и елјеса касо на мошне уверлив начин успеале да ги
доведат гледачите во интимата на луѓето, кои сакаат да сонуваат, да љубат и да мечтаат и во тоа ништо не може да ги спречи.
во првите денови на 1990 година се одржа проширен состанок на кој се говореше за потребата од издавање на монографија на турскиот театар. имаше повеќе
излагања со трудови на поединци за дотогашната работа на театарот. изминатиот
период од 1980 до 1990 година донесе неколку премиери од антологиско значење
за театарот и не само за него. „Злосторство и казна“ од Достоевски во режија на
Бранко ставрев се одржа на новоотворената сцена, под т.н. подрум сцена, која создаде услови за настан, а режисерот, актерите, сценографот „го ставија гледачот во
состојба на соучесник со долготрајно значење“. Бранко ставрев направил претстава „карневализација“ со елементи на авантуристичко социјален аспект.
Блескавата игра на Фирдауз неби е градена ненаметливо, низ знаци извлечени
во динамична линија. претставата ги покажа огромните можности на ансамблот.
улогите беа одиграни синхроно, со единство, со прецизни реплики и точна реакција. тоа беше претстава на Фирдауз неби, како и на Мушареф лозана, салаетин
Билал, Љутви сејфула, Џемаил и сузана Максут, Бедија Беговска, Мејди Бајрактари
и сите други учесници.

1990

Изминатата деценија ја донесе и претставата „Кавкаски круг со креда“ од
Брехт, во режија на гостинот од Турција Јуџен Ертен. Создадената визија за све65
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тот во кој се победници моралот и правдата на луѓето, е одиграна „низ тековите на паралелните приказни во кои актерите, движејќи се и меѓу гледачите докажаа дека создале претстава на раскошна, колоритна палета“. Претставата е на
Бедија Беговска (Груша), Салаетин Билал (Аздан), Мушареф Прекиќ Лозана
(Шаво) и на сите други актери.
Во 1980 година репертоарот беше составен со неколку мошне квалитетни
премиерни изведби што ги надминуваа просечните стандарди. Такви беа претставите „Дневникот на стравот“ од Џевад Карахасан, „Магбет“ од Шекспир во
режија на Рахим Бурхан, а еден од плодните турски драматичари Хасан Мерџан
беше претставен со детската претстава „Насмевките подарете им ги на децата“.
Во 1989 година беа премиерните изведби на „Клементовиот пад“ од Драго
Јанчар, „Слугинки“ од Жан Жене, како и пиесата „Клинч“од Горан Стефановски.
Да ги спомнеме и претставите „Веселите жени Виндзорски“ од Шекспир,
„Проклета авлија“ од Иво Андриќ, „Хурмуз“ и „Приказна што зборува за патувањата“, како и „Женички“, кои заедно со другите претстави ја претставија
Турската драма и ја поставија на врвовите на македонското глумиште.

66

1991

ансамблот на турската драма подготви две премиери, од кои критиката за
поуспешна ја оцени „картонска кутија“ од поранешниот член на турската драма
ирфан Бељур, во режија на Бранко Брезовац – гостин од Загреб. на театарските
игри „војдан Чернодрински“ оваа претстава предизвика двочасовна дискусија.
срдечно примена од публиката, беше оценета како врвно достигнување што носи
сопствена естетика, која се темели на препознатливиот режисерски приод на
Бранко Брезовац, како и на прекрасните актерски остварувања што со професионалноста се издигаат далеку над дотогашниот начин на разбирање на актерскиот
ангажман во текот на игрите.
втората премиера беше биографската драма за турскиот поет јонус емре, воедно и наслов на пиесата од реџеп Белгинер, во режија на гостинот од турција раик
алниачик, која беше проследена со голем интерес од публиката, иако не може да
се говори за проект со повисоки сценски вредности.

1992

оваа година за децата беше прикажана претставата „орхан“ на неџати Зекирија,
писател од турската националност. авторот порано се занимавал со глума, а подоцна и со театарска критика. критиката забележала дека Димитар Христов направил
уште една мошне шармантна и гледлива претстава.
во овогодишниот репертоар е и претставата од современиот турски писател
Динчер сумер „стари фотографии“, во режија на Душко наумовски. на игрите
„војдан Чернодрински“ претставата триумфира, а театарскиот критичар иван
ивановски ја оквалификува како претстава која може да се означи како антологиска, дури и во македонскиот театарски простор. текстот се вбројува меѓу најзначајните настани од седумдесеттите години. на тркалезната маса на критиката претставата беше оценета со многу ласкави оценки што, пред сè, се однесуваше на
играта на Бедија Беговска, која ја толкуваше главната улога, на колоритниот и
инвентивен режисерски ракопис на Душко наумовски, како и на вонредниот
владимир Георгиевски, кој има голем придонес за претставата со својата сценографија и костими, како и на музиката на Љупчо константинов. високи оцени и
голем придонес за претставата добија и актерите салаетин Билал, атила клинче,
елјеса касо и наџи Шабан.
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турската драма прикажа пет премиери, од кои една за деца – „алаетин“, во
ре-жи-ја на кемал лила... позабележителен резултат не остварија ниту гостите-режисери од турција Мурат карасу и исмет Хурмузли со дела од современите турски
писатели тунџер Џеџенаглу („Хеликоптер“) и Халдун танер („ве молиме не допирајте“) и „Шабан спасител на татковината“ во режија на Зекир сипахи, актер на турската драма. според критиката, пренагласено е присуството на пиеси од писатели
кои живеат и создаваат во турција, а прикажувањето на два текста од еден писател
во иста сезона (Халдун танер) е потврда за ад-хок комплетирање на репертоарот.
„Дас капитал“ од Братислав Димитров, во режија на сашо Миленковски, ја отвори сезоната на турската драма. праизведбата не беше амбициозен проект, и покрај
претенциозниот наслов. текстот во добар дел се создавал на репетициите, а процесот го раководел авторот. тоа е приказна за турско семејство од скопје во времето на големите промени што донеле трауми и страдање. Мејди Бајрактари, татко
на семејството, и покрај самопрегорноста и пожртвуваноста добива отказ од фирмата, со што се долева масло во огнот. синот, професор по марксизам, подготвува
дисертација на тема самоубиство, која ја елаборира врз самиот себе со оттргнување на „капиталот“ (дебела книга – извонредна метафора). Другиот син е дилер на
дрога, препуштен на улицата, кој завршува в затвор. третиот син бил чудо од дете
со златен занает од татко му (алатничар) кој е несреќно вљубен во наркоманка, невена, поради која ќе се самоубие со предозирање. овие, условно кажано, супермодерни и актуелни ликови, дополнети се со битови слики и сцени и со уште неколку
ликови – (Дедото), Џемаил Максут, кој живее од спомените, и (Домаќинката), перихан туна, со која се заокружува „оваа кревка структура драмска како мелодрама.
таткото ја запалува куќата и прави сè да започне нов живот. новиот живот, крајот
на претставата, го завршува со цитатот од Марксовиот „капитал“: Марксизмот умре
– да живее марксизмот. сцените се одвиваат на 5-6 пункта. „режијата главно не се
„одлепува“ од кревкиот драмски материјал, така што се движи по линија на помал
отпор на маргините на нештата... во професионална смисла, се задржува едно
коректно ниво кое резултира со определена комуникација со публиката, а бомбастичниот наслов се поима како мал егзибиционизам“, вели рецензентот тодор
кузманов преку брановите на радио скопје.
на фестивалот „војдан Чернодрински“, турската драма ја прикажа минатогодишната премиера „смртта на питија“ од македонскиот автор Маја стефановиќ, а
во режија на Доминик Милер. пред почетокот на претставата со едноминутно молчење му беше одадена почит на, во меѓувреме, починатиот режисер Милер, инаку
голем почитувач на македонскиот театар и култура. претставата беше оценета како
култивирано и универзално остварување со интернационален состав на учесници
во реализацијата и со прекрасен актерски ансамбл во кој се истакнаа атила клинче,
Мејди Бајрактари, перихан ејупи, ердоан Максут и други. За пиесата беше речено
дека е вешто, фино и искрено напишана. таа се расправа и се справува со откривањето на лагата и невозможноста да се избегне вистината.
темата на претставата „ве молиме не допирајте“ е историски настан, претпоставена средба на турскиот војсководец Балтаџик и руската царица катерина, видено
од денешен агол.
останатите две – „Хеликоптер“ и „Шабан спасител на татковината“ – се современи и актуелни пиеси во смисла на времето во кое се одвива дејството.
„Хеликоптер“ е скромно, театрално остварување, за разлика од „Шабан спасител на
татковината“, музичко-кабаретска претстава која успеа да оствари комуникација со
публиката и донесе значајни актерски остварувања, како она на Бедија Беговска,
Мејди Бајрактари и други.

1993

67
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1994
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оваа година за прикажување се предвидени два драмски текста од македонски
автори – „тетовирани души“ од Горан стефановски и праизведбата на „Балерина“
од владимир плавевски, првата во режија на васил Христов, а втората на Бранко
Брезовац. третата е пиеса од класиката „Женидба“ од Гогољ, во режија на ацо
алексов, четвртата современа турска драма „Ќелавиот Мехмет“ од улку ајваз во
режија на кемал лила, додека петтата премиера е за најмладите, по текст на актерката Бедија Беговска – „Будење“ во режија на Душко наумовски. сите овие текстови турската драма ги прикажа како премиери во текот на годината.
владимир плавевски во пиесата „Балерина“ се определил за приказ преку вивисекција на лудилото по примерот на една балерина, поточно се работи за живот на
граничната линија на лудилото. Главните елементи, кои содржински и суштински ја
определуваат драмата, се дрогата и огледалото, дрогата како средство за занес и
бегство од грдата реалност, а огледалото како симбол на потрага по сопствениот
идентитет, што во случајот на балерината е постојано во прашање. режисерот
Брезовац користи видео-бим, со што ја разиграл и збогатил претставата, ја спречил
монотонијата „и постигнува соодветен ритам и темпо во прилог на нејзината гледливост со проектираните балетски нумери и со музиката. режисерот како да прави
свесно контрапункт на жестокоста на одделните сцени и жестокоста воопшто како
доминантна одлика на целокупната постановка, а потенцирајќи ја поетичноста на
приказната содржана во текстот“.
насловната ролја, Балерината, ја толкуваше актерката Мукерем Билал, а сите
други ролји елјеса касо. обајцата презентираат висок степен на „естетизирана игра
со академски пристап во градењето на ликовите, игра низ која градат врска, главно успешна, преку движењата и говорот. Мукерем Билал се претстави со максимална издржливост и концентрација, не само кога ја прикажува и доживува длабочината на страдањата, туку и во ретките моменти „на занес и мечтаење, кога
повеќе говори за себе и со себе отколку со или за другите... елјеса касо понуди забележителна координација на гестот и говорот и умешноста за трансформирање во
повеќето улоги. еднаш тој е кореограф, другпат сопруг, па дилер на дрога итн., при
што е убедлив во својот настап, одмерен и смислено воздржан, играјќи ги паузите
што ја држат драмската тензија“. За успешноста на претставата значајно придонесува и кореографијата на јагода сланева, ќе заклучи театарскиот критичар тодор
кузманов.
на театарските игри во прилеп, турската драма настапи во конкуренција со
претставата „Дас капитал“, а во придружните манифестации со „Балерина“.
во „Женидба“ на Гогољ режисерот ацо алексов внел елементи како што се
говорницата и лебот, стаклени гласачки кутии кои ја илустрираат намерата на
алексов претставата да коинцидира со изборите. агафја врши избор помеѓу четворицата кандидати. тој преку слајдови ги претставува кандидатите, користи голем
број музички нумери, танци. режијата на почетокот инсценира свадбена поворка
од која поткаљосин бега. сите главни улоги во претставата се успешно вајани, со
чисти и јасни карактери, со средствата за карикирање и гротескност. со своите
актерски креации доминираа: салаетин Билал (поткаљосин) – „бравурозен кога
цврсто ќе решеше дека се отстранети сите дилеми околу неговата женидба, за
потоа неочекувано да почне да го гризе црвот на сомнежот“ – и перихан ејупи
(агафја тихоновна), која донесе лик интересно замислен и реализиран. За помнење
е сцената кога таа мечтае за својата идна среќа. ејупи е актерка „која многу уверливо ги преживува траумите, но притоа таа има многу наивност, така што сето тоа
изгледа и смешно, и жално, истовремено“. успешни беа и остварувањата на елјеса
касо, наџи Шабан, сузана Максут, ердоган Максут, ријад тахир и други. како при-
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мер за извонредна актерска креација, критичарот на радио скопје тодор кузманов
го апострофира настапот на ријад тахир, кој во улогата на поморецот Жевакин
„одигра брилијантна сцена на комична трогателност, изнудувајќи аплауз на отворена сцена“.

оваа година се прикажани три премиери. состојбата со падот на продукцијата
станува алармантна. во двата ансамбла веќе подолго време тлее проблемот на
избор, поточно на назначување на челните луѓе, директори на турската и на
албанската драма. единствено е подготвена детската претстава „Мустаците на
генералот рококајко“ од ристо Давчевски. одраз на кризата и во двата ансамбла е
нивната неможност да ја пријават, односно да ја изведат пријавената претстава за
учество на театарскиот фестивал „војдан Чернодрински“ во прилеп.
актерката Бедија Беговска ја изведе монодрамата „Мајка храброст – супер домаќинка“, авторски проект на Бранко Брезовац, која не успеа да се одржи на репертоарот.
на Фестивалот „војдан Чернодрински“ се говореше за Бранко Брезовац, за неговиот чуден театар. претставата „крал Хамлет“, според текстови на Шекспир и
виткиевич, а во изведба на турската драма, беше невообичаена претстава, збунувачка, тешка, практично слика на неговиот нов стил. се играше во „тунел“ со мал
број публика, организирана мизансцена, кореографија, претстава со деструктивна
естетика во која актерите се спојуваат во стоглав организам.
во официјалниот дел на програмата со по две претстави беа застапени Бранко
Брезовац и сашо Миленковски. Брезовац не го изневерува својот познат режисерски
ракопис, кој подразбира модерни сценски постапки, мултимедијалност, тотален театар, жестокост, суровост, прецизност и одвојување на големо место и простор за
кореографија и играта на телото. на претставата „кралот Хамлет“ како драматурзи се
потпишани Брезовац и владимир плавевски. таа понуди прекрасна визуализација,
кореографија и асоцијации во чија основа ни се сугерираше приказната за данскиот
принц Хамлет, но не со неговата животна дилема за одмазда на својот татко, туку со
една друга вистина – дека по смртта на татко му не му останува ништо друго освен да
посака да биде крал. ова решение останува прилично дискутабилно по гледањето на
овој во суштина мошне експресивен театарски чин. во претставата доминираат
костимските решенија на елена Дончева со футуристичките назнаки и со својата раскошност, вели театарскиот критичар тодор кузмановски. во улогата на Хамлет настапиле Мустафа јашар, атила клинче, елјеса касо, салаетин Билал, Бедија Беговска,
перихан ејупи, Зиба Беќир, Мукерем Билал, Мерита ејупи, а како Фортинбрас Хисни
вила, абдурахман рахман, суат рахман и Зекирија авди.

1995

оваа година турската драма имаше вкупно три премиери: „како да се спаси
асие“ од васиф онгонер, „итрата жена на улавиот маж“ од танер Халдун и „празна
колевка“ од неџати Џумали.
првата претстава „како да се спаси асие“ и како текст и како режија дејствувала
како нешто депласирано, и нешто под стандардите на турската драма, позната по
далеку поуспешни претстави. асистент на режијата бил ердоан Максут, сценограф
Беди ибрахим, музиката била на сарпер озсан, а костимите на олџај појраз. во претставата „како да се спаси асие“ учествувал целиот ансамбл, како и млади музичари и девојки.
во 1996 година турската драма не пријави претстава за Фестивалот „војдан
Чернодрински“.

1996
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1997

во годинашната продукција беа прикажани пет премиерни изведби. едната од
нив е „вон колосек“ од томе арсовски, во режија на Горан тренчовски. тема на пиесата се аномалиите од времето на транзицијата. иако проблемите во неа се навистина актуелни, сепак сценската обработка не го надградува туку попрво го релативизира текстот и поради колажната структура на постановката резултатот и
впечатокот се занемарливи. Бледо и недоволно уверливо, вели македонската критика. улогите во претставата ги толкуваат салаетин Билал, сузана Максут, Зиба
радончиќ, Мустафа јашар, Бедија Беговска.
турската драма честопати има соработувано со авторот владимир плавевски,
па и оваа година го постави неговиот текст „каста дива балкански провев“ (праизведба). во неа повторно се среќаваме со подлошка која поаѓа од актуелните
состојби токму на балканскиот простор. во центарот на вниманието е судбината
(несреќната, како да се подразбира) на замислената оперска примадона каста
Дива, која боледува од рак на гласните жици и копнее за оживување на својата
утроба. околината е сурова во лицето на тројца мажи кои таа ги сакала. За режијата
на Бранко Брезовац е карактеристичен неговиот пресврт. наместо мултимедијалност на широки потези, тој овде се определува за една интимистичка претстава која
ги истакнува длабоките психолошки фуги, во прв ред, на носителот на насловната
ролја, актерката перихан ејупи. во другите улоги настапија атила клинче (Мажот),
салаетин Билал (Докторот), Мустафа јашар (Бизнисменот), абдурахман рахман
(прв човек), Хисни виља (втор човек), суат рахман (трет човек), Зекерија абди
(Четврти човек).
по подолго време, турската драма оваа година учествува на Фестивалот „охридско лето“ со „Федра“ од расин, во режија на Љубиша Георгиевски. претставата
донесува едно автентично толкување на страста, на грешната љубов на главната
Хероина кон својот посинок Хиполит. тој, пак, оваа љубов ја одбива за друга жена.
во насловната улога со веќе осведочената актерска супериорност настапи Бедија
Беговска, а во другите улоги успешно се претставија Мустафа јашар, салаетин
Билал, Зиба радониќ, Мушареф лозана и други.
премиерно беше прикажана и пиесата „прекрасен луна парк“ од улку ајваз во
режија на кемал лила и асистент на режијата елјеса касо. сценографијата беше на
Беди ибраими, костимите на елена Дончева, музиката на Џенгиз ибраим, кореографијата на тони Баталаков, а улогите ги толкуваа елјеса касо, перихан туна ејупи,
атила клинче, ријат тахир, сузан акбелге, Фунда ејуп и наџи Шабан.
петта премиера беше пиесата за деца „прекрасен подарок“ од улку ајваз, во
режија на салаетин Билал, кој истовремено е и режисер и костимограф. улогите ги
толкуваа Мустафа јашар (раскажувач), елјеса касо (Метин) атила клинче (октај),
Мукерем Билал (бабата лејла)перихан туна ејупи (девојката ајла).

1998

турската драма во тековната година ги презентираше премиерите „трагачи по
виножитото“ од владимир плавевски во режија на салаетин Билал, втората
„прекрасен подарок“ од улку ајваз и „идиот“ од Ф. М. Достоевски во режија на
Бранко ставрев, со која турската драма настапи на Фестиовалот „војдан
Чернодрински“ во прилеп.
иако и „идиот“ од Достоевски во изведба на турската драма, и „Љубовна вртелешка“ од артур Шницлер во изведба на велешкиот театар беа прикажани во ист
ден на Фестивалот, и за двете претстави салонот беше исполнет до последното
место. За претставата „идиот“ имаше полемични дискусии околу тоа колку теоре-
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тизирањето придонесува во читањето на една претстава. се зборуваше и за тоа
дека конечно мора да почне да се разговара за претставите, а не за литературните
дела. се дискутираше и за функционирањето на симболите, како и за тоа колку сценографските назнаки комуницираат со претставите и слично.

во текот на оваа година премиерно беа изведени премиерите „лудиот ибрахим“
од туран офлазоглу во режија на владимир Милчин; „р.р.р.“ од јордан плевнеш во
режија Мехмет улусиј и „За мир, да“ од улку ајваз во режија на салаетин Билал.
од она што кај нас се случуваше на театарските сцени, премиерата на турската
драма „лудиот ибрахим“ дојде како значајно освежување. Драмата, иако поаѓа од
историски факти, не е историска драма туку автентична уметничка визија и размисла за некои аспекти на власта и моќта и за нивното прекршување во индивидуата. во постановката на владимир Милчин таа се „фокусира на психолошкофилозофските размисли во кои историјата е само дискретен фон – „таа се одликува со јасни и прецизни линии во обликувањето на мизансцената и со насочување
на вниманието кон внатрешниот емоционален наплив, особено во главните ликови“. режисерот Милчин „создава цврста структура која консеквентно се развива и
расте за да кулминира во последната сцена на убиството на султанот. притоа, трагичното дејство се преточува низ благи ’меки’ форми на дворските интриги“.
елјеса касо во насловната улога понудува лик кој се бори и актуелно гине меѓу
своето лудило и здравиот разум. тој се плаши од власта и се тетерави под одговорноста што таа му ја носи. неговата борба е главно борба со самиот себеси. сложен
лик остварува и Бедија Беговска во улогата на Ќосем султана, мајка на ибрахим,
која конците на власта ги држи во своите раце. таа и во оваа ролја уште еднаш го
манифестира „својот талент и широк актерски дијапазон. од другите актери се
издвојуваа салаетин Билал, атила клинче, Зекир сипахи, сузан акбелге, Мустафа
јашар и наџи Шабан. сценографијата на крсте Џидров „е импресивна со своите
димензии и монументалност и приемчива со своите бои“.
претставата го актуализира прашањето за односите меѓу моќта на власта и
кревкото човечко суштество. ибрахим, занесен од моќта што му ја овозможува власта, минува низ фази на регуларно владеење, опивање од привилегиите и свртување против мајка му, која го носи на престолот. потоа следува нејзината одмазда.
власта убива, зар не? – се прашува и одговара рецензентот тодор кузманов преку
брановите на радио скопје.
За реализација на претставата, покрај нашето, учествуваше и Министерството
за култура на република турција.
претставата „лудиот ибраим“ турската драма ја прикажа на Фестивалот
„војдан Чернодрински“ во прилеп кога кај нас се водеше војна. во претставата, режисерот и сценографот го ставаат гледачот во санаториумски стерилна
сцена со малку средства, за да го симболизираат празното. во претставата важен аспект беа и актерите, преку користење на телото во мошне студиозната
креација на лудилото кај елјеса касо и извонредно истолкуваниот лик на Бедија Беговска како доминантна мајка и вистинска императорка која во свои
раце ги држи конците на власта. во претставата режисерот ја скратил драмската предлошка за да ја избегне доминацијата на вербални знаци... режисерскиот концепт подразбира дозирано оформување на симболите преку кои
претставата добива семантички силна сликовитост. иван Додовски на тркалезната маса во прилеп говореше за актерската игра, а на крајот праша зошто
се поставува претставата сега и овде, по промената на власта?
премиерата на „р.р.р.“ од јордан плевнеш се одржа во Марсеј, Франција, а потоа
и во скопје. во реализацијата на претставата значителна помош даде Градскиот
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театар од истанбул, кој ја изработи сценографијата, а која воедно е и најуспешен
сегмент на оваа изведба заедно со некои од актерските креации. претставата е подготвена како копродукција на турската драма, Градскиот театар од истанбул –
турција и театарот од Марсеј – Франција. ликовите ги толкуваа 14 актери на
турската драма и двајца од француското глумиште во Марсеј – ришар Мартен и
тања суриева, ја режираше Мемет улусој од париз, а негов асистент беше ердоан
Максут од скопје.
Градот Марсеј во 1999 година одбележа 2600 години од своето постоење, а претставата ја пречека како духовен и естетски чин во кој се одбележува балканската
крвава хронологија во последната деценија од ХХ век. претставата во себе го
имаше елементот на вечното во театарот, кој ги обединува историјата, политиката
и осаменоста на актерот на празните сцени на сите светски театри. турската драма
беше доживеана како сценска форма на слевање на јазиците, турскиот, албанскиот,
францускиот. како жесток театарски протест кој на сцената започнува со тоталниот
хаос на времето и особено на настаните на Балканот, дејството воспостави ред кој
сепак заврши со непознаници: зошто и до кога луѓето ќе се разбираат само преку
оружјето и војните?

Во јубилејната 1990 година Турската драма со премиерите на „Антигона“
од Софокле и „Живко што живее, не живее“ ја најави можеби најплодната
деценија, би рекле и најуспешната. Се проширува листата на режисери:
Спасе Стерјо, Мејер Доминик, Ертен Јуџел, Ишик Кенан, Бранко Брезовац,
Алниачик Раик, Сашо Миленковски, Хурмузи Исмет, Карасу Мурат, Васил
Христов, Зекир Сипахи, Олџој Појраз, Горан Тренчевски, Владимир Милчин
и други. На репертоарот на театарот има претстави од класиката и од
современата драма, со кои Турскиот театар на фестивалите во земјата и
надвор од неа е присутен и наградуван.
Пред крајот на 1990 година Турскиот театар подготви две премиерни
изведби „Р.Р.Р.“ според текстот на Јордан Плевнеш, подготвена заедно со
Градскиот театар од Истанбул, Националниот театар од Марсеј и театарот
„Турхунда“ од Париз. Во пиесата зедоа учество 14 актери од Турската драма,
двајца од Марсеј, со режисер од ПаризМемет Улусој во асистенција на актерот на Турската драма Ердоан Максут. Како што пишуваше критиката, претставата била пречекана „како духовен и естетски чин во кој се обединува
балканската крвава хроника во последната деценија на дваесеттиот век“.
Претставата била доживеана како величина на јазиците, македонскиот, турскиот, албанскиот и францускиот.
Турскиот театар гостуваше во повеќе држави, на повеќе фестивали, на кои
неговите претстави беа пречекувани со големи аплаузи и задоволство на публиката и со мошне пофални зборови на театарската критика.

2000

72

турскиот ансамбл сезоната ја отворила со „некој друг“, претстава во која имаше
неколку интересни актерски остварувања, од кои особено се издвоија оние на
атила клинче и на перихан туна-ејупи.
својот текст „некој друг“ авторот ергун сав го комплетирал со создавање три
посебни драмски целини, меѓу себе поврзани во основната замисла. изведбата со
седуммина актери беше од камерен вид, се играше на сцената заедно со публиката
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и во секој драмски расказ учествуваа по тројца артисти. во првиот, насловен
„Дивоградба,“ доминираа брачните недоразбирања, неверството и слично и
заврши со убиство. во втората епизода – „интелектуалци“ авторот нè внесе во светот на отуѓеноста, а во третата завршна епизода, наречена „направи – продај“, бродоломот на бракот беше неминовен и конечен,. како композиција вешто срочено
со релјефност во вајањето на ликовите и занаетчиско-сценска рутина со служење
на реалистичко драмско проседе. водечкиот артист салаетин Билал, кој е и режисер, се ориентирал на пиеси од камерен тип, го извлекол максимумот од текстот и
на публиката и критиката ѝ понуди коректна и мошне солидна сценска реализација... публиката со долготрајни аплаузи ја проследи претставата. најквалитетна
компонента во претставата беше актерската игра „како доказ за високите креативни можности на овој состав“. трите ајши во наџие кеч Хасан, Мукерем Билал и
перихан туна-ејупи најдоа мошне сигурни толкувачи кои се наложија со „фина
камерна непосредност, со игра полна со емоции, со длабоки експресии на страдањата. ердоан Максут и атила клинче покажаа забележлива сигурност и студиозност во настапот, особено вториот, кој од комична ролја знаеше да премине во кристално чист лик. играше и салаетин Билал, вообичаено со зрело доловениот самостоен лик.
режисерот Димитар станкоски пиесата „Дон Жуан“ од Молиер ја поставил во
една необична камерна форма, но и со низа други иновации, како што се онаа за
удвојување на ликовите, потоа еден актер да толкува повеќе ролји и слично. од
оваа претстава останаа запомнати убавите актерски партии на салаетин Билал
(Дон Жуан), елјеса касо, како неговото друго јас или (Зганарел) перихан туна-ејупи
(Дона елвира) и Мустафа јашар, кој настапи во повеќе ролји (Гусман, Дон алонзо,
Дон луј, Франциско). со претставата „Дон Жуан“, турската драма настапи и на
Фестивалот „војдан Чернодрински“ во прилеп во 2001 година.
ансамблот со оваа драма го започна одбележувањето на јубилејот – 50 години постоење. режисерот Димитар станкоски со своите соработници ѝ презентира на публиката неконвенционално дело. тој вели дека не инсистира на строга
историска веродостојност, а уште помалку се занимава со површниот мотив на
забавата, туку се стреми кон посовремен третман. тој создал содржајна и добро
осмислена постановка, градена „цврсто со впечатливи сцени, односи и драмски
ситуации“ кои гледачите ги следеа со максимално внимание. изведбата се следеше на три сцени со функционално користење на ротацијата, каде што беше и публиката во ограничен број. режисерот успешно и интересно ги споил сцените и ги
поврзал „во впечатлива и интегрална целина“. Главни личности беа актерите
салаетин Билал, елјеса касо и Мустафа јашар. елјеса касо успеа на ликот да му
даде поново толкување, а Мустафа јашар креираше 6 најразлични улоги „низ кои
се движеше суверено, прикажувајќи го нивниот богат и сложен свет. Хомогеното
артистичко трио играше со страст, со уметничка зрелост и сигурност во обликувањето на деталите, со изразено чувство за брзи трансформации“, пишува иван
ивановски. тандемот светозарев–Мицевски демонстрира врвен професионализам на сценографско-костимографскиот тандем. Музиката на венко
серафимовски, со дискретно користење на елементи од нашата фолклорна традиција, направи убав спој со театарската типична музика. Долготрајните аплаузи
посведочија дека јубилејот е повеќе од успешен – делотворен, креативен, резултатен.
авторот Ѓунѓор Дилмен со пиесата „курбан“ компонира вид турска верзија на
Медеја, мошне цврста по своите драмски структури и композиција, по својот дијалог и поетска префинетост. режисерот Зекир сипахи покажа задоволителна мера
во обработката на текстот. Заокружено, компактно и психолошки издиференцирано дејствуваше креацијата на Мустафа јашар (Махмут-ага), како и елјеса касо (Мирза), Бедија Беговска (Жена) и сузан Максут (Жена). Гледлива и допадлива претстава.
73
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2001

во првата годинашна премиера „Хурем султан“ настапија Бедија Беговска,
Мустафа јашар, атила клинче, перихан туна-ејупи, елјеса касо и други. својот златен јубилеј, 50 години од основањето, турската драма го одбележа со одржување
тркалезна маса на која учествуваа повеќемина театарски работници од колективот,
но и проследувачи на театарскиот живот кај нас кои имаа свои излагања поврзани
со работата на театарскиот колектив.
турската драма, покрај континуираното следење на драматургијата на турски
јазик, ѝ посветува нагласено внимание и на презентацијата на македонската драмска литература. Досега во репертоарот на ансамблот беа вклучени со по едно или
повеќе дела коле Чашуле, томе арсовски, Горан стефановски, јордан плевнеш,
славко јаневски, ристо Давчевски, владимир плавевски, Борис вишински.
Годинава ним им се придружи и венко андоновски, со „Бунт во домот за старци“.
Димитар станкоски, почест гостин во ансамблот, и овојпат реализирал мошне впечатлива претстава, со грижа текстот да прозвучи актуелно и инвентивно. придонес
во претставата, пред сè, дале „одличниот елјеса касо“ (управник на затворот) со
сигурниот партнер, Зиба радончиќ и со не помалку ефектните епизоди на Бедија
Беговска, ердоан Максут и посебно Мустафа јашар, во придружба на студентите на
ФДу несрин тахи и неџат али. според иван ивановски, изведбата можела да се
оцени како уште „едно мошне успешно претставување на ансамблот пред својата
пасионирана публика“.
театарскиот критичар тодор кузмановски во својот осврт на радио скопје вели
дека режисерот понудил претстава која „докрај не ги ефектуира можностите што ги
нуди текстот. се сведува на просто репродуцирање на драмската предлошка“.
наспроти групните сцени, паралелно тече и драмата. управителот на домот минува низ разни расположенија, при што доминира незадоволството од себе, од околината, од судбината, но и низ фрустрациите од разновиден карактер кои се преточуваат во насилство. ова последново е „прилично застапено во креацијата на
ликот на управителот од страна на елјеса касо, особено во неговите односи со
сестрата ана (Зиба радончиќ). елјеса касо неоспорно покажува афинитет и слух за
сложеноста на ликот во кој се прекршуваат основните пораки на лошо уредениот
свет. ведрината во делото доаѓа од креациите на парот сестра Мери и рударот, при
што актерката перихан туна „со сигурен и непосреден приод, со својата природност и умешност, ја плени и ја разбранува публиката, предизвикувајќи живи реакции“. Групата старци која бессилно ќе се побуни, со што бунтот станува комичен, ги
вклучува креациите на Мустафа јашар (Генералот), Џемаил Максут (касапот),
ердоан Максут (Грофот), Бедија Беговска (академикот) и наџи Шабан (попот
Милош).

2002

оваа година Драмата постави пет премиери. „искрените“ од Мариво првпат е
поставена на професионалната сцена кај нас, во режија на владимир Милчин.
претставата е реализирана во драматизација на реномираниот режисер од
словачка владимир стрниска. тоа е доста „светла, прозрачна и миловидна изведба, која нè пренесе во сферите на ведрината, но истовремено и нè подзамисли за
многуте човечки слабости, заблуди, лудории, изразени во неизбирањето средства
во интегрирањето, безочноста, преправањето итн“. комедијата се одвива во рамките на водвиљски конципираното дејство. режисерот владимир Милчин
настојувал да го следи оригиналот по секоја цена. карактерите на јунаците, иако
произлегуваат од авторовото време, сепак имаат и заедничко и за сензибилитетот
на современиот гледач. свежината во претставата Милчин ја овозможил со вклучу-
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вање во проектот на тројца студенти од ФДу „означувајќи го на тој начин доаѓањето на ’новата пролет“ на турската драма. инаку режисерот Милчин „ја води претставата сигурно, разиграно, ненаметливо“. актерската екипа ја сочинуваа елјеса
касо (ергаст) која беше стожер на претставата, ердоан Максут (Фронтен) со грижливо „изработување на партитурата на улогата“ и Зиба радончиќ (лизета), која
оствари „доста заокружен комичен карактер“. тројцата актери „ликовите ги издигнаа до поцелосна концепција“. Другото трио го комплетираа студентите Филиз
ахмет, несrин таир и ертан Шабан. тие беа на нивото на поставените задачи, изградувајќи „мошне свежи и амбивалентни комедиографски ликови и покажувајќи го
јасното значење на внатрешниот згуснат ритам при конципирањето на ликовите“.
со симултаниот превод, што е редовна практика во турската драма, премиерата на
„искрените“ предизвика максимално интересирање, заклучува на крајот од написот иван ивановски.
режисерот јуџел ертен како да не знае да направи лоша претстава. познат по
антологиската претстава на турската драма „кавкаски круг со креда“, претставата
„куќа на граница“ ја сместил под сцената на место кое често се користи за изведби
од камерен вид. тој во претставата внел понов дух и фантазија, на убави сценски
решенија и изненадувања од режисерот и од актерската екипа. со неопходната
мерка и такт, ертен, кој е и автор на адаптацијата на текстот, ликовите и збиднувањата во нив, ги извлекува од автентичното авторово милје и ги пренесува на наше
поднебје, на наша почва, без да загуби пиесата од својот длабок сатиричен засек“.
тројцата цариници говорат на турски, албански и македонски јазик, пиесата како да
е пишувана за нас, со што добива повеќе во својата актуелност. претставата се
одликува со хомогеност и прецизна уиграност, „динамична кондензираност и
сценски континуитет, дотолку повеќе што режијата пројави чувство на голема
одговорност за сите елементи на претставата.“ сето ова се остварило во соработката на режисерот со изведувачкиот состав „во една динамично кондензирана,
цврста, стегната изведба, која трае нешто помалку од еден час и не може да се игра
поинаку освен инспиративно, полетно, свежо повеќеслојно. одличната креација на
Бедија Беговска (свекрвата) „со својата кристално јасна и методолошка прецизност
во играта, со својата неусиленост и мајсторство на говорната фраза, со чувство за
стил, се чини, најмногу покажа и докажа како и со наједноставни средства може да
се постигне максимумот во играта, да се извлечат повеќе слоеви во креацијата, да
се стигне на патот до најпрефинета игра“. салаетин Билал и Мустафа јашар
(цариниците) ги оствариле ликовите со „сочна и полнокрвна комика, прикажувајќи
ја апсурдноста во која се затечени“. убаво и функционално се вклопиле во изведбата тројцата делегати, потоа шверцерот и офицерот како и сите други. „куќа на
граница“ е претстава, еден вид меѓник во историјата на турската драма која долго
се памети. исто така кон крајот на годината е реализирана и претставата „Мачето и
паљачото во режија на Мустафа јашар, улогите ги толкуваа Филиз ахмет и Џенап
самет.

праизведбата на „Малечката“ од младата актерка сема али фасцинира со искреност и емотивност во стилот и начинот на исцртувањето на најсуштествениот проблем на генерацијата што зачекорува во реалниот свет на љубовта, искреноста и
вистината, но огледалата исчезнуваат оставајќи искривени одрази и тајните, и
ѕидови и зад нив повторно ѕидови, и зад нив уште ѕидови во недоглед, ја започнува рецензијата сандра титизова. како што сема али го бара малиот отвор на надежта, така режисерот Димитар станкоски ја отворил сценската димензија на овој крик
во форма на илузична опредметеност. сема али создала карактер во кој невиноста
и љубовта стануваат сатански грев, создавајќи личност осудена на прогонство меѓу

2003
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„театарски гласник“ бр. 61,
2003 година.

102

„Македонија денес“,
8 мај 2003 година.

103

„културен живот“,
бр. 4, 2003 година.
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небото и земјата... режисерот го гради ставот во безвоздушните простори каде што
ги води актерите градејќи психолошки затвор во кој преку длабоко емотивна
изведба Филиз ахмет ја оживотворува Малечката „како симбол на револт што
енергично се престорува во протест на една генерација за правото на живот, за
правото на љубов, за правото барем на уште една тајна“. во таа слепа улица се
појавил роберто (сртан Шабан). и сите повторно трагаат по вистината, по љубовта.
и сузан акбелге, и Зекир сипахи, и несрин таир, и Џена самет, и Мустафа јашар, и
ердоан Максут, и неат али, „од сите нив избива исклучителна решеност да се
истрае, несебично трошејќи ја својата младост и актерски талент, а притоа покажувајќи голема енергичност и способност на вистински начин да се насочи емоцијата,
којашто преку усетот за приспособување и канализирање во зависност од емотивниот конфликт и ситуација во која запаѓа нивниот карактер, ја преминува рампата
и на гледалиштето му ја открива нивната последна тајна – надежта“.
и валентин светозарев, со затворот во кој нè внесува животот, и Благоја Мицевски, со костимографските концепции со милитантни временски назнаки, извонредно се вклопени во музичката подлога на венко серафимовски. Музиката ја следи
актерската емоција, „градирајќи од суптилност до експлозивност слевајќи се од
сцена во сцена и заокружувајќи го авторовиот, режисерскиот и актерскиот став.
оставете го барем детето чисто, оставете му ја љубовта и надежта. тоа, како и сите
ние, има потреба од барем уште една тајна“, вака на крајот крикнува со својот апел
рецензентката титизова.101
„Малечката“ ја комплетираат 11 кратки сцени, а режисерот ја сместува во голема железна конструкција која асоцира затвор. авторката на текстот и поголемиот
број учесници се студенти на ФДу од турската класа што ја води елјеса касо – Филис
ахмет, несри таир, ертан Шабан, Џенал самет и други. Забележлива беше улогата
на Филис ахмет во насловната улога. охрабрувачко деби, мошне осмислена постановка, мошне хомоген изведувачки состав е глобалниот впечаток од претставата
„Малечка“.
едночинките „Мечка“ и „просидба“, од Чехов во режија на дебитантот војо
цветановски кому ова му беше дипломска претстава, одел по широчина, трагал по
послободно транспонирање на драмскиот материјал, вклучувајќи и десетина други
ентузијасти за да добие текстот посовремено звучење, проекција во вид на спектакл.
Дипломската претстава најави несомнено режисерско талентирано присуство, со
презентирање жива и разиграна претстава, која наиде на одличен прием кај публиката, која убаво се разонодуваше, а на крајот изведувачите ги награди со долги спонтани аплаузи. во носителите на единствените три улоги ердоан Максут, Зиба Бекиррадончиќ и наџи Шабан, како и останатите учесници, режијата наишла на одлична
соработка и на поддршка, од што резултатот е содржајна игра. акценти на комична
вдахновеност и прецизност оствари наџи реџеп и со другите двајца претставуваше
мошне уиграно актерско трио, ја завршува рецензијата иван ивановски.102
режисерот коле ангеловски во постановката на најдолгата комедија на Фејдо
„Дамата кај Максим“ се определил за сценската адаптација на Бедија Мухавир и
ризу Забу од турција, верзија која ригорозно го крати текстот и ликовите и која го
доближува амбиентот до менталитетот на турскиот човек... оттука и промената на
насловот во „аман да не чуе жена ми“. ангеловски создал со фино чувство за
рафинман и стил, изведба со убаво темпо, која се следи со интерес. полетната
екипа: сузан акбелге, Фунда ибрахим, Зиба радончиќ, Филич ахмет, Мустафа
јашар, ердоан Максут, наџи Шабан, Џенап самет, неат али и тамер ибрахим, остварила успешни креации и настапија мошне уиграно и свежо. посебна динамика и
шарм внесоа акбелге и Фунда ибрахим, а двете заедно со извонредниот ердоан
Максут и секогаш солидниот Мустафа јашар го сочинуваа „моторот“ на изведбата,
вели иван ивановски.103
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најстариот еп на светот, епот на Гилгамеш, возобновен во форма на голем сценски спектакл, во режија на Дејан пројковски преку средствата на современиот
сценски јазик, танцот и ритуалот, донесува мистична приказна за потрагата по бесмртноста. пројковски тргнува од Гилгмаеш како лик, притоа следејќи го сижето на
епот од почетокот до крајот. режисерот преку Гилгамеш проговара за есенцијалните проблеми на човекот, тој во себе носи универзална димензија. тоа е обемен
сценски спектакл со околу 30 актери, а во насловната улога елјеса касо и покрај
него атила клинче, Мустафа јашар, салаетин Билал, перихан туна, Бедија Беговска,
Зиба радончиќ, сузан акбелге и други.
визијата да ја прикаже раздвоеноста, поделеноста и скриеноста на човекот,
режисерот александар поповски ја сместува меѓу јунаците од „Бура“, како и идејата
за прецизна игра која за контекст ја има магијата. во неа е прецизно одбрана и максимално определена и реализирана играта на Бедија Беговска (просперо), елјеса
касо (Фердинанд), сузан акбелге (Миранда), на Филиз ахмет (ариел) како и на
салаетин Билал (алонсо), тамер ибрахим (себастијан), атила клинче (антонио),
Мустафа јашар (Гонзало) несрин таир (калибан) и Џенап самет (тринкулио).
на почетокот сите се кријат еден од друг, но постепено, некаде кон крајот на
претставата се гледаат, се препознаваат. Дотогаш комуницираат само со очите. сè
друго е непознаница – жените под црната мантија со фереџиња, мажите под црни
мантили за дожд со ќулавки на главите. сите ги врзува младоста, љубовта меѓу
Миранда и Фердинанд кои припаѓаат на семејства што не се сакаат. сред тој поделен свет, мачна, темна, полна со магија атмосфера, лебди духот на вилата ариел.
претставата почнува со ариел што поповски го идентификува со прашокот за
перење кој се сипа во машината за перење. почнува перењето на духот, на затворените светови, состојби, на возење во круг (Фердинанд со велосипед); на мистеријата во дебелата црвена книга „капитал“ од карл Маркс. на поповски коавтори
му се Благој Мицевски, кој го изготвил дизајнот и кој точно комуницира со неговата идеја, успешен дел од изведбата е и музиката на кирил Џајковски во која вокалистката вера Милошевска со прекрасната интерпретација на песните ја затвора
квадратурата на кругот во кој сме ние, или, како што поповски резонира, Македонија како оаза на мирот.
режисерот Љупчо Ѓорѓиевски прави транскрипција на класичниот текст на „цар
едип“ преточувајќи го на модерен сценски јазик близок на современиот гледач.
новата реалност и современите алузии ќе бидат најавени во воведните сцени
преку ефектната и драматична музика на Горан трајковски, преку монументалниот
декор на валентин светозарев, што претставува рударско окно во кое се случуваат
ужасните слики на светот. ваквиот пристап им придал на ликовите поширока смисла (така хорот и софокле најпрвин се појавуваат како рудари, па потоа како командоси и слично). Зрелоста Ѓорѓиевски „ја постигнува со филозофското осмислување
на драмскиот материјал, со енергичната и јасно спроведена идеја за што, се разбира, е неопходен изведувачки состав, способен да реализира најсложени сценски
дела“. елјеса касо (едип) „со динамична експлозија во злокобната градација прикачувајќи го ликот како модерен апсурден јунак, како една човечка бесмисла, како
суштество што се наоѓа во бездна без дно. поради доминантноста на улогата и
силината на нејзиниот интерпрет, во некои сцени се имаше впечаток како да присуствуваме на возбудливо монодрамско остварување“. Бедија Беговска (јокаста)
„беше проткаена со фина внатрешна мисловна проекција, без пошироки гестови,
силни гласовни модулации“. Другите ролји на атила клинче, салаетин Билал,
перихан туна, Мустафа јашар, секир сипахи и селпин керим, како и хорот беа
одлично „отсвирени“ како на една жица, ја завршува рецензијата иван ивановски
објавена во весникот „време“ на 25 јануари 2005 година.

2004

77
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театарот на народностите во 2004 година се пререгистрира и од него произлегоа два одделни ентитета – турски театар и албански театар.
Зградата му е доделена на албанскиот театар, додека турскиот ќе добие нова и
ќе се дислоцира. До целосно реализирање на проектот за новиот турски театар,
ансамблот продолжува да ги користи своите стари простории и да игра претстави
на сцената на театарот на Бит-пазар. локацијата на новиот турски театар е добиена
кај просторот до новата Железничка станица, на местото на поранешното балетско
училиште, а проектот е во фаза на изработка на идејно решение за театарот.

2005

78

оваа година видовме три премиери: „азизнаме“ од азиз несин, во режија на
јуџел ертен, „игра на слободата“ од адем атар и „тимон атињанин“ од Шекспир во
режија на Бранко Брезовац, во копродукција со народниот театар од Битола и
Laboratorio Nove, Firenca.
*на 26 јуни во скопје почина Љутви сејфула, актер и режисер, кој за својот 40годишен творечки пат играл во над стотина претстави од познати светски домашни и светски автори, од кои најголем дел во неговата матична куќа театарот на
народностите – турска драма, но и во многу други театарски куќи. роден е во 1926
година во Дуќанџик, маало во скопје, а првите сознанија и наклоности кон театарската уметност ги стекнал за време на рамазанските вечери во Деве-хан, каде што
Фаик-ага приредувал Хаџиват, караѓоз игри. како професионален актер и режисер
работел од 1951 година. играл на турски, македонски и албански јазик, автор е на
повеќе драмски текстови и новели. Добитник е на повеќе награди.*
претставата „азизнаме“ е со колажен карактер, работена според хумористичкосатиричните текстови на авторот, во режија, адаптација, сценографија и костимографија на угледниот режисер од турција јуџел ертен. публиката ја прифатила
претставата како кабаре со чести аплаузи и на отворена сцена. кога ваков текст,
сатирично-хумористичен паноптикум, ќе се најде во рацете на режисер каков што
е јуџел ертен, вели иван ивановски, тогаш доживувањето не може да биде некомплетно, реализацијата да не биде поетична, да нема сила и цврстина, жар и творечка инспирација. ертен не оставал ништо на случајот, сè било изработено со минуциозност, објаснето и протолкувано и блиско до гледачот, постигнувајќи го тоа
преку десетте различни „приказни“ и сонгови, адаптирани кон песните што се пеат
и се омилени кај населението од турска националност во земјава. во проектот се
вклучени осум актери од три различни генерации, што им овозможи да создадат
амбиент за пријатна, непринудена атмосфера. тие, од еден во друг лик, од една во
друга ситуација, со голема леснотија успеаја да ѝ дадат смисла и физиономија на
претставата, вешти и во овој вид мотиви, сè што е човечко да прозвучи и комично.
оваа задача со голем успех ја остварија водечките актери салаетин Билал, Мустафа
јашар и елјеса Kасо, како и извонредните млади и талентирани актери.
според критичарот ивановски, психолошката драма „игра на слободата“, можеби е најдобра постановка на јуџен ертен. Девет жени, затворенички, живеат во
сонот за она што може и што сакаат да им се случи кога еден ден ќе излезат на слобода. сонот го претвораат во инфантилна игра. во претставата што се игра на сцената заедно со публиката, гледачите стануваат дел од тој голем сон за слобода – на
едно место ќе се најдат интелектуалка, една брлива, избувлива, не баш контролирано суштество. вo судирот со реалноста прикажан низ чести, едноставни и јасни,
но не буквални линии, „без трага од екстравагантност и формални егзибиции, со
докрај осмисленa и прецизнa мизансценa, со сигурно водење на драмското дејство“, ертен го прикажал калеидоскопот на малочовечки радости но и na големи разочарувања. тој ја завршил претставата експресивно и возбудливо, со поетска
визија за животот. Голема поткрепа режисерот имал во актерскиот тим кој пре-
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тставувал убав спој на младоста и искуството, со внесување свежина и непосредност. перихан туна, Бедија Беговска, Мукерем Билал и Зиба радончиќ импонирале
со зрелоста во играта, а помладите сузан акбелге, Филиз ахмет, несрин таир,
наџие Хасан, Фунда ибрахим и Батухан инрахим внесувале свежина и непосредност во остварувањето на ликовите.
според критичарот тодор кузманов, со претставата „тимон од атина“ во режија
на Бранко Брезовац, конечно македонската театарска сцена прими трансфузија на
нова крв. необичната и изненадувачки оригиналната инсценација на Шекспир,
предизвика силни позитивни реакции. сместени во т.н. контејнери на тркалца, гледачите беа транспортирани од еден на друг крај на холот на Младинскиот културен
центар, а секое поместување носешe ново доживување и изненадување. Блиските
средби со актерите, можноста да се чуе шепот на увото, да се помириса потта, да се
дојде во контакт со телото на артистите, ја прават претставата перформанс на живи
тела и енергии. работена со три различни театри, актерите говореа и пееја на три
различни јазици, со единствена смисла да се говори за мааните на човекот, да се
потенцираат лакомоста, суетата, расипништвото, како фундамент на општествената реалност. колективноста, истрајноста, тешките физички задачи на артистите
воодушевуваа. сето ова докажува дека имаме актерски кадар кој покрај научениот
текст, има кондиција, ориентација во просторот и чувство за колективност. „тимон
од атина“ е „извонреден начин и цврст поттик да се почне една нова ера во македонскиот театар, ера на смели, инвентивни театарски дејци отворени за експеримент“. од турската драма, во претставата со голем успех настапија салаетин Билал,
елјеса касо, селпин керим, атила клинче и несрин таир.

оваа година имаше само две премиери, и тоа „евнух“ од теренциј во режија на
коле ангеловски и „тартиф“ од Молиер во режија на Дејан пројковски.
коле ангеловски е легитимиран со посебен афинитет кон комедиографскиот
жанр, така што со комедијата „евнух“ е на „свој терен“. тој создава урнебесна претстава чија основна цел е да ја забави и релаксира публиката што го постигнува
со темпо-ритамот кој е динамичен, на моменти фуриозен, но сепак не прави поголеми иновации, туку се задоволува со конвенционална и непретенциозна изведба. „евнух“ на ансамблот и на режисерот го оживува античкиот свет на хетери,
слуги измамници, нескротливи синови, преубави девојки, војници, чиновници.
тие градат најразлични односи кои неочекувано ги менуваат правецот и целта.
Љубовта на браќата Федрија и Хајреа минува низ перипетии, но на крајот ќе
заврши добро. Женските ликови ги толкуваат актери, и обратно, што ја зголемува провокацијата за актерски креации. претставата врие од енергија и преданост. Доминантната вербална комика наидува на убав прием кај публиката, која
аплаудираше и на отворена сцена. актерите несрин таир (Федрија), Филиз ахмет
(Хајреа), Фунда ибрахим (војникот Фалбаџија трасон) и Зиба радончиќ (Гнатон)
креирале интересни и профилирани ликови, навестени и преку маските и костимите. селпин керим (куртизаната таида) и Џенап саме (питија) заокружуваат
амбиент на заплети и забуни, а половата измешаност води до симпатични актерски проблесоци.
комедија дел арте на брехтовски начин лежи во основата на најновото дело на
режисерот Дејан пројковски. Молиер е еден од творечките текстови за секој режисер. Главната тема во „тартиф“ е лицемерството или избегнувањето да ѝ се погледа на вистината в очи. тргнавме, вели пројковски, зошто тој лицемер успева меѓу
нас? Дали во претставата „тартиф“ е најголемиот лицемер? втората тема низа претставата е религијата, односно како таа станува средство за масовна манипулација
на луѓето. правиот обид една комедија дел арте да се претстави на брехтовски
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начин. и оваа претстава ги има предзнаците на спектакл. во претставата можеа да
се видат и видео-проекции, како и музика во живо.
режијата на пројковски го следи текстот, го исфрла непотребното во текстот и
неколку лика, во вакво време побитни му се хипокризијата, лицемерието, измамите, манипулациите на и во средината. сцената е отворен простор со „платна“ од неонски светилки, метална конструкција со шест прегради, горна платформа и еден
отвор на просцениумот од кој од подземјето доаѓа тартиф. елјеса касо (тартиф),
Мустафа јашар (оргон), Бедија Беговска (елмира), Џенет самет (Дамис), Филиз ахмет (Маријана), тамер ибрахим (клеонт) и несрин таир (Дорина) преку силна дисциплина и содржински кореографски движења на кренаре невзати, го следат концептот на пројковски.
резултатите во турскиот театар не се од вчера, туку од многу поодамна, а периодот за собирање на плодовите е константен. ансамблот го интересира успехот на
претставата, не на поединецот и така сите добиваат. Човечките односи се на висина, меѓусебно се почитуваме и се радуваме на успехот на секој актер. За чувствителни работи, вели Мустафа јашар, знаеме да се консултираме, да го најдеме
најдоброто решение.
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во оваа година подготвени се две премиери.
„поблиску“ од патрик Марбер, во режија на Мартин кочовски, е реално шоу
во кое низ интеракцијата на четирите лика се вивисекцира проблематиката на
конфликтот меѓу вљубувањето и љубењето. се говори за зависноста од вљубувањето и неподносливата леснотија на љубењето. претставата не се игра на сцената, туку во друг простор, а публиката ја гледа проекцијата во живо. режисерот
вели дека го открил совршениот баланс меѓу театарската игра и играта пред
камера. целата претстава не се гледа на видео бим за да не се загуби ефектот на
живата игра. текстот првин е игран во Драмски театар, во режија на слободан
унковски, уште во 1999 година. „поблиску“ е трогателна приказна за љубовта,
страста и сексот на современиот човек. текстот се сфаќа како метафора, вешта
форма за изразување на отуѓеноста на луѓето и нивната оддалеченост.
Близината останува желба, која сè потешко се постигнува, близина која добива
виртуелна замена во интернет технологијата. овие карактеристики се содржани
во сложените односи меѓу четири лика кои стапуваат во врски и односи кои значат љубов но и прељуба, друштво и осама. на крајот остануваат очајот и трагичниот крај. ништо нема совршено, ниту цивилизацискиот дострел, бидејќи човекот останува жртва на сопствените производи и изуми. режисерот акцентот го
става на деликатните односи на вљубувањето, па во постановката провејува
поетичност која е контрапункт на разорувачката реалност.
Филиз ахмет (алис) „е флуидна, заводлива, игрива“. несрин таир (ана) „е
нешто поодмерена и кај неа ќе преовладее осамата“. неат али и селпин керим
(Ден и лери) се две современи момчиња подложни на каприците на времето кои
се впуштаат во разнообразието на љубовните перипетии, вели тодор кузманов
во емисијата емитувана на радио скопје по повод премиерната изведба на
„поблиску“.
театарскиот чин како готов производ-претстава е еднаш засекогаш даден
резултат на сцената и она што публиката како краен консумент и судија може да
го види. но, отсекогаш љубопитноста е голема за она што се случува зад сцената.
тоа љубопитно око во пиеса го претвори Мајкл Фрејн, кој ги слика збрките и тензијата што го прават најсветиот чин на актерот, режисерот, сценографот во
претставата „Зад кулисите“ во режија на Драгана Милошевска-попова. актерите
својата „невозможна мисија“ ја извршиле максимално добро. Бедија Беговска
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(Доти) уште еднаш покажала дека знае и надмено, но и суптилно, ненаметливо да
владее со сцената. со енергичност се наметнал импулсивниот Џенап самет (лојд
Даглас, режисер) како и режисер на сета збрка, а секако дека било потребно и
искуството на Мустафа јашар (селсдон), пред сè поради сигурноста на неговите
колеги. Многу интересна ролја остварил несрин таир (попи), фино дозирана и во
хумореската и во „сериозната“ лутина. не помалку значајни биле Филиз ахмет
(Брук) и Љуран ахмети (Гери), неат али (Фредерик), а особено интересна епизода
остварил един јакуповиќ (тим). сценографијата на Беди ибрахим, иако оскудна, е
функционална, а во целиот тој динамичен ролинг се вклопува и музиката на
огнен атанасовски и речиси незабележливо, но успешно поставената кореографија на васил Зафирчев.

прва премиера во оваа година беше „Женички“ од тунџер Џуџеноглу, во режија
на наташа поплавска. во оваа приказна има чувства, спомени, болки, наместени
насмевки, изнудена љубов, но и простор за покајание, поглед кон желбите скриени, сè додека не заболи „до коска“ и не умреш од љубов, за „животот“ слободен, развратен, болен; тука се и сведоците, постојано присутни, „прислужниците“ апо и
парлак. тие го следат светот на инши, нериман, Мехтал и Хајрие. Драмата е профилирана како мјузикл, и тоа доста успешно, со експонирање на гласовните и пеачки, покрај солидните актерски способности. направен е интересен склоп на драмата, сонгот, музиката, играта, театарот и дејството. тука помогнал видео-бимот
како поддршка на празната сцена. така, помалку низ драмски ефекти, а повеќе низ
танц и музика, видео-ефекти и сонгови тече приказната за заробеничките на нарушените морални норми. сè на сè, една симпатична заокружена, уедначена и стилски дотерана продукција на турскиот театар.
по премиерата на „охридско лето“, одржана е и скопската премиера на „ромео
и јулија“, вонредно театарско доживување кое на публиката во моменти сосема ѝ
го одземала здивот „со својот препознатлив и веќе етаблиран режисерски ракопис Дејан пројковски прави осовременето жестока драма, во која на површината
излегуваат есенцијалната идеја и поттекст во кој се слави љубовта“. Дејството го
редуцира, делумно го раскажува низ сонгови со соло-хорски изведби и го сведува на игра на само шест ликови. Драма полна со енергија, страдање и со лиричност
на кои им дава мера, ги денфува толку за да не се престорат во патос. претставата
ве ежи, ве разгалува. антологиските сцени на балконот, на балот, на разделбата,
сцената во која капулети ја убедува јулија да се откаже од ромео беа феноменално изведени. Горан трајковски направил драматична музика која самата по себе е
дејство, создава оригинална подлога со дискретно цитирање на прокофјев, особено со употребата на хорните, на моменти со призвук на ориентот, на моменти
модерна. сценографијата – ултрамодерна. ретко видено. од сцената создал геометриски тела кои се движат во сите правци и ротираат, што е во функција на
актерската игра. а тие се најубавиот дел од приказната. Младата талентирана
актерска екипа правела чуда: „пее, игра, дуби и виси на глава, се качува и се симнува, се врти и врти и притоа глуми. Глуми одлично. накратко, се работи за фантастична актерска игра, особено на ударната тројка Зубејде селимовска (јулија),
селпик керим (ромео) и Џенап самет (капулети). „’ромео и јулија’ е, се чини, еден
од оние исклучоци во нашиот главно демоде и зачмаен театар, кој го следи она
што е светски тренд: тотален театар без пардон. притоа облагороден со фина,
наша, балканска емоција“ ја завршува рецензијата Даниела стојановиќ со наслов
„светски модерно, (по) нашински емотивно“, објавена во веникот „вест“ на 21
октомври 2008 година.
романтичната комедија „леонс и лена“ е убава лирска експозиција во бајко-
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вита форма насловена како „лирска лудост“, исполнета со иронија и цинизам,
но и со фантазија и поезија, претставува убаво репертоарско освежување.
режисерката Драгана Милошевска-попова не сакала да се идентификува со
театарските конвенции „раководејќи се од желбата за ослободување од сценските шаблони, со интенција на изведбата да ѝ обезбеди еден посовремен
сценски сензибилитет“. поинаква од постановката не била ни играта на актерите – млака, рутинска, не многу амбициозна. улогите со различен успех ги
толкувале Зубејде селимовска, един јакуповиќ и осман али во насловните
улоги а и другите.
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во доста тешки просторни услови за работа, театарот жилаво се бори за одржување на репертоарот, како и за збогатување со проекти кои зрачат со своето значење.
тоа се гледа и со новиот проект – праизведбата на трагикомичната фантазија „сијах
калем“ („црниот молив“) од илхами емин и јордан плевнеш со стручниот соработник
рифат емин и режисерот владо цветановски. сите тие конципирале драмска поема
возбудлива за големиот турски сликар сијах калем (XV век), чиј идентитет не е познат.
неговата филозофија, животна одисеја и сликарската магија на авторите нè воведуваат во светот на експлозија од бои и звуци, ритами, танци и друго. тие создале драмска структура која доби сценски облик во рацете на режисерот, особено експониран
во доменот на визуелниот театар. цветановски инсистирал на поетските вредности
кои живеат низ чувствата на ликовите, со звучно-ликовен запис на нашите соништа,
за минатите вековни премрежија, постигнувајќи ја посакуваната поетска театралност
и современост. претставата почнува во фоајето на театарот со сликарот сијах калем
(елјеса касо), кој им ја доближува магијата и убавината на сликањето. претставата
продолжува на сцената заедно со публиката. во претставата со дваесетина актери со
вистинско задоволство ги следевме простудираните креации на постарите актери,
предводени од елјеса касо, потоа Бедија Беговска, салаетин Билал и Мустафа јашар,
кои толкуваа по неколку улоги, но и младите актери, кај кои „клокотеше голема творечка енергија“: сузан акбелге, несрин таир, Зубејде селимовска, ексел Мехмед и
други. изведбата со несомнени вредности во сите нејзини компоненти апсолутно го
заслужи долготрајниот аплауз.
не се помни на сцената на турскиот театар толку долг, срдечен и спонтан аплауз како јубилејната, би рекол антологиска, изведба на пиесата „куќа на граница“.
аплаузите беа упатени на екипата што ја сочинуваа Бедија Беговска, атила клинче,
салаетин Билал, Мустафа јашар, Фунда ибрахим, Филиз ахмет, елјеса касо, Зекир
сипахи, наџи Шабан, тамер ибрахим и ријад тахир. аплаузот беше и за гостинот од
турција, режисерот јуџел ертен. публиката уживаше во проектот, ја галеше мислата дека оваа претстава ја направил нејзиниот театар, со создавање славенички
амбиент и атмосфера. турскиот театар да реализира 100 изведби во една иста
постановка, со непроменета каст-листа од премиерата, е настан достоен за почит.
ваков настан досега немало ниту во турскиот театар ниту во поранешниот театар
на народностите. претставата континуирано се игра од 2002 година и неа ја гледале и во Битола, ресен, велес, Штип, на Фестивалот на комедијата во куманово, на
неколку интернационални фестивали во истанбул и во измир, кипар и косово.
својата кулминација изведбата ја постигна на 38. фестивал „војдан Чернодрински“.
Фестивалските признанија беа круна за театарот, награда за долготрајните напори,
залагања, тетеравења и талкања по непроодени патишта кон саканата цел.
„Будење на пролетта“, која спаѓа меѓу привлечните драми не само во германската туку и во светската драматургија, е дело на Франк ведекин, драматичар и
поет, кој творел кон крајот на XIX век. поставувањето на пиесата е потврда повеќе
за константната грижа на театарот во негувањето квалитетен репертоар.
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режисерот васил Христов се определил за посовремен третман на текстот, но тој не
го менува ригорозно драмскиот материјал, ниту пак го дополнува, туку ги следи
авторовите идеи. тој е целосно на страната на лирскиот исказ, со што се ослободил
од авторовата патетика и од некои помрачни тонови. тоа не е отворена критика на
општеството со интенција што поекспресивно да се навлече во внатрешните немири, недоумици, потисната младешка енергија и слично. во актерската екипа настапуваат актери и од постарата и од помладата генерација, со надополнување на младоста и искуството. импонираа, пред сè, Филиз ахмет, селпин керим, осман али,
сузан акбелге, Зубејде селимовска, неат али, аксет Мехмет и заедно со перихан
туна, Мустафа јашар, Зекир сипахи, ердоан Максут, Мукерем Билал и други прават
компактна претстава, откривајќи ги ликовите со интензивен ритам, изразност и
широки стилизирани изрази.

•Шеесет години на еден театар се доволен повод за да се пристапи кон разгле-

дување и оцена на неговата работа, особено кога тој театар е дел на културната
историја на турското население во република Македонија. Дотолку повеќе, тоа е и
обврска да се обидеме неговата активност да стане и предмет на анализа и синтеза која без предрасуди ќе ја преземе задачата да ги осветли патиштата на неговиот
развој и да го навести патот што треба да го изврви... од такви желби се јави и
мислата за пишување на монографијава посветена на турскиот театар во
Македонија во мигот на неговата шеесетгодишнина.
Благодарение на зачуваните документи во архивите, кај поединци, во весници и списанија, како и на мојата лична архива, беше можно во главните правци
на развојот на општествената свест и атмосферата што се создаде во и околу театарот, со придружните одзиви на културната јавност, да ја согледаме помалку или
повеќе историската слика на животот на турскиот театар од неговите почетоци до
денес.
Монографијата на националната институција турски театар во скопје
треба да биде сфатена како нов, досега единствен поттик за истражување кон подетални написи за резултатите на оние уметници кои денес со своите креации го
одбележале театарот на нашето време. Монографијава не можеше да го има сето
она што нејзините иницијатори го сакаа, остануваат не мал број уметници и заслужни поединци за чие дело остануваме должници. ако во книгава не можеме да најдеме монографија за мошне заслужните абдуш Хусеин, Шерафетин неби, Љутви
сејфула, Џемаил Максут, кемал лила, Мирко стефановски, саша Маркус, салаетин
Билал, Мушареф лозана, Бедија Беговска и многу други, не значи дека на сите ним,
не само нив во оваа монографија не им е дадено место колку можеше, а и нивниот
изоден пат од шеесет години е осветлен со факелот на нивниот дух.
изминатите шеесет години се потврда на творештвото на ансамблот и неговите можности да се одбележат сите оние што стојат во основата на сценската креација, во актерството, режијата, сценографијата, костимографијата, но и шеесет
години на драмската литература, уште повеќе, години во кои се будеше и вдахновуваше љубопитството на турските жители за сè што е драмска литература на другите нации.
евидентен е напорот да се изнајде мерата на ефемерноста на театарската претстава, но не може да се избегне покачената температура на симпатија која, во
крајна линија, уште еднаш ја подвлекува вистината дека во неговата суштина е топлината на контактот меѓу публиката и актерите.
театарот растеше со својата средина и беше некаков барометар на културниот
растеж, а во него се прекршуваа и сите противречности во сфаќањата и сите борби
во него водени на планот на европеизацијата, како и за врските со македонската
култура на народните од светот за да се доближи преку нив како преку некаков
мост со културата на човештвото.
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Монографијава е своевидна историја и секако дел од историјата на театарот во
Македонија и пошироко на светските простори. Зборот во сценската уметност е
само дел од средствата за искажување. Затоа со него во оваа книга просторот го
делат многуте страници илустративен материјал – тој, нормално, доминира, зашто
да не забораваме дека театарот е една слика која говори, дише и се движи.
напишана е на едноставен јазик, достапна за секој читател, а за турскиот театар во
република Македонија е достоинствен споменик. на најдобар начин, на генерациите кои минале низ него, им возвраќа со потребната почит и љубов, самата превреднувајќи, оти во неа учествувале само луѓе со немерлива љубов кон сцената. во
тоа всушност се убавината и древноста, а зошто не и мудроста на театарот, меѓу
другото, ќе напише рецензентот на монографијава, проф. д-р васил тоциновски.
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ТурскиоТ ТеаТар и медиумиТе
на Турски јазик во македонија

Ако се расчлени феноменот на меѓусебниот комплементарен однос на театарот, од една страна, и медиумите, од друга, поточно – театарската претстава да
се анализира од аспект на многу поопсежно истражување и евалуација од страна
на медиумите, критичарите и стручната јавност кои ја чувствуваат и ја прават
разликата како краен резултат тие ја вреднуваат театарската претстава. Оваа
интеракција е процес на испреплетување на сите комплементарни домени за да
се креира добра критика за уште подобра театарска претстава.
Како плод на ваквата интеракција на претставите од репертоарот на Турскиот
театар и медиумите на турски јазик, произлезени се низа забележителни
журналистички текстови, театарски критики, интервјуа и осврти.
Најнапред, мора да се спомне весникот „Бирлик“, потoa месечното списание
за општествени прашања и култура „Сеслер“, весникот „Тан“, кој излегуваше во
Приштина (Косово), како и програмите на турски јазик на Втората програма на
Македонското радио и Телевизијата. Од поново време, работата на Турскиот
театар ја следат и весниците „Заман“ и „Јени Балкан“.
Првиот број на весникот „Бирлик“, првото печатено гласило на турски јазик,
излегол од печат на 23 декември 1943 година. Во почетокот, малиот тим на новинарската редакција ги покривал сите општествени и другите актуелни информации. Културната редакција ја добила седмата страница. Тука се објавувале информации и новости од културниот живот на турската популација, а се покривале и културните настани во Македонија. Интересно е што весникот „Бирлик“
во чекор ја следел работата на тогашната Турска група на Малцинскиот театар со
кратки, но содржински јадри, информации за работата и за репертоарот на
Театарот, но и со опсежни критики за новите премиерни претстави, со
интересни и актуелни интервјуа со членовите на Театарот и со анкети правени
меѓу гледачите. Сето било проследено со интересни фотографии.
Месечното списание за култура „Сеслер“ излегува во периодот од 1965 до
2001 година и во него покрај текстовите, анализите и фељтоните од областа на
уметноста и на културниот живот на Турците во Македонија, се објавувале текстови и авторски дела на многу млади поети и прозаисти кои пишувале на стандардниот современ турски јазик. Токму поради оваа компонента списанието
беше респектирано од широката читателска јавност.
Македонското радио започнува со емитување програма на турски јазик на 28
декември 1944 година. Како редакција на турски јазик функционира од 1969
година со Редакција за култура и со своја драмска програма во која ангажирани
актерите на Турскиот театар, кои снимаат радиодрами. Новинарите на Културната редакција на програмата на турски јазик имаат неизмерен придонес во
афирмирањето на продукцијата на Турскиот театар.
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На 14 април 1969 година на Македонската телевизија е прикажана првата
информативна емисија на турски јазик, а од 1991 година на вториот канал се
емитува програма на турски јазик. Културната релегација внимателно го следи
репертоарот на Турскиот театар и ги информира гледачите преку своите
прилози, а снимените претстави во изведба на Театарот се емитуваат во рамките
на драмската програма на Македонската телевизија.
Со оглед на фактот што првите години се карактеризираат со репертоари по
барање на општеството, и театарските критики претставуваат еден вид мали
есеи за улогата на Театарот во тогашната средина. Новинарите биле сконцентрирани на естетскиот израз, а најмногу е акцентирано значењето на сценскиот
јазик и улогата на современиот турски јазик.
На седмата страница во весникот „Бирлик“ бр. 202 од 28 февруари 1952 година, поместена е интересна е статија во која, меѓу другото, се вели дека за кратко време е подготвена премиерата на едночинките „Копче“ и „Кивавица“ на
Нушиќ. Мора да се издвои фактот дека „Копче“ ја режирал Муса Халим и дека
„првпат Енисе Махмут настапи во ’Кивавица’, во улогата на свекрвата и ги освои
симпатиите на публиката.“ На крајот публиката ги наградила изведувачите со
долготраен аплауз. Овој текст е потпишан со иницијалите Д. М.
Мора да се напомне дека во тој период, многу текстови во весникот, а особено на страницата за култура, се потпишувани со иницијали.
По две години од своето формирање, Театарот сепак го надминал преодниот
период на истражување и себенаоѓање и на репертоарот е поставена претстава
од Молиер. Во информацијата за премиерата на „Вообразен болен“ од 24 март
пишува дека Актерскиот ансамбл и режисерот положиле извонредно важен испит пред осумстотини гледачи во салонот. Веќе во следниот број на „Бирлик“ (бр.
205 од 6 април 1952 година), Мустафа Карахасан пишува мошне обемен текст за
оваа премиера, под наслов „Положен испит“. Карахасан уште во првата реченица вели дека насловот на текстот е сосема заслужен и оправдан. Премиерата
е одиграна пред важни гости како Кемал Сејфула, тогашен битен политичар, и
Даре Џамбаз, министер за култура и образование, кој дал ветувања за поддршка.
Режијата на Абдуш Хусеин била коректна и реалистичка, а поделбата на улогите
била одлична и од актерите извлекол максимум креативност.
Кога Карахасан пишува за актерските остварувања, тој пред сè го потцртува
необичниот но, сепак, извонреден парадокс: „Шерафетин Неби, кој до вчера
беше учител, сега ја толкува ролјата на Аргон, а улогата на Тонета ја толкува
Хаџер Фетах, која до скоро беше под фереџе и живееше скромен семеен живот,
а ни се претставија со креации кои се за почит и за восхит.“ Во критиката ја
среќаваме и информацијата дека улогата на Бералд ја толкувал Неџати Зекерија,
познат писател и публицист. Како заклучок, Карахасан ја поддржува определбата
на управата на Театарот да постави класик на својата сцена.
Махмут Демир Киратли пишува мошне опсежна критика во „Бирлик“ бр. 218
од 19 ноември 1952 година за претставата „Сомнително лице“ од Нушиќ, во режија на Абдуш Хусеин. Својата статија ја започнува со потцртување на значењето
на театарот општо во светската култура, а потоа го акцентира значењето на овој
мал театар за турската народност во Македонија. Во продолжение ги анализира
Нушиќевиот текст и затскриената симболика на приказната, како и галеријата на
драмските ликови. Смета дека режисерот Хусеин одлично го познавал текстот,
меѓутоа и своите актери, така што поделбата на улогите била крајно коректна.
Актерите биле соживеани со ликовите што ги толкувале, така што со самата
поделба Хусеин веќе завршил голем дел од работата, трудејќи се актерите да ги
држи што подалеку од „работ на шаблонизирањето“. Истовремено, инсистирал
на збиена и покомпактна игра и, над сè, напомнува дека се повторувале проблемите со јазикот и флуентното говорење на турскиот јазик.
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Неџати Зекерија во својата опсежна критика за претставата „Ајше“ („Бирлик“
бр. 255 од 20 мај 1953 година) се обидува да ја разоткрие надолната точка која, за
жал, го уништил убавиот впечатокот за претставата. Пред сè, проблематичен бил
преводот, кој придонесувал во нефлуентност на сценскиот говор, а тука биле и
фонетските и интонациските проблеми кои, за жал, не можеле така лесно да се
надминат, заклучува Зекерија. Во статијата тој инсистира на реалност, оригиналност и динамика во играта особено во вториот чин. Смета дека преводот на
текстот придонесува за лошата интеракција на ликовите. Како заклучок, пишува:
„ И, на крајот, она што не ми е јасно е – Тодор Николовски со својата режија на
„Зулумќар“ исцрта нови видици во нашиот театар; тогаш, зошто со режијата на
„Ајше“ не му појде од рака да го заокружи својот режиски опус?... Зар немаше
можност да ги издвои и наметне своите ставови?“ На дното од статијата, Зекерија
додава фуснота во која вели: „На мнение сум дека веднаш по премиерите треба
да се организираат разговори меѓу културните дејци и актерите. Ова би било
мошне корисно и за двете страни.“
Токму оваа театарска критика е нултата точка во таа категорија на журнализмот на турски јазик во Македонија. Статијата е опсежна во анализата и ги покрива сите домени на театарската претстава. Авторот несебично се залага низ
вреднувањето на премиерната изведба да влијае на авторите, имено на протагонистите. Тој несебично се залага да проникне во самата претстава и во рамките
на своите сознанија да ја искачи на повисоко ниво, кое за сите активни творци во
неа би била репер за сè она што овој Театар се стреми да го достигне.
Во статијата за претставата „Еден гостин дојде“ се наидува на интересен став
на новинарот С.С. („Бирлик“ од 10 ноември 1954 година) дека управата на Театарот ќе мора да внимава кога го формира репертоарот, бидејќи некои претстави
не допираат до публиката.
Во октомври 1955 година Илхами Емин ја објавува критиката за премиерата
на претставата „Сузан“. Оваа претстава навистина има мошне значајно место во
репертоарот на Турскиот театар, бидејќи е драматизација на романот на Мустафа Карахасан. Делото било познато за скопската публика и токму поради тоа и
интересот бил голем. Драматизацијата и режијата биле на Тодор Николовски.
Овој потег на управата на Театарот за Емин е за поздравување, бидејќи поставувањето текст од домашен автор имало позитивно влијание на публиката.
Во почетокот на 1956 година, на страниците на „Бирлик“ (бр. 286 од 29 февруари), забележително е интервјуто на Илхами Емин со тогашниот директор на
Малцинскиот театар, Шуко Авдовиќ, кој говори за спроведување на предвидениот репертоар, за двете успешни премиери на двете групи, за состојбата со
кадрите и за меѓусебното надополнување во тогашните Турска и Албанска група,
за усилените заложби за доедукација на актерите со ангажирање способни и
признати колеги од другите театарски установи. Авдовиќ зборува дека засилено
се работело на подготовките за турнејата низ Републиката, планирана за мај, и
дека се работи на надминување на техничките пречки за да се овозможи играње
по три претстави во седмицата.
Во „Бирлик“ бр. 293 од 28 мај 1956 година, на 7. страница, во рубриката за
култура, објавена е статија под наслов „ Се обединија мислењата “, во која Сермет
Сами пишува за тогашната актуелна состојба на Малцинскиот театар и за можноста за преминување во полупрофесионален театар. Во текстот е вклучена и
анкета, од која издвојувам неколку мислења. Така, Љутви Сејфула вели: „Аматеризмот и професионализмот еден без другиот не можат. Имајќи ги предвид условите за нашата работа, потребно е професионалниот театар да ги афирмира актерите аматери; ако не постои професионален театар, тогаш аматерите ќе
немаат перспектива.“ Хаџер Јакуп, актерка, изјавува: „Сакам да бидам добра актерка, а тоа аматерските услови за работа мене не ми го овозможуваат. Јас немам
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намера да останам аматер и покрај сите овие околности .“ Мушереф Ахмет,
ученичка во Педагошката школа, смета: „Аматеризмот за секој колектив е продуктивен, но тешко е еден професионален актер да се преобрати во аматер“ Во
продолжение С. Сами ја изнесува информацијата дека во тој момент во Малцинскиот театар како професионалци биле вработени 16 актери, 11 технички
работници, 5 кино-работници и 4 административни работници. Од овие цифри
било очигледно дека кадрите на театарот биле скусени за 50%. Сами пишува
дека според мислењето на двата колектива, а и на публиката, која верно ја следи
работата на овој Театар, Турската и Албанската група би требало да бројат 15,
односно 17 професионални актери. Својот текст го завршува со заклучокот дека
со горенаведените бројки Малцинскиот театар треба да продолжи да
функционира како полупрофесионален, со тоа што по потреба во проектите би
се ангажирале аматери.
Исто така, интересна е забелешката на Илхами Емин во рецензијата („Бирлик“
бр. 307 од 31 декември 1956 година, на 7. страница) по повод премиерата на
претставата „Бисери солзи“, која била пријатно изненадување, зашто била подготвена за 25 дена, за разлика од долготрајната подготовка на „Коштана“. И тука
со особена посветеност е анализиран преводот на Неџати Зекерија и влијанието
на тој превод врз самиот сценски јазик во рамките на современиот литературен
турски јазик. Емин ја потенцира заложбата на актерите во чистотата на сценскиот
говор, што, впрочем, е резултат на повисоката свесност на протагонистите во
претставата.
Може слободно да се заклучи дека една од мисиите и на Театарот, а истовремено и на новинарите, во тој период била заложбата да се внимава на современиот литературен турски јазик, бидејќи биле носители и на едукативната компонента.
Интересно е да се напомне дека „Коштана“ на Бора Станковиќ во оваа прва
декада од постоењето на Театарот била поставувана на сцената четири пати.
Статијата за првата постановка на „Коштана“ е потпишана со иницијалот М.
(„Бирлик“ од 30 ноември 1954 година), во која авторот најнапред пишува за воведната фаза од подготовките, кога долго време се барал преведувач за драмскиот текст, темелно се работело на поделбата на улогите, а особено се барала
погодна актерка за главната улога, која ќе можела да ја понесе комплексноста на
ликот. Се обмислувале песните кои ќе се интерпретираат и се барале музичарите кои во живо би ја изведувале музиката. Постановката на Абдуш Хусеин била
филигранска и натуралистичка. М. во критиката пишува: „Улогата на Коштана
успешно ја одигра младата и првпат во главна улога Незакет Јашар, со јасен и
моќен говор, со бистар и музикален глас и слух, со привлечни сценски движења
и танц, креативност и трансформација.“
Во периодот меѓу 1959 и 1960 година Кевсер Сејфула водела интервјуа со
членовите на Турската група на Театарот, бидејќи актерите веќе почнале да го
привлекуваат вниманието на публиката, а истовремено и на читателите.
Интересен е насловот на статијата на Илхами Емин од септември 1960 година:
„Турската група во знак на драматизации и адаптации“, каде што опсежно го најавува и го анализира репертоарот за новата сезона.
Во шеесеттите години во „Бирлик“ и натаму пишуваат Илхами Емин, Неџати
Зекерија, а се среќаваат и нови имиња, како Хасан Мерџан, Фахри Али, Алаетин
Тахир, кои ги потпишуваат текстовите објавени на страниците за култура.
На страниците на весникот „Бирлик“ се среќаваат интересни информации и
текстови за турнејата на Турската драма во Бугарија (1965), која била мошне
успешна, а за патувањето и приемот на публиката известувал Љутфи Сејфула.
Во јуни 1966 година Турската група ја изведува премиерата на претставата
„Насилникот од Торос“ од Азиз Несин, во режија на Кемал Лила. Интересно за
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овој проект е што авторот Несин, по покана на Театарот, бил присутен на премиерата. Во критиката за успешната премиерна изведба, покрај сите поединости
за актерските остварувања, дадена е и информацијата дека Турската група со
оваа претстава ќе учествува на Театарските игри „Војдан Чернодрински“.
Во есента на 1966 година („Бирлик“ од 17 ноември) е изведена една од многуте реализации на „Коштана“, овојпат во режија на Кемал Лила. Во кастингот бил
вклучен целиот ансамбл на Турската драма, а гостувале и актери од Албанската
драма. Факт е дека актерите на двете драми соработувале, особено во претстави
со поголем кастинг и се надополнувале. Инаку, пиесата за Коштана, за Митке, за
циганите и Врање, била омилена кај публиката, па во правата деценија доживеала неколку постановки и обнови. Овојпат пиесата со песни и танци ја режирал
Кемал Лила, кој на свој особен начин ги насочил актерите кон успехот, а на крајот
воодушевената публиката ги награди со долг аплауз и овации, пишува Хасан
Мерџан.
Рецензијата за премиерата на претставата „Налани“ од турскиот автор Неџати
Џумали е потпишана од Хасан Мерџан („Бирлик“ од 4 март 1967 година). Уште на
почетокот напомнува дека оваа претстава предизвикала голем интерес, бидејќи
драмата „Празната лулка“ од овој автор веќе била поставена од Турската драма.
Режисерски, Кемал Лила се задржал на основната потка – на мајсторски напишаниот текст, кој давал можност за одлични актерски креации. Интересен е податокот дека сценографијата била работена според скиците на Догал Аксел, сценограф од Турција, што било одличен потег, бидејќи ова решение донело поразлична симболика во реализацијата на проектот.
Директорот Шуко Авдовиќ во интервјуто со Хасан Мерџан („Бирлик“ од 26
април 1968 година) ја најавува големата петнаесетдневна турнеја во Турција,
како гости на Анкарскиот државен театар. Турнејата започнува на 12 мај, а претставите „Налани“ и „Сомнително лице“ ќе се одиграат во Анкара, Измир, Бурса и
Истанбул.
Фахри Каја ја покривал оваа турнеја со информации и дописи. За успешната
турнеја говорат насловите на статиите: „Аплаузи и цвеќиња“, „ Остварени контакти за соработка“.
Во критиката под наслов „Череп – Хикмет и по трет пат“, во Бирлик бр. 795 од
10 јануари 1969 година, Хасан Мерџан ја поздравува традицијата секоја сезона
да се поставува по едно дело на овој мошне важен турски книжевник. По „Чудак“
и „Слава или заборавениот човек“, Кемал Лила ја поставил „Череп“ на понеобичен начин, поттикнувајќи ги актерите да ја истражуваат новата естетика, што Панче Минов ја надополнил со својата сценографија, која сите ги притискала со
својата тегоба.
За премиерата на „Отуѓени“ на нашиот поет и писател Илхами Емин, изведена
на Турската сцена на Театарот на народностите, пишуваат Хасан Мерџан во
Бирлик (16 мај 1969 година) и Нусрет Дишо Улку во приштинскиот „Тан“ (14 мај
1969 година). И двајцата критичари афирмативно пишуваат за првото драмско
дело на Емин, кое било конципирано како поема, но финалниот резултат бил
драмска проза, која на модерен начин ја режирал Кемал Кила. Актерите успешно
ги креирале своите улоги, така што публиката се идентификувала со оваа драма.
Во ноември 1974 година, Турскиот драма уште еднаш, овојпат во режија на
Љутфи Сејфула, премиерно ја извела „Алиш“ од Хусеин Сулејман, која ја напишал
според истоимената народна турска песна. Факт е дека и овој текст бил омилен
кај гледачите и интересните решенија на Сејфула и природната игра на актерите
ја воодушевиле премиерната публика, пишува Хасан Мерџан.
Во својата критика за Симовиќевата „Хасанагиница“ во режија на Владимир
Милчин, во „Бирлик“ од 24 февруари 1979 година, Садет Неби пишува критика
полна со ентузијазам, понесена од брилијантната премиерна изведба. Милчин
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легендата за Хасанагиница ја реализирал на природен, но суптилен начин,
извлекувајќи го низ чисти форми максимумот од актерите. Неби во јуни ги
следел 14-тите театарски игри „Војдан Чернодрински“. Така, по изведбата на
претставата во Прилеп напишал статија со наслов „Висок креативен чин“, каде
што покрај сите други информации пишува дека публиката во салонот на Народниот театар, и покрај јазичната бариера, во неколку наврати почувствувала
потреба да ги награди актерите со спонтан аплауз на отворена сцена. Неби
заклучува дека долгиот и спонтан аплауз на крајот од претставата бил резултат
на интеракцијата на комуникацијата меѓу претставата и публиката. Веќе на 20
јуни во „Бирлик“ се појавува статијата „Најмногу награди за Хасанагиница“, во
која се информира за прогласувањето на добитниците на наградите на 14-тиот
„Војдан Чернодрински“. Претставата „Хасанагиница“ добила четири награди, и
тоа: Владимир Милчин – награда за најдобра режија, Фирдаус Неби – награда за
најдобра машка улога, Владимир Костовски – за сценографија и Елена Дончева –
за костими. Критичарката Неби го следела и гостувањето со истата претстава во
Ателје 212, во Белград. Претставата била извонредно одиграна, со истиот набој
како на премиерата, иако Перихан Туна ја заменила Бедија Беговска, а публиката
била воодушевена и на крајот ги наградила со долг аплауз и со многу цвеќиња.
Во есента на 1980 година, во „Бирлик“, Неби го објавува интервјуто со Бранко
Ставрев пред премиерата на „Злосторство и казна“. Тука Ставрев ја образложува
идејата за сцената под самата ротација и целата семиологија што тој простор го
донел во самата креација и реализација на оваа мошне важна претстава за
Турската драма. Веќе на 18 октомври 1980 година се појавува рецензијата за
премиерата на „Злосторство и казна“ под наслов: „Голема претстава на Малата
сцена“. На 28 февруари 1981 година во информацијата под наслов „Во конкуренција дванаесет претстави“, се пишува за дефинитивно избраните претстави за
МЕСС на главниот селектор Ласло Геролд, меѓу кои е и претставата на „Злосторство и казна“. Неби го следел Театарот на еден од најзначајните театарски
фестивали во тогашна Југославија и од број во број во „Бирлик“ се објавуваат
информации од Сараево, како, на пример, дека претставата ќе се одигра на
сцената на „Камерниот театар 55“ в недела, на 29 март 1981 година, во 20 часот.
На 6 април во „Бирлик“, Неби ја објавува информацијата дека Фирдаус Неби е
добитник на Златениот лаворов венец на 22. фестивал на мали и експериментални сцени за улогата на Расколников во претставата „Злосторство и казна“.
Според архивските податоци, овој Фестивал го следеле и новинарите од турските редакции на радиото и телевизијата, Авни Енѓулу и Салаетин Ајваз, со свои
директни јавувања и емисии за овој голем успех на Театарот.
Во почетокот на 1982 година во „Бирлик“ се појавуваат информации дека Турската драма започнала со подготовки на текстот „Мемет“ од Ирфан Бељур, во режија на Наум Пановски. Во „Бирлик“ од 7 јануари 1982 година Неби го објавува интервјуто со Ирфан Бељур, автор на „Мемет“, во кое покрај другото тој признава
дека „овој текст долго време стоел во фиока“. Таа како заклучок пишува дека текстот на Бељур е голем придонес за македонската драматургија на турски јазик.
Веќе во „Бирлик“ од 19 јануари 1982 година, Неби ја објавува рецензијата за
премиерата на „Мемет“. Извонредната драмска поставка на универзалниот
проблем за потрагата на идентитетот, режисерот Пановски ја градел на соврeмен начин, користејќи ги модерните театарски изразни средства, во случајот
маската како симбол на двојниот морал и психолошките превирања на ликовите.
Таа година, Неби во своите извештаи од 17-тите театарски игри „Војдан
Чернодрински“ информира за успешното учество на Турската драма и за извонредниот прием на претставата „Мемет“ во Прилеп. Во Бирлик од 26 мај 1982
година, во статијата „Резултати од Театарските игри во Прилеп“, ги информира
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турските читатели дека според одлуката на жири-комисијата, наградата млад
актер му се доделува на Атила Клинче за улогата на Мемет во истоимената пиеса
од Ирфан Бељур. Елена Дончева е добитник на наградата за најдобра костимографија за истата пиеса.
На 17 април 1982 година Неби пишува статија под наслов „Три претстави од
Македонија на годинашното Стериино позорје“. Таа ги информира читателите за
предложените претстави на сојузниот селектор Далибор Форетиќ за 27. Стериино
позорје и дека ќе се поканат девет претстави во официјална конкуренција и две по
негова покана. Надвор од конкуренција, по покана на селекторот Форетиќ, е
„Мемет“ на Турската драма. Таа смета дека поканата на селекторот е голем успех за
Театарот, бидејќи токму таа година конкуренцијата била мошне голема.
За премиерната изведба на претставата „Ревизор“, критичарката Неби
пишува критика со наслов „Публиката го разоткри Ревизорот“ на 12 февруари
1985 година. Таа пишува дека претставата е едно сосема друго режиско видување на Бранко Ставрев на Гоголевиот „Ревизор“. Овојпат, покрај одлично сработените актерски задачи, вниманието го привлекло и сценографското решение
на Владимир Георгиевски на огромниот шинел кој бил надвиснат над сцената.
Таа ја подвлекува и улогата на добриот превод на Андај (Р. Турција) и на лекторот
на претставата Махмут Киратли.
Потребно е да се напомнам дека се работи за новинарот Махмут Киратли, кој
пишувал во педесеттите години за „Бирлик“ и во своите статии инсистирал на
литературен говор на сцената.
Во Бирлик од 15 јуни 1985 година, Неби информира за настапот на Турската
драма на Деновите на сатира, на сцената на Сатиричниот театар „Керемпух“ во
Загреб, по покана на Фадил Хаџиќ. Притоа наведува дека претставата била
одлично прифатена, и покрај јазичната бариера.
Претставата „Рашела“ е покриена со сите журналистички форми во тогашниот „Бирлик“. Најнапред, објавена е информацијата дека Турската драма започнала со реализација на нов проект, кој ќе го режира Наум Пановски. Она што се
потцртува во сите статии е фактот дека текстот е на Шерафетин Неби и се обработува значењето на домашната драматургија на турски јазик во тој период.
Рецензија за премиерната изведба се појавува во „Бирлик“ од 6 мај 1985 година, во која Неби го анализира режискиот приодот на Пановски кон текстот, симболиките и метафорите што се акцентирани од почетокот до крајот на претставата – интересниот и моќен момент на започнувањето на претставата за тажната судбина на скопските Евреи, за несреќната емотивна поврзаност на Рашела и
турското момче Ќани. Од една страна е документарниот приод, а од друга режисерското решение овие два лика да се постават како четири индивидуи. Реалниот пар фукционирал како жртва на фашизмот, а другиот како реминисценција
на убавото и спокојно живеење. Неби пишува за беспрекорноста на целата
екипа, за строго дефинираната сценографија и костимографија на Газанфер
Бајрам, за музиката на Кокан Димушевски и за актерските остварувања на ликови, до детаљ осмислени и изградени.
Во „Бирлик“ (3802) од 4 декември 1993 година, Неби пишува за 39. број на
„Театарски гласник“ под наслов „Дали се заборавени вистините?“. Таа се осврнува на текстот на театрологот Иван Ивановски, во кој тој пишува за почетоците
на Турската драма. Неби е пријатно изненадена од овој текст, но сепак инсистира
на истражувачкото и прецизно новинарство.
Критичарката на „Бирлик“ на 27 септември 1997 година објавува опсежна статија за активностите на Театарот, бидејќи по премиерното изведување на „Каста
дива“ на Владимир Плавевски, во режија на Бранко Брезовец, во јуни учествувале на два фестивала – летниот Меѓународен фестивал во Денизли (Турција)
и домашниот фестивал „Ристо Шишков“, каде што Перихан Туна Ејупи ја добила
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наградата за најдобро актерско остварување за извонредното толкување на таа
коплексна улога. Скопската постфестивалска изведба била полна со интензитет
и енергија, ги повлекла гледачите во светот на една оперска примадона
растргнатa меѓу професијата и машко-женските односи.
Неби пишува обемна аналитичка рецензија за премиерата на „Лудиот Ибрахим“, во режија на Владимир Милчин, во „Бирлик“ бр. 5280 од 9 февруари 1999
година. Таа во уводот пишува дека по режијата на „Хасанагиница“ пред осумнаесет години, Милчин се враќа на сцената на Турската драма со уште една брилијантна реализација, овојпат на дело од турски автор и со османлиска историска
тема. Неби пишува дека Милчин ја зачувал срцевината на делото, а внесувајќи
елементи од источната култура придонел во модерниот ракурс на претставата,
особено со одличната кореографија, шаманската музика и извонредните
костими. „Во прецизно напишаната шекспиријанска трагедија актерите беа
експонирани во секој миг, за што беа свесни и докрај ја одржаа оваа мобилност.“
За „Бирлик“, Неби уште еднаш известувала од Сараево за настапот на Турската драма на МЕСС во 1999 година, кога е одиграна претставата „Лудиот Ибрахим“ а Бедија Беговска ја добива наградата за најдобра женска улога.
Во „Бирлик“ од 29 април 1999 година, критичарката пишува за активностите
на Театарот во тоа бурно и немирно време, кога ветриштата на војната на екс-ЈУ
просторите се чувствуваа и кај нас, но, Театарот интензивно продолжи со работа
и потоа ја најавува премиерата на „Елиф Ана“. За жал, поради веќе познатите
околности, подготовките за проектот „Р“ на Јордан Плевнеш се пролонгираат.
Во интервјуто со Димитар Станкоски, кое го води Мељахат Али за „Бирлик“ од
11 ноември 2000 година, тој изјавува дека Дон Жуан и Зганарел во неговата постановка се една иста личност. Од едната страна се спокојот и мирот во однос на
смртта, а од друга страна арогантноста во текот на животот. Во освртот за претставата подвлечена е извонредната енергија на целиот Ансамбл, која како креативен принцип продуцирал одлична претстава во која публиката уживала на
подвижната ротација каде што патувала низ флуидот кој им го понудил
Станкоски.
На 29 март 2001 година (во „Бирлик“ бр. 6513), во рубриката „Одрази“, Неби
пишува статија за премиерата на „Хурем Султан“. Многуслојниот текст на Асена
е од османлискиот период, поточно од времето на владеењето на Султан
Сулејман Величествениот, кого бравурозно го толкува Мустафа Јашар. Претставата била свртена кон креациите на актерите „...Уште еднаш актерите на овој Театар ја докажаа својата моќна креативност во одлично одиграните улоги... Претставата е целовита, со извонредната сценографија на Валентин Светозарев и
масивниот лустер кој демне над сите, за да добие симболика на смрт и егзекуција
во дадениот момент.“
Потребно е да се истакне дека во деведесеттите години на минатиот век, сè до
згаснувањето на „Бирлик“, Неби, а подоцна и младите новинари на Културната
редакција, пишувале одлични потрети за актерите на Турскиот театар, а во два
наврата и фељтон за функционирањето, местото и значењето на Театарот во живеењето на турската популација во земјата.
Работата на Турскиот театар во Културната редакција на „Бирлик“ го следат и
новинарите Фахри Али, Алаетин Тахир, а од помладата генерација Мељахат Али,
Лејла Хусеин и Лејла Селман, кои испишаа фактографски фељтон по повод
педесетгодишнината на Театарот.
Во месечникот за култура „Сеслер“ за работата на Турската драма и нејзиното
културолошко и социолошко значење пишувале редица веќе докажани
новинари, како Суат Енѓулу, Фахри Каја, Фахри Али, Авни Абдула, Авни Енѓулу...
Фахри Каја за „Сеслер“ (бр. 2; јануари 1966 година) ја пишува статијата за премиерната изведба на „Вистината е мртва“ од Емануел Раблес, во режија на Мирко
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Стефановски. Каја напомнува дека пиесата е мошне успешна, иако била
подготвувана во мошне тешки услови (период на закрепнување по Скопскиот
земјотрес), но со добар и современ режиски концепт и со мудра поделба на
улогите го искористил потенцијалот на актерите.
Во рецензијата на Молиеровата комедија „Со сила лекар“, во режија на
Димитар Христов, Авни Енѓулу („Сеслер“ бр. 170; ноември 1982 година), покрај
направената анализа на премиерната изведба, се осврнува и на феноменот на
ангажираноста, мотивираноста и себедовербата на актерите кога се пред
реализација на повеќеслојни текстови, како што во случајот е комедијата... „...за
да крајот резултатот не биде ’на сила комедија’“.
Авни Енѓулу во јануарскиот број на „Сеслер“ од 1983 година (бр. 172, стр. 67),
пишува критика под наслов „Веселите жени виндзорски во Скопје“, по повод
премиерата на Шекспировата комедија што ја режирал Коле Ангеловски во
Турската драма. Тоа е мошне опсежна статија, во која Енѓулу ја анализира претставата од сите аспекти. Особено се задржува на бенефитот од гостинските режисери и на интеракцијата на естетиката на гостинот врз актерите на драмата.
Во мајското издание на Сеслер од 1984 година (бр. 186), Фахри Али и Суат
Енѓулу во текстот „Театар, театар!“ информираат за панел-дискусијата што весникот „Бирлик“ ја организирал по повод 35-годишнината од работата на Турската
драма. На разговорите биле поканети триесетина новинари, публицисти, членовите на Драмата и публика. Во целост и без коментари списанието ја пренесува
дискусијата. Како пример на јавното мислење би навела неколку дискусии. Така,
Авни Енѓулу, покрај другото, инсистира почесто да се ангажираат помладите
актери на Драмата, бидејќи со својата појава и ангажман би донеле свежина во
нејзината целокупна продукција. Новинарот на Турската програма на ТВ Скопје,
Салаетин Ајваз, инсистира за посериозно обмислување на репертоарската политика. Тој вели дека како по правило, последните години, се реализирале претстави со кои Театарот имал намера да се натпреварува на фестивали, а за жал сè
повеќе се занемарува публиката и нејзината сфера на интерес. Суат Енѓулу,
главен уредник на „Сеслер“, ја поздравува управата на Драмата за успешните
проекти, како последните успеси на „Злосторство и казна“, но сепак инсистира
при креирањето на репертоарот да се има предвид и вкусот на сите слоеви на
публиката. Поаѓајќи од овој факт, предлага одвреме навреме да се обновуваат
пиесите кои публиката ги сака и се идентификува со нив.
Авни Енѓулу пишува за успешната премиера на „Ревизор“ во „Сеслер“ од
април 1985 година. Статијата, впрочем, ја конципирал како есеј за компонентите
на успехот, пред сè за одличниот концепт на режисерот, за интеракцијата и посветеноста на актерите, за осмислената сценографија и костимографија и исто
толку за добриот превод на турски јазик.
Во јунското издание на „Сеслер“ (бр. 217, 1987 година) е објавено интервјуто со
Фирдаус Неби, што го направиле Суат Енѓулу и Биба Исмаил под наслов „Публиката
што навистина го сака театарот секогаш доаѓа во театар“. Интервјуто е многуслојно
и задира во многу аспекти од животот на еден творец. Кога Неби зборува за
театарската публика, тој вели дека за еден театар и еден актер од иста важност се
и премиерата и репризата. Во продолжение се обидува да го расчлени феноменот
на премиерната публика, па оттука произлегува и насловот на интервјуто.
Во „Сеслер“ (бр. 301 од ноември 1995 година, стр. 101) објавен е опсежен текст
на Октај Ахмед за застапеноста на турските автори во продукцијата на Турската
драма во периодот од 1950 до 1992 година. Ова е мошне сериозно истражување
кое го покрива периодот на формирањето на Театарот па сè до 1992 година. За
потребите на текстот се правени и статистички истражувања, од кои би го издвоила податокот дека најмногу игран писател од нашата земја бил Хасан Мерџан
со осум претстави, а најчесто игран писател од Турција бил Назим Хикмет со
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седум одиграни претстави.
По згаснувањето на „Сеслер“ и „Бирлик“ турските пишани медиуми беа сведени на „Заман“ и „Јени Балкан“. Енис Емин веќе долги години на културната страница на „Заман“ го следи Турскиот театар. Во „Јени Балкан“ за театарот пишуваат
Бекир Абди и Фахри Али.
Во „Јени Балкан“ од 17 јули 2007 година, Хасан О. објавува информација дека
Турскиот театар ја извел репризата на „Зад кулисите“ во рамките на Летниот
фестивал „Скопско лето“. Оваа претстава, која впрочем е проба на една театарска трупа, била одлично примена од скопската публика таа вечер, бидејќи актерите умееле да го држат вниманието на публиката до последната реплика, иако
постоела јазична бариера за македонските гледачи.
Во интервјуто што Енис Емин го води со директорот Атила Клинче за „Заман“
од 21 март 2009 година, пишува за актуелните активности за 2009 година на Театарот. Клинче, покрај другото, зборува и за гостувањето во Приштина со претставата „Куќа на граница“, проект кој сè уште е актуелен, и за одличниот примен
од публиката. Доказ за ова било и тоа што на приштинската изведба имало
публика и од другите градови во Косово. Во ова интервју директорот Клинче ја
најавува прославата на Светскиот ден на театрите – 27 Март, со премиерата на
„Зијах Калем“, театарски проект кој четири години го пишуваат и го обмислуваат
Илхами Емин и Јордан Плевнеш, а го режира Владо Цветановски. Оваа претстава
за Театарот е од големо значење, па затоа се вклучени три генерации актери.
Имено, покрај искусните актери од старата генерација, ќе настапува и најмладата
генерација, а и студенти од Турската група на Факултетот за драмски уметности
од Скопје. Емин заклучокот на својата статија за премиерната изведба на „Сијах
Калем“ во „Заман“ од 4 април 2009 година, го цитира режисерот Цветановски, кој
има само пофални зборови за Ансамблот на Театарот и заедно со него успешно
го оформија овој сценски експеримент.
Во „Заман“ од 10 октомври 2009 година, Ахмет Осман во статијата за „Жени на
власт“ наведува и интересни видувања на публиката. На пример, Бајруш Мјаку
изјавил дека Јуџел е мајстор за вакви проекти и гледаме дека направил брилијантна претстава. Актерите биле комотни и успешно ја извеле комедијата, што во
поново време е мошне тешко да се толкува. Илхами Емин со релаксиран тон тврди дека се потребни вакви претстави, не само за публиката туку и за изведувачите, бидејќи и актерите се соживеале во релаксираната атмосфера. За Кирил
Темков, Ертен е голем режисер и креативец и со секое негово доаѓање се среќаваме со убаво обмислени претстави. Идејата е одлична, бидејќи ние потекнуваме
од цивилизација во која жената има важно место.

•
Што се однесува до електронските медиуми, мора да се спомне големиот
придонес на Тен Ајваз и на информациите на Емире Емин од Редакцијата на
турски јазик на Македонското радио и на новинарите на Културната редакција
на Телевизијата – Салаетин Ајваз и Лејла Селман.
Интересно е да се напомне и дека во поновите форми застапени на интернет,
новинарот Ердем Ахмет во својот блог „Слободни медиуми“ во јануари 2008
година постави информација за премиерата на „Женички“, која била кабаретски
поставена и одлично прифатена од публиката, така што на крајот мајсторската
игра на актерите била поздравена со долги аплаузи. Информацијата е
придружена и со и видео-снимка од самата премиера.
Овде е даден е пресек на статиите објавени во медиумите на турски јазик, кои
ја следеле работата на Турскиот театар. Прелистани беа многу весници и прочитани беа мноштво интересни критики и осврти. Но, поради просторната ограни96
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ченост, мораше да се селектираат и издвојат сите оние статии кои носеа интересни и особени информации. Овој мал пресек е добар иницијален поттик за
едно поопсежно истражување во иднина.
И, за крај... Сите актери и членови на Турскиот театар со почит им се поклонуваат на журналистите и на претставниците на медиумите кои ги следеле сиве
овие години.

Џанан АЛИ
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играни претстави

1950
сОМнитеЛнО ЛиЦе
Автор: НУШИЌ, Бранислав; превод: МАХМУД, Шефки;
режисер: ХУСЕИН, Абдуш
Актери: ЗЕКЕРИЈА, Екрем – Жика; САДУЛАХ, Бехич –
Жика; ДЕМИР, Фикрет – Ѓоко; БЕЌИР, Зија – Чорбаџи
Миладин; МАХМУД, Шефки – Јеротие Пантиќ; АХМЕТ,
Јлдз – Анѓа, неговата жена; МАХМУТ, Суна – Марица,
нивната ќерка; ОКЧОГЛУ, Сеза – Виќа; ХАЛИМ, Муса –
Таса; НЕБИ, Шерафетин – Милисав; ХУСЕИН, Абдуш –
Алекса Јуниќ; ХАСАН, Фаик – Јосо
Премиера: 9. VII 1950 година
МеЧКа
Автор: ЧЕХОВ, А. П.; режисер: ХУСЕИН, Абдуш
Актери: ХАЛИМ, Муса – Лука; АХМЕТ, Јлдз – Ивановна;
МАХМУД, Шефки – Стефан Смирнов
Премиера: IX 1950 година
прОсиДБа
Автор: ЧЕХОВ, А. П.; режисер: ХУСЕИН, Абдуш
Актери: САДУЛАХ, Бехич – Иван Василиевич; НЕБИ,
Шерафетин – Чубуков; АХМЕТ, Јлдз – Наталија, ќерка
на Чубуков
Премиера: Скопје – XI 1950 година, сцената во киното
„Братство“

светсКа вОЈна
Автор: НУШИЌ, Бранислав; превод: МАХМУД, Шефки;
режисер: ХУСЕИН, Абдуш
Актери: МАХМУД, Шефки – Арсо Поповиќ, капетан;
ХАЛИМ, Муса – Тасиќ, воен писар; НЕБИ, Шерафетин
– Чорбаџи Мита; ФЕТАХ, Хаџер – Марија, жената на
Арсо; МАХМУТ, Суна – Милица, ќерката; ЗЕКЕРИЈА,
Екрем – Милан, дете; МАХМУТ, Јелена – Ката, слугинка
Премиера: I 1951 година
МУва
Автор: НУШИЌ, Бранислав; режисер: ХУСЕИН, Абдуш
Актери: МАХМУТ, Јелена – Ката; БАЈРАМ, Кемал –
Човекот; МАХМУД, Шефки – Школскиот ревизор;
НЕБИ, Шерафетин – Практикантот; САДУЛАХ, Бехич –
Чуварот; ФЕТАХ, Хаџер – Жената
Премиера: III 1951 година

1952

1951

вООБраЗен БОЛен
Автор: МОЛИЕР, Жан Батист Поклен; режисер: ХУСЕИН,
Абдуш; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома
Актери: НЕБИ, Шерафетин – Арган; ДЕМИР, Енисе – Белина; ФЕТАХ, Хаџер – Тоанет, слугинката; ХУСЕИН,
Саиме – Анџелина; ХУСНИ, Љутвие – Лујза; ЗЕКЕРИЈА,
Неџати – Бералд; МАХМУД, Демир – Клеант; ХАЛИМ,
Муса – Диафуару, лекар; ЗЕКЕРИЈА, Екрем – Тома Диафуару; ХУСЕИН, Абдуш – Пургон, лекар на Арган; ЗЕКЕРИЈА, Реџаи – Флоран, аптекар; САДУЛАХ, Бехич –
Бонфуа, писар
Премиера: 8. III 1952 година

анаЛФаБет
Автор: НУШИЌ, Бранислав; режисер: ХУСЕИН, Абдуш
Актери: МАХМУД, Шефки – Командантот; НЕБИ, Шерафетин – Мика, службеник; ХАЛИМ, Муса – Свето; МАХМУТ, Јелена – Жената; АХМЕТ, Јлдз – Жената; МАХМУТ, Суна – Мица; ХАСАН, Фаик – Беќарот
Премиера: I 1951 година

нарОДен пратениК
Автор: НУШИЌ, Бранислав; превод: МАХМУД, Шефки;
режисер: ХУСЕИН, Абдуш
Актери: МАХМУД, Шефки, МАХМУТ, Суна, САДУЛАХ,
Бехич, ЗЕКЕРИЈА, Екрем
ФЕТАХ, Хаџер
Премиера: VI 1952 година

пОКОнДирена тиКва
Автор: ПОПОВИЌ, Јован Стерија; превод: ДАМИ, Касим;
режисер: ХУСЕИН, Абдуш
Премиера: 1950 година
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ДУгМе
Режисер: ХУСЕИН, Абдуш; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ,
Тома
Актери: ЗЕКЕРИЈА, Реџаи – Мажот; ФЕТАХ, Хаџер – Жената; САДУЛАХ, Бехич – Гостинот; АХМЕТ, Јлдз – Свекрвата; МАХМУТ, Суна – Собарката
Премиера: 1952 година
ДваЈЦа КраДЦи
Превод: МАХМУД, Шефки; режисер: ХУСЕИН, Абдуш
Актери: ЗЕКЕРИЈА, Екрем – Крадец; СЕЈФУЛА, Љутви –
Крадец; ФЕТАХ, Хаџер – Госпоѓата; АХМЕТ, Јлдз – Слугинката
Премиера: 1952 година
КивавиЦа
Автор: НУШИЌ, Бранислав; режисер: ХУСЕИН, Абдуш;
сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома
Актери: МАХМУТ, Суна – Собарката; АХМЕТ, Јлдз – Жената; САДУЛАХ, Бехич – Мажот; ФЕТАХ, Хаџер – Мајката;
НЕБИ, Шерафетин – Таткото
Премиера: 1952 година
сОМнитеЛнО ЛиЦе
Автор: НУШИЌ, Бранислав; режисер: ХУСЕИН, Абдуш
Актери: НЕБИ, Шерафетин – Милисав; ЗЕКЕРИЈА, Екрем –
Вичо; ФЕТАХ, Хаџер – Анѓа; ЏЕМАИЛ, Нури – Ѓоко;
СЕЈФУЛА, Љутви – Тасо; САДУЛАХ, Бехич – Жико; САЛИХ-ШИК, Биназ – Марица; ХУСЕИН, Џеват – Алекса
Јуниќ; БЕРИША, Зија – Јозо
Премиера: XI 1952 година

1953
ЗУЛУМЌар
Автор: ЌОРОВИЌ, Светислав; режисер: НИКОЛОВСКИ,
Тодор; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома; избор на
музика: РАМИЗ, Мустафа
Актери: ЈАШАР-ЏИНОЛИ, Себахат – Мејра; ЗЕКЕРИЈА, Екрем – Џафер-ага; ЕМИН, Идриз – Петар, бакалин; СЕЈФУЛА, Љутви – Осман; НЕБИ, Шерафетин – Ариф-ага;
ФЕТАХ, Хаџер – Емине, ќерка му; АРИФ-ХУСЕИН, Наџире – Зиба; ХУСЕИН, Џеват – Никола, бакалин; САЛИХ-ШИК, Биназ – Златија; САДУЛАХ, Бехич – Наредник; ХАЛИМ, Муса – Селим-бег, наречен Зулумќар
Премиера: 10. I 1953 година
аЈШе
Автор: ЌОРОВИЌ, Светозар; превод: НЕБИ, Шерафетин;
режисер: НИКОЛОВСКИ, Тодор; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома; музичката илустрација ја изведуваа:
Реџаи ЗЕКЕРИЈА и Менсур РЕЏЕП
Актери: АЛИ, Незакет – Неџибе; СЕЈФУЛА, Љутви – Хасан,
старец; ЗЕКЕРИЈА, Реџаи – Младичот; ЈАШАР-ЏИНОЛИ, Себахат – Мелва; ДЕМИР, Енисе – Зејна; ЛОЗАНА,
Фатиме – Гилса; САЛИХ-ШИК, Биназ – Златија; АХМЕТ,
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Јлдз – Ајше, жена на Рашит-бег; НЕБИ, Шерафетин –
Рашит-бег; САДУЛАХ, Бехич – Ибрахим-бег; ФЕТАХ,
Наџире – Хатиџе; ХАЛИМ, Муса – Ахмет Бег, татко
Премиера: 12. IV 1953 година
ЖениДБа
Автор: ГОГОЉ, В. Н.; режисер: ХУСЕИН, Абдуш; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома
Актери: ЈАШАР-ЏИНОЛИ, Себахат – Агафја Тихоновна;
САЛИХ-ШИК, Биназ – Арина; НЕЗИР, Фахретин – Паткаљосин; ХУСЕИН, Абдуш – Паткаљосин; НЕБИ, Шерафетин – Кочкарјов; САДУЛАХ, Бехич – Кајгана; СЕЈФУЛА, Љутви – Анучкин; ЗЕКЕРИЈА, Екрем – Жевакин;
ХАЛИМ, Муса – Стариков; АРИФ-ХУСЕИН, Наџире –
Фјокла; АХМЕТ, Јлдз – Фјокла
Техничка екипа: ЕМИН, Идриз
Премиера: Скопје – 3. VI 1953 година, Сцената во киното
„Братство“
сО сиЛа ЛеКар
Автор: МОЛИЕР, Жан Батист Поклен; режисер: ХУСЕИН,
Абдуш; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома
Актери: ХУСЕИН, Абдуш – Сганарел; НЕБИ, Шерафетин –
Валери; ЗЕКЕРИЈА, Екрем – Леандер; САЛИХ-ШИК,
Биназ – Мартина; ЈАШАР- ЏИНОЛИ, Себахат – Лусинд;
АХМЕТ, Јлдз – Жаклин; САДУЛАХ, Бехич – Жерондин;
НЕЗИР, Фахретин – Лукас; ЕМИН, Идриз – Роберт;
БУМБИЌ, Љубиша – Фибо
Техничка екипа: ЕМИН, Идриз – перикер; БУМБИЌ,
Љубиша – шеф на техника; АЏАНЕЛИ, Нериман –
суфлер
Премиера: 28. Х 1953 година
КОШтана
Автор: СТАНКОВИЌ, Борислав; превод: МАХМУД, Шефки;
препев: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; режисер: ХУСЕИН, Абдуш;
сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома
Актери: САДУЛАХ, Бехич – Хаџи Тома, чорбаџија; САЛИХШИК, Биназ – Ката, негова жена; ШИК, Ајтен – Стана,
негова ќерка; ЗЕКЕРИЈА, Екрем – Стојан, негов син;
НЕБИ, Шерафетин – Арсо, претседател на општина;
ХАЛИМ, Муса – Митко, негов брат; АЛИ, Незакет –
Коштана, циганка; АЛИ, Саадет – Салче, мајката на
Коштана; СЕЈФУЛА, Љутви – Грклан; ЕМИН, Идриз –
Марко, воденичар; АРИФ-ХУСЕИН, Наџире – Магда,
негова жена; ЈАШАР- ЏИНОЛИ, Себахат – Васка;
ЈАШАР, Кемал – Полицаец; БУМБИЌ, Љубиша –
Цигански кмет; ЛАМА, Бедри – Курто
Премиера: Скопје, 20. XII 1953 година

1954
ЧеститаМ – прОсиДБа
Автор на „Честитам“:ТРИФУНОВИЌ, Коста; автор на
„Просидба“: ЧЕХОВ, А. П.; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
режисер: НЕБИ, Шерафетин; сценограф: НЕБИ,
Шерафетин
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Актери: НЕБИ, Шерафетин; СЕЈФУЛА, Љутви; АЛИ,
Незакет; ХУСЕИН, Џеват; САЛИХ-ШИК, Биназ
Премиера: Скопје, 1954 година, сцената на киното
„Братство“
ЖОрЖ ДанДен
Автор: МОЛИЕР, Жан Батист Поклен; превод: ОМАЈ, Сабиха; режисер: ХУСЕИН, Абдуш; сценограф: МАЗЕВ,
Петар; Костимограф: ПЕТРОВА, Ана
Актери: АРИФ-ХУСЕИН, Наџире – Г-ѓа Сотенвил;
ЗЕКЕРИЈА, Екрем – Жорж Данден; САЛИХ-ШИК, Биназ – Анжелика; ЗЕКЕРИЈА, Реџаи – Г-дин Сотенвил;
ЈАШАР, Кемал – Клеандер; ПАГАШТИЦА, Бехиџе –
Клодин; ХУСЕИН, Абдуш – Лубин; ЛАМА, Бедри – Колин
Премиера: 3 април 1954 година
гОЛеМите срЦа
Автор: РЕМЗИ, А.; режисер: НЕБИ, Шерафетин; сценограф: НЕБИ, Шерафетин
Актери: НЕБИ, Шерафетин – Доктор Рефик; АЛИ, Незакет
– Мелике, ќерката; ЗЕКЕРИЈА, Екрем – Муфит, син на
Мухлис; РАМИЗ, Мустафа – Али Ефенди; АЏАНЕЛИ,
Нериман – Џавидан; ФЕТАХ, Хаџер – Џелиле, жена му;
ХАЛИМ, Муса – Мухлис; СЕЈФУЛА, Љутви – Ведат; ЈАШАР- ЏИНОЛИ, Себахат – Мис Давидсон
Техничка екипа: ЕМИН, Идриз – шминка; БУМБИЌ, Љубиша – технички раководител; ШИК, Ајтен – суфлер
Премиера: мај 1954 година
вЛаст
Автор: НУШИЌ, Бранислав; превод: ЕЈУП, Кенан; режисер: НИКОЛОВСКИ, Тодор; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома
Актери: АЛИ, Незакет; ФЕТАХ, Хаџер; САЛИХ-ШИК, Биназ
Премиера: 1954 година
еДен гОстин ДОЈДе
Автор: ЕСИН, Џелаетин; режисер: НЕБИ, Шерафетин
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви; НЕБИ, Шерафетин; ЗЕКЕРИЈА,
Екрем; ЈАШАР, Џаит; ЗЕКЕРИЈА, Реџаи; ХАЛИМ, Муса
Премиера: XI 1954 година
КОШтана
Автор: СТАНКОВИЌ, Борислав; режисер: ХУСЕИН, Абдуш;
сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома
Актери: САЛИХ-ШИК, Биназ – Ката; ШИК, Ајтен – Стана;
ЈАШАР-ЏИНОЛИ, Себахат – Васка; ФЕТАХ, Наџире –
Магда; АЛИ, Незакет – Коштана; ФЕТАХ, Хаџер –
Салче; ПАГАШТИЦА, Бехиџе – Ката; САДУЛАХ, Бехич
– Хаџи Тома; ХАЛИМ, Муса – Митко, брат му на
Арсо; ЕМИН, Идриз – Марко; АРИФ-ХУСЕИН, Наџире – Магда; ЈАШАР, Кемал – полицаец; БУМБИЌ,
Љубиша – кмет на циганите; СЕЈФУЛА, Љутви –
Грклан; ЛАМА, Бедри – Курто; ЗЕКЕРИЈА, Екрем –
Стојан; НЕБИ, Шерафетин – Арсо, претседател на
општина
Премиера: Скопје, 1954 година

1955
истОЧен ветер-ЗапаДен ветер (КвеЈ – Лан)
Автор: БАК, Перл; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; драматург:
РАБАДАН, Војмил; режисер: МАРКУС, Саша; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома; Избор на музика: СПИРОВСКИ, Кирил; пијано-придружба: Јуриј Тростјански
Актери: ШИК, Ајтен – Квеј Лан; ЈАКУП, Хаџер – Мери, Американка, доктор; НЕБИ, Шерафетин – Ван Кунг, доктор; САЛИХ-ШИК, Биназ – Мајката на Квеј Лан
Премиера: Скопје, 22. VI 1955 година, сцената на киното
„Братство“
БеЛиОт еЛен
Автор: НАЗОР, Владимир; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
драматург: ЌУКИЌ, Радивое; режисер: МАРКУС, Саша;
сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома; кмпозитор: БАРАНОВИЌ, Крешимир
Актери: ХАЛИМ, Муса – Старата мечка; ЈАШАР, Незакет –
Весна; ЗЕКИРИЈА, Реџај – Волкот; СУЛЕЈМАН, Бинас –
Верверицата; ЈАШАР; Џахит – Зајакот; СУЛЕЈМАН,
Ајтен – Белиот елен; АРЕТА, Хаџер – Лисицата; НЕБИ,
Шерафетин – Дедо Марко; СЕЈФУЛА, Љутви – Младиот принц; МАХМУТ, Рамадан – Бодо; и др.
Премиера: 14. I 1955 година
ЗаеДниЧКи стан
Автор: ДОБРИЧАНИН, Драгутин; превод: КАЈА, Фахри;
режисер: МАРКУС, Саша; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ,
Тома
Актери: ХАЛИМ, Муса; ЈАШАР- ЏИНОЛИ, Себахат; АЏАНЕЛИ, Нериман; НЕБИ, Шерафетин; АЛИ, Незакет;
ШИК, Ајтен; СЕЈФУЛА, Љутви
Премиера: 19. IV 1955 година
ЏаФерБегОвиЦа
Автор: ФИЛИПОВИЌ, Р.; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
режисер: НЕБИ, Шерафетин; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома
Актери: ХАЛИМ, Муса – Џафер Бег, бањалучки бег;
АЏАНЕЛИ, Нериман – Зумра; САЛИХ-ШИК, Биназ –
Зехра, беговата жена; МАХМУТ, Рамадан – Миралај,
ефендија; ЕМИН, Идриз – Јонуз ефендија; СЕЈФУЛА,
Љутви – Мехди-ага, трговец; МАКСУТ, Џемаил – Адил,
кафеџија; АЛИ, Незакет – Ѓулбеза, млада беговица;
ФЕТАХ, Хаџер – Зејна, бегова жена; ЈАШАР, Џаит –
Енес, млад ерген; РАМИЗ, Мустафа – Салих-бег; ЗЕКЕРИЈА, Реџаи – Авди-ага; АХМЕД, Јлдз – Рагип, ерген
Техничка екипа: ЈАШАР, Џаит – испициент; ЕМИН, Идриз
– шминка; РАМИЗ, Мустафа – тон
Премиера: Скопје, 13. V 1955 година, сцената на киното
„Братство“
сУЗан
Автор: КАРАХАСАН, Мустафа; драматург: НИКОЛОВСКИ,
Тодор; режисер: НИКОЛОВСКИ, Тодор
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Актери: АЛИ, Незакет – Сузан; НЕБИ, Шерафетин – Ахметага; ЈАШАР, Џаит – Арслан-ага; САЛИХ-ШИК, Биназ;
ГРУБИ, Фехми; МАКСУТ, Џемаил; ЈАКУП, Хаџер –
Фатима; СЕЈФУЛА, Љутви – Халим-ага; ЈАШАР, Себахат
Премиера: 1. X 1955 година

Ебу Хасан; ФЕТАХ, Хаџер – Бисерка; ШИК, Ајтен – Месуде, дадилка на Зубејде; НЕБИ, Шерафетин – Месрур,
чувар на харемот; ХАЏЕР, Јакуп; ПРЕКА, Мушареф
Премиера: 22. XII 1956 година

расиМиниОт севДаХ
Автор: МУРАТБЕГОВИЌ, Ахмет; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; режисер: НЕБИ, Шерафетин; сценограф: НЕБИ,
Шерафетин; Избор на музика: ЈАНГИЌ, Бјелуш
Актери: МАХМУТ, Рамадан – Осман-ага; САЛИХ-ШИК, Биназ –
жената на Осман; ЈАКУП, Хаџер – Расима; ГАШИ, Магбуле;
ХУСЕИН, Ахмет – Речко; НИЈАЗИ, Мухарем; АБЕДИН,
Нусрет; СЕЈФУЛА, Љутви; ЈАШАР, Џахит – Расим
Премиера: 18. XII 1955 година

1957

1956
праЗна КОЛевКа
Автор: ЏУМАЛИ, Неџати; режисер: МАРКУС, Саша; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома; композитор: ФИРФОВ, Живко – по мотиви на јуручки народни песни
Актери: НЕБИ, Шерафетин; ЈАКУП, Хаџер; САЛИХ-ШИК,
Биназ; ШИК, Ајтен; АБЕДИН, Нусрет; ГАШИ, Магбуле;
СЕЈФУЛА, Љутви; МАХМУТ, Рамадан; МАКСУТ, Џемаил; НИЈАЗИ, Мухарем; ЈАШАР, Џаит
Премиера: 1. III 1956 година
КОШтана
Автор: СТАНКОВИЌ, Борислав; превод: МАХМУД, Шефки;
препев: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; режисер: НИКОЛОВСКИ,
Тодор
Актери: МАХМУТ, Рамадан – Хаџи Тома, чорбаџија; САЛИХ-ШИК, Биназ – Магда, негова жена; ШИК, Ајтен –
Стана, негова ќерка; НИЈАЗИ, Мухарем – Стојан, негов син; НЕБИ, Шерафетин – цигански кмет; СЕЈФУЛА,
Љутви – Митко, негов брат; ФЕТАХ, Хаџер – Васка,
ќерка на Арсо; ЧАВОЛИ, Месерет – Салче, нејзина
мајка; МАРКУ, Марк – Грклан, нејзиниот татко; ЕМИН,
Идриз – Марко, Воденичарот; МАКСУТ, Џемаил – Полицаецот; РИФАТИ, Јонуз – Хасан; АЛИ, Незакет –
Коштана, циганка
Премиера: Скопје, Х 1956 година
пат KOн ЗЛОстОрОт
Автор: КРАЊАЦ, Мишко; режисер: НЕБИ, Шерафетин;
сценограф: НЕБИ, Шерафетин
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви; АЛИ, Незакет; НЕБИ, Шерафетин; ЈАШАР, Џахид; ЈАКУП, Хаџер – Ева
Премиера: 17. XI 1956 година
Бисерни сОЛЗи
Според сказните од 1001 ноќ, автор: КУШАН, Јакша; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; режисер: НЕБИ, Шерафетин;
сценограф: НЕБИ, Шерафетин
Актери: МАХМУТ, Рамадан – Калифот Харун ел Рашит; САЛИХ-ШИК, Биназ – Зубејде, жена му; СЕЈФУЛА, Љутви –
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КОШтана
Автор: СТАНКОВИЌ, Борислав; режисер: НЕБИ, Шерафетин
Актери: МАХМУТ, Рамадан – Хаџи Тома, чорбаџија;
САЛИХ-ШИК, Биназ – Ката, жената на Хаџи Тома, Магда; ШИК, Ајтен – Стана, ќерката на Хаџи Тома; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Стана, ќерката на Хаџи Тома;
НИЈАЗИ, Мухарем – Стојан, синот на Хаџи Тома; НЕБИ,
Шерафетин – Арсо, претседател на општина; СЕЈФУЛА, Љутви – Митко, брат на Арсо; ЧАВОЛИ, Месерет –
Салче, мајка на Коштана; ЕМИН, Идриз – Марко, воденичар; ШАХИЌИ, Мухарем – Курто; ФЕТАХ, Хаџер –
Коштана, циганка; МАРКУ, Марк – Гркљан, татко на
Коштана; МАКСУТ, Џемаил – Пандур; РИФАТИ, Јонуз –
Хасан
Премиера: Скопје, I 1957 година, сцената на киното
„Братство“
интригите на сКапен
Автор: МОЛИЕР, Жан Батист Поклен; превод: КАНИК,
Орхан Вели; режисер: МАРКУС, Саша
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Скапен; МАХМУТ, Рамадан;
ЕМИН, Идриз; НЕБИ, Шерафетин; НИЈАЗИ, Мухарем;
ЈАКУП, Хаџер; САЛИХ-ШИК, Биназ; БИЛАЛ, Хасан;
ГАШИ, Магбуле
Премиера: 23. III 1957 година
ЗУЛУМЌар
Автор: ЌОРОВИЌ, Светислав; режисер: НИКОЛОВСКИ,
Тодор
Премиера: 25. V 1957 година
сУртУК
Автор: НЕБИ, Шерафетин; режисер: НЕБИ, Шерафетин;
сценограф: НЕБИ, Шерафетин
Актери: ГРУБИ, Фехми – Симиќ, полициски писар; САЛИХ-ШИК, Биназ – Игбал анамка; НЕБИ, Шерафетин –
Ќани, синот на Игбал; АЛИ, Незакет – Мељахат, слугинката; СЕЈФУЛА, Љутви – Хафиз Рустем; МАКСУТ,
Џемаил – Музафер; ХУСЕИН, Џеват – Јане, кафеџија;
ЕМИН, Идриз – Ќани, комарџија
Премиера: 9. XI 1957 година

1958
ЧеститаМ – прОсиДБа
Автор на „Честитам“:ТРИФУНОВИЌ, Коста; автор на
„Просидба“: ЧЕХОВ, А. П.; режисер: НЕБИ, Шерафетин;
сценограф: НЕБИ, Шерафетин
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Актери: САЛИХ-ШИК, Биназ – Наталија Степановна,
Мира, жената на Стево; НЕБИ, Шерафетин – Степан
Степанов; СЕЈФУЛА, Љутви – Иван Василевиќ, Јоаким
Сапун, берберин; АЛИ, Незакет – Софка, слугинка;
ХУСЕИН, Џеват – Спира Грабиќ; МАСКУТ, Џемаил –
Стево Грабиќ
Премиера: 18. I 1958 година
ЛУЃе
Автор: СУБОТИЌ, Велимир; превод: КАЈА, Фахри; режисер: ДИШЛЕНКОВИЌ, Предраг
Актери: НЕБИ, Шерафетин – Саша, син на Митар; СЕЈФУЛА, Љутви – Митар, селанец; АЛИ, Незакет – Смиљка,
жената на Митар; МАКСУТ, Џемаил – Филип, Гестапо
офицер; САЛИХ-ШИК, Биназ – Симона; ЕМИН, Идриз
– Шчепан, селанец, вдовец; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Цица, жената на Сашо
Премиера: 29. III 1958 година

сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома; костимограф: АЛИ,
Туран; кореограф: ЈАШАР, Реџеп
Актери: МАХМУТ, Рамадан – Хаџи Тома, чорбаџија; САЛИХ-ШИК, Биназ – Ката, жената на Хаџи Тома; ШИК,
Ајтен – Стана, ќерката на Хаџи Тома; ЈАШАР, Џаит –
Стојан, синот на Хаџи Тома; НЕБИ, Шерафетин – Арсо,
претседател на општина; СЕЈФУЛА, Љутви – Митке,
брат на Арсо; АЛИ, Незакет – Коштана, циганка;
ГАШИ, Магбуле – Салче, мајката на Коштана; РАМИЗ,
Мустафа – Гркљан, таткото на Коштана; ЕМИН, Идриз
– Марко, Воденичарот; ЈАКУП, Хаџер – Магда, жената
на Воденичарот; АБЕДИН, Нусрет – Васка; МАКСУТ,
Џемаил – Пандур; АЛИ, Галип – Цигански кмет
НИЈАЗИ, Мухарем – Курто; ЈАШАР, Реџеп – Хасан
Премиера: Скопје, IX 1958 година, сцената на киното
„Братство“

1959
аЛиШ
Според народната песна „Црните веѓи на мојот Алиш“,
автор: СУЛЕЈМАН, Хусеин; режисери: СЕЈФУЛА, Љутви и ЕМИН, Идриз; сценограф: НЕБИ, Шерафетин
Актери: САЛИХ-ШИК, Биназ – Зејнеп, сирак девојка од
Ломпаланка; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Назли,
дадилката на Зејнеп; СЕЈФУЛА, Љутви – Али-ага, старател на Зејнеп; МАКСУТ, Џемаил – Алиш, рибар вљубен во Зејнеп; ШИК, Ајтен – Зелиха; НЕБИ, Шерафетин
– Хасан-ага; МАХМУТ, Рамадан – Анџија; ЕМИН, Идриз
– Сосед на Зејнеп; ГРУБИ, Фехми – Сосед на Зејнеп;
КОВАЧЕВИЌ, Антонета – Девојката
Премиера: 17. V 1958 година
ЗОна ЗаМФирОва
Автор: СРЕМАЦ, Стеван; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
режисер: НЕБИ, Шерафетин
Актери: МАХМУТ, Рамадан – Поте; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ,
Мушереф – Дока; САЛИХ-ШИК, Биназ – Таска; АЛИ,
Незакет – Васка; ЧАВОЛИ, Месерет – Ташана; МАКСУТ, Џемаил – Чорбаџи Рангел; ЕМИН, Идриз – Коте;
НЕБИ, Шерафетин – Хаџи Занфир; СЕЈФУЛА, Љутви –
Поте; ШИК, Ајтен – Зона
Премиера: Скопје, 15. XI 1958 година, сцената на киното
„Братство“
истОЧен ветер-ЗапаДен ветер (КвеЈ-Лан)
Автор: БАК, Перл; режисер: МАРКУС, Саша; сценограф:
ВЛАДИМИРСКИ, Тома; избор на музика: СПИРОВСКИ,
Кирил
Актери: ШИК, Ајтен; НЕБИ, Шерафетин; ЈАКУП, Хаџер;
САЛИХ-ШИК, Биназ
Премиера: 6. XII 1958 година
КОШтана
Автор: Бора Станковиќ; превод: МАХМУД, Шефки; препев: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; Режисер: МАРКУС, Саша; соработник на режисерот: СЕЈФУЛА, Љутви; музички
соработници: РАМИЗ, Мустафа и МУСТАФА, Џеват;

ДаЛи пОМина ОттУКа МЛаД ЧОвеК
Автор: ХАНУШ, Павел; режисер и сценограф: МАРКУС,
Саша
Актери: НЕБИ, Шерафетин – Уметникот; БИНАС, Сулејман
– главната женска улога со повеќе ликови; СЕЈФУЛА,
Љутви – во улога на повеќемина критичари; ЕМИН,
Идриз
Премиера: 10 I 1959 година
ЖенаЧКа-МаЖаЧКа
Автор: ПОПОВИЌ, Јован Стерија; режисер: НИКОЛОВСКИ, Тодор; сценограф: НИКОЛОВСКИ, Тодор
Актери: САЛИХ-ШИК, Биназ – Мајката; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ,
Мушереф – Тетката; НЕБИ, Шерафетин – Младоженецот; СЕЈФУЛА, Љутви – Стројникот; АЛИ, Незакет –
Момата; ЕМИН, Идриз – Нејзиниот татко
Премиера: 14. III 1959 година
КУЛа вавиЛОнсКа
Автор: РОКСАНДИЌ, Душко; режисер и сценограф: МАРКУС, Саша
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви; НЕБИ, Шерафетин; ШИК, Ајтен;
САЛИХ-ШИК, Биназ
Превод: ЕМИН, Илхами
Премиера: Тетово, 07. XI 1959 година; Скопје, 15. IX 1960
година
вОЛШеБната ФЛеЈта
Автор: ШИРОЛА, Младен; режисер: АНДРЕЕВ, Благоја
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви; АЛИ, Незакет; ГРУБИ, Фехми
Премиера: 20. XI 1959 година

1960
сЛепиОт
Автор: ТОР, Недим; режисер: ЏУВАЛЕКОВСКИ, Илија; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома
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Актери: НЕБИ, Шерафетин – Слепиот; САЛИХ-ШИК, Биназ
– Жената; СЕЈФУЛА, Љутви – Чичкото; МАСКУТ, Џемаил – Салих
Премиера: Скопје, 27. IV 1960 година, сцената на киното
„Братство“
КУЛа вавиЛОнсКа
Автор: РОКСАНДИЌ, Душко; режисер и сценограф: МАРКУС, Саша
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви; САЛИХ, Ајтен; НЕБИ, Шерафетин; САЛИХ, Бинас
Премиера: 15. V 1960 година
наШиОт ревиЗОр
Автор: СРЕМАЦ, Стеван; режисер: СТЕФАНОВСКИ, Мирко; драматизација: СИНЕЧИЌ, Ј.; сценографија: КОНДОВСКИ, Димитар
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Сирано; СА;ИХ, Бинас – Жената на Учителот; ШИК, Ајтен; МАКСУТ, Џема – Капетанот
Премиера: 16. XI 1960 година
светиЛниК
Автор: БУДАК, Перо; режисер: СТЕФАНОВСКИ, Мирко
Актери: ШИК, Ајтен – Марија, ќерка на Луце од првиот
брак; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Иво; МАКСУТ, Џемаил –
Рибар; СЕЈФУЛА, Љутви – Мате, светилничар; САЛИХШИК, Биназ – Луце, жена му на светилничарот
Премиера: 18. XII 1960 година

1961
ШаХОт-ШтрК
Според стара персиска сказна, автор: ЕМИН, Илхами;
маските и костимите ги изработи ИВАНОВСКИ, Ангеле; режисер: МАРКУС, Саша; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома; избор на музика: ФИРФОВ, Милан од делата на РИМСКИ-КОРСАКОВ, Николај; ЧАЈКОВСКИ,
Петар Илич; кореограф: СТОЈАНОВСКИ, Душко
Актери: НЕБИ, Шерафетин – Добриот Шах; ШИК, Ајтен –
Принцезата Луса; ГРУБИ, Фехми – Мирза, синот на
Кашмир; ШАХИЌИ, Мухарем – Немиот евнух; СЕЈФУЛА, Љутви – Менсур, неговиот везир; МАКСУТ, Џемаил – Кашмир, лошиот волшебник; БАЈРАКТАРИ,
Мехди – Селман, мудриот астролог
Премиера: 02. IV 1961 година
Бисерни сОЛЗи
Според сказните од 1001 ноќ, автор: КУШАН, Јакша;
превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; режисер: НЕБИ, Шерафетин; сценограф: НЕБИ, Шерафетин
Актери: САЛИХ-ШИК, Биназ – Месуде, дадилка; МАКСУТ,
Џемаил – Харун ел Рашит; ШИК, Ајтен – Сул Зубејде;
СЕЈФУЛА, Љутви – Ебу Хасан; НЕБИ, Шерафетин –
Месрур, чувар на харемот; БАЈРАКТАРИ, Мехди –
Џафер; АЛИ, Незакет – Шеќерната трска
Премиера: 7. Х 1961 година
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ЗЛатен песОК
Автор: ГАВРИЛОВИЌ, Живоин; режисер: ЌОРТОШЕВ, Кирил; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома
Актери: НЕБИ, Шерафетин – Богдан; АЛИ, Незакет – Јака;
БАЈРАКТАРИ, Мехди; ШИК, Ајтен; МАКСУТ, Џемаил –
Бошњак; СЕЈФУЛА, Љутви – Шемсо; ГРУБИ, Фехми;
ГАШИ, Хајредин
Премиера: 9. XII 1961 година

1962
КОШтана
Автор: СТАНКОВИЌ, Борислав; превод: ЗЕКЕРИЈА,
Неџати; Режисер: НИКОЛОВСКИ, Тодор
Актери: МАКСУТ, Џемаил – Хаџи Тома, чорбаџија; ШИК,
Ајтен – Стана, ќерка му; САЛИХ-ШИК, Биназ – Ката,
жена му; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Сотјан, син му; НЕБИ,
Шерафетин – Арсо; СЕЈФУЛА, Љутви – Митко; АЛИ,
Незакет – Коштана; ЧАВОЛИ, Месерет – Салче; МАРКУ, Марк – Грклан; ГРУБИ, Фехми – Грклан; АЛИ, Џавид – Пандур; ШАХИЌИ, Мухарем – цигански кмет;
ЕМИН, Идриз – Воденичарот; КОВАЧЕВИЌ, Антонета –
Васка; БЕРИША, Зиба – Курто; РАМАДАНИ, Јонуз –
Хасан
Премиера: Скопје, 17. I 1962 година, сцената на киното
„Братство“
ХанКа
Автор: САМОКОВЛИЈА, Исак; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
режисер: НИКОЛОВСКИ, Тодор; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома
Актери: АЛИ, Незакет – Рифа, стара циганка; СЕЈФУЛА,
Љутви – Мујкан; ШИК, Ајтен – Ханка, жена на Сејдо;
МАКСУТ, Џемаил – Сејдо, циганин, ќумурџија; НЕБИ,
Шерафетин – Рамиќ; САЛИХ-ШИК, Биназ – Хаска, стара циганка; ИБРАИМИ, Хаки – Рамиќ, барт; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Мушан
Премиера: 3. III 1962 година
ЈУриШ
Автор: ВУЈАТОВИЌ, Душан; режисер: НЕЛОВ, Спасе
Актери: БАЈРАКТАРИ, Мехди – Драган; АЛИ, Незакет –
Светлана, негова пријателка; СЕЈФУЛА, Љутви – Сивко, нивниот пес; НЕБИ, Шерафетин – Гол врат, петелот; САЛИХ-ШИК, Биназ – Лисица; МАКСУТ, Џемаил –
Фриц, окупатор
Премиера: 10. IV 1962 година
таХир и ЗУХра
Според руска народна приказна; адаптација: ЗЕКЕРИЈА,
Неџати; режисер: МАРКУС, Саша; сценограф: ВЛАДИМИРСКИ, Тома; костимограф: ПЕТРОВА – МАЛКИЌ,
Рада
Актери: ШИК, Ајтен – Зухра, ќерка на Емирот; СЕЈФУЛА,
Љутви – Назим, поет и летописец; МАХМУТ, Рамадан
– Баба Хан, семоќен Емир; САЛИХ-ШИК, Биназ – Ј’лд’з,
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придружничка на Зухра; ШАХИЌИ, Мухарем – Хафиз;
ГРУБИ, Фехми – Багир, војсководец; РАМАДАНИ,
Јонуз – Сардер, водач на востаниците; НЕБИ, Фирдаус – Тахир, како дете; АЛИ, Незакет – Кемер, придружничка на Зухра; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Тахир, синот на војсководецот; МАКСУТ, Џемаил – Карабатир,
син на везирот; АЛИ, Џавид – Бедуин; НЕБИ, Шерафетин – Касим, везир; АЛИ, Дули – Кадри, синот на Хафиз; МАХМУТ, Ѓукшен – Зухра, како дете
Премиера: 27. Х 1962 година
аЛиШ
Автор: СУЛЕЈМАН, Хусеин; режисери: СЕЈФУЛА, Љутви и
ЕМИН, Идриз; сценограф: НЕБИ, Шерафетин
Актери: САЛИХ-ШИК, Биназ – Зејнеп, ќерка на Ломпаланчанецот Хасан Ага; АЛИ, Незакет – Назли, дадилка на
Зејнеп; СЕЈФУЛА, Љутви – Али Ага, ќаја кај Зејнеп;
МАКСУТ, Џемаил – Алиш, рибар вљубен во Зејнеп;
НЕБИ, Шерафетин – Хасан Ага, ковач од Драма; ШИК,
Ајтен – Зелиха, ќерка на судијата од Серез; РАМАДАНИ, Јонуз – Абдулах, анџија; ГРУБИ, Фехми – Мехмед
Ага; КОВАЧЕВИЌ, Антонета – девојка; ЧАВОЛИ, Месерет – девојка
Премиера: 22. XII 1962 година

1963
сОМнитеЛнО ЛиЦе
Автор: НУШИЌ, Бранислав; режисер: ПРЛИЧКО, Петре;
Сценограф: ПОПОВИЌ, Василие-Цицо, според скици
Актери: ШИК, Ајтен – Анѓа, жената на Јеротие; АЛИ,
Незакет – Марица, ќерка на Пантиќ; МАХМУТ,
Рамадан – Жика, околиски писар; БАЈРАКТАРИ,
Мехди – Ѓоко; НЕБИ, Шерафетин – Алексо Жуњиќ,
околиски шпион; БЕРИША, Зија – Јосо, пандур;
МАКСУТ, Сузан – слугинка; СЕЈФУЛА, Љутви – Јеротие
Пантиќ, околиски капетан; МАКСУТ, Џемаил – Виќо,
околиски писар; ГРУБИ, Фехми – Милисав, околиски
писар; БЕХЏЕТ, Енвер – Тасе, стажант; ИБРАИМИ,
Хаки – Газда Спасо; ЕМИН, Идриз – Газда Миладин
Премиера: 2. III 1963 година
Царевата нОва ОБЛеКа
Автор: АНДЕРСЕН, Ханс Кристијан; превод: ЗЕКЕРИЈА,
Неџати; драматург: ЧОПЕНИНГ, Ш; режисер: НЕЛОВ,
Спасе; сценограф: ЈАНЧЕВСКИ, Трајче; Костимограф:
ПЕТРОВА – МАЛКИЌ, Рада
Актери: НЕБИ, Фирдаус – Џин-џин; ГРУБИ, Фехми – Фах;
МАКСУТ, Џемаил – Шен; БАЈРАКТАРИ, Мехди –
Генерал; НЕБИ, Шерафетин – Цар; ШИК, Ајтен –
Царица; МАКСУТ, Сузан – Старица; РАМАДАНИ, Јонуз
– Ткајач; ИБРАИМИ, Хаки – Ткајач; СЕЈФУЛА, Љутви –
Чин; АЛИ, Незакет – Џин; БЕХЏЕТ, Енвер – Линг;
МЕМИШ, Неџат – Детето на Гонг; САЛИХ-ШИК, Биназ
– Чен
Премиера: 20. IV 1963 година

1964
ЧОвеК БеЗ ЛиЦе
Автор: НЕБИ, Шерафетин; режисер: НЕБИ, Шерафетин;
Сценограф: ЈАНЧЕВСКИ, Трајче
Актери: САЛИХ-ШИК, Биназ – Игбал анамка; НЕБИ,
Шерафетин – Ќазим, синот; АЛИ, Незакет – Мељахат,
слугинката на Игбал; СЕЈФУЛА, Љутви – Хафз Рустем;
МАКСУТ, Џемаил – Музафер; БЕХЏЕТ, Енвер – Ќани,
комарџија; ХАСАН, Шефкет – Музафер; ГРУБИ, Фехми
– Јане; МАКСУТ, Сузан – Линда
Премиера: 9. V 1964 година
сЛава и ОсаМенОст
Дијалогот според новелата на АНДРИЌ, Иво „ПАТОТ НА
АЛИЈА ЃЕРЃЕЛЕЗ“ го напиша ЕМИН Илхами; режисер:
КОНДОВА-ЗАФИРОВСКА, Тодорка; Сценограф:
ВЛАДИМИРСКИ, Тома
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Алија Ѓерѓелез; НЕБИ, Шерафетин – Фочак; МАКСУТ, Сузан – Екатерина; ХАСАН,
Шефкет – Мориќ; МАКСУТ, Џемаил – Али, арнаутин;
САЛИХ-ШИК, Биназ – Ивка Гигуш; АЛИ, Незакет – Земка; БЕРИША, Зија – Калуѓерот; ГРУБИ, Фехми – Анџијата; БЕХЏЕТ, Енвер – Стариот циганин
Премиера: Скопје, 19. V 1964 година, сцената на Работнички дом
ЃавОЛШтините на сКапен
Автор: МОЛИЕР, Жан Батист Поклен Режисер: МАРКУС,
Саша; Сценограф: МАРКУС, Саша
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Скапен; МАХМУТ, Рамадан –
Жеронт; НЕБИ, Шерафетин – Арган; МАКСУТ, Џемаил
– Ленард; МАКСУТ, Сузан – Зербинета; АЛИ, Незакет –
Ијацента; ГРУБИ, Фехми – Силвестер; ЛОЗАНАПРЕКИЌ, Мушереф – Нерина
Премиера: Скопје, 13. Х 1964 година, сцената на
Работнички дом

1965
ЗЛатнО ЈаЈЦе
Автор: ШИРОЛА, Младен; режисер: НЕЛОВ, Спасе;
сценограф: ЈАНЧЕВСКИ, Трајче; костимограф:
СТОЈАНОВСКИ, Душко
Актери: НЕБИ, Шерафетин; БЕХЏЕТ, Енвер; ЈАШАР
БАЈРАКТАРИ, Емине; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф;
МАХМУТ, Рамадан; ГРУБИ, Фехми; НАИМ, Шефкет;
МАКСУТ, Џемаил; БИЛАЛ, Салаетин; ХУСЕИН, Екрем;
МАКСУТ, Сузан
Премиера: 17. II 1965 година
ЧУДаК
Автор: ХИКМЕТ, Назим; режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф: КОСТОВСКИ, Бранко; Костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена
Актери: МАКСУТ, Џемаил – Ахмет Риза, адвокат; НЕБИ,
Шерафетин – Неџми, писател; БИЛАЛ, Салаетин – Аб105
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дурахман, инженер; НАИМ, Шефкет – Ќамил, сликар;
ГРУБИ, Фехми – Меанџијата; БЕХЏЕТ, Енвер – Али,
чирак; МАХМУТ, Рамадан – Селим; РАМАДАНИ, Јонуз
– Нури; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Халит; КОВАЧЕВИЌ,
Антонета – жена; ТОМИ, Лезе – жена; СЕЈФУЛА, Љутви
– Реџеп, милионер; МАКСУТ, Сузан – Ајтен, ќерката на
Реџеп; АЛИ, Незакет – Нихаљ, внука на Реџеп
Премиера: Скопје, 06. IV 1965 година, сцената на „Работнички дом“
КОШтана
Автор: СТАНКОВИЌ, Борислав; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; режисер: ЛИЛА, Кемал; Сценограф: КОСТОВСКИ, Бранко; Костимограф: ПЕТРОВА – МАЛКИЌ, Рада
Актери: БЕРИША, Зија – Падар; МАКСУТ, Џемаил –
Полицаец; МАРКУ, Марк – Грклан, свирач, таткото на
Коштана; МАХМУТ, Рамадан – Хаџи Тома; ЛОЗАНАПРЕКИЌ, Мушереф – Ката, жената на Хаџи Тома; МАКСУТ, Сузан – Стана, ќерката на Хаџи Тома; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Стојан, син му на Хаџи Тома; НЕБИ, Шерафетин – Арсо, претседател на општина; СЕЈФУЛА,
Љутви – Митко, брат на Арсо; АЛИ, Незакет – Коштана, циганка; ЧАВОЛИ, Месерет – Салче, мајката на
Коштана; ШАХИЌИ, Мухарем – Курто, цигански пандур; ГРУБИ, Фехми – Воденичар; МЕХМЕТИ, Дијана –
Магда; ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине – Васка, ќерка на
Арсо; РАМАДАНИ, Јонуз – Хасан
Техничка екипа: ЕМИН, Идриз – технички раководител;
ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине – суфлер; МОРИНА, Мустафа – инспициент
Премиера: 1. VII 1965 година, во Коларовград (Бугарија)
вистината е Мртва
Автор: РАБЛЕС, Емануел; режисер: СТЕФАНОВСКИ,
Мирко
Актери: МАКСУТ, Џемаил – Полковникот Хуарез;
ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Мануела, жената на
Хуарез; НЕБИ, Шерафетин – Дон Енрико Алвар де
Хоро, генерал; АЛИ, Незакет – Офелија де Санто;
БЕХЏЕТ, Енвер – Лоренцо, аѓутант на Алвар де Херо;
БИЛАЛ, Салаетин – Гаспар Миранда, офицер;
МАХМУТ, Рамадан – Кристобал Флорес; ГРУБИ,
Фехми – Анселмо; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Хулијан,
војник
Премиера: 5. ΧΙΙ 1965 година

1966
ДванаесетΤата нОЌ
Автор: ШЕКСПИР, Вилијам; режисер: ЛИЛА, Кемал;
Костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена
Актери: БАЈРАКТАРИ, Мехди – Орсино; БИЛАЛ, Салаетин
– Себастијан; МАКСУТ, Џемаил – Антонио; БЕХЏЕТ,
Енвер – Курио, Фабијан; НАИМ, Шефкет – Валентин;
МАХМУТ, Рамадан – Малволио; ГРУБИ, Фехми – Сер
Тоби; НЕБИ, Шерафетин – Сер Ендрију; СЕЈФУЛА,
Љутви – Цесарио; АЛИ, Незакет – Оливија; МАКСУТ,
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Сузан – Виола; АХМЕТ, Екрем – Попот, Капетан; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Марија
Премиера: 3. IV 1966 година
УКраДениОт принЦ
Автор: ТОТЕРО, Дон; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; режисер:
АНДРЕЕВ, Благоја; костимограф: ПЕТРОВА – МАЛКИЌ,
Рада
Актери: БАЈРАКТАРИ, Мехди; МАКСУТ, Сузан; МАХМУТ,
Рамадан; АЛИ, Незакет; БЕХЏЕТ, Енвер; ЈАШАР
БАЈРАКТАРИ, Емине; СЕЈФУЛА, Љутви
Премиера: 20. IV 1966 година
насиЛниКОт ОД тОрОс
Автор: НЕСИН, Азис; лектор: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; режисер:
ЛИЛА, Кемал; сценограф: КОСТОВСКИ, Бранко
Актери: НЕБИ, Шерафетин – Зија Чалакчи; МАХМУТ, Рамадан – Осман, кабадахија; МАКСУТ, Џемаил – Комесар; ГРУБИ, Фехми – Чувар; БЕХЏЕТ, Енвер – Чувар;
БАЈРАКТАРИ, Мехди – Новинар; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ,
Мушереф – Новинар; СЕЈФУЛА, Љутви – Нури Сајанер; АЛИ, Незакет – Михрибан, жената на Нури; БИЛАЛ, Салаетин – Метин, синот на Нури; МАКСУТ, Сузан – Ѓуљај, ќерката на Нури
Премиера: 11.VI 1966 година
иЗгУБената принЦеЗа
Автор: ТОТЕРО, Дон; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; режисер:
НЕБИ, Шерафетин
Актери: МАКСУТ, Сузан – Синг Лу, царска дадилка; МАКСУТ, Џемаил – Лу Ху, главен арамија; БИЛАЛ, Салаетин – Хај Ху, арамија; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф –
Ол Си, мајката на Лу Ху; ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине –
Ти Ви, изгубената принцеза; СЕЈФУЛА, Љутви –
Чичкото раскажувач; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Цар;
ГРУБИ, Фехми – Гласник; БЕХЏЕТ, Енвер – Писар; МАХМУТ, Рамадан – Хај Ти; АЛИ, Незакет – Лај Му
Премиера: 14. Х 1966 година

1967
сЛава иЛи ЗаБОравениОт ЧОвеК
Автор: ХИКМЕТ, Назим; лектор: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф: ЛИЛА, Кемал
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Доктор, хирург; ЛОЗАНАПРЕКИЌ, Мушереф – Жена, втората жена на докторот;
МАКСУТ, Сузан – Ќерката на докторот; БАЈРАКТАРИ,
Мехди – Асистент на докторот; ГРУБИ, Фехми – Слуга;
БИЛАЛ, Салаетин – Фотограф; МАКСУТ, Џемаил –
Атлетичар, Џелат; НЕБИ, Шерафетин – Берберот,
полицаец во затвор; МАХМУТ, Рамадан – Старецот,
Чуварот; АЛИ, Незакет – Мајката; БЕХЏЕТ, Енвер –
Детето
Техничка екипа: ЕМИН, Идриз – технички раководител;
БИЛАЛ, Салаетин – испициент
Премиера: Скопје, 12. I 1967 година, сцената на Работнички дом
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ЏаФерБегОвиЦа
Автор: ФИЛИПОВИЌ, Р.; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; режисер: НЕБИ, Шерафетин
Актери: НЕБИ, Шерафетин – Џафер Бег, бањалучки бег;
АЛИ, Незакет – Ѓулбахар, Џафербеговица; РИФАТ,
Ј’лд’з – Зумра, жената на Џафер-бег; ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине – Зејна, жената на Џафер-бег; МАКСУТ,
Сузан – Зефка, жената на Џафер-бег; БИЛАЛ, Салаетин – Енис, млад беќар; МАХМУТ, Рамадан – Миралај
Ефендија; МАКСУТ, Џемаил – Абди-ага, трговец;
АХМЕТ, Бајрам – Селим; ГРУБИ, Фехми – Салих Беј;
СЕЈФУЛА, Љутви – Мехди-ага, трговец; БЕХЏЕТ, Енвер
– Селим; ОМЕР, Исмет – Мустафа; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Рагип; МОРИНА, Мустафа – Адил, кафеџија
Техничка екипа: ЕМИН, Идриз – технички раководител;
ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине – суфлер; ИБРАИМИ,
Хаки – реквизита; МОРИНА, Мустафа – испициент;
САБИТ, Ахмет – светло-мајстор
Премиера: Скопје, 26. I 1967 година – Театарот во
Работнички дом
наЛани
Автор: ЏУМАЛИ, Неџати; лектор: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
режисер: ЛИЛА, Кемал; Сценограф: ДОГАН, Аксел
Актери: АЛИ, Незакет – Есма, мајка на Сехер; МАКСУТ,
Сузан – Сехер; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Али; ГРУБИ, Фехми – Кларинетистот; БИЛАЛ, Салаетин – Осман; СЕЈФУЛА, Љутви – Кметот; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф –
Каракуш; МАКСУТ, Џемаил – Омер, брат на Сехер
Премиера: 25. II 1967 година
гавран
Автор: ГОЦИ, Карло; режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф:
ДИМАНОВСКИ, Максим
Актери: БАЈРАКТАРИ, Мехди; БИЛАЛ, Салаетин; ХУСЕИН,
Екрем; БЕХЏЕТ, Енвер; МАКСУТ, Сузан; АЛИ, Незакет;
МАКСУТ, Џемаил
Премиера: 3. VI 1967 година

КОШтана
Автор: СТАНКОВИЌ, Борислав; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф: КОСТОВСКИ,
Бранко; Костимограф: ПЕТРОВА – МАЛКИЌ, Рада
Актери: МАХМУТ, Рамадан – Хаџи Тома,чорбаџија; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Ката, жена на Хаџи Тома;
МАКСУТ, Сузан – Стана, ќерка на Хаџи Тома;
БАЈРАКТАРИ, Мехди – Стојан, син на Хаџи Тома;
НЕБИ, Шерафетин – Арсо, претседател на општината; СЕЈФУЛА, Љутви – Митко, брат на Арсо;
АЛИ, Незакет – Коштана, циганка; ЧАВОЛИ, Месерет – Салче, мајката на Коштана; МАКСУТ, Џемаил –
Полицаец, шеф на пандурите; ШАХИЌИ, Мухарем –
Курто, цигански кмет; МЕХМЕТИ, Дијана – Магда,
жената на воденичарот; МАРКУ, Марк – Гркљан,
свирач, татко на Коштана; ГРУБИ, Фехми – Марко,
воденичар; ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине – Васка,
ќерката на Арсо; БЕРИША, Зија – Пандур; БИЛАЛ,
Салаетин – Хасан
Техничка екипа: ЕМИН, Идриз – технички раководител;
МОРИНА, Мустафа – инспициент
Премиера: 28. Х 1967 година
сЛавеЈ
Автор: ПАВЛИЧЕК, Франтишек; превод: ЗЕКЕРИЈА,
Неџати; режисер: СТЕФАНОВСКИ, Мирко
Актери: МАХМУТ, Рамадан; БАЈРАКТАРИ, Мехди; МАКСУТ, Џемаил; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф; НЕБИ, Шерафетин; СЕЈФУЛА, Љутви; БИЛАЛ, Салаетин; БЕХЏЕТ,
Енвер; МАКСУТ, Сузан
Премиера: 6. XI 1967 година

1968

КОга Жената е неМа
Автор: стара француска фарса; превод: ЕМИН, Илхами;
режисер: СТЕФАНОВСКИ, Мирко
Актери: МАКСУТ, Сузан; МАХМУТ, Рамадан; ЛОЗАНАПРЕКИЌ, Мушереф; БЕХЏЕТ, Енвер
Премиера: 14. IX 1967 година

ДОЛгиОт, ДОЛгОгЛеДиОт и МеШКО
Автор: ШИРОЛА, Младен; превод: КАЈА, Фахри; режисер:
МАРКУС, Саша
Актери: ГРУБИ, Фехми – Трбоња; БАЈРАКТАРИ, Мехди –
Дугоња; БЕХЏЕТ, Енвер – Видоња; БИЛАЛ, Салаетин –
Ерол, селанче; АЛИ, Незакет – Баба, девојче; ЈАШАР
БАЈРАКТАРИ, Емине – Самовилата; НЕБИ, Шерафетин
– Вештерот
Премиера: 15. II 1968 година

сОМнитеЛнО ЛиЦе
Автор: НУШИЌ, Бранислав; режисер: ПРЛИЧКО, Петре;
Сценограф: КОСТОВСКИ, Бранко
Актери: БАЈРАКТАРИ, Мехди – Ѓоко; БЕРИША, Зија – Јозо;
МАКСУТ, Сузан – Марица, ќерка му; БИЛАЛ, Салаетин
– Милисав; ИБРАИМИ, Хаки – Чорбаџи Спасо;
ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Анѓа,жена му; МАКСУТ,
Џемаил – Вичо; БЕХЏЕТ, Енвер – Тасо; ГРУБИ, Фехми –
Чорбаџи Миладин; СЕЈФУЛА, Љутви – Јеротие Пантиќ; МАХМУТ, Рамадан – Жико; НЕБИ, Шерафетин –
Алекса Јуниќ
Премиера: 27. Х 1967 година

сите МОи синОви
Автор: МИЛЕР, Артур; превод: ТАМЕР, Ајкут; лектор:
ЗЕКЕРИЈА, Неџати; режисер: СТЕФАНОВСКИ, Мирко;
Сценограф: СТЕФАНОВСКИ, Мирко
Актери: АЛИ, Незакет – Сју Бејлис; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Кејт Келер; БИЛАЛ, Салаетин – Крис Келер;
БАЈРАКТАРИ, Мехди – Џорџ Девер; ГРУБИ, Фехми –
Френк Лубеј; МАХМУТ, Рамадан – Џои Келер; МАКСУТ, Џемаил – Крис Келер; МАКСУТ, Сузан – Ен Девер;
НЕБИ, Шерафетин – др. Џим Бејлис; ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине – Лидија Лубеј
Премиера: 2. III 1968 година
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итрата вДОвиЦа
Автор: ГОЛДОНИ, Карло; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати (од
српскохрватски на турски јазик); режисер и сценограф: МАРКУС, Саша; костимограф: ПЕТРОВА –
МАЛКИЌ, Рада
Актери: АЛИ, Незакет – Розаура, вдовица; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ,
Мушереф – Елеонора, сестра; МАКСУТ, Сузан – Марионета, слугинка; СЕЈФУЛА, Љутви – Арлекин, слуга; НЕБИ,
Шерафетин – Ле Бле, Французин; МАКСУТ, Џемаил –
Дон Алваро, Шпанец; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Милорд
Ранбиф, Англичанец; БИЛАЛ, Салаетин – Конт ди Неро,
Италијанец; МАХМУТ, Рамадан – Доктор Ломбарди,
татко на девојките; БЕХЏЕТ, Енвер– Панталоне, девер на
Розаура; ГРУБИ, Фехми – Гостилничар
Премиера: 29. VI 1968 година
ХаЈДи
Автор: ШПИРИ, Јохана; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
режисер и сценограф: СТЕФАНОВСКИ, Мирко; Избор
на музика: САБИТ, Ахмет
Актери: МАКСУТ, Сузан – Хајди; БЕГОВСКА, Бедиа – Тетка
Дета; АЛИ, Незакет – Бабата на Петер; ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине – Клара, ќерката на Сеземан; НАИМ,
Шефкет – Себастијан, слугата; МАХМУТ, Рамадан –
Дедото; БЕЉУР, Ирфан – Петер; МАКСУТ, Џемаил –
Сеземан; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Госпоѓа
Ротермаер
Премиера: 19. IX 1968 година
сКаЛи
Автор: ПУРШУНЛУ, Назим; лектор: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; режисер: ЛИЛА, Кемал; Сценограф: ДИМАНОВСКИ,
Максим
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Хамди; АЛИ, Незакет – Шефика;
БАЈРАКТАРИ, Мехди – Исмаиљ; БИЛАЛ, Салаетин –
Веџихи; МАКСУТ, Сузан– Ѓулсум; ГРУБИ, Фехми– Махмут;
НЕБИ, Шерафетин – Суреја; БЕХЏЕТ, Енвер – Човек
Премиера: 7. XI 1968 година
Череп
Автор: ХИКМЕТ, Назим; режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф: МИНОВ, Панче
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Доктор Далбоезо; МАКСУТ, Сузан
– Ќерката на докторот; МАХМУТ, Рамадан – Педро;
БИЛАЛ, Салаетин – Поетот; РИФАТ, Ј’лд’з – Проститутка;
АЛИ, Незакет – Вратарката; МАКСУТ, Џемаил – Вилијамс;
ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Паолина; НЕБИ, Шерафетин– Препродавач; БАЈРАКТАРИ, Мехди– Препродавач;
БЕХЏЕТ, Енвер – Препродавач
Премиера: 26. XII 1968 година

1969
вОЛШеБната ФЛеЈта
Автор: ШИРОЛА, Младен; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
режисер: СЕЈФУЛА, Љутви; сценограф: НЕБИ, Шерафетин
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Актери: СЕЈФУЛА, Љутви; БЕХЏЕТ, Енвер; АЛИ, Незакет;
НЕБИ, Шерафетин; МАХМУТ, Рамадан
Премиера: 24. I 1969 година
ЏУМБУс
Автор: АРСОВСКИ, Томе; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
режисер: ОСМАНЛИ, Димитри; соработник на режисерот: МАХМУТ, Рамадан; сценограф: КОСТОВСКИ,
Бранко; костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена; композитор: БРАНЃОЛИЦА, Љубомир
Актери: МАКСУТ, Сузан – Девојката; БИЛАЛ, Салаетин –
Момчето; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Марина;
СЕЈФУЛА, Љутви – Марко; АЛИ, Незакет – Олга;
МАХМУТ, Рамадан – Јаков; МАКСУТ, Џемаил – Доктор;
НЕБИ, Шерафетин – Ѓаволот; ГРУБИ, Фехми – Болеста;
РИФАТ, Ј’лд’з – Колумбина; БЕХЏЕТ, Енвер – Пјеро
Премиера: 18.III 1969 година
ОтУЃени
Автор: ЕМИН, Иљами; режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф:
ЛИЛА, Кемал
Актери: МАКСУТ, Џемаил – Тој; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Таа; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Синот; МАКСУТ,
Сузан – Девојката
Премиера: 7. V 1969 година
МаЧОрOT вО ЧиЗМи
Автор: ЃОРЃЕВИЌ, Воин; режисер: СТЕФАНОВСКИ, Мирко
Актери: МАХМУТ, Рамадан – Гусарот; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ,
Мушереф – Бабата; МАКСУТ, Сузан – Мачорот Опачко; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Ердоан; СЕЈФУЛА, Љутви –
Турхан; МАКСУТ, Џемаил – Чатан; ГРУБИ, Фехми – Гусар; НЕБИ, Шерафетин – Кралот; РИФАТ, Ј’лд’з – Принцезата; БЕХЏЕТ, Енвер – Писарот, Овчарче; АЛИ,
Незакет – Дворска дама
Премиера: 11. IX 1969 година
ЧОвеКОт ОД Марс
Автор: ДОБРИЧАНИН, Драгутин; превод: ДИШО УЛКУ,
Нусрет; режисер и сценограф: СТЕФАНОВСКИ, Мирко
Актери: МАХМУТ, Рамадан – Анѓелко; АЛИ, Незакет –
Јела; РИФАТ, Ј’лд’з – Вера; БЕХЏЕТ, Енвер – Миле;
МАКСУТ, Сузан – Марсовец; НЕБИ, Шерафетин – Зетот; ГРУБИ, Фехми – Дедото; БАЈРАКТАРИ, Мехди –
Сашо; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф
Премиера: 30. Х 1969 година
Крвави сваДБи
Автор: ЛОРКА, Федерико Гарсија; режисер: СТОЈАНОВ,
Крум; Костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена; Избор на
музика: ПАВЛОВСКИ, Витомир
Актери: ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Мајката; АЈРУЛАТОЗИЈА, Сабина – Невестата; АЛИ, Незакет – Свекрвата; РИФАТ, Ј’лд’з – Жената на Леонардо; МАКСУТ,
Сузан – Слугинката, Сосетката, Питачката, Смртта;
БАЈРАКТАРИ, Мехди – Леонардо; СИПАХИ, Зекир –
Младоженецот; МАХМУТ, Рамадан – Таткото на невестата; НЕБИ, Шерафетин – Месецот; МАКСУТ, Џе-
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маил – Дрвар; БЕХЏЕТ, Енвер – Дрвар, Момче; ГРУБИ,
Фехми – Дрвар; МЕХМЕТИ, Дијана – Сосетката;
КОВАЧЕВИЌ, Антонета – Девојката; ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине – Девојка
Премиера: 18. XII 1969 година

1970
ЛегенДа За ЉУБОвта (ФерХат и Ширин)
Автор: ХИКМЕТ, Назим; режисер: ЛИЛА, Кемал;
костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена; избор на музика:
БЕЉАН, Андреј
Актери: ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Мехмене Бану;
МАХМУТ, Рамадан – Везир; ГРУБИ, Фехми – Хекимот;
БЕХЏЕТ, Енвер – Мунеџим; АЛИ, Незакет – Дадилката;
РИФАТ, Ј’лд’з – Сервиназ; СЕЈФУЛА, Љутви – Дојденецот; МАКСУТ, Сузан – Ширин; МАКСУТ, Џемаил –
Мајсторот; НЕБИ, Шерафетин – Бехзат; СИПАХИ,
Зекир – Шериф; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Ферхат
Премиера: 21. III 1970 година
ЦарОт и ОвЧарОт
Автор: ТРИФУНОВИЌ, Бошко; режисер: СТЕФАНОВСКИ,
Мирко; Избор на музика: БЕЉАН, Андреј
Актери: СИПАХИ, Зекир – Раскажувачот; БЕХЏЕТ, Енвер –
Цар; АЛИ, Незакет – Царицата; МАКСУТ, Сузан –
Принцезата; МАХМУТ, Рамадан – Паметниот;
МАКСУТ, Џемаил – I брат; НЕБИ, Шерафетин – II брат;
УСТАИБО, Хусеин – III брат; РИФАТ, Ј’лд’з – Волшебничката; ГРУБИ, Фехми – Магаре; ИБРАИМИ, Хаки –
Џелат; КАДРИ, Февзи – Стражар
Премиера: 10. V 1970 година
аЛи БаБа и Четириесет раЗБОЈниЦи
Автор: НИКОЛИЌ, Драгутин; превод: МЕРЏАН, Хасан;
режисер: СТЕФАНОВСКИ, Мирко; Сценограф:
МИНОВ, Панче
Актери: СИПАХИ, Зекир – Алибаба; СЕЈФУЛА, Љутви –
Касим, трговец, брат на Алибаба; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ,
Мушереф – Фатма, жената на Касим; МАКСУТ, Џемаил
– Емин, водач на крадците; УСТАИБО, Хусеин –
Ибрахим; МАХМУТ, Рамадан – Сулејман; ГРУБИ, Фехми – Мустафа; КАДРИ, Февзи – Селим; НЕБИ, Шерафетин – Хусеин; БЕХЏЕТ, Енвер – Просјак; РАХМАН, Абдурахман – Слуга; МАКСУТ, Сузан – Моргијана;
ИСМАИЛ, Кемал – Чувар
Премиера: Скопје, 17. IX 1970 година
страв
Автор: АСЕНА, Орхан; режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф:
МИНОВ, Панче; избор на музика: БЕЉАН, Андреј
Актери: НЕБИ, Шерафетин – Новинар; МАКСУТ, Сузан –
Жената; МАХМУТ, Рамадан – Мајорот; СИПАХИ, Зекир
– Потпоручник; МАКСУТ, Џемаил – Потпоручник;
ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Старата жена; СЕЈФУЛА, Љутви – Тој
Премиера: 26. X 1970 година

КОнКУрс
Автор: МИТРОВИЌ, Миодраг; превод: МЕРЏАН, Хасан;
адаптација: МАРКУС, Саша; режисер: МАРКУС, Саша;
сценограф: МИНОВ, Панче; сликар-изведувач: ДИМАНОВСКИ, Максим; избор на музика: САБИТ, Ахмет;
дејството се случува во претпријатието ЈУГОКАМЕН
Актери: БЕХЏЕТ, Енвер – Жујо, службеник; МАКСУТ,
Џемаил – Витомир, шеф; МАХМУТ, Рамадан – Ристо,
искусен службеник; РИФАТ, Ј’лд’з – Дарче, дактилографка; АЛИ, Незакет – Милева, архиварка; ГРУБИ,
Фехми – Алимпие, курир; СИПАХИ, Зекир – Станко,
стручњак, наречен Лепи Цане; УСТАИБО, Хусеин –
Станко, стручњак, наречен Лепи Цане
Премиера: 5. XI 1970 година
ЦвеЌарОт аЛи
Автор: МЕРЏАН, Хасан; режисер: ЛИЛА, Кемал;
сценограф: МИНОВ, Панче
Актери: НЕБИ, Шерафетин – Цвеќарот Али; ЛОЗАНАПРЕКИЌ, Мушереф – Ајше, вдовица; МАКСУТ, Сузан –
Ќерката на Ајше; МАХМУТ, Рамадан – Молерот;
СИПАХИ, Зекир – Момчето; МАКСУТ, Џемаил – Кабадахија Осман, зетот на Ајше; БЕХЏЕТ, Енвер – Меанџијата; АЛИ, Незакет – Жената на меанџијата
Премиера: Скопје, 26. XII 1970 година, сцената на
Работнички дом

1971
МаЈКа ХраБрОст
Автор: БРЕХТ, Бертолт; превод: МЕРЏАН, Хасан; режисер:
МАРКУС, Саша; костимограф: ПЕТРОВА – МАЛКИЌ,
Рада
Актери: МАКСУТ, Сузан – Катрин хауп; АЈРУЛА-ТОЗИЈА,
Сабина – Ивет; МАХМУТ, Рамадан – Попот протестант; СЕЈФУЛА, Љутви – Ламб, готвач; МАКСУТ, Џемаил – Австриски офицер; БЕХЏЕТ, Енвер – фински мајор; НЕБИ, Шерафетин – швајцарски мајор; СИПАХИ,
Зекир – Селанче; АЛИ, Незакет – Селанка; РИФАТ,
Ј’лд’з – Имитаторка; РАХМАН, Абдурахман – Лошиот
војник; ИСМАИЛ, Кемал – Стариот војник; ЛОЗАНАПРЕКИЌ, Мушереф – Мајка Храброст; БИЛАЛ, Салаетин – Ајлиф; ГРУБИ, Фехми – Лајош
Премиера: 28. I 1971 година
ОМер и МериМа
Автори: БЕЛОВИЌ, Мирослав и ПЕШИЌ, С.; превод:
МЕРЏАН, Хасан; лектор – Неџати Зекерија; режисер:
СТЕФАНОВСКИ, Мирко; соработник на режисерот:
МАКСУТ, Џемаил; сценограф:КОСТОВСКИ, Бранко;
костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена
Актери: БИЛАЛ, Салаетин – Омер; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ,
Мушереф – Исмет; МАКСУТ, Сузан – Мерима; АЛИ,
Незакет – Есма; АЈРУЛА-ТОЗИЈА, Сабина – Фатма;
МАХМУТ, Рамадан – Идриз; МАКСУТ, Џемаил – Идриз;
Техничка екипа: ЕМИН, Идриз – технички директор
Премиера: 25. V 1971 година
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аЛаДинОвата вОЛШеБна ЛаМБа
Автор: РАБАДАН, Војмил; превод: МЕРЏАН, Хасан; драматург: РАБАДАН, Војмил; режисер: ЛИЛА, Кемал;
сценограф: МИНОВ, Панче
Актери: ГРУБИ, Фехми – Волшебникот од Каиро; РИФАТ,
Ј’лд’з – Духот на волшебната ламба; БИЛАЛ, Салаетин
– Алајдин; АЛИ, Незакет – Мајката на Аладин; МАКСУТ, Џемаил – Буликан Султан; МАКСУТ, Сузан – Будрубулдур принцеза; СЕЈФУЛА, Љутви – Големиот
Везир Карамалзаман; БЕХЏЕТ, Енвер – Стоногалка
Премиера: 4. VI 1971 година
Каспер спаситеЛ
Автор: ВЕБЕР, Ана Мари; режисер: СТЕФАНОВСКИ,
Мирко
Премиера: 4. Х 1971 година
иЗгасната свеЌа
Автор: МУСАХИПЗАДЕ, Џељаљ; режисер: АЈАНОГЛУ,
Сами; сценограф: Ајдогмуш; костимограф: Ајдогмуш
Актери: ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Пембе Ханума;
РИФАТ, Ј’лд’з – Лебибе, АЛИ, Незакет – Шетарет, СЕЈФУЛА, Сузан – Дете; МАХМУТ, Рамадан – Продавач на
пијавици; МАКСУТ, Сузан – Назидиљ; БЕГОВСКА,
Бедија – Лебибе; БИЛАЛ, Елхаме – Жена; МАКСУТ, Ердоан – Дете; ИБРАХИМ, Тамер – Дете; ИБРАХИМ, Тансер – Дете; СЕЈФУЛА, Љутви – Гани-ага; МАКСУТ, Џемаил – Нихани, дервиш; НЕБИ, Шерафетин – Нуман
ефендија; БЕХЏЕТ, Енвер – Муштак; БИЛАЛ, Салаетин
– Муштак; СИПАХИ, Зекир – Дедо, дервиш; ГРУБИ,
Фехми – Куклар; ЈАШАР, Мустафа – Куклар
Премиера: 23. Х 1971 година
насраДин
Автор: ЕМИН, Иљами; режисер: ЛИЛА, Кемал; соработник на режисерот: БЕХЏЕТ, Енвер; сценограф:
МИНОВ, Панче
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Насрадин; АЛИ, Незакет – Жена
му; РИФАТ, Ј’лд’з – Ќерката; МАХМУТ, Рамадан – Тимурленк; НЕБИ, Шерафетин – Везирот; БИЛАЛ, Салаетин
– Шех Бедретин; МАКСУТ, Сузан – Лудата Фатима;
БЕГОВСКА, Бедиа – Слуѓинка; БЕХЏЕТ, Енвер – Чувар;
МАКСУТ, Џемаил – Чувар; ГРУБИ, Фехми – Селанец;
СИПАХИ, Зекир – Селанец; ЈАШАР, Мустафа – Селанец
Техничка екипа: ЕМИН, Идриз – технички раководител;
ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине – суфлер; РАХМАН, Абдурахман – испициент
Премиера: Скопје, 26.XII 1971 година, sцената во
Работнички дом

1972
МавиШ и МеМиШ
Автор: МЕРЏАН, Хасан; режисер: ЛИЛА, Кемал;
сценограф: МИНОВ, Панче
Актери: МАХМУТ, Рамадан – Џин; БЕХЏЕТ, Енвер – Слепиот; СИПАХИ, Зекир – Слепиот; ЈАШАР, Мустафа –
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Чувар; НЕБИ, Шерафетин – Мемиш; МАКСУТ, Сузан –
Изгубената принцеза; БЕГОВСКА, Бедија – Раскажувач; АЛИ, Незакет – Мавиш
Премиера: 4. II 1972 година
Крава
Автор: ХИКМЕТ, Назим; режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф: МИНОВ, Панче
Актери: ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф; МАКСУТ, Сузан;
БЕХЏЕТ, Енвер; МАКСУТ, Џемаил; БИЛАЛ, Салаетин
Премиера: 16. IV 1972 година
вОЛШеБниКОт ОД ОЗ
Автор: БАУМ, Франк; драматизација: РАБАДАН, Воимил;
превод: БИЛАЛ, Салаетин и МАКСУТ, Џемаил; режисер: СТЕФАНОВСКИ, Мирко; сценограф: МИНОВ,
Панче
Актери: МАКСУТ, Сузан – Ели, девојчето од Канзас; БИЛАЛ, Салаетин – Страшилото
ЈАШАР, Мустафа – Железниот дрвар; ГРУБИ, Фехми –
Страшливиот лав; БЕГОВСКА, Бедија – Вештерката;
ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Зелената вила; БЕХЏЕТ, Енвер
– Волшебникот
Премиера: 16. IX 1972 година

1973
веЈКа на ветрОт
Автор: ЧАШУЛЕ, Коле; режисер: СТЕФАНОВСКИ, Мирко
Актери: ЈАШАР, Мустафа – Џими; МАХМУТ, Рамадан –
Велко; БЕХЏЕТ, Енвер – Лифт-бој; РИФАТ, Ј’лд’з – Магда; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Мејбл
Премиера: 24. III 1973 година
ОтеЛО
Автор: ШЕКСПИР, Вилијам; лектор: ЃУНЕЈ, Обен; режисер:
СТЕФАНОВСКИ, Мирко; Сценограф: МИНОВ, Панче;
костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена; Избор на музика:
БЕЉАН, Андреј; Кореограф: СТОЈАНОВИЌ,
Александар
Актери: БЕХЏЕТ, Енвер – Слугата на Отело; МАКСУТ, Сузан – Дездемона, жена на Отело; АЛИ, Незакет – Емилија, жена на Јаго; БЕГОВСКА, Бедија – Бјанка; МАРКУ,
Марк – Сенатор, Офицер, Војник; БЕРИША, Зија – Сенатор, Офицер, Војник; АЈДИНИ, Ќемал – Сенатор,
Офицер, Војник; ЛОКАЈ, Сулејман – Сенатор, Офицер,
Војник; АХМЕТ, Екрем – Сенатор, Офицер, Војник;
РАМА, Исмаил – Сенатор, Офицер, Војник; ШАХИЌИ,
Мухарем – Сенатор, Офицер, Војник; НЕБИ, Шерафетин – Лодовико; МАХМУТ, Рамадан – Грацијано; МАКСУТ, Џемаил – Отело; БИЛАЛ, Салаетин – Касио; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Јаго; ГРУБИ, Фехми – Родриго; ЈАШАР, Мустафа – Монтано; СИПАХИ, Зекир –
Гласникот
Премиера: Скопје, 23. I 1973 година, сцената во Работнички дом
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сКрЖавеЦ
Автор: МОЛИЕР, Жан Батист Поклен; лектор: ЃУНЕЈ, Обен;
режисер: ЛИЛА, Кемал; Сценограф: МИНОВ, Панче;
Костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена; Избор на музика:
ЈОВИЌ, Милијана
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Харпагон; БИЛАЛ, Салаетин –
Клеант, син на Харпагон; МАКСУТ, Сузан – Елиса, ќерка на Харпагон; ЈАШАР, Мустафа – Валер, љубениот
на Елиса, син на Анселмо; БЕГОВСКА, Бедија – Маријана; АЛИ, Незакет – Фросин, интригантка; НЕБИ, Шерафетин – Анселмо; СИПАХИ, Зекир – Симон, Писар;
ГРУБИ, Фехми – Мајстор Жак, готвачот на Харпагон;
БЕХЏЕТ, Енвер – Ле Флеш, слуга на Клеант; ТУНА
ЕЈУПИ, Перихан – Слугинка на Харпагон; МАХМУТ,
Рамадан – Комесарот
Техничка екипа: ДИМАНОВСКИ, Максим – сценски
сликар; ЕМИН, Идриз – технички раководител
Премиера: Скопје, 17.VI 1973 година, сцената на Работнички дом
МеДеЈа
Автор: ЕВРИПИД; Режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф:
МИНОВ, Панче; костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена;
избор на музика: ЈОВИЌ, Милијана; кореограф: СТОЈАНОВИЌ, Александар
Актери: ТОМИ, Лезе – Хор; ИБРАХИМ, Тамер – Дете на
Медеја; РАМА, Исмаил – Придружник на Креон; МАКСУТ, Сузан – Медеја; БИЛАЛ, Салаетин – Јасон; МАХМУТ, Рамадан – Рамадан Махмут; АЛИ, Незакет – Гувернанта; НЕБИ, Шерафетин – Воспитувач; ЈАШАР,
Мустафа – Егеус; РИФАТ, Ј’лд’з – Водител на хор; БЕГОВСКА, Бедија – Водител на хор; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Водител на хор; БИЛАЛ, Елхаме – Хор; КОВАЧЕВИЌ, Антонета – Хор; СИПАХИ, Зекир – Гласник;
ИБРАХИМ, Тансер – Дете на Медеја
Премиера: Скопје, 8. XII 1973 година
ЈУриШ
Автор: СТОЈАНОВИЌ, Б.; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
режисер: ЛИЛА, Кемал
Премиера: 28. XII 1973 година

1974
сЛУга на ДваЈЦа гОспОДари
Автор: ГОЛДОНИ, Карло; автор на стиховите: Хасан МЕРЏАН; режисер: МАРКУС, Саша; сценограф: МИНОВ,
Панче; Костимограф: ПЕТРОВА – МАЛКИЌ, Рада; избор на музика: БЕЉАН, Андреј; Кореограф: СТОЈАНОВИЌ, Александар; маските на Рада ПЕТРОВА-МАЛКИЌ
ги изработи Севда ВЕЛЈАНОВА; во претставата игра
Фирдаус НЕБИ, студент на III година на Високата музичка школа, Отсек глума
Актери: АЛИ, Незакет – Келнерка; БЕХЏЕТ, Енвер – Носач;
СЕЈФУЛА, Љутви – Панталоне; БЕГОВСКА, Бедија –
Клара, ќерка му; МАКСУТ, Џемаил – Доктор Ломбарди; ЈАШАР, Мустафа – Силвио, синот; ТУНА ЕЈУПИ,

Перихан – Беатриче; РИФАТ, Ј’лд’з – Беатриче; НЕБИ,
Фирдаус – Флориндо; МАХМУТ, Рамадан – Бригело,
хотелиер; МАКСУТ, Сузан – Смералдина, слугинка на
Клара; БИЛАЛ, Салаетин – Труфалдино; СИПАХИ, Зекир – Труфалдино; НЕБИ, Шерафетин – Келнер
Техничка екипа: ДИМАНОВСКИ, Максим – сликар-изведувач
Премиера: 15. III 1974 година
МавиШ и МеМиШ
Автор: МЕРЏАН, Хасан
Актери: АЛИ, Незакет; НЕБИ, Шерафетин
Премиера: III 1974 година
Шест ЛиЦа гО Бараат автОрОт
Автор: ПИРАНДЕЛО, Луиџи; режисер: АЛЕКСОВ, Ацо;
сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф: СТОЈАНОВСКИ, Душко; избор на музика: БЕЉАН, Андреј; кореограф: СТОЈАНОВИЌ, Александар
Актери: АЛИ, Незакет – Мајката; МАКСУТ, Сузан – Паштерката; БИЛАЛ, Салаетин – Синот; ИБРАХИМ, Тамер
– Детето; ГРУБИ, Ѓулшен – Малото девојче; МАКСУТ,
Џемаил – Директорот-режисер; БЕГОВСКА, Бедија –
Главната актерка; БЕХЏЕТ, Енвер – Главниот актер;
ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Првата артистка; ЈАШАР, Мустафа – Првиот артист; СИПАХИ, Зекир –
Младиот артист; БИЛАЛ, Елхаме – Младата артистка;
МЈАКУ, Бајруш – Артистот; ГРУБИ, Фехми – Суфлерот;
ДАЦА, Скендер – Декоратерот; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан
– Младата артистка; РАМА, Исмаил – Артистот; НЕБИ,
Шерафетин – Шефот на сцената; ХАСАН, Шефкет –
Реквизитерот; МАХМУТ, Рамадан – Таткото
Премиера: Скопје, 10. Х 1974 година, Матична сцената
аЛиШ
Автор: СУЛЕЈМАН, Хусеин; режисер: СЕЈФУЛА, Љутви;
сценограф: НЕБИ, Шерафетин;
Актери: МАКСУТ, Сузан – Зејнеп; АЛИ, Незакет – Назли,
дадилката на Зејнеп; СЕЈФУЛА, Љутви – Али Ага,
ќајата на Зејнеп; ЈАШАР, Мустафа – Алиш, рибар вљубљен во Зејнеп; НЕБИ, Шерафетин – Хасан Ага, ковач
од Драма; РИФАТ, Ј’лд’з – Зелиха; МАХМУТ, Рамадан –
Абдулах, анџија
Премиера: 26. XI 1974 година

1975
УБавината ЧеКОри саМа (дејството се случува
денес, во еден двор на нашата периферија)
Автор: АРСОВСКИ, Томе; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
режисер: ГАПО, Бранко; соработник на режисерот:
ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – асистент; помошник на
режијата: ГРУБИ, Фехми; сценограф: ИВАНОВСКИ,
Методија Менде; костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена;
композитор: БРАНЃОЛИЦА, Љубомир; кореограф:
СТОЈАНОВИЌ, Александар
111

03 del kast listi FINAL q8:Layout 1 20.01.2010 19:30 Page 112

Актери: БЕГОВСКА, Бедија – Јанка; СЕЈФУЛА, Љутви –
Марко Пулигора; НЕБИ, Фирдаус – Мики; МАКСУТ,
Џемаил – Борис; МАКСУТ, Сузан – Виолета; ЈАШАР,
Мустафа – Караџа; МАХМУТ, Рамадан – Чичко Лазо;
АЛИ, Незакет – Баба Донка; БИЛАЛ, Салаетин – Прво
момче, Второ момче, Водник, Водител; БЕХЏЕТ, Енвер
– Мишко; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Жена му;
РИФАТ, Ј’лд’з – Прва девојка; ГРУБИ, Фехми – Војник;
ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Втора девојка
Техничка екипа: ЕМИН, Идриз – технички директор
Премиера: Скопје, 18. I 1975 година
ШКОЛсКи свет – весеЛ свет
Автор: МЕРЏАН, Хасан; режисер: НЕБИ, Шерафетин;
сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф: МИНОВ,
Панче; Избор на музика: ХОЏА, Исмаил; кореограф:
ВИДИЧЕВСКИ, Видое
Актери: ГРУБИ, Фехми; БЕХЏЕТ, Енвер – Емил; БЕГОВСКА,
Бедија – Порин; РИФАТ, Ј’лд’з; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан;
ЈАШАР, Мустафа; ГРУБИ, Фехми; СЕЈФУЛА, Сузан
Премиера: 7. III 1975 година
КраЛОт на гОЛОвите
Автор: НЕСИН, Азис; режисер: БАРЛАС, Танер; соработник на режисерот: ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф;
сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена; композитор: БРАНЃОЛИЦА, Љубомир
Актери: МАХМУТ, Рамадан – Дундар, бакалин, службеник, к’смет; СЕЈФУЛА, Љутви – Хасип, Радиовски;
НЕБИ, Фирдаус – Ерол, ќамуран, бојаџија; АЛИ, Незакет – Мехџуре; БЕГОВСКА, Бедија – Севим; МАКСУТ,
Сузан – Госпоѓа Берин; БИЛАЛ, Салаетин – Саит;
ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Мадам Анжел; МАКСУТ, Џемаил – Ахмет Ѕидот, човекот во ложата, црноберзијанец; НЕБИ, Шерафетин – Доктор, Абдуш,
Сполај му на Господ; РИФАТ, Ј’лд’з – Ајсел шпањолката, жената во ложата; ЈАШАР БАЈРАКТАРИ,
Емине – Зубејде, жена; ЈАШАР, Мустафа – Рефик,
политичар, бездомник; НАИМ, Шефкет – Озер,
хотелиер, фудбалер, навивач; ГРУБИ, Фехми –
Мухитин, гледач; БЕХЏЕТ, Енвер – Фудбалски судија,
Зихни, гледач
Премиера: Скопје, 15. V 1975 година
ДОЖивУваЊата на ниКОЛетина БУрсаЌ
Автор: ЧОПИЌ, Бранко; режисер: СТЕФАНОВСКИ, Мирко;
сценограф: СТЕФАНОВСКИ, Јован; избор на музика:
ХОЏА, Исмаил
Актери: МАКСУТ, Џемаил – Николетина; БЕХЏЕТ, Енвер –
Јовица Јеж; ГРУБИ, Фехми; РАХМАН, Абдурахман;
НАИМ, Шефкет; ЈАШАР, Мустафа; НЕБИ, Фирдаус;
МАРКУ, Марк – италијански затвореник; СЕЈФУЛА,
Љутви; БИЛАЛ, Салаетин; НЕБИ, Шерафетин; АЛИ,
Незакет; МАКСУТ, Сузан; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан
Премиера: 10. X 1975 година
трОЈЦа ДрУгари
Автор: СЕЈФУЛА, Љутви; режисер: ЛИЛА, Кемал
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Актери: НЕБИ, Шерафетин; БЕХЏЕТ, Енвер; НАИМ,
Шефкет; БЕГОВСКА, Бедија; ЈАШАР, Мустафа; БЕЉУР,
Ирфан; РИФАТ, Ј’лд’з; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан
Премиера: 1975 година

1976
МОраЛист
Автор: МИЦЕВ, Миодраг; превод: ДИШО УЛКУ, Нусрет;
режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф: МИНОВ, Панче;
костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена; избор на музика:
САБИТ, Ахмет
Актери: МАКСУТ, Џемаил – Пензионер, Дамјан Строгов;
АЈРУЛА-ТОЗИЈА, Сабина – Ана, ќерка на Строгов;
БЕГОВСКА, Бедиа – Олга, ќерка на Строгов; РИФАТ,
Ј’лд’з – Марија, ќерка на Строгов; БИЛАЛ, Салаетин –
Виктор, сопруг на Олга; ЈАШАР, Мустафа – Филип,
сопруг на Марија; НЕБИ, Шерафетин – Д-р Петров,
лекар пред пензија; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Г.;
НЕБИ, Фирдаус – Петар, млад пријател на Олга; ТУНА
ЕЈУПИ, Перихан – Бети, млада пријателка на Олга;
БЕХЏЕТ, Енвер – Боби, млад пријател на Олга
Премиера: Тетово, 30. I 1976 година; Скопје – 31. I 1976
година
пЛанета на ДеМБеЛите
Автор: ДАВЧЕВСКИ, Ристо; превод: БИЛАЛ, Салаетин;
режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф: МИНОВ, Панче;
композитор: ХОЏА, Исмаил
Актери: НЕБИ, Шерафетин; НАИМ, Шефкет; МАКСУТ,
Сузан; БЕЉУР, Ирфан; СИПАХИ, Зекир; БЕГОВСКА,
Бедија; БЕХЏЕТ, Енвер; ГРУБИ, Фехми; ЈАШАР,
Мустафа
Премиера: 26. IX 1976 година
ДервиШОт и сМртта
Автор: СЕЛИМОВИЌ, Меша; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
драматург: МИХАЈЛОВИЌ, Борислав Михиз; режисер:
НАУМОВСКИ, Душан Г.; сценограф: СРБЉАНОВИЌ,
Велизар; костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена; избор на
музика: БЕЉАН, Андреј
Актери: БИЛАЛ, Салаетин – Ахмет Нурудин; НЕБИ,
Фирдаус – Мула Јусуф; ЈАШАР, Мустафа – Хасан;
БЕГОВСКА, Бедија – Кадијницата; МАКСУТ, Џемаил –
Муселим; НЕБИ, Шерафетин – Кадијата; АХМЕТ,
Екрем – Чуварот на затворот; СЕЈФУЛА, Љутви – Хаџи
Синанудин; БЕХЏЕТ, Енвер – Шпионот; БЕЉУР, Ирфан
– Бегалецот; СИПАХИ, Зекир – Дефтердарот; ГРУБИ,
Фехми – Миралај Осман-беј; ХАСАН, Шефкет –
Момокот
Премиера: Скопје, 28. III 1976 година, Матичната сцена
ОМер и МериМа
Автори: БЕЛОВИЌ, Мирослав и ПЕШИЌ, С.; превод:
МЕРЏАН, Хасан; лектор: Неџати ЗЕКЕРИЈА; режисер:
СТЕФАНОВСКИ, Мирко; соработник на режисерот:
МАКСУТ, Џемаил; сценограф: КОСТОВСКИ, Бранко
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Актери: АЈРУЛА-ТОЗИЈА, Сабина – Фатма; БИЛАЛ, Салаетин – Омер; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Исмет;
МАКСУТ, Сузан – Мерима; АЛИ, Незакет – Есма; МАХМУТ, Рамадан – Идриз
Техничка екипа: ЕМИН, Идриз – технички директор
Премиера: Скопје, 10. V 1976 година
КОШтана
Автор: СТАНКОВИЌ, Борислав; превод: ЗЕКЕРИЈА,
Неџати; режисер: КОНДОВА-ЗАФИРОВСКА, Тодорка;
сценограф: КОСТОВСКИ, Бранко; костимограф: ПЕТРОВА-МАЛКИЌ, Рада; избор на музика: БЕЉАН, Андреј; кореограф: СТОЈАНОВИЌ, Александар
Актери: БИЛАЛ, Салаетин – Хаџи Тома; НЕБИ, Шерафетин
– Арсо; ЈАШАР, Мустафа – Стојан; СЕЈФУЛА, Љутви –
Митке; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Ката; РИФАТ,
Ј’лд’з – Стана; АЛИ, Незакет – Салче; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Коштана
Премиера: 5. XII 1976 година

1977
ЦвеЌарОт аЛи
Автор: МЕРЏАН, Хасан; режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф: МИНОВ, Панче
Актери: НЕБИ, Шерафетин; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф;
МАКСУТ, Сузан; СИПАХИ, Зекир; ЈАШАР, Мустафа;
МАКСУТ, Џемаил; АЛИ, Незакет; БЕХЏЕТ, Енвер
Премиера: 09. I 1977 година
вООБраЗен БОЛен
Автор: МОЛИЕР, Жан Батист Поклен; режисер: АЛЕКСОВ,
Ацо
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви; БЕГОВСКА, Бедија; СИПАХИ, Зекир; БИЛАЛ, Салаетин; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф
Премиера: 6. III 1977 година; 25. VI 1977 година г. учество
на Театарските игри ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ
ХаЈДи
Автор: ШПИРИ, Јохана; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; режисер: СТЕФАНОВСКИ, Мирко; соработник на режисерот: БЕХЏЕТ, Енвер; сценограф: СТЕФАНОВСКИ,
Мирко; избор на музика: САБИТ, Ахмет
Актери: СИПАХИ, Зекир – Дедото; МАКСУТ, Сузан – Хајди;
БЕГОВСКА, Бедија – Тетката Дета; БЕЉУР, Ирфан –
Петер; АЛИ, Незакет – Баба му на Петер; МАКСУТ,
Џемаил – Господин Сеземан; ЈАШАР, Мустафа – Господин Сеземан; ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине – Клара,
ќерката на Сеземан; БИЛАЛ, Мукерем – Клара, ќерката на Сеземан; РИФАТ, Ј’лд’з – Госпоѓа Ротермаер;
НАИМ, Шефкет – Себастијан, слуга
Премиера: 10. III 1977 година
Јас, риЗа-ага
Автор: МЕРЏАН, Хасан; режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф: КУБЕ, Гинтер; костимограф: ПАТРНОГИЌ,
Јелена

Актери: МАКСУТ, Џемаил – Риза-ага; НЕБИ, Шерафетин –
Осман; СИПАХИ, Зекир – Салих, син на Риза-ага; РИФАТ, Ј’лд’з – Семиха; БЕГОВСКА, Бедија – Хатиџе; БИЛАЛ, Салаетин – Јашар; НАИМ, Шефкет – Селим; БЕЉУР, Ирфан – Селим; АЛИ, Незакет – Назифе
Премиера: Тетово, 30. VI 1977 година; 9. X 1977 година,
Скопје
ЧОвеКОт на епОХата, проект на ансамблите на Турската и на Албанската драма
Автор: АРСОВСКИ, Томе; превод: МЕРЏАН, Хасан;
режисер: НАУМОВСКИ, Душан Г.; сценограф:
ХРИСТОВ, Чедо; костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена;
избор на музика: БЕЉАН, Андреј
Премиера: 15. XII 1977 година

1978
вОЈниКОт ФаЛБаЏиЈа
Автор: ПЛАУТ, Тит Манциј; режисер: ОСМАНЛИ, Димитри; сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф: ПЕТРОВСКА, Данчица; Композитор: КОНСТАНТИНОВ,
Љупчо
Актери: МАКСУТ, Џемаил; НЕБИ, Шерафетин; БИЛАЛ,
Салаетин; СЕЈФУЛА, Љутви; БЕХЏЕТ, Енвер; ГРУБИ,
Фехми; БЕГОВСКА, Бедија; НЕБИ, Фирдаус; МАКСУТ,
Сузан; РИФАТ, Ј’лд’з
Премиера: Тетово, 17. II 1978 година, Скопје, 22. II 1978
година
ДаЛи пОстОеШе иван иванОвиЌ
Автор: ХИКМЕТ, Назим; режисер: СТЕФАНОВСКИ, Мирко;
сценограф и костимограф: СРБЉАНОВИЌ, Велизар;
композитор: КОНСТАНТИНОВ, Љупчо
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Петров; НЕБИ, Шерафетин –
Иван Ивановиќ; ЈАШАР, Мустафа – Човекот со каскет;
СИПАХИ, Зекир – Човекот со сламена шапка; НЕБИ,
Фирдаус – Секретар; БЕХЏЕТ, Енвер – Диригент;
БЕГОВСКА, Бедиа – Лисја; АЛИ, Незакет – Татјана
Василевна; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Ана Николаевна; НАИМ, Шефкет – Хотелски гостин; ТУНА
ЕЈУПИ, Перихан – Хотелски гостин; БИЛАЛ, Салаетин
– Шоферот Саша; МАКСУТ, Џемаил – Чиновник;
БЕЉУР, Ирфан – Чиновник; ГРУБИ, Фехми – Фотограф; РИФАТ, Ј’лд’з – Келнерка; ЈАШАР БАЈРАКТАРИ,
Емине – Млада девојка
Премиера: 20. IV 1978 година
БОШКО БУХа
Автори: БЕЛОВИЌ, Мирослав и ПЕШИЌ, Слободан;
превод: СИПАХИ, Зекир; режисер: ПАНОВСКИ, Наум;
сценограф: МИНОВ, Панче; композитор: КОНСТАНТИНОВ, Љупчо
Актери: БИЛАЛ, Мукерем – Жена; ПИТАРКА, Бехџет – Човек; ИСМАИЛ, Кемал – Германски војник; БИЛАЛ,
Салаетин – Бошко Буха; НЕБИ, Фирдаус – Сирогојно;
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БЕХЏЕТ, Енвер – Мича; ХАСАН, Шефкет – Јовица; СИПАХИ, Зекир – Зеко; ГРУБИ, Фехми – Комесарот; ЈАШАР, Мустафа – Германски војник; ШАБАН, Наџи –
Младен; АЛИ, Незакет – Мајка; БЕГОВСКА, Бедија –
Смиљка; МАКСУТ, Сузан – Саша; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Жена
Премиера: 15. IX 1978 година

1979
раЦин
Автор: ВИШИНСКИ, Борис; лектор: ХАЈБЕР, Абдулкадир;
режисер: ГАПО, Бранко; сценограф: ЧЕМЕРСКИ,
Глигор; костимограф: ПЕТРОВСКА, Данка; композитор: АВРАМОВСКИ, Ристо
Актери: БИЛАЛ, Салаетин – Кочо Рацин; НЕБИ, Шерафетин – Трајан, геолог; АЛИ, Незакет – Марија, жена
на Трајан; СИПАХИ, Зекир – Никола, писател; МАКСУТ, Џемаил – Филип, млад сликар; МАКСУТ, Сузан –
Нада, Трајанова девојка; НЕБИ, Фирдаус – Шефот на
полицијата; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Билјана, свршеница на Филип; ШАБАН, Наџи – Полицаец, цивил;
МАКСУТ, Ердоан – Втор полицаец, цивил; ЈАШАР,
Мустафа – Бан; ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине – Жена на
Банот; БЕХЏЕТ, Енвер – Лудиот; ХАСАН, Шефкет –
алтернација; БИЛАЛ, Мукерем – Слугинката; ВЕЛИ,
Ахмет – Иван, студент; ГРУБИ, Фехми – болничар;
БЕЉУР, Ирфан – болничар
Премиера: Гостивар, 16. XI 1979 година; Скопје, 18. XI
1979 година
УгУрсУЗ
Автор: ИБРИШИМОВИЌ, Неџат; превод: ЕНГУЛЛУ, Авни;
лектор: ХАЈБЕР, Абдулкадир режисер: ГЕОРГИЕВСКИ,
Љубиша; соработник на режисерот: ХАСАН, Шефкет;
сценограф: ГЕОРГИЕВСКИ, Љубиша; костимограф:
ТОДОРОВА-МЛАДЕНОВИЌ, Зорица
Актери: БЕХЏЕТ, Енвер – Музафер, угурсуз, син на Ихтар
од непозната жена; МАКСУТ, Ердоан – Сејмен; БИЛАЛ,
Мукерем – Бегзада, втората жена на Кемал; ЛОЗАНАПРЕКИЌ, Мушереф – Нурие, мелез-циганка; ХАСАН,
Шефкет – Старешина на сејмените; СЕЈФУЛА, Љутви –
Ихтар-Ббг, Абазовиќ; БИЛАЛ, Салаетин – Џафер, син
на Ихтар; НЕБИ, Фирдаус – Кемал, син на Ихтар; ЈАШАР, Мустафа – Малик, син на Ихтар; БЕГОВСКА, Бедија – Фатма, ќерка на Ихтар; АЛИ, Незакет – Алтан,
првата жена на Ихтар; ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине –
Низама, втората жена на Ихтар; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан
– Сафие, првата жена на Кемал; МАКСУТ, Сузан – Кадира, жената на Малик; МАКСУТ, Џемаил – Абдурахман; СИПАХИ, Зекир – Кадија; ВЕЛИ, Ахмет – Сејмен
Премиера: Скопје, 14. I 1979 година
ХасанагиниЦа
Автор: СИМОВИЌ, Љубомир; Превод: ЕНГУЛУ, Суат;
режисер: МИЛЧИН, Владимир; сценограф: КОСТОВСКИ, Бранко; костимограф: ДОНЧЕВА, Елена
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Актери: АЛИ, Незакет – Мајката на Хасан-ага; СЕЈФУЛА,
Љутви – Јусуф Ефендија, советникот на Хасан-ага;
СИПАХИ, Зекир – Сујо, војник на Хасан-ага; МАКСУТ,
Џемаил – Хусо, војник на Хасан-ага; БЕГОВСКА, Бедија
– Хасанагица; ШАБАН, Наџи – Војник на Хасан-ага;
ЈАШАР, Мустафа – Муса, војник на Хасан-ага; НЕБИ,
Шерафетин – Ахмет, војник на Хасан-ага; БИЛАЛ,
Салаетин – Хасан-ага; НЕБИ, Фирдаус – Пинторовиќ,
братот на Хасанагиница; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф
– Мајката на Пинторовиќ
Премиера: Скопје, 18. II 1979 година. Матична сцена
УЖаЛена ФаМиЛиЈа
Автор: НУШИЌ, Бранислав; превод: ДУРСУН, Тарик;
лектор: ХАЈБЕР, Абдулкадир; режисер: СТЕФАНОВСКИ, Мирко; сценограф: СТЕФАНОВСКИ, Јован;
костимограф: СТЕФАНОВСКИ, Јован
Актери: ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Симка, жената на
Агатон; МАКСУТ, Сузан – Гина, ќерката на Прока;
БЕХЏЕТ, Енвер – Прока Пуриќ; ГРУБИ, Фехми –
Трифун Спасиќ;
МАКСУТ, Ердоан – Трифун Спасиќ; НЕБИ, Фирдаус –
Миќа Станимировиќ; ВЕЛИ, Ахмет – Миќа Станимировиќ; ЈАШАР, Мустафа – д-р Петровиќ, адвокат;
ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине – Вида, ќерката на Танасие; РИФАТ, Ј’лд’з – Сарка, вдовица; БИЛАЛ, Мукерем
– Даница; НЕБИ, Шерафетин – Агатон Арсиќ; ШАБАН,
Наџи – Танасие Димитриевиќ
Премиера: 13. IV 1979 година
игра на гатанКите по повод Меѓународната година
на детето
Автор: СЕЈФУЛА, Љутви; лектор: ХАЈБЕР, Абдулкадир;
режисер: МАРКУС, Саша; сценограф: МИНОВ, Панче;
костимограф: ПЕТРОВА – МАЛКИЌ, Рада; кореограф:
СПАСОВСКА, Снежана; Композитор: МАКЕДОНСКИ,
Кирил; Пијано: СЛЕАНСКА, Стела
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви; ВЕЛИ, Ахмет; ШАБАН, Наџи;
ТУНА ЕЈУПИ, Перихан; НАИМ, Шефкет; МАКСУТ,
Ердоан; РИФАТ, Ј’лд’з; БИЛАЛ, Мукерем; ученици од
ОУ „Тефејуз“
Премиера: 6. VI 1979 година
ЗОна ЗаМФирОва
Автор: СРЕМАЦ, Стеван; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
лектор: ХАЈБЕР, Абдулкадир; режисер: СТАНКОВСКИ,
Димитар; сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф:
ДОНЧЕВА, Елена; композитор: КОНСТАНТИНОВ,
Љупчо
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Аџи Занфир; АЛИ, Незакет –
Ташана; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Зона; РИФАТ, Ј’лд’з –
Васка; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Дока; БИЛАЛ,
Салаетин – Манулач; ЈАШАР, Мустафа – Мане; НЕБИ,
Фирдаус – Поте; СИПАХИ, Зекир – Коте
Премиера: Капан-ан, 1. VII 1979 година: 20. XII 1979
година на сцената на Театарот
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1980
аЛаДин и вОЛШеБната ЛаМБа
Според сказната „Шехерезада“ од „Илјада и една ноќ“,
настанот се одиграл во Каиро и Багдад; автор: РАБАДАН, Војмил; превод: МЕРЏАН, Хасан; драматург:
РАБАДАН, Војмил; режисер: НЕБИ, Шерафетин;
Сценограф: МИНОВ, Панче; избор на музика: САБИТ,
Ахмет
Актери: ВЕЛИ, Ахмет – Алаетин; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан –
Мајката на Алаетин; ШАБАН, Наџи – Султанот; БИЛАЛ,
Мукерем – Будрулбудур принцеза; БЕЉУР, Ирфан –
Волшебникот од Каиро; ТАХИР, Ријад – Духот на
волшебната ламба; НАИМ, Шефкет – Големиот везир
Карамазламан; МАКСУТ, Ердоан – Гуштерот
Премиера: 28. II 1980 година
сО титО преД ЛиЦетО на светОт
Автор: МИЛАНОВИЌ, Славко; режисер: ЛИЛА, Кемал;
сценограф: МИХАЈЛОВ, Стојан; костимограф: РАМА,
Исмаил; избор на музика: САБИТ, Ахмет
Актери: ЈАШАР, Мустафа; ЛИМАНИ, Џеват; ГРУБИ, Фехми;
ХУСЕИН, Екрем; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан; РЕЏЕПИ, Ајета;
БЕЉУР, Ирфан; ЛОГА, Хекуран; ХАСАН, Шефкет;
МОРИНА, Дрита; БИЛАЛ, Мукерем; ВЕИНЕР, Камил;
ВЕЛИ, Ахмет; БЕРИША, Агрон; МАКСУТ, Ердоан
Премиера: 04. VII 1980 година
ЉУБОвта на ДОн перЛипин
Автор: ЛОРКА, Федерико Гарсија; режисер и сценограф:
ЛИЛА, Кемал
Актери: ТУНА, Перихан; Хасан, ШЕФКЕТ; АЛИ, Незакет;
БИЛАЛ, Мухарем; БАЈРАКТАРИ, Емин; БЕЉУР, Ирфан,
ВЕЛИ, Ахмет; МАКСУР, Ердоан; ТАХИР, Ријад
Премиера: 15. VII 1980 година
ЗЛОстОрствО и КаЗна
Автор: ДОСТОЕВСКИ, Фјодор Михаилович; превод:
ОНАРАН, Бертан; драматург: БАТИ, Гастон; режисер:
СТАВРЕВ, Бранко; сценограф: СТАВРЕВ, Бранко
Актери: ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Г-ѓа Расколников;
ВЕЛИ, Ахмет – Писар; ГРУБИ, Фехми – Кочијаш;
МАКСУТ, Сузан – Катерина; РИФАТ, Едис – Полја;
ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Дуња; НЕБИ, Фирдаус –
Расколников; СЕЈФУЛА, Љутви – Порфириј; БИЛАЛ,
Салаетин – Разумкин; СИПАХИ, Зекир – Никола;
КЛИНЧЕ, Атила – Никола; МАКСУТ, Ердоан –
Пестријаков; БЕЉУР, Ирфан – Кох; БЕХЏЕТ, Енвер –
Вратарот; ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине – Маша;
БИЛАЛ, Мукерем – Дашенка; АЛИ, Незакет –
Настасија; ХАСАН, Шефкет – Жандарм; БАЈРАКТАРИ,
Мехди – Лужин; ЈАШАР, Мустафа – Илија Петрович;
РИФАТ, Ј’лд’з – Дарја Павловна; МАКСУТ, Џемаил –
Мармеладов; БЕГОВСКА, Бедија – Соња; ТАХИР, Ријад
– Половој
Техничка екипа: РАХМАН, Абдурахман – инспициент;
МИХАЈЛОВ, Стојан – технички раководител; АХМЕТ,
Фејхан – суфлер

Премиера: Скопје – 15. Х 1980 година, Подрум сцена; со
оваа претстава Турскиот театар настапи на МЕСС,
Сараево (Босна и Херцеговина) на 29. III 1981 година
г.; Фирдаус НЕБИ е добитник на Златниот лаворов
венец за улогата Расколников

1981
ЧОвеК на пОЛОЖБа
Автор: ХАЏИЌ, Фадил; превод: ТАХИР, Алаетин; лектор:
ХАЈБЕР, Абдулкадир; режисер: ТОЗИЈА, Љупчо; сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф: ТОДОРОВАМЛАДЕНОВИЌ, Зорица; Избор на музика: БЕЉАН,
Андреј
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Рикард Баум, трговски претставник од Луксембург; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф –
Катица Баум, негова жена; ТАХИР, Ријад – Буби Баум,
синот; НЕБИ, Шерафетин – Јозо Фишкула, претседател на општина; БИЛАЛ, Салаетин – Руњо, момче од
селото на Мара; ГРУБИ, Фехми – Поштар; МАКСУТ,
Џемаил – Владо Дробац, човек на положба; БЕГОВСКА, Бедиа – Мелита Дробац, жената на Владо; РИФАТ, Ј’лд’з – Мара, домашна помошничка
Премиера: Скопје, 12. II 1981 година
ШеЌерна приКаЗна
Автор: ЈАНЕВСКИ, Славко; лектор: ХАЈБЕР, Абдулкадир;
Адаптација: МЕРЏАН, Хасан; режисер: НЕБИ,
Шерафетин; сценограф: ВЕИНЕР, Камил; костимограф: ВЕИНЕР, Даниела; композитори: ТОПКУ, Хасан;
ЕЈУПИ, Сабетин; ЕЈУПИ, Риза
Актери: ХАСАН, Шефкет – Марко, слаткарот; ВЕЛИ, Ахмет
– Шеќерното дете; КЛИНЧЕ, Атила – Шеќерното дете;
МАКСУТ, Ердоан – Ване, шивачот; БИЛАЛ, Мукерем –
Ангелската птица направена од шеќер; БЕХЏЕТ,
Енвер – Црната беретка, арамија; НЕБИ, Шерафетин –
Тарара, волшебник; БЕЉУР, Ирфан – Судијата; ТУНА
ЕЈУПИ, Перихан – Дете; ТАХИР, Ријад – Дете; ХОЏАЛАР, Зекирија – Дете
Премиера: 29. IV 1981 година
ХанКа
Автор: САМОКОВЛИЈА, Исак; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
лектор: ХАЈБЕР, Абдулкадир; режисер: АЛЕКСОВ, Ацо;
сценограф: ХРИСТОВ, Чедо; костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена; композитор: МАСЕВСКИ, Димитар
Актери: БЕЉУР, Ирфан – Мујкан, иганче; БИЛАЛ, Мукерем – Мејра, циганка; МАКСУТ, Ердоан – Циганче;
МАКСУТ, Сузан – Хаска, стара циганка; АЛИ, Незакет
– Рифа, стара циганка; БИЛАЛ, Салаетин – Сејдо,
циган, ќумурџија; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Ханка,
жена на Сејдо; ГРУБИ, Фехми – Рамиќ, брат; ХАСАН,
Шефкет – Рамиќ, брат; ВЕЛИ, Ахмет – Мујкан, циганче; СИПАХИ, Зекир – Мушан; ТАХИР, Ријад – Циганче
Премиера: 31. V 1981 година
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аргатОт сиМан
Автор: АНДРИЌ, Иво; драматург: ДУРСУН, Тарик; режисер: НАУМОВСКИ, Душан Г.; сценограф: ХРИСТОВ,
Чедо; костимограф: ПАТРНОГИЌ, Јелена; избор на
музика: БЕЉАН, Андреј
Актери: БИЛАЛ, Салаетин – Симан; РИФАТ, Ј’лд’з – Марија; СЕЈФУЛА, Љутви – Алекса; НЕБИ, Фирдаус – Васо
Генко; МАКСУТ, Џемаил – Ибрага Колош; СИПАХИ,
Зекир – Мустабеј; НЕБИ, Шерафетин – Претседателот;
ЈАШАР, Мустафа – Судијата; БЕХЏЕТ, Енвер – Драган
Фега; ГРУБИ, Фехми – Зечо; ШАБАН, Наџи – Офицерот; ХАСАН, Шефкет – Гласникот; ХОЏАЛАР, Зекирија
– Полицаец; БЕЉУР, Ирфан – Полицаец; ТАХИР, Ријад
– Полицаец
Техничка екипа: МИХАЈЛОВ, Стојан – технички директор
Премиера: 11. XII 1981 година

1982
МеМет
Автор: БЕЉУР, Ирфан; режисер: ПАНОВСКИ, Наум;
сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф: ДОНЧЕВА,
Елена; избор на музика: БЕЉАН, Андреј
Актери: ХОЏАЛАР, Зекирија – Али, аргат; ТАХИР, Ријад –
Слуга; БИЛАЛ, Мукерем – Жена; СИПАХИ, Зекир –
Ајдин, бунтовник; БЕГОВСКА, Бедиа – Фатиме, љубовница на Хасан; БЕЉУР, Ирфан – Керим, момче; НЕБИ,
Шерафетин – Тахир, дервиш; ХАСАН, Шефкет – Зекир, аргат; РАХМАН, Абдурахман – Маж; ШАБАН,
Наџи – Бекир, момче; БИЛАЛ, Салаетин – Хасан-ага;
МАКСУТ, Сузан – Ајше, неговата жена; КЛИНЧЕ, Атила
– Мемет, синот на Хасан; РИФАТ, Ј’лд’з – Емине, сестра на Хасан, мајка на Мехмет; ГРУБИ, Фехми – Бајрам,
аргат
Техничка екипа: МИХАЈЛОВ, Стојан – технички раководител; РАХМАН, Абдурахман – инспициент; АХМЕТ,
Фејхан – Суфлер
Премиера: 15. I 1982 година; учество на XXVII театарски
игри Стериино позорје на 27. V 1982 година г. како
гости
БаЛаДа За аЛи ОД КеШан
Во реализацијата на претставата учествуваа: Оркестарот
на КУД „Орхан Вели“; соло-гитара: Мехмет МЕХМЕТ;
бас-гитара: Сали СИНАНОВСКИ; тапани: Хидавер
ЏЕМАИЛ; органа: Шенол ИСМАИЛ; Балетската група
од МНТ
Автор: ХАЛДУН, Танер; режисер: СИПАХИ, Зекир;
сценограф: СИПАХИ, Зекир; композитор: НУШ, Алуш;
кореограф: ХУСЕИН, Екрем
Актери: ХУСЕИН, Екрем – Теќе Ќазим; ТАХИР, Ријад –
Селим Тутурутка; БИЛАЛ, Елхаме – Љутфие; СЕЈФУЛА,
Сузан – Хафизе; БИЛАЛ, Мукерем – Жената; РАМАДАН, Факета – Ресмие; ЈАШАР, Мустафа – Али; МАКСУТ, Насер – Новинарот; РАХМАН, Абдурахман – Ихја
Онаран; СЕЈФУЛА, Љутви – Полицаецот; РИФАТ, Едис
– Филиз Онаран; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф –
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Мадам Олга; БЕЉУР, Ирфан – Професорот; МАКСУТ,
Сузан – Сундан; АЛИ, Незакет – Шерифа; БИЛАЛ,
Салаетин – Нури; ХОЏАЛАР, Зекирија – Темељ;
МАКСУТ, Џемаил – Дервиш; ХАСАН, Шефкет – Нијази;
ГРУБИ, Фехми – Дебелиот полицаец; РИФАТ, Ј’лд’з –
Зилха; БЕХЏЕТ, Енвер – Слабиот полицаец; ШАБАН,
Наџи – Рустем Чакалот; ВЕИНЕР, Камил – Булент
Онаран
Техничка екипа: МИХАЈЛОВ, Стојан – технички раководител; АХМЕТ, Фејхан – суфлер; РАХМАН, Абдурахман
– инспициент
Премиера: 26. III 1982 година
ОпаЧКО
Автор: ДАВЧЕВСКИ, Ристо; превод: ЕНГУЛУ, Авни;
режисер: ВЕЛЈАНОВСКИ, Драган; сценограф: ВЕИНЕР,
Камил; костимограф: ВЕИНЕР, Даниела; композитор:
ВРЧАКОВСКИ, Миодраг
Актери: ТАХИР, Ријад – Опачко; ШАБАН, Наџи – Банан;
БЕГОВСКА, Бедија – Даринка; ХАСАН, Шефкет –
Чешало; БЕХЏЕТ, Енвер – Врти; БЕЉУР, Ирфан – Капа;
ХОЏАЛАР, Зекирија – Докторски; РАХМАН, Абдурахман – Чудовиште; БИЛАЛ, Мукерем – Мудринка;
ГРУБИ, Фехми – Мативетер
Премиера: Скопје, 23. V 1982 година
и БОреЦ и пОБеДниК
Во тријазичната изведба учествуваат артистите од
Албанската драма и Турската драма при Театарот на
народностите
Автор: ДИМОВСКИ, Драгољуб; превод: ЕНГУЛУ, Авни;
режисер: АЛЕКСОВ, Ацо; сценограф: МИНОВ, Панче;
Костимограф: РАМА, Исмаил; композитор: МАСЕВСКИ, Димитар
Актери: МАКСУТ, Сузан; БЕГОВСКА, Бедија; БАЈЧИНОВЦИ, Силвана; ЈАШАР, Мустафа; НУРЕДИНИ, Сефедин;
ПИТАРКА, Бехџет; БИЛАЛ, Мукерем; ЌЕРИМИ, Вехби;
БЕЉУР, Ирфан; РЕЏЕПИ, Ајета; ШАБАН, Наџи; ЖУТА,
Асие; ХОЏАЛАР, Зекирија
Премиера: 28. VI 1982 година
сО сиЛа ЛеКар
Автор: МОЛИЕР, Жан Батист Поклен; превод: ОМАЈ,
Сабиха; Режисер: ХРИСТОВ, Димитар; сценограф и
костимограф: ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир; композитор:
ВРЧАКОВСКИ, Миодраг
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Жеронт; БИЛАЛ, Мукерем –
Лусинда, ќерка на Жеронт; ХОЏАЛАР, Зекирија –
Леандер, љубовник на Лусинда; ХАСАН, Шефкет –
Зганарел, маж на Мартина; РИФАТ, Ј’лд’з – Марина,
жена на Зганарел; БЕХЏЕТ, Енвер – Роберт, сосед на
Зганарел; БИЛАЛ, Салаетин – Валер, слуга кај Жеронт;
МАКСУТ, Џемаил – Лука, маж на Жаклин; МАКСУТ,
Сузан – Жаклин, доилка на Жеронт и жена на Лука
Техничка екипа: МИХАЈЛОВ, Стојан – технички раководител; РАХМАН, Абдурахман – испициент, АХМЕТ,
Фејхан – Суфлер
Премиера: Скопје – 17. Х 1982 година
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весеЛите Жени винДЗОрсКи
Автор: ШЕКСПИР, Вилијам; превод: ДУРСУН, Тарик;
режисер: АНГЕЛОВСКИ, Коле; сценограф и костимограф: ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир; Композитор:
МАСЕВСКИ, Димитар
Актери: ЈАШАР, Мустафа – Форд; ШАБАН, Наџи – Пејџ;
ГРУБИ, Фехми – Поп Хју Еванс; СЕЈФУЛА, Љутви – Доктор Кајус, француски лекар; ТАХИР, Ријад – Балфорд,
придружба на Фалстаф; РАХМАН, Абдурахман –
Рагби, слуга на доктор Кајус; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба
– музикант; БИЛАЛ, Мукерем – Ана Пејџ, нејзина
ќерка; БЕХЏЕТ, Енвер – Гостилничар; ХАСАН, Шефкет
– Пистол, придружба на Фалстаф; БЕЉУР, Ирфан –
Сафет, слуга; ВЕЛИ, Ахмет – музикант; ИСМАИЛ,
Шенол – музикант: МАКСУТ, Џемаил – Витез Џон
Фалстаф; НЕБИ, Шерафетин – Шелоу, судија; КЛИНЧЕ,
Атила – Фентон, благородник; СИПАХИ, Зекир –
С`ска, роднина на Шелоу; МАКСУТ, Сузан – Госпоѓа
Форд; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Госпоѓа Пејџ;
БЕГОВСКА, Бедија – Кеклик, домаќинка кај доктор
Клаус; ОЏАЛАР, Зекирија – Ним, придружба на
Фалстаф; ИБРАХИМ, Тамер – музикант
Премиера: 26. XII 1982 година

1983
МаЧОрОт вО ЧиЗМи
Автор: ЃОРЃЕВИЌ, Воин; режисер: СТАНКОВСКИ,
Димитар; сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф:
РАМА, Исмаил; композитор: КОНСТАНТИНОВ, Љупчо
Актери: ИСМАИЛ, Шенол – Лутко; ВЕЛИ, Ахмет – Ердоан;
БИЛАЛ, Мукерем – Старицата; БЕКИР РАДОНЧИЌ,
Зиба – Принцезата; КЛИНЧЕ, Атила – Мачорот Опачко; ШАБАН, Наџи – Дебелко; ТАХИР, Ријад – Старецот;
БИЛАЛ, Салаетин – Кралот
Премиера: 18. II 1983 година
ДаМОКЛОв МеЧ, по повод 20 годишнината од смртта
на Назим ХИКМЕТ
Автор: ХИКМЕТ, Назим; режисер: СТАВРЕВ, Бранко;
сценограф и костимограф: ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир;
композитор: КОНСТАНТИНОВ, Љупчо
Актери: ИСМАИЛ, Шенол – Архитект; БЕКИР РАДОНЧИЌ,
Зиба – Жена му; БИЛАЛ, Салаетин – А. Б.; ШАБАН,
Наџи – Боксер; ГРУБИ, Фехми – Аптекар; ЈАШАР, Мустафа – Син му; НЕБИ, Шерафетин – Судија; БЕГОВСКА,
Бедиа – Неговата ќерка; МАКСУТ, Сузан – Ќерката на
продавачот на бензин; СЕЈФУЛА, Љутви – Менаџерот;
МАКСУТ, Џемаил – Комесарот; СИПАХИ, Зекир – Комесарот; БЕХЏЕТ, Енвер – Слабиот; АЛИ, Незакет –
Старицата; ВЕЛИ, Ахмет – Еден маж
Премиера: Скопје, 12.VI 1983 година – Матична сцена
папУЧар
Автор: СЕЈФУЛА, Љутви; режисер: АНГЕЛОВСКИ, Коле;
сценограф: ЧАДИКОВСКИ, Љубомир; костимограф:
ДОНЧЕВА, Елена; композитор: МАСЕВСКИ, Димитар;

кореограф: ГЕОРГИЕВСКА, Љупка; пијано: СИНАНОВСКИ Бедри
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Џемал-беј; АЛИ, Незакет –
Разија; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Девојката; РАХМАН,
Абдурахман – Осман; ХОЏАЛАР, Зекирија – Полицаец; БЕГОВСКА, Бедија – Девојка од кафеаната; ГРУБИ,
Фехми – Газда; БИЛАЛ, Мукерем – Девојка од кафеаната; ТАХИР, Ријад – Мустафа; ШАБАН, Наџи – Кочо;
СИПАХИ, Зекир – Фаик; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф –
Анамка; ИСМАИЛ, Шенол – Зеко Беј
Техничка екипа: МИХАЈЛОВ, Стојан – технички раководител; АХМЕТ, Фејхан – суфлер; РАХМАН, Абдурахман – инспициент
Премиера: Скопје, 29. VI 1983 година, Куршумли Ан
сЛУги, дипломска претстава на студентот на Белградскиот универзитет БУГАНМИ, Абдулазис (Тунис)
Автор: ИДРИЗ, Јусуф; режисер: БУГАНМИ, Абдулазиз;
сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф: РАМА, Исмаил; композитор: МАСЕВСКИ, Димитар; кореограф:
СТОЈАНОВИЌ, Александар; пијано: СИНАНОВСКИ,
Бедри
Актери: ЈАШАР, Мустафа – Писателот; СЕЈФУЛА, Љутви –
Фарфур; МАКСУТ, Џемаил – Сеид; ТУНА ЕЈУПИ,
Перихан – Првата жена на Сеид; БИЛАЛ, Мукерем –
Втората жена на Сеид; ШАБАН, Наџи – Жената на
Фарфур; ГРУБИ, Фехми – Мртовец; МАКСУТ, Сузан –
Мадам Слобода; ИСМАИЛ, Шенол – Телохранител;
ИБРАХИМ, Тамер – Телохранител; РАХМАН, Абдурахман – Телохранител; ХОЏАЛАР, Зекирија – Телохранител; ТАХИР, Ријад – Телохранител; ХАСАН, Шефкет – Гледач; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Гледач;
БЕЉУР, Ирфан – Гледач
Премиера: 18. XI 1983 година

1984
БОгОМиЛсКа БаЛаДа, претстава со која се одбележува 40-годишнината на АСНОМ
Автор: МАЛЕВСКИ, Владо, сценска адаптација на романот „Она што беше небо“; превод: МАКСУТ, Насер;
адаптација: ЃУРЧИНОВ, Милан и ЗАФИРОВСКИ, Илија;
режија: ЛИЛА, Кемал и ВЕЉАНОВСКИ, Драган;
сценографија: ВЕЉАНОВСКИ, Драган и ЛИЛА, Кемал;
костимографија: ЛИЛА, Кемал и ВЕЉАНОВСКИ, Драган; избор на музика: ВЕЉАНОВСКИ, Драган; сценски
ефекти: ЌАМИЛОВ Румен
Актери: БИЛАЛ, Салаетин – Денко Подземски; ВЕЛИ,
Ахмет – алтернација; ЈАШАР, Мустафа – Наум Фурнаџиев; СИПАХИ, Зекир – Игно Подземски; МАКСУТ,
Џемаил – алтернација; МАКСУТ, Сузан – Русенка;
ШАБАН, Наџи – Командантот; КЛИНЧЕ, Атила – Бошко; ХОЏАЛАР, Зекирија – Трпе; АЛИ, Незакет – Домаќинката; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Девојката од
корзо; ИСМАИЛ, Шенол – Ранетиот; ИБРАХИМ, Тамер
– Партизан
Премиера: 24. II 1984 година
117
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МОстОт на Честа
Автор: МЕРЏАН, Хасан; режисер: ПАНОВСКИ, Наум;
сценограф и костимограф: БАЈРАМ, Газанфер;
Композитор: ДИМУШЕВСКИ, Никола
Актери: ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Насип, сопруга на Сали;
КАСО, Елјеса – Аслан; ВЕЛИ, Ахмет – Сами, постар
брат на Аслан; МАКСУТ, Ердоан – Сали, постар брат
на Аслан; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Намуз, свршеница на Аслан; БЕГОВСКА, Бедиа – Ираз, сопруга на
Сами; ШАБАН, Наџи – Мемет, вујко на Намуз; БИЛАЛ,
Салаетин – Рамиз, веслач; СИПАХИ, Зекир – Дедото,
најстариот човек на селото; НЕБИ, Шерафетин –
Мухтар, селски старешина; БЕЉУР, Ирфан – Телал;
ХОЏАЛАР, Зекирија – Прва сенка; ТАХИР, Ријад – Втора сенка; БИЛАЛ, Мукерем – Силуета на невеста; ХАСАН, Шефкет – Ѕидар; ГРУБИ, Фехми – Ѕидар; ИСМАИЛ, Шенол – Народ; ИБРАХИМ, Тамер – Народ; МЕФАИЛ, Зухаљ – Народ; БИЛБАНИ, Зада – Народ; ДУШКИ, Рукие – Народ
Премиера: 20. V 1984 година
аЛиШ
Автор: СУЛЕЈМАН, Хусеин; режисер: СЕЈФУЛА, Љутви;
Сценограф: ИВАНОВСКИ, Методија Менде
Актери: БЕГОВСКА, Бедија – Зејнеп; АЛИ, Незакет – Назли;
СЕЈФУЛА, Љутви – Али-ага; ЈАШАР, Мустафа – Алиш;
НЕБИ, Шерафетин – Осман-ага; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан
– Зелиха; ШАБАН, Наџи – Гостилничарот; ГРУБИ, Фехми – Мехмет-ага; ХОЏАЛАР, Зекирија – Момчето; БИЛАЛ, Мукерем – Ѓулбахар
Премиера: 29. IX 1984 година
ЛУДата еМина
Автор: УЧКАН, Х. Васви; лектор: КИРАТЛИ, Махмуд; режисер:
ЛИЛА, Кемал; сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф;
ЛИЛА, Кемал; избор на музика: ЕНГУЛУ, Авни
Актери: СИПАХИ, Зекир – Кадир, маж на Фазиле; ЈАШАР,
Мустафа – Али Чавуш, чувар; ШАБАН, Наџи – Првиот
човек; ИБРАХИМ, Тамер – Хасан, син на Ганиме;
ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Емина; БИЛАЛ, Салаетин – Мехмет, сосед; АЛИ, Незакет – Донду, сосетка;
БЕГОВСКА, Бедија – Ајше, сосетка на Емина; БИЛАЛ,
Мукерем – Ганиме, втората ќерка; БЕКИР РАДОНЧИЌ,
Зиба – Зејнеп, третата ќерка; ХОЏАЛАР, Зекирија –
Ахмет, маж на Ганиме; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Ајше,
сосетка на Емина; МАКСУТ, Сузан – Аккадин, сосетка
на Емина; ВЕЛИ, Ахмет – Вториот човек
Премиера: 23. XII 1984 година

Актери: ШАБАН, Наџи – Иван Кузмиќ Шпекин, управник
на поштата; КЛИНЧЕ, Атила – Болчински; СИПАХИ,
Зекир – Осип, негов слуга; ХАСАН, Шефкет – Свистунов, полицаец; СЕЈФУЛА, Љутви – Дмухановски,
градоначалник; БЕГОВСКА, Бедија – Ана Андреевна,
негова жена; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Марија Антоновна, негова ќерка; ЈАШАР, Мустафа – Хлепов,
училиштен инспектор; МАКСУТ, Џемаил – ЛјапкинТјапкин, судија; АЛИ, Незакет – Артемиј Филипович
Землјаника, управник на болница; БЕХЏЕТ, Енвер –
Допчински; БИЛАЛ, Салаетин – Хлестаков; ГРУБИ,
Фехми – Хибнер, околиски лекар; ВЕЛИ, Ахмет –
Мишка, момок на градоначалникот
Премиера: 10. II 1985 година
тОМ сОер
Автор: ТВЕН, Марк; лектор: КИРАТЛИ, Махмуд; Режисер:
НЕБИ, Шерафетин; сценограф и костимограф: БАЈРАМ, Газанфер; избор на музика: САБИТ, Ахмет
Актери: НЕБИ, Шерафетин – Доктор Вилијамс; БИЛАЛ,
Мукерем – Тетка Поли; ТАХИР, Ријад – Том Соер; РАХМАН, Суат – Сид, брат на Том; АЛИ, Незакет – Госпоѓа
Конрад, мајка на Беки; КЛИНЧЕ, Атила – Шерифот;
КАСО, Елјеса – Шерифот; ИБРАХИМ, Тамер – Претседателот; БЕЉУР, Ирфан – Претседателот; ИСМАИЛ,
Шенол – Хак; ХОЏАЛАР, Зекирија – Фистик; ВЕЛИ,
Ахмет – Шишко; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Беки; ШАБАН, Наџи – Индијанецот Џо; ХАСАН, Шефкет – Немиот, другар на Џо; БЕГОВСКА, Бедија – Госпоѓа Харпер;
МАКСУТ, Сузан – Госпоѓа Петер; ГРУБИ, Фехми –
Даглас, таткото на Хак; УЈАКОВИЌ, Селда – Мери
ИБРАХИМ, Танкут – Мечка; РАХМАН, Абдурахман –
Индијанец
Премиера: 22. III 1985 година
раШеЛа
Автор: НЕБИ, Шерафетин; лектор: КИРАТЛИ, Махмуд;
режисер: ПАНОВСКИ, Наум; соработник на режисерот: БЕЉУР, Ирфан; сценограф и костимограф: БАЈРАМ, Газанфер; композитор: ДИМУШЕВСКИ, Кокан
Актери: РАХМАН, Абдурахман – Војник; АХМЕТ, Фејхан –
Записничар; СИПАХИ, Зекир – Аврам; БЕГОВСКА,
Бедија – Викторија; БИЛАЛ, Мукерем – Рашела 1;
БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Рашела 2; ИСМАИЛ, Шенол
– Давид; КЛИНЧЕ, Атила – Ќани 1; КАСО, Елјеса – Ќани
1; ХОЏАЛАР, Зекирија – Ќани 2; ВЕЛИ, Ахмет – Кирче;
ГРУБИ, Фехми – Нури; ШАБАН, Наџи – Тој 1; ТАХИР,
Ријад – Тој 2; ХАСАН, Шефкет – Реџеп; ИБРАХИМ,
Танкут – Војник; РИФАТ, Ј’лд’з – Логораш
Премиера: 5. V 1985 година

1985
ревиЗОр
Автор: ГОГОЉ, В. Н; превод: ЏЕВДЕТ, Мелих Андај;
лектор: КИРАТЛИ, Махмуд; режисер: СТАВРЕВ, Бранко; соработник на режисерот: МАКСУТ, Џемаил; сценограф и костимограф: ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир;
композитор: КОНСТАНТИНОВ, Љупчо
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прОКЛета авЛиЈа
Автор: АНДРИЌ, Иво; превод: КИРАТЛИ, Махмуд;
драматург и режисер: ГЕОРГИЕВСКИ, Љубиша;
сценограф и костимограф: ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир;
избор на музика: БЕЉАН, Андреј
Актери: СЕЈФУЛА, Љутви – Караѓоз; ЈАШАР, Мустафа –
Петар; БИЛАЛ, Салаетин – Ќамил; СИПАХИ, Зекир –
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Хаим; МАКСУТ, Џемаил – Велики; ГРУБИ, Фехми – Киркор; ШАБАН, Наџи – Заим; КЛИНЧЕ, Атила – Софта;
ИСМАИЛ, Шенол – Софта; ХАСАН, Шефкет – Старешина; ВЕЛИ, Ахмет – Затвореник; КАСО, Елјеса – Затвореник; ТАХИР, Ријад – Затвореник; ХОЏАЛАР, Зекирија – Затвореник; БЕГОВСКА, Бедија – Привидение; БИЛАЛ, Мукерем – Привидение; ИБРАХИМ,
Танкут – Стражар; БЕЉУР, Ирфан – Молител; РИФАТ,
Ј’лд’з – Привидение; РАХМАН, Абдурахман – Стражар
Премиера: Скопје, 29. IX 1985 година, Матична сцена
ЧеШеЛ
Автор: ХАЏИЌ, Фадил; лектор: КИРАТЛИ, Махмуд;
режисер: АЛЕКСОВ, Ацо; соработник на режисерот:
МАКСУТ, Џемаил; сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф: АЛЕКСОВ, Ацо; избор на музика: БЕЉАН,
Андреј
Актери: ЈАШАР, Мустафа – Иво Скок; МАКСУТ, Сузан –
Ана Скок; ИСМАИЛ, Шенол – Свен; РИФАТ, Ј’лд’з –
Катица Кунштек; БИЛАЛ, Мукерем – Олга; КАСО,
Елјеса – Тонко; ШАБАН, Наџи – Правник; ТУНА ЕЈУПИ,
Перихан – Ружа Томиќ; ВЕЛИ, Ахмет – Шофер; БЕКИР
РАДОНЧИЌ, Зиба – Девојка на Свен
Премиера: Скопје, 27. XII 1985 година, Подрум сцена

1986
пипа-ритиМ
Автор: ПЛАВЕВСКИ, Владимир; превод: КИРАТЛИ,
Махмуд; Режисер: БУРХАН, Рахим; сценограф:
ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир; костимограф: ТОДОРОВАМЛАДЕНОВИЌ, Зорица; кмпозитор: САИД, Хустреф
Актери: РИФАТ, Исмаил – Шенол; БИЛАЛ, Салаетин –
Управникот Тојфел Волкански; РИФАТ, Ј’лд’з – Стела,
негова ќерка; СИПАХИ, Зекир – Давид; БЕЉУР, Ирфан
– Матеј; КАСО, Елјеса – Виктор Горбов; ШАБАН, Наџи
– Оскар Донован; ХОЏАЛАР, Зекирија – Дервишот
Ерол; ГРУБИ, Фехми – Анатол, пациент; БЕКИР
РАДОНЧИЌ, Зиба – Лина, пациент; ТАХИР, Ријад;
БИЛАЛ, Мукерем; ВЕЛИ, Ахмет
Премиера: 20. II 1986 година
МаЛите гОЛеМи ЉУБОви
Автор: БЕГОВСКА, Бедија; лектор: КИРАТЛИ, Махмуд;
режисер: ХРИСТОВ, Димитар; сценограф: ПЕТКОВСКА, Јана; костимограф: ЈОВАНОВСКА, Цветанка;
композитор: КОСТОВ, Кире; кореограф: БАТАЛОВСКИ, Тони
Актери: ЈАШАР, Мустафа – Мажот на Ајтен; БЕЉУР,
Ирфан – Ученик; РИФАТ, Ј’лд’з – Ајтен; КАСО, Елјеса –
Јалчин; ВЕЛИ, Ахмет – Ерол; ХАСАН, Шефкет – Шишко;
ИСМАИЛ, Шенол – Џо; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Сема;
БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Сузан; БИЛАЛ, Мукерем –
Лејла; ШАБАН, Наџи – Поштарот; МАКСУТ, Сузан –
Ајше; АЛИ, Незакет – Учителката; БИЛАЛ, Салаетин –
Таткото на Ерол; ТАХИР, Ријад – Ученик
Премиера; Скопје, 04. IV 1986 година, Матична сцена

ЈерМа
Автор: ЛОРКА, Федерико Гарсија; режисер: ПОП ЃОРЧЕВ,
Богдан; сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф:
ДОНЧЕВА, Елена; композитор: КОСТОВ, Кире – автор
на сонговите; избор на музика: БЕЉАН, Андреј
Актери: БЕГОВСКА, Бедија – Јерма; БЕКИР РАДОНЧИЌ,
Зиба – Марија, маскирана жена; БИЛАЛ, Салаетин –
Хуан; ШАБАН, Наџи – Виктор; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Долорес; БИЛАЛ, Мукерем – Перачка; КЕЧ
ХАСАН, Наџие – Перачка; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Перачка, жена; КАСО, Елјеса – Маскиран маж; БИЛАЛ,
Елхаме – Золва; РЕЏЕПИ, Ајета – Золва; ХАСАН, Шефкет – Човек; БИЛАЛ, Едип – Дете; БЕЉУР, Ирфан – Човек; АЈДИН, Бекир – Дете; ИБРАХИМ, Тамер – Човек;
ХАСАН, Булент – Дете; АЛИ, Незакет – Старица
Премиера: 09. Х 1986 година
прОтеКЦиЈа
Автор: НУШИЌ, Бранислав; превод: ЗЕКЕРИЈА, Неџати;
режисер, сценограф и костимограф: СТАВРЕВ,
Бранко
Актери: МАКСУТ, Џемаил – Апашот, Министерот; ИСМАИЛ, Шенол – Драгиња; БЕЉУР, Ирфан – Персида;
СЕЈФУЛА, Љутви – Управник, Аќим Кукиќ; ЈАШАР,
Муневар – Савета; КЛИНЧЕ, Атила – Јулка; СИПАХИ,
Зекир – Нучиќ, Светислав; ГРУБИ, Фехми – Манојло;
КАСО, Елјеса – Јованка; МАКСУТ, Ердоан – Младен;
ШАБАН, Наџи – Сава Савиќ; ШЕФКЕТ, Емрула –
Момокот; ТАХИР, Ријад – Администратор; ИБРАХИМ,
Тамер – Жандарм; ХОЏАЛАР, Зекирија – Жандарм;
ВЕЛИ, Ахмет – Жандарм; МАКСУТ, Сузан – Хор; БЕГОВСКА, Бедија – Хор; РИФАТ, Ј’лд’з – Хор; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Хор; БИЛАЛ, Мукерем – Хор; КЕЧ ХАСАН, Наџие – Хор
Премиера: 26. Х 1986 година
УБиЈ Ме ДУШиЧКе
Автор: НЕСИН, Азис; режисер: БИЛАЛ, Салаетин;
сценограф: МИХАЈЛОВ, Стојан; избор на музика:
БЕЉАН, Андреј
Актери: АЛИ, Незакет – Диха; НЕБИ, Шерафетин –
Инкасатор; КАСО, Елјеса – Млад инкасатор; ЛОЗАНАПРЕКИЌ, Мушереф – Сиен
Техничка екипа: РИФАТ, Ј’лд’з – суфлер; БУШИ, Фахредин
– тон-мајстор; ИСМАИЛ, Кемал – реквизита; ИБРАХИМ, Танкут – реквизита; РАХМАН, Абдурахман –
инспициент
Премиера: Скопје, 28. XII 1986 година, Подрум сцена

1987
Капетан ЏОн пипЛФОКс
Автори: РАДОВИЌ, Душан и БЕЛОВИЌ, Мирослав; превод: ХОЏАЛАР, Лејла; режисер: АНГЕЛОВСКИ, Коле;
сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф: ЗДРАВЕВ,
Ѓорѓи; композитор: ЛЕБ И СОЛ; кореограф: АНЃУШЕВА, Викторија
119

03 del kast listi FINAL q8:Layout 1 20.01.2010 19:30 Page 120

Актери: БИЛАЛ, Салаетин – Капетан Џон Пиплфокс;
ТАХИР, Ријад – Арчибалд; ИСМАИЛ, Шенол – Сајланс;
ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Ланабој; МАКСУТ, Ердоан –
Теодор Рум; БЕЉУР, Ирфан – Адмиралот; ЈАШАР,
Мустафа – Секира; ШАБАН, Наџи – Желка; ИБРАХИМ,
Тамер – Роберт Смајл; ХОЏАЛАР, Зекирија – Пудинг
Џо; БЕГОВСКА, Бедија – Капетан Фокс Џонсон,
Пештерата; СИПАХИ, Зекир – Убавиот Смит; ВЕЛИ,
Ахмет – Роберт Смајл; КАСО, Елјеса – Оливер Тимиди;
КЕЧ ХАСАН, Наџие – Брзозборлеста жена; ХАСАН,
Шефкет – Големиот гусар; БИЛАЛ, Мукерем –
Чудовиште; КЛИНЧЕ, Атила – Коновал
Премиера: Скопје, 5. III 1987 година
КОШтана
Автор: СТАНКОВИЌ, Борислав; превод: ЗЕКЕРИЈА,
Неџати; режисер: ЛИЛА, Кемал; соработник на
режисерот: КЛИНЧЕ, Атила; сценограф и костимограф: ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир; избор на музика:
БЕЉАН, Андреј; кореограф: МИЛОСАВЛЕВА, Олга
Актери: ЈАШАР, Мустафа; КАСО, Елјеса; ИБРАХИМ, Тамер;
СИПАХИ, Зекир; СЕЈФУЛА, Љутви; ХАСАН, Шефкет; АЛИ,
Незакет; ШАБАН, Наџи; МАКСУТ, Ердоан; ТАХИР, Ријад;
ИСМАИЛ, Шенол; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф; РИФАТ,
Ј’лд’з; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан; КЕЧ ХАСАН, Наџие; БЕГОВСКА, Бедија; МАКСУТ, Сузан; ВЕЛИ, Ахмет
Премиера: 11. VI 1987 година
прОеКт: приКаЗна ШтО ЗБОрУва За патУваЊетО
Автор: ИТАЛИ ВАН, Жан Клод; режисер: ПАНОВСКИ,
Наум; сценограф и костимограф: БАЈРАМ, Газанфер;
композитор: ХОЏАЛАР, Зекирија
Актери: РИФАТ, Ј’лд’з; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан; БИЛАЛ,
Мукерем; КЕЧ ХАСАН, Наџие; КЛИНЧЕ, Атила;
МАКСУТ, Ердоан; ТАХИР, Ријад; ХАСАН, Шефкет;
ХОЏАЛАР, Зекирија; ИСМАИЛ, Шенол; ВЕЛИ, Ахмет
Премиера: 15. Х 1987 година; за настапот на Фестивалот
на алтернативниот театар во Титоград (5. III 1988
година г.) mузиката ја компонираше ХОЏАЛАР,
Зекирија во соработка со режисерот и актерите
ХУрМУЗ и неЈЗините сеДУМ МаЖи
Автор: ШАНДИЛ, Садик; режисер: УЛУДАГ, Енгин; соработник на режисерот: БЕЉУР, Ирфан; сценограф:
ДИМАНОВСКИ, Максим; костимограф: ПАТРНОГИЌ,
Јелена; композитор: ИБРАХИМ, Џенгис
Актери: ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Хурмуз; АЛИ, Незакет –
Сафиназ; ЈАШАР, Мустафа – д-р Хусреф; СИПАХИ, Зекир – Х`з`р Реиз, капетан; ШАБАН, Наџи – Берберот
Хасан; ХАСАН, Шефкет – Мемо, чуварот; ТАХИР, Ријад
– Халач Рустем; БИЛАЛ, Салаетин – Омер Фишек; ХОЏАЛАР, Зекирија – Али, офицерот; ИСМАИЛ, Шенол –
Али, офицерот; БЕГОВСКА, Бедија – Хава; МАКСУТ,
Сузан – Нурија – Рукија; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф –
Анамката мајка; МАКСУТ, Џемаил – Кади-ефендија;
ВЕЛИ, Ахмет – Торик; БИЛАЛ, Мукерем – Жена; КЕЧ
ХАСАН, Наџие – Жена; ГРУБИ, Фехми – Писар; ИБРАХИМ, Тамер – Писар; КЛИНЧЕ, Атила – Наратор; МАК120

СУТ, Ердоан – Наратор
Премиера: 26. XII 1987 година

1988
ЖениЧКи
Автор: ЏУЏЕНОГЛУ, Тунџер; режисер: СИПАХИ, Зекир;
сценограф: МИНОВ, Панче; избор на музика:
ИСМАИЛ, Шенол
Актери: ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Инџи; АЛИ, Незакет –
Хајрие; ШАБАН, Наџи – Апо; КЛИНЧЕ, Атила – Парлак;
БИЛАЛ, Салаетин – Чуварот Ружди; СИПАХИ, Зекир –
Хусаметин; ХОЏАЛАР, Зекирија – Стки; МАКСУТ, Ердоан – Муштерија; ВЕЛИ, Ахмет – Муштерија; ТАХИР,
Ријад – Муштерија; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф –
Мехтап; БЕГОВСКА, Бедија – Нериман
Премиера: Скопје, 19. II 1988 година, Подрум сцена
насМевКата Да иМ Ја пОДариМе на ДеЦата
Автор: МЕРЏАН, Хасан; режисер: ЛИЛА, Кемал;
сценограф: ЛИЛА, Кемал; избор на музика: ИСМАИЛ,
Шенол
Актери: БЕЉУР, Ирфан; ХАСАН, Шефкет; ТАХИР, Ријад;
МАКСУТ, Ердоан; ИСМАИЛ, Шенол; ХОЏАЛАР, Зекирија; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан;
КЛИНЧЕ, Атила; ВЕЛИ, Ахмет; БИЛАЛ, Мукерем
Премиера: Скопје, 10. III 1988 година
МагБет
Автор: ШЕКСПИР, Вилијам; лектор: ДЕНИЗ, Емел и АЛИЏУМКАР, Џанан, соработник; драматург: БЕЉУР,
Ирфан; режисер: БУРХАН, Рахим; сценограф: МИНОВ,
Панче; костимограф: ДОНЧЕВА, Елена; композитор:
Хустрев Саид; кореограф: СЛАНЕВА, Јагода
Актери: ШАБАН, Ерџан – Синот на Магдаф; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Леди Магбет; НИЗАМОВА-МУХИЌ,
Анастазија – Леди Магбет; БИЛАЛ, Мукерем – Вештерка; КЕЧ ХАСАН, Наџие – Вештерка; МУСТАФА,
Руиш – Вештерка; РАХМАН, Абдурахман – Музичар;
ГРУБИ, Фехми – Данкан; ВЕЛИ, Ахмет – Малколм; ИСМАИЛ, Шенол – Доналбеин; ЈАШАР, Мустафа – Магбет; КЛИНЧЕ, Атила – Магбет; ШАБАН, Наџи – Банко;
ХОЏАЛАР, Зекирија – Магдаф; КАСО, Елјеса – Ленокс;
ХАСАН, Шефкет – Рос; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Леди
Магдаф; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Вештерка; БЕЉУР,
Ирфан – Убиец; ТАХИР, Ријад – Убиец
Премиера: 22. VI 1988 година, во рамките на Скопско
лето, на Сцената на Театарот
ДневниК на стравОт
Драматизација на романот АЛ ХАЛАЏ од трилогијата
ИСТОЧЕН ДИВАН од Џевад Карахасан
Автор: КАРАХАСАН, Г.; превод: ХОЏАЛАР, Лејла; драматург: СОПИ, Агим; ИСМАИЛ, Ѓунер; режисер: СОПИ,
Агим; сценограф: ИБРАХИМ, Беди; костимограф:
ДОНЧЕВА, Елена; композитор: ШЕХУ, Башким;
кореограф: СЛАНЕВА, Јагода
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Актери: МАКСУТ, Џемаил – Ал Халаџ; БИЛАЛ, Салаетин –
Газван; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Рабија; СЕЈФУЛА,
Љутви – Големиот Везир; ЈАШАР, Мустафа – Принцот
Хасан; ШАБАН, Наџи – Мансур; МЈАКУ, Бајруш – д-р
Танаби; МАКСУТ, Ердоан – Управникот на Басра; ИБРАХИМ, Тамер – Затвореник; КАСО, Елјеса – Ибн Теваб; КЛИНЧЕ, Атила – Ученикот на д-р Танаби; ТАХИР,
Ријад – Берид; ИБРАХИМ, Танкут – Затвореник;
РЕЏЕПИ, Ајета – Самовила; АЛИ, Незакет – Сопругата
на Суфијан; ГРУБИ, Фехми – Суфијан; ВЕЛИ, Ахмет –
Ибан Сабах; БЕЉУР, Ирфан – Кројачот; БИЛАЛ,
Мукерем – Самовила; ИСМАИЛ, Шенол – Берид;
ИСМАИЛ, Кемал – Затвореник; РАХМАН, Абдурахман
– Чувар на затворот; КЕЧ ХАСАН, Наџие – Нивната
ќерка; ХАСАН, Шефкет – Имамот; СИПАХИ, Зекир –
Хусеин Ар Рази; ХОЏАЛАР, Зекирија – Тајниот Берид
Премиера; 25. XI 1988 година

мограф: АСИМ, Мустафа; избор на музика: ХОЏАЛАР,
Зекирија; пијано-илустрација; Аида ШАБАНИ
Актери: АЛИ, Незакет – Свекрва, селанка; КЛИНЧЕ, Атила
– Офицер, готвач; МАКСУТ, Сузан – Инжинерката
Кате, дадилката; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф –
Капларот; БИЛАЛ, Салаетин – Аздак; БИЛАЛ, Мукерем
– Валиница, селанка; ШАБАН, Наџи – Дебелиот
принц, старица; МУСТАФА , Руиш – Собарица, Лодовика; ИСМАИЛ, Шенол – Војник; ИБРАХИМ, Тамер –
Офицер; РЕЏЕПИ, Ајета – Кипот на правдата; БЕГОВСКА, Бедиа – Груша; ЈАШАР, Мустафа – Симин, Секретар, селанец; МАКСУТ, Ердоан – Лекарот, младинец; КАСО, Елјеса – Писателот; МАКСУТ, Џемаил –
Селанец, поп, валијата; СИПАХИ, Зекир – Аѓутант,
Јусуф; ХАСАН, Шефкет – Лекар, свирач, адвокат;
МУСТАФА, Сухад – Сеизот, војник; ТАХИР, Ријад –
Војник; БЕЉУР, Ирфан – Офицер; НУРЕДИНИ, Бекир –
Полицаецот Шаба; КЕЧ, Ебру – Малата Мишел
Премиера: Скопје, 16. III 1989 година

1989
БеЛОтО ЦиганЧе
Автор: ПОДГОРЕЦ, Видое; превод: ЕНГУЛУ, Авни;
режисер: АЛЕКСОВ, Ацо; сценограф: МИНОВ, Панче;
костимографи: РУСТЕМИ, Бурхан и АЛЕКСОВ, Ацо;
композитор: МАСЕВСКИ, Димитар; кореограф:
АЛЕКСОВ, Ацо
Актери: ВЕЛИ, Ахмет – Тарун; МАКСУТ, Џемаил – Баба
Мулон; ЈАШАР, Мустафа – алтернација; СИПАХИ,
Зекир – Рамо; МУСТАФА , Руиш – Ажа; КАСО, Елјеса –
Базел; МАКСУТ, Сузан – Хенза; МАКСУТ, Ердоан –
Рапуш; КЕЧ ХАСАН, Наџие – Насија; БЕЉУР, Ирфан –
Кусиот; АЛИ, Незакет – Неговата сопруга; ТАХИР,
Ријад – Пегавиот; ХАСАН, Шефкет – Полјакот; КЛИНЧЕ, Атила – Санде; ИБРАХИМ, Тамер – Кире; ШАБАН,
Наџи – Демир; МУСТАФА, Сухад – Селанецот; БИЛАЛ,
Мукерем – Невестата; ИСМАИЛ, Шенол – Исо; ХОЏАЛАР, Зекирија – Циганот; РАХМАН, Абдурахман –
Вториот циган; АХМЕТ, Филиз – Дете; РУСТЕМ, Емсал
– Дете; ШАБАН, Ерџан – Дете
Премиера: Скопје, 22. XII 1989 година
сЛУгинКи
Автор: ЖЕНЕ, Жан; драматург: СТЕВАНОВИЌ, Маја;
режисер: КОВАЧЕВИЌ, Александра; сценограф:
АНДРЕЕВСКА, Нарциса; костимограф: АНДРЕЕВСКА,
Нарциса; Избор на музика: ШЕХУ, Башким; кореограф: СЛАНЕВА, Јагода
Актери: МАКСУТ, Сузан – Клер; БЕГОВСКА, Бедиа –
Соланж; БИЛАЛ, Мукерем – Госпоѓата
Премиера: Скопје, 13. I 1989 година, Подрум сцена;
настап на Фестивалот на алтернативниот театар во
Титоград, 7–8 III 1990 година г.
КавКасКи КрУг сО КреДа
Автор: БРЕХТ, Бертолт; режисер: ЕРТЕН, Јуџел; соработници на режисерот: КАСО, Елјеса; БИЛАЛ, Мукерем и
ШАБАН, Наџи; сценограф: АСИМ, Мустафа; кости-

КЛинЧ
Автор: СТЕФАНОВСКИ, Горан; режисер: МУСТАФА, Сухад
Актери: МУСТАФА , Руиш; МУСТАФА, Сухад; КАСО, Елјеса;
БЕЉУР, Ирфан; ДЕНИЗ, Емел
Премиера: 27. III 1989 година
ДневниК на ЛУДиОт
Автор: ГОГОЉ, В. Н.; режисери: ЈАКУПИ, Ахмет и МАКСУТ,
Ердоан; соработник на режисерот: МУСТАФА, Сухад;
Костимограф: МАКСУТ, Ердоан; избор на музика:
ИСМАИЛ, Шенол; кореограф: МАКСУТ, Ердоан
Актери: МУСТАФА, Руиш; МАКСУТ, Ердоан
Премиера: Скопје, 27. V 1989 година, Подрум сцена
КЛеМентОвиОт паД
Автор: ЈАНЧАР, Драго; режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф: ДОНЧЕВА, Елена;
избор на музика: БЕЉАН, Андреј; кореограф:
БАТАЛОВСКИ, Тони
Актери: КАСО, Елјеса – Клемент; КЛИНЧЕ, Атила – Грегор;
БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Милка; БИЛАЛ, Мукерем –
Соња; СИПАХИ, Зекир – Професорот; МАКСУТ,
Ердоан – Игнац; ШАБАН, Наџи – Алберт; ИБРАХИМ,
Тамер – Танчарот
Премиера: 17. XI 1989 година

1990
ЖивКО ШтО Живее, ШтО не Живее
Автор: НЕСИН, Азиз; режисер: ИШИК, Кенан;
соработници на режисерот: КАСО, Елјеса и ШАБАН,
Наџи; сценограф: АСИМ, Мустафа; костимограф:
ГЕОРГИЕВСКА – ЈОВАНОВСКА, Мери; избор на
музика: Тимур Селџук, во изведба на пијано на Дилек
РЕЏЕП; кореограф: БАТАЛОВСКИ, Тони
Актери: БИЛАЛ, Мукерем – Затвореник; КЕЧ ХАСАН, Наџие – Затвореник; ХАСАН, Шефкет – Затвореник;
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МУСТАФА, Сухад – Затвореник; БЕГОВСКА, Бедија –
Затвореник; ГРУБИ, Фехми – Затвореник; ХОЏАЛАР,
Зекирија – Затвореник; ВЕЛИ, Ахмет – Затвореник;
ИБРАХИМ, Тамер – Затвореник; ТАХИР, Ријад – Затвореник; КЛИНЧЕ, Атила – Затвореник; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Затвореник; БИЛАЛ, Салаетин – Затвореник; ЈАШАР, Мустафа – Затвореник; СИПАХИ, Зекир –
Затвореник; БЕЉУР, Ирфан – Затвореник; ЛОЗАНАПРЕКИЌ, Мушереф – Затвореник; МАКСУТ, Џемаил –
Затвореник; АЛИ, Незакет – Затвореник; МАКСУТ, Сузан – Затвореник; ШАБАН, Наџи – Затвореник; КАСО,
Елјеса – Затвореник; НУРЕДИНИ, Бекир – Затвореник
Идејно решение за плаката и програма: АСИМ, Мустафа;
корепетитор: ИБРАХИМ, Џенгис
Премиера: Скопје, 31. III 1990 година; Театарски игри
„Војдан Чернодрински“, V 1990 година г., награда за
најдобра претстава во целина

Актери: КЛИНЧЕ, Атила – Хаџи Бекташ Вели; КЕЧ ХАСАН,
Наџие – Ѓул Хатун; БИЛАЛ, Мукерем – Бал`м; ИСМАИЛ, Шенол – Телал; БИЛАЛ, Салаетин – Таптук Емре;
МАКСУТ, Џемаил – Мула; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф
– Мајка; МУСТАФА , Руиш – Калфа; ГРУБИ, Фехми –
Еснаф; ТАХИР, Ријад – Еснаф; МУСТАФА, Сухад – Чауш;
АЛИ, Незакет – Мајка; МАКСУТ, Ердоан – Дервиш;
МАКСУТ, Сузан – Ана Кадин; КАСО, Елјеса – Јунус
Емре; ЈАШАР, Мустафа – Таптук Емре; БАЈРАКТАРИ,
Мехди – Халил-ага; СИПАХИ, Зекир – Дели Еми;
ХОЏАЛАР, Зекирија – Телал; БЕЉУР, Ирфан – Еснаф;
ХАСАН, Шефкет – Дервиш; ИБРАХИМ, Тамер – Јусуф;
ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Иљван К`з
Премиера: Скопје, 22. III 1991 година

ОстрОв, проектот е работен во соработка на Министерство за култура на Република Турција.
Автор: ФУГАРД, Атхолд; режисер: ЕРТЕН, Јуџел; сценограф: ИБРАХИМ, Беди – сценски, светлосни и звучни
ефекти; костимограф: ИБРАХИМ, Беди
Актери: КЛИНЧЕ, Атила – Винстон; КАСО, Елјеса – Џон
Премиера: Скопје, 20.XII 1990 година, eкспериментален
проект игран во товарниот лифт во Tеатарот

арДеЛ иЛи Маргарита
Автор: АНУИ, Жан; режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф:
АСИМ, Мустафа; костимограф: АСИМ, Мустафа
Актери: ШАБАН, Наџи – Генерал; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан –
Контеса; СИПАХИ, Зекир – Конт; ЈАШАР, Мустафа –
Вилардие; ИБРАХИМ, Тамер – Николас; МАКСУТ, Сузан – Жената на генералот; КЕЧ ХАСАН, Наџие – Наталија; АХМЕТ, Филиз – Мариа Кристин; ШАБАН, Ерџан
– Тото; МУСТАФА , Руиш – Ада
Премиера: 18. I 1992 година

1992

1991
КартОнсКа КУтиЈа
Автор: БЕЉУР, Ирфан; режисер: БРЕЗОВЕЦ, Бранко;
сценограф: ИБРАХИМ, Беди; костимограф: БРЕЗОВЕЦ, Бранко; композитор: НЕГРА, Кавис; кореограф:
КНЕЗ, Јасна
Актери: ЈАШАР, Мустафа – Продавач; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ,
Мушереф – Жената; НУРЕДИНИ, Бекир – Аднан;
ЧУКИЌ, Мимоза – Девојчето; КЛИНЧЕ, Атила – Полицаецот; КАСО, Елјеса – Дервиш; БИЛАЛ, Салаетин –
Сабит; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Таткото; БЕГОВСКА,
Бедија – Несрин; БИЛАЛ, Мукерем – Хава
Техничка екипа: АХМЕТ, Фејхан – суфлер; САБИТ, Ахмет –
светло; БУШИ, Фахредин – тон; ИБРАХИМ, Танкут –
реквизита; ИСМАИЛ, Кемал – реквизита; РАХМАН,
Абдурахман – испициент; ИБРАХИМ, Рамадан –
видео-филм
Премиера: Скопје, 18. I 1991 година; гостување во
Анкона (Италија) во VI 1991 година
ЈУнУс еМре, проектот во рамките на традиционалната
соработка со Државниот Театар на Р. Турција и по
повод 700 г. од раѓањето на ЈУНУС ЕМРЕ (УНЕСКО)
Автор: БИЛГИНЕР, Реџеп; режисер: АЛНИАЧИК, Раик;
соработник на режисерот: КЛИНЧЕ, Атила; музички
соработник: ИСМАИЛ, Шенол; плакат и програма:
АСИМ, Мустафа; сценограф: ИБРАХИМ, Беди; костимограф: ДОНЧЕВА, Елена; композитор: ОРИЃАНСКИ,
Златко; кореограф: СЛАНЕВА, Јагода
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ЗОШтО
Автор: СПАСЕ, Стерјо; превод: БИЛАЛ, Салаетин;
режисер: ФАНКО, Серафин; сценограф и
костимограф: ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир; избор на
музика: ШЕХУ, Башким
Актери: КАСО, Елјеса; КЛИНЧЕ, Атила; БИЛАЛ, Салаетин;
ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан;
МАКСУТ, Сузан; РАХМАН, Себахат; ШАБАН, Наџи;
ТАХИР, Ријад; ИБРАХИМ, Тамер
Премиера: Скопје, 1. III 1992 година
стари ФОтОграФии
Автор: СУМЕР, Динчер; режисер: НАУМОВСКИ, Душан Г.;
сценограф и костимограф: ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир;
композитор: КОНСТАНТИНОВ, Љупчо
Актери: БЕГОВСКА, Бедија; БИЛАЛ, Салаетин; КЛИНЧЕ,
Атила; КАСО, Елјеса
Премиера: 22. V 1992 година
ОрХан
Автор: ЗЕКЕРИЈА, Неџати; драматург: БЕГОВСКА, Бедија;
режисер: ХРИСТОВ, Димитар; сценограф: ИВАНОВСКИ, Александар; костимограф: НИЧЕСКИ, Благој;
композитор: КОСТОВ, Кире; Кореограф: МИЛОСАВЛЕВА, Олга
Актери: ЧУКИЌ, Јасмина; ШАБАН, Наџи; ЈАШАР, Мустафа;
ГРУБИ, Фехми; АЛИ, Незакет; ИСМАИЛ, Шенол;
РАХМАН, Себахат
Премиера: Скопје, 5. VII 1992 година
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сМртта на питиЈа
Автор: ДИРЕНМАТ, Фридрих и СТЕВАНОВИЌ, Маја;
режисер: МЕЈЕР, Доминик; соработник на режисерот:
БРАСЕЈ, Жорж; АЛИ-ЏУМКАР, Џанан; сценограф:
МИЦЕВСКИ, Благоја; костимограф: МИЦЕВСКИ,
Благоја; избор на музика: МЕЈЕР, Доминик
Актери: КАСО, Елјеса – Полифон; СИПАХИ, Зекир – Коцкар; МАКСУТ, Џемаил – Коцкар; БЕГОВСКА, Бедија –
Јокаста; ГРУБИ, Фехми – Масер; ХАСАН, Шефкет –
Маникер; РАХМАН, Себахат – Свинга; ТАХИР, Ријад –
Лав; ИБРАХИМ, Тамер – Лав; ИБРАХИМ, Шенол – Лав;
ШАБАН, Ерџан – Син на Полифон; ЕЈУПИ, Хава –
Антигона; БАЈРАКТАРИ, Мехди – Тиресиј; ТУНА
ЕЈУПИ, Перихан – Питија; ЧУКИЌ, Мимоза – Гликера;
МАКСУТ, Ердоан – Мероп; КЛИНЧЕ, Атила – Едип;
ШАБАН, Наџи – Менекеј; РАХМАН, Абдурахман –
Човек; ЈАШАР, Мустафа – Лај
Премиера: 03. Х 1992 година
МаЈКа еЛиФ
Автор: ОФЛАСОГЛУ, А. Туран; режисер: ЛИЛА, Кемал;
сценограф: ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир; костимограф:
ЛИЛА, Кемал; избор на музика: ИБРАХИМ, Џенгис
Актери: ТАХИР, Ријад – Сејфи; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан –
Бехие; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Елиф; ЈАШАР,
Мустафа – Шукри; МАКСУТ, Ердоан – Шефки; РАХМАН, Себахат – Зејнеп; КЛИНЧЕ, Атила – Јакуп; КАСО,
Елјеса – Фаз’л; ХАСАН, Шефкет – Рушит; ИБРАХИМ,
Тамер – Исмал
Премиера: 27. XII 1992 година

1993
Дас КапитаЛ
Автори: МИЛЕНКОВСКИ, Сашо и ДИМИТРОВСКИ, Братислав; сценограф: МИХАЈЛОВ, Стојан; композитор:
СЕРАФИМОВ, Венко
Актери: БАЈРАКТАРИ, Мехди – Таткото Мехди; ТУНА
ЕЈУПИ, Перихан – Мајката Перихан; КАСО, Елјеса –
Елјеса; МАКСУТ, Ердоан – Ердоан; КЛИНЧЕ, Атила –
Атила; МАКСУТ, Џемаил – Дедото Џемаил; ЈАШАР,
Мустафа – Инспекторот Мустафа; БЕКИР РАДОНЧИЌ,
Зиба – Невена
Премиера: Скопје, 30. IV 1993 година
ве МОЛиМе не ДОпираЈте
Автор: ХАЛДУН, Танер; режисер: ХУРМУЗЛИ, Исмет;
сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф: ГРАБУЛ,
Лира; избор на музика: БЕЉАН, Андреј; кореограф:
ХУСЕИН, Екрем
Актери:; БИЛАЛ, Салаетин – Октај, Балтаџи; ТУНА ЕЈУПИ,
Перихан – Севги; ШАБАН, Наџи – Екмељ, Балтаџи;
БАЈРАКТАРИ, Мехди – Насип, Балтаџи; СТОЈАНОВСКА, Силвија – Катерина; ЈАШАР, Мустафа – Девлет
Гирај; МАКСУТ, Ердоан – Гласник, Гурџу Јусуф;
КЛИНЧЕ, Атила – Ќаја Осман; СИПАХИ, Зекир – Француски полковник, Гроф Поњатски; ИСМАИЛ, Шенол –

Музејски чувар, гласник; ИБРАХИМ, Тамер – Италијански чувар, гласник, вратар; МАКСУТ, Сузан – Катрин – Американка; КАСО, Елјеса – Ахмет III; РАХМАН,
Себахат – Италијанка; ТАХИР, Ријад – Карло XII;
МАКСУТ, Џемаил – Шафиров; РАХМАН, Абдурахман –
Сарајски надзорник; ХАСАН, Шефкет – Арап – турист;
ШАБАН, Ерџан – Јаничар
Премиера: Скопје, 13. II 1993 година
аЛаетин
Според приказната за Шехерезада во приказната
„Аладин и волшебната ламба“ од „Илјада и една“,
случката се одигрува во Каиро и Багдад
Автор и драматург: РАБАДАН, Војмил; превод: МЕРЏАН,
Хасан; режисер: ЛИЛА, Кемал; сценограф: МИНОВ,
Панче; костимограф: ЛИЛА, Кемал; композитори:
ИБРАХИМ, Џенгис и ИСМАИЛ, Шенол
Актери: ИСМАИЛ, Шенол – Алаетин; ХАСАН, Шефкет –
Големиот Везир; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Гуштер;
РАХМАН, Абдурахман – Арапин; БЕКИР РАДОНЧИЌ,
Зиба – Мајката на Алаетин; РАХМАН, Себахат –
Принцезата; ТАХИР, Ријад – Волшебникот; ИБРАХИМ,
Тамер – Дух; АЛИ, Ерџан – Султанот
Премиера: Скопје, 30. IV 1993 година
ХеЛиКОптер
Автор: ЏУЏЕНОГЛУ, Тунџар; режисер: КАРАСУ, Мурат; соработник на режисерот: МАКСУТ, Ердоан; сценограф:
ДИМАНОВСКИ, Максим
Актери: ЈАШАР, Мустафа – Министерот; БАЈРАКТАРИ,
Мехди – Заменик-министер; ТАХИР, Ријад – Директор; ШАБАН, Наџи – Телохранител; МАКСУТ, Ердоан – Камерман; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Новинарка
Премиера: 17. Х 1993 година
ШаБан спаситеЛ на татКОвината
Автор: ХАЛДУН, Танер; режисер: СИПАХИ, Зекир; сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф: КРСТЕВСКА,
Жаклина; композитор: СИНАНОВСКИ, Бедри; кореограф: ХУСЕИН, Екрем
Актери: ЈАШАР, Мустафа – Шабан; БЕГОВСКА, Бедија –
Ф’ст’к; КАСО, Елјеса – Сликар, Продавач на плочи,
Хамлет, Режисер; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Модел,
Режисер, Оперска певица, Филмска артистка; МАКСУТ, Сузан – Диригент на хор, Актерка – Кралица,
Сопственичка на издавачка куќа, Директор на
библиотеки; КЛИНЧЕ, Атила – Муштерија, Директор
на Државен театар, Крал Едип; МАКСУТ, Ердоан –
Критичар, Виолинист, Владмир, Крал, Директор на
музеи, Втор член на одборот; ШАБАН, Наџи –
Директор на филхармонија, Хорацио, Книжар,
Камерман; КЕЧ ХАСАН, Наџие – Балерина, Прв член
на одборот; ТАХИР, Ријад – Асистент на режија, Момче, Филмски артист; РАХМАН, Себахат – Девојка,
Хористка, Офелија; АЛИ, Ерџан – Режисер, Естергон,
Селим III, Амал, Архиварот Наџи
Премиера: 5. XII 1993 година
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1994
БаЛерината
Автор: ПЛАВЕВСКИ, Владимир; превод: БИЛАЛ, Салаетин; режисер: БРЕЗОВЕЦ, Бранко; сценографи:
ИБРАХИМ, Беди и БРЕЗОВЕЦ, Бранко; костимограф и
избор на музика: БРЕЗОВЕЦ, Бранко; кореограф:
СЛАНЕВА, Јагода
Актери: НУХА, Рамиз – Инспектор; БИЛАЛ, Мукерем –
Балерината; КАСО, Елјеса – Кореографот, Продавачот, Докторот, Газдата; РАХМАН, Абдурахман – Инспектор; ВИЛА, Хисни – Инспектор; РАХМАН, Суат –
Инспектор
Премиера: Скопје, 25. II 1994 година; 10. IX 1994 година г.
настап на II фестивал на камерен театар „Ристо Шишков“; октомври 1996 година г., настап на ITI во Охрид
БУДеЊе
Автор: БЕГОВСКА, Бедија; режисер: НАУМОВСКИ, Душан
Г.; сценограф: ИБРАХИМ, Беди; костимограф:
МИЦЕВСКИ, Благоја; композитор: ДИМИТРОВ, Славе;
кореограф: ДЕАН-ПОП ХРИСТОВА, Гордана
Актери: КАСО, Елјеса – Султанот; КЕЧ ХАСАН, Наџие –
Принцезата Роза; РАХМАН, Себахат – Принцезата
Разгаленка; КЛИНЧЕ, Атила – Алаетин; ХАСАН, Шефкет – Духот; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Вештерката; ЈАШАР, Мустафа – Актерот; БЕГОВСКА, Бедија – Актерката
Премиера: Скопје, 16. I 1994 година; учество на Меѓународниот детски фестивал Алачати, Р. Турција на VI
1998 година г.
тетОвирани ДУШи
Автор: СТЕФАНОВСКИ, Горан; превод: СИПАХИ, Зекир;
режисер: ХРИСТОВ, Васил; сценограф и костимограф:
ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир; композитор: ВРТЕВ, Ристо;
кореограф: СЛАНЕВА, Јагода
Актери: ИБРАХИМ, Тамер – Телохранител; КАСО, Елјеса –
Војдан; ЈАШАР, Мустафа – Кољо; ТАХИР, Ријад –
Мажот; РАХМАН, Суат – Гангстер; БИЛАЛ, Салаетин –
Стрезо; БЕРИША, Зиба – Маре; РАХМАН, Абдурахман
– Минувач; КЛИНЧЕ, Атила – Цибра; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ,
Мушереф – Алтана; РАХМАН, Себахат – Ружа; ТУНА
ЕЈУПИ, Перихан – Клодија; ШАБАН, Ерџан – Дете;
ШАБАН, Наџи – Телохранител
Премиера: Скопје, 10. IV 1994 година
ЌеЛавиОт МеХМет
Автор: АЈВАЗ, Улку; режисер: ЛИЛА, Кемал; соработник
на режисерот: БАЈРАКТАРИ, Мехди; сценограф:
ИБРАХИМ, Беди; костимограф: КРЧОВА, Ѓулхан;
избор на музика: ИБРАХИМ, Џенгис
Актери: ИБРАХИМ, Тамер; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан; КАСО,
Елјеса – Келавиот Мехмет; РАХМАН, Себахат – Фатма;
ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Мајката на Мехмет;
ЈАШАР, Мустафа – Шериф Хусеин; МАКСУТ, Сузан –
Мајката на Фатма; КЛИНЧЕ, Атила – Турна Али;
МАКСУТ, Ердоан – Јурук Ахмет; БИЛАЛ, Салаетин –
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Махмут II; ШАБАН, Наџи – Пашата; СИПАХИ, Зекир –
Големиот Ибрахим Ефенди; РАХМАН, Абдурахман –
Малиот Ибрахим Ефенди; ХАСАН, Шефкет – Мултезим; ТАХИР, Ријад
Премиера: Скопје, 22. VI 1994 година
ЖениДБа
Автор: ГОГОЉ, В. Н.; режисер: АЛЕКСОВ, Ацо; сценограф:
МИНОВ, Панче; костимограф: БАЛАБАНОВА-АЛЕКСОВА, Дафинка; композитор: ИБРАИМ, Џемаил;
Кореограф: СЛАНЕВА, Јагода
Актери: ТАХИР, Ријад – Жевакин; БИЛАЛ, Мукерем – Дуњашка; БИЛАЛ, Салаетин – Паткаљосин; КАСО, Елјеса
– Кочкарев; ШАБАН, Наџи – Кајгана; МАКСУТ, Сузан –
Фјокла Ивановна; КЕЧ ХАСАН, Наџие – Арина Пантелејмоновна; ХАСАН, Шефкет – Стариков; СИПАХИ,
Зекир – Степан; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Агафја
Тихоновна; МАКСУТ, Ердоан – Анучкин
Премиера: Скопје, 28. XII 1994 година, Матична сцена

1995
МУстаЌите на генераЛОт рОКОКаЈКО
Автор: ДАВЧЕВСКИ, Ристо; превод: ЛИЛА, Кемал;
режисер: ЛИЛА, Кемал; соработник на режисерот:
МАКСУТ, Ердоан; сценограф: ИБРАХИМ, Беди; костимограф: БАЛАБАНОВА-АЛЕКСОВА, Дафинка; композитор: ИБРАХИМ, Џенгис; кореограф: БАТАЛАКОВ,
Тони
Актери: ТАХИР, Ријад – Генералот; КЕЧ ХАСАН, Наџие –
Линореза; ХАСАН, Шефкет – Пејко; МАКСУТ, Ердоан –
Гласникот; ИБРАХИМ, Тамер – Матичарот; АЛИ,
Ерџан – Сплетко
Техничка екипа: РАХМАН, Абдурахман и АХМЕТ, Фејхан
Премиера: Скопје, 15. XII 1995 година
МаЈКа ХраБрОст – сУперДОМаЌинКа
Автор: БРЕХТ, Бертолт; режисер: БРЕЗОВЕЦ, Бранко;
сценограф: ИБРАХИМ, Беди; костимограф: ДОНЧЕВА,
Елена; композитор: СЕРАФИМОВСКИ, Венко; кореограф: НЕВЗАТИ, Кренаре-Кери
Актери: БЕГОВСКА, Бедија; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба
Премиера: Скопје, 21. V 1995 година; ноември 1995 година година, Македонски денови, Истанбул (Р. Турција);
10. IX 1996 година година, IV фестивал на камерен
театар „Ристо Шишков“, Струмица
КараЛОт ХаМЛет
Хамлет, автор: ШЕКСПИР, Вилијам; Кралот Хамлет, автор:
ПЛАВЕВСКИ, Владимир; Во малиот дворец, автор: ВИТКИЕВИЧ, Станислав; драматурзи: ПЛАВЕВСКИ, Владимир и БРЕЗОВЕЦ, Бранко; режисер: БРЕЗОВЕЦ,
Бранко; сценограф: ЖЕЉКО, Зорица; костимограф:
ДОНЧЕВА, Елена; избор на музика: БРЕЗОВЕЦ, Бранко
од музиката на: Д. Мув, Ковач, Сусо Глас, Фират, Тура,
Ваксман, Чифтеци–Маркиес, Рим; кореограф: СЛАНЕВА, Јагода
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Актери: РАХМАН, Абдурахман – Фортинбрас; РАХМАН,
Суат – Фортинбрас; ЈАШАР, Мустафа – Хамлет; КЛИНЧЕ, Атила – Хамлет; КАСО, Елјеса – Хамлет; БИЛАЛ,
Салаетин – Хамлет; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Хамлет;
БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Хамлет; БИЛАЛ, Мукерем –
Хамлет; БЕГОВСКА, Бедија – Хамлет; ЕЈУПИ, Мерита –
Хамлет; Хисни Вила – Фортинбрас
Премиера: Скопје, 11. VI 1995 година

1996
итрата Жена на УЛавиОт МаЖ
Автор: ХАЛДУН, Танер: режисер: СИПАХИ, Зекир; сценограф: ИБРАХИМ, Беди; костимограф: ИБРАХИМ, Беди;
избор на музика: ИБРАХИМ, Џенгис
Актери: СИПАХИ, Зекир – Томас Фасулјеџијан; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Хирануш; МАКСУТ, Ердоан – Холас;
МАКСУТ, Сузан – Сатеник; КАСО, Елјеса – Ахмет
Фехим; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Вирџинија Загакјан;
ЈАШАР, Мустафа – Малиот Исмаил; СЕЈФУЛА, Љутви –
Ахмет Вефик-паша; АХМЕТ, Фејхан – Суфлерката;
РАХМАН, Абдурахман – Кафеџијата; ХАСАН, Шефкет
– Асим Беј; ТАХИР, Ријад – Глувиот
Премиера: Скопје, 06. XII 1996 година
праЗна КОЛевКа
Автор: ЏУМАЛИ, Неџати; режисер: БИЛАЛ, Салаетин;
сценограф: ИБРАХИМ, Беди; костимограф: КРЧОВА,
Ѓулхан; композитор: ИБРАХИМ, Џенгис; кореограф:
ХУСЕИН, Екрем
Актери: ТАХИР, Ријад – Јурук; МАКСУТ, Ердоан – Ветерот;
БИЛАЛ, Мукерем – Дрвото; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан –
Мајката; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Фатма; МАКСУТ,
Сузан – Сосетката Емети; ЈАШАР, Мустафа – Вујкото;
ХАСАН, Шефкет – Чичкото; КАСО, Елјеса – Али; СИПАХИ, Зекир – Ќајата; КЕЧ ХАСАН, Наџие – Гелинџе;
ИБРАХИМ, Тамер – Јурук
Премиера: Скопје, XII 1996 година, Матична сцена
КаКО Да се спаси асие
Автор: ОНГОНЕР, Васиф; режисер: ПОЈРАЗ, Олџај;
соработник на режисерот: МАКСУТ, Ердоан; сценограф: ИБРАХИМ, Беди; костимограф: ПОЈРАЗ, Олџај;
музиката на ОЗСАН, Сарпер ја изведуваат СИНАНОВСКИ, Бедрија на пијано и НИКОЛОВСКИ, Сашко
на труба
Актери: КАСО, Елјеса – Човекот; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ,
Мушереф – Зехра, мајката на Асие; ТУНА ЕЈУПИ,
Перихан – Асие; БИЛАЛ, Салаетин – Раскажувач, бизнисмен; КЕЧ ХАСАН, Наџие – Сение; СИПАХИ, Зекир –
Пријател, богат муштерија; ХАСАН, Шефкет – Свекор;
БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Директорка; БИЛАЛ,
Мукерем – Жената на внукот; МАКСУТ, Ердоан –
Гостилничар; ТАХИР, Ријад – Посредник; ЈАШАР,
Мустафа – Пријател; АХМЕТ, Филиз – Девојче; МАКСУТ, Сузан – Свекрва; КЛИНЧЕ, Атила – Внукот; РАХМАН, Абдурахман – Шеф на персонална служба;

БЕГОВСКА, Бедија – Газдарица; ИБРАХИМ, Тамер –
Муштерија; РАХМАН, Суат – Свршеник
Премиера: Скопје, III 1996 година, Матична сцена

1997
вОн КОЛОсеК
Автор: АРСОВСКИ, Томе; драматург: ШАПКАЛИСКА, Ана;
режисер: ТРЕНЧОВСКИ, Горан; соработник на режисерот: МАКСУТ, Ердоан; сценограф: МИНОВ, Панче;
избор на музика: БЕЉАН, Андреј
Актери: БИЛАЛ, Салаетин – Бранко; МАКСУТ, Сузан –
Марија; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Сандра; ЈАШАР,
Мустафа – Тумбас; БЕГОВСКА, Бедија – Буба; ШАБАН,
Наџи – Душко; ИБРАХИМ, Тамер – Дане; АКБЕЛГЕ,
Сузан – Бети; ИБРАХИМ – ЕЈУП, Фунда – Теа; ТАХИР,
Ријад – Војко
Премиера: Скопје, 7. III 1997 година, Матична сцена
Каста Дива (БаЛКансКи ветриШта)
Автор: ПЛАВЕВСКИ, Владимир; превод: БИЛАЛ, Салаетин; режисер и избор на музика: БРЕЗОВЕЦ, Бранко
Актери: ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Каста Дива; КЛИНЧЕ,
Атила – Мажот; БИЛАЛ, Салаетин – Докторот; ЈАШАР,
Мустафа – Бизнисменот; РАХМАН, Абдурахман – Прв
човек; ВИЉА, Хисни – Втор човек; РАХМАН, Суат –
Трет човек; АБДИ, Зекерија – Четврти човек
Техничка екипа: КРИВЦА, Газменд
Премиера: Скопје, 24. VI 1997 година, Мала сцена; 8. ΙΧ
1997 година настап на V фестивал на камерен театар
„Ристо Шишков“
ЛУна парК
Автор: АЈВАЗ, Улку; режисер: ЛИЛА, Кемал; соработник
на режисерот: КАСО, Елјеса; сценограф: ИБРАХИМ,
Беди; костимограф: ДОНЧЕВА, Елена; композитор:
ИБРАХИМ, Џенгис; кореограф: БАТАЛАКОВ, Тони
Актери: АКБЕЛГЕ, Сузан – Девојче; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан
– Разгласувач; ИБРАХИМ – ЕЈУП, Фунда – Детенце;
КЛИНЧЕ, Атила – Газдата на луна паркот; ШАБАН,
Наџи – Магаре; ТАХИР, Ријад – Лав; КАСО, Елјеса –
Жонглер со синџири
Премиера: 28. III 1997 година
ФеДра
Автор: РАСИН, Жан; превод: ОБАЈ, Ариф; режисер:
ГЕОРГИЕВСКИ, Љубиша; сценограф: МИНОВ, Панче;
костимограф: ГЕОРГИЕВСКА-ЈОВАНОВСКА, Мери;
избор на музика: ЈОВАНОВСКИ, Љубиша
Актери: ЈАШАР, Мустафа – Тезеј; БЕГОВСКА, Бедија –
Федра; БИЛАЛ, Салаетин – Хиполит; БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Ариција; ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф –
Енона; СИПАХИ, Зекир – Терамен; БИЛАЛ, Мукерем –
Исмена; КЕЧ ХАСАН, Наџие – Панопа
Техничка екипа: РАХМАН, Абдурахман; ХАЛИЛ, Фахредин; ЈАКУПИ, Сами; РАХМАН, Суат; МЕХМЕТ, Орхан;
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БУШИ, Фахредин; НУМАН, Мемнуе; МИНОВА, Милка;
БИЛАЛ, Авди
Премиера: VIII 1997 година, Охридско лето; 26. V 1998
година, Фестивал на mладоста, Истанбул (Р. Турција)

1998
преКрасен пОДарОК
Автор: АЈВАЗ, Улку; режисер: БИЛАЛ, Салаетин; сценограф: ИБРАХИМ, Беди; костимограф: БИЛАЛ, Салаетин; избор на музика: БИЛАЛ, Салаетин
Актери: ЈАШАР, Мустафа – Раскажувач; КАСО, Елјеса –
Метин; КЛИНЧЕ, Атила – Октај, Клоун; БИЛАЛ, Мукерем –
Лејла, бабата; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Ајла, Девојка
Премиера: Скопје, II 1998 година
иДиОт
Автор: ДОСТОЕВСКИ, Фјодор Михаилович; автор на проектот: СТАВРЕВ, Бранко; гостин на проектот: НЕБИ,
Фирдаус; адаптација, драматург и режисер: СТАВРЕВ,
Бранко; соработник на режисерот: АЛИ-ЏУМКАР, Џанан; сценограф и избор на музика: СТАВРЕВ, Бранко
Актери: ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Настасија Филиповна;
АКБЕЛГЕ, Сузан – Агафија Јепанчина; ШАБАН, Наџи –
Актерот; НЕБИ, Фирдаус – Кнез Мишкин; КАСО, Елјеса
– Парфјон Рогожин; КЛИНЧЕ, Атила – Гања Иволгин
Техничка екипа: БУШИ, Фахредин – тон; АХМЕТ, Фејхан –
суфлер; МЕХМЕТ, Орхан – светло; РАХМАН, Абдурахман – испициент
Премиера: Скопје, 23. IV 1998 година, Подрум сцена; VI
1998 година настап на Театарските игри „Војдан Чернодрински“ – награда за најдобра машка улога на
Елјеса КАСО
трагаЧи пО винОЖитОтО
Автор: ПЛАВЕВСКИ, Владимир; превод: БИЛАЛ, Салаетин; режисер: БИЛАЛ, Салаетин; сценограф и костимограф: ИБРАХИМ, Беди; композитор: ИБРАХИМ,
Џенгис
Актери: ШАБАН, Ертан – Тажниот кловн, Булунмуш;
ТАХИР, Ријад – Далмиш, директор во пензија; МАКСУТ, Ердоан – Булмуш, чувар во пензија; КЕЧ ХАСАН,
Наџие – Нинџа, Даг’тан; МАКСУТ, Сузан – Докторот;
БИЛАЛ, Мукерем – Балерината; БИЛАЛ, Салаетин –
Гига бајт, компјутерот; ИБРАХИМ, Тамер – Директор
на циркус; РАХМАН, Абдурахман – Нинџа, Дограјан;
АХМЕТ, Фејхан – Нинџа, Парчалајан
Премиера: Скопје, XI 1998 година

1999
ЛУДиОт иБраХиМ
Автор: ОФЛАЗОГЛУ, Туран; режисер: МИЛЧИН, Владимир; сценограф: ЏИДРОВ, Крсте С.; костимограф:
МИЦЕВСКИ, Благоја; Избор на музика: МИЛЧИН,
Владимир; кореограф: НЕВЗАТИ, Кренаре-Кери
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Актери: КЛИНЧЕ, Атила – Сојтарија; ШАБАН, Наџи –
Мустафа-ага; ТАХИР, Ријад – Бекташ-ага; ИБРАХИМ,
Тамер – Кара Мурат-ага; ШАБАН, Ертан – Муслихидинага; НОКШИЌИ, Агнеса– Девојка од харемот; НОКШИЌИ,
Амернис – Девојка од харемот; АХМЕТ, Филиз – Девојка
од харемот; ВИЛА, Хисни – Истанбулчанец; ИСМАИЛ,
Кемал – Жител на сарајот; РАХМАН, Суат – Џелат; КАСО,
Елјеса – Султан Ибрахим; БЕГОВСКА, Бедија – Ќосем
Султана; ХАСАН, Шефкет – Шејхулислам; БИЛАЛ,
Салаетин – Садразам Кара Мустафа-паша; ЈАШАР,
Мустафа – Силахтар Јусуф; СИПАХИ, Зекир – Џинџи
Хоџа; РАХМАН, Абдурахман – Домарот на харемот;
МАКСУТ, Ердоан – Мехмет-паша; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан
– Турхан Султан; АКБЕЛГЕ, Сузан – Хумаша
Премиера: Скопје, 2. II 1999 година; април 2000 година
учество на МЕС во Сараево – награда за најдобра
женска улога за Бедија Беговска; јуни 1999 година
настап на Театрските игри „Војдан Чернодрински“ –
награда за машка улога на Елјеса Касо и награда за
женска улога на Бедија Беговска
р.р.р., проект работен во соработка со Градскиот театар
од Истанбул (Р. Турција), Националниот театар во
Марсеј и Министерството за култура на Р. Македонија; декорот го изработи Истанбулскиот градски
театар
Автор: ПЛЕВНЕШ, Јордан; режисер: УЛУСОЈ, Мехмет;
соработник на режисерот: МАКСУТ, Ердоан; сценограф: ТУНЏЕР, Нурула; костимограф: ДОНЧЕВА, Елена; композитор: ЕРГУНЕР, Кутси; кореограф: ХУСЕИН,
Екрем
Актери: ШАБАН, Наџи – Наум Бродски; ЈАШАР, Мустафа –
Серафим Продански; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан –
Слободанка Продански; БИЛАЛ, Мукерем – Ветерова,
љубовница на Максим; МАКСУТ, Сузан – Директор;
ТАХИР, Ријад – Пожарникар; ШАБАН, Ертан –
Новинар; ХУСЕИН, Екрем – Скелетот; КАСО, Елјеса –
Робеспјер; БИЛАЛ, Салаетин – Максим Бродски;
ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф – Арна, мајка на Максим;
БЕГОВСКА, Бедија – Кетрин, жена на Максим;
КЛИНЧЕ, Атила – Синот – Абрахам, син на Максим
Премиера: Национален театар, Марсеј (Франција), 9. Х
1999 година; Скопје, XII 1999 година, Матична сцена
За Мир, Да
Автор: АЈВАЗ, Улку; режисер: БИЛАЛ, Салаетин
Премиера: XII 1999 година
МеМОари на сара БернарД
Дипломска претстава на студентите од ФДУ – Скопје,
турски јазик во класата на проф. Љубиша ГЕОРГИЕВСКИ, асистент Фирдаус НЕБИ. Со студентите работеше и испитот го подготви Фирдаус НЕБИ. Претставата е работена во копродукција со Турската драма.
Автор: МУРЕЛ, Џон
Актери: АКБЕЛГЕ, Сузан – Сара; ИБРАХИМ – ЕЈУП, Фунда
– Питу; ШАБАН, Наџи – Питу
Премиера: Скопје, V 1999 година, Матична сцена
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2000
КУрБан
Забелешка
Автор: ДИЛМЕН, Ѓунѓор; режисер: СИПАХИ, Зекир;
сценограф: МИНОВ, Панче; костимограф: РИСТОВСКА, Љупка; избор на музика: СИПАХИ, Зекир;
Кореограф: СЛАНЕВА, Јагода
Актери: БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Зехра; ЈАШАР, Мустафа – Махмут; ЧУКИЌ, Мимоза – Ѓулсума; КАСО, Елјеса
– Мирза; ХАСАН, Шефкет – Мухтар на селото;
БЕГОВСКА, Бедија – Жена; МАКСУТ, Сузан – Жена; КЕЧ
ХАСАН, Наџие – Жена; БИЛАЛ, Мукерем – Жена; ИБРАХИМ, Левент – Мурат, дете-гостин во претставата;
ИБРАХИМ, Џејда – Зејнеп, дете-гостин во претставата
Премиера: Скопје, V 2000 година
неКОЈ ДрУг
Автор: САВ, Ергун; превод: АЛИ-ЏУМКАР, Џанан;
режисер: БИЛАЛ, Салаетин; сценограф: ИБРАХИМ,
Беди; костимограф: РИСТОВА, Љупка; избор на
музика: БИЛАЛ, Салаетин
Актери: ТАХИР, Ријад – Ахмет; МАКСУТ, Ердоан – Мехмет,
Ахмет; БИЛАЛ, Салаетин – Ахмет; КЛИНЧЕ, Атила –
Мехмет; КЕЧ ХАСАН, Наџие – Ајше; БИЛАЛ, Мукерем –
Ајше; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Ајше
Техничка екипа: АХМЕТ, Фејхан – суфлер; РАХМАН,
Абдурахман – инспициент; БУШИ, Фахредин – тонмајстор; МЕХМЕТ, Орхан – светло-мајстор; ДАЦА,
Скендер – сценска техника; ШЕФКЕТ, Емрула – сценска техника; ХАЛИЛ, Фахредин – сценска техника;
ЛУЖА, Џелал – сценска техника; ШАКИР, Шефки –
сценска техника; Хисни Вила – сценска техника;
ИБРАХИМ, Танкут – реквизита; ИСМАИЛ, Кемал –
реквизита; ЈАЈАГА, Зехра – гардероба; РЕЏЕП, Аднан
– гардероба; БИЛАЛ, Авди – шминка; МИНОВА,
Милка – шминка
Премиера: Скопје, IX 2000 година, Матична сцена
ДОн ЖУан
Автор: МОЛИЕР, Жан Батист Поклен; режисер: СТАНКОВСКИ, Димитар; сценограф: СВЕТОЗАРЕВ, Валентин;
костимограф: МИЦЕВСКИ, Благоја; композитор:
СЕРАФИМОВСКИ, Венко; кореограф: ШУТЕВСКА,
Сања
Актери: БИЛАЛ, Салаетин – Дон Жуан; КАСО, Елјеса –
Зганарел; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Елвира; ЈАШАР,
Мустафа – Гусман, Дон Алонзо, Дон Луј, Франциско,
Пјерот, Господин Диманш; МАКСУТ, Ердоан – Дон
Карлос; МАКСУТ, Сузан – Шарлота; БИЛАЛ, Мукерем –
Матурина
Техничка екипа: ИБРАХИМ, Танкут – реквизитер; ЈАЈАГА,
Зехра – гардеробер; ДАЦА, Скендер – сценски работник; БУШИ, Фахредин – тон-мајстор; САЛИХУ, Муала –
гардеробер; БИЛАЛ, Авди – гардеробер; АХМЕТ,
Фејхан – суфлер; РАХМАН, Суат – сценски работник;
ХАЛИЛ, Фахредин – сценски работник; ШЕФКЕТ, Емрула – сценски работник; МЕХМЕТ, Орхан – светло-

мајстор; ИСМАИЛ, Кемал – реквизитер; РЕЏЕП, Аднан
– гардеробер; МИНОВА, Милка – гардеробер; РАХМАН, Абдурахман – инспициент; ШАКИР, Шефки –
сценски работник
Премиера: Скопје, 14. Х 2000 година, Матична сцена; 11.
VI 2001 година учество на Театарскиот фестивал
„Војдан Чернодрински“

2001
ХУреМ сУЛтан
Автор: АСЕНА, Орхан; режисер: ЛИЛА, Кемал (негова
последна режија); сценограф: СВЕТОЗАРЕВ, Валентин; костимограф: ДОНЧЕВА, Елена; композитор:
ИБРАХИМ, Џенгис; кореограф: БАТАЛОВСКИ, Тони
Актери: МАКСУТ, Ердоан – Принцот Бајазит; КЛИНЧЕ, Атила
– Рустем-паша; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Михримах; КАСО,
Елјеса – Принцот Мустафа; ТАХИР, Ријад – Принцот
Џихангир; СИПАХИ, Зекир – Поетот Јахја; ИБРАХИМ,
Тамер – Шемси-ага; БИЛАЛ, Мукерем – Саинур; БЕКИР
РАДОНЧИЌ, Зиба – Саинур; БЕГОВСКА, Бедија – Хурем
Султана; ЈАШАР, Мустафа – Сулејман Величествени
Техничка екипа: РАХМАН, Абдурахман
Премиера: Скопје, 23. III 2001 година, Матична сцена
весеЛи приКаЗни
Автор: МАРАРЛИ, Халдун; режисер: АЛТАНАЈ, Ербил;
костимограф: СПАСОВА, Емилија; композитор:
ИБРАХИМ, Џенгис
Актери: ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Бисерка; ХАСАН, Шефкет
– Караѓоз, Субаша; ТАХИР, Ријад – Хаџиват, Сојтарија;
ШАБАН, Наџи – Феудалец; ИБРАХИМ, Тамер –
Лихвар; БИЛАЛ, Мукерем – Дурсун, Дрводелец; КЕЧ
ХАСАН, Наџие – Купувач; АХМЕТ, Фејхан – Писар;
РАХМАН, Абдурахман – Гласник
Премиера: Скопје, 6. IV 2001 година
БУнт вО ДОМОт За старЦи
Автор: АНДОНОВСКИ, Венко; превод: АЛИ, Сема; режисер: СТАНКОВСКИ, Димитар; сценограф: СВЕТОЗАРЕВ, Валентин; костимограф: НОШПАЛ, Александар;
композитор: СЕРАФИМОВ, Венко; кореограф:
ШУТЕВСКА, Сања
Актери: БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – Сестра Ана; ТУНА
ЕЈУПИ, Перихан – Сестра Мери; ШАБАН, Наџи –
Попот Милош; КАСО, Елјеса – Управник; АЛИ, Нехат –
Стево; БЕГОВСКА, Бедија – Академик; ЈАШАР, Мустафа – Генерал; МАКСУТ, Џемаил (негов последен
проект) – Касап; МАКСУТ, Ердоан – Гроф; ТАИРИ,
Несрин – Силви; КЛИНЧЕ, Атила – Рударот
Премиера: Скопје, 19. Х 2001 година, Матична сцена
КаКО Да се ОграБи БанКа
Автор: ФЕЈД, Сами; превод: АЛИ, Фахри; режисер:
АНГЕЛОВСКИ, Коле; сценограф: ИБРАХИМ, Беди;
костимограф: ИБРАХИМ, Беди; избор на музика:
АНГЕЛОВСКА, Елена
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Актери: ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Реџина; МАКСУТ, Џемаил
– Дон Гаспаре; ИБРАХИМ – ЕЈУП, Фунда – Џулијана;
БИЛАЛ, Салаетин – Кепече Агустино; САМЕТ, Џенап –
Тонино; БИЛАЛ, Мукерем – Вдовицата на Алтавила;
ЈАШАР, Мустафа – Директор на банка
Премиера: Скопје, 31. V 2001 година, Матична сцена

2002
исКрените
Автор: МАРИВО, Пјер де; превод: АЛИ, Сема; адаптација:
СТРНИСКО, Владимир; режисер: МИЛЧИН, Владимир;
сценограф: ЏИДРОВ, Крсте С.; костимограф: МИЦЕВСКИ, Благој; избор на музика: МИЛЧИН, Владимир
Актери: АХМЕТ, Филиз – Силвија; ТАИР, Несрин –
Араминта; БЕКИР-РАДОНЧИЌ, Зиба – Лизета; КАСО,
Елјеса – Ергаст; ШАБАН, Ертан – Дорант; МАКСУТ, Ердоан – Фронтен
Техничка екипа: РАХМАН, Абдурахман – инспициент;
АХМЕТ, Фејхан – суфлер
Премиера: 1. III 2002 година
МинистерОт и Јас
Автор: ПЛАВЕВСКИ, Владимир; превод: БИЛАЛ, Салаетин; режисер: НАУМОВСКИ, Душан Г.; Сценограф:
СВЕТОЗАРЕВ, Валентин; Костимограф: ПУПУЧЕВСКА,
Марија; Композитор: СЕРАФИМОВ, Венко
Актери: БИЛАЛ, Салаетин – Редарот во театар; КЕЧ-ХАСАН, Наџие – Секретарката на Министерот; КЛИНЧЕ,
Атила – Каменчо Парталоски; ХАСАН, Шефкет – Шефот на Каменчо; БЕГОВСКА, Бедија – Деспина, сопруга на Каменчо; ШАБАН, Наџи – Мажот Курназовски;
ИБРАХИМ, Тамер – Љубе, безбедност; ТАХИР, Ријад –
Придружникот на Министерот; РАХМАН, Суат – Телохранителот; ЈАШАР, Мустафа – Министерот; МАКСУТ,
Ердоан – Директорот на Каменчо; БЕКИР-РАДОНЧИЌ,
Зиба – Радица, секретарка на директорот; ТУНА
ЕЈУПИ, Перихан – Жената Курназовска
Премиера: 25. IV 2002 година
антигОна
Автор: СОФОКЛЕ; превод: ЈУЏЕ, Дениз и ЏЕМАЛ, Ахмет;
режисер: КОЏАТУРК, Кемал; сценограф: КОЏАТУРК,
Кемал; ИБРАХИМ, Беди; костимографи: КОЏАТУРК,
Кемал и ИБРАХИМ, Беди
Актери: АХМЕТ, Филиз – Исмена, сестрата на Антигона;
ШАБАН, Ертан – Хемон, синот на Креон; КОЏАТУРК,
Кемал – Хор (глас); АКБЕЛГЕ, Сузан – Антигона, ќерка
на Едип; ТАИР, Несрин -Антигона, ќерка на Едип;
ЈАШАР, Мустафа – Креон, кралот на Теба; КАСО, Елјеса – Тирезиј, слепиот претскажувач, водител на Хорот; КЛИНЧЕ, Атила – Стражар; Гласник
Премиера: 10. Х 2002 година
КУЌа на граниЦа
Автор: МРОЖЕК, Славомир; адаптација: ЕРТЕН, Јуџел; режисери: ЕРТЕН, Јуџел; асистент на режија: КАСО,
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Елјеса; сценограф: ИБРАХИМ, Беди; костимограф:
ИБРАХИМ, Беди
Актери: ЈАШАР, Мустафа – Прв цариник; ТАХИР, Ријад –
Шверцер; БЕГОВСКА, Бедија – Свекрвата; ШАБАН,
Наџи – Трет делегат; АХМЕТ, Филиз – Девојчето;
КЛИНЧЕ, Атила – Човекот; СИПАХИ, Зекир – Втор
делегат; КАСО, Елјеса – Прв делегат; БИЛАЛ, Салаетин
– Втор цариник; ИБРАХИМ – ЕЈУП, Фунда – Жената;
ИБРАХИМ, Тамер – Офицер
Техничка екипа: РАХМАН, Абдурахман – инспициент;
АХМЕТ, Фејхан – суфлер; АЛИ, Џанан – координатор
Премиера: 26. XIII 2002 година

2003
МаЛеЧКата
Автор: АЛИ, Сема; режисер: СТАНКОСКИ, Димитар; сценограф: СВЕТОЗАРЕВ, Валентин; костимограф: МИЦЕВСКИ, Благој; композитор: СЕРАФИМОВ, Венко;
Кореограф: ИЛИЕВ, Александар
Актери: ШАБАН, Ертан – Роберто; АХМЕТ, Филиз – Малечката; ТАИР, Несрин – Сестрата, Девојката, Втората баба;
ЈАШАР, Мустафа -Првиот чувар, Првиот дедо; АЛИ, Неат
– Детето; СИПАХИ, Зекир – Таткото; АКБЕЛГЕ, Сузан –
Мајката, Првата баба; САМЕТ, Џенап – Братот, Момчето;
МАКСУТ, Ердоан – Вториот чувар, Вториот дедо
Техничка екипа: АХМЕТ, Фејхан – суфлер; РАХМАН,
Абдурахман – инспициент
Премиера: 4. IV 2003 година
прОсиДБа
Автор: ЧЕХОВ, Антон Павлович; режисер: ЦВЕТАНОВСКИ, Војо Актери: МАКСУТ, Ердоан; БЕКИР-РАДОНЧИЌ, Зиба; ШАБАН, Наџи; РИСТОВ, Роберт
Премиера: 19. IV 2003 година
аЛи и аЈШе
Претстава работена според стриповите „Макс и Мориц“
од Вилхелм Буш; превод: ЦОНЕВСКИ, Петко; режисер,
сценограф, костимограф и кореограф: ИЛИЕВ, Александар; музика: ЧАПЛИН, Чарли.
Актери: МАКСУТ, Ердоан – Али, првиот муштерија;
АКБЕЛГЕ, Сузан -Ајше, вториот муштерија; ТУНА ЕЈУПИ, Перихан – Жената, Тетка Зекие, Жената на Кечеџиоглу, Баба Ширин, Комшиката, Жената на пекарот;
ТАХИР, Ријад – Берберот Вели, Кучето Ефе, Шивачот
Кечеџиоглу, Финиот господин; Мехмет ага, Пекарот
Премиера: 23. IV 2003 година
ЗаМиЖУваМ За Да сраБОтаМ
Автор: ХАЛДУН, Танер; режисер: СИПАХИ, Зекир; сценограф: СВЕТОЗАРЕВ, Валентин; костимограф: САЈ,
Зухал; композитор: СЕРАФИМОВ, Венко
Актери: ЈАШАР, Мустафа – Учител, Инспектор, Професор; ХАСАН, Шефкет – Полицаец; КЕЧ-ХАСАН, Наџие –
Кандидатка за дактилографка, Референт службеничка, Асистент; ШАБАН, Наџи – Ефруз; АКБЕЛГЕ, Сузан –
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Џемалифер, Лалифер; ИБРАХИМ, Тамер – Газда;
ТАХИР, Ријад – (Џевдет) Хикмет, Службеник; КАСО,
Елјеса – Виџдани
Техничка екипа: РАХМАН, Абдурахман – инспициент;
АХМЕТ, Фејхан -суфлер
Премиера: 9. Х 2003 година
аМан Да не ЧУе Жена Ми, турска адаптација на
ДАМАТА ОД МАКСИМ
Автор: ФЕЈДО, Жорж; адаптација: МУВАХИТ, Бедија и
РИЗА ЗОБУ, Васфи; режисер: АНГЕЛОВСКИ, Коле;
сценограф: АНГЕЛОВСКА, Илина; костимограф: ДОНЧЕВА, Елена; кореограф: ШУТЕВСКА, Сања
Актери: АКБЕЛГЕ, Сузан – Шукран; ИБРАХИМ – ЕЈУП, Фунда – Бехиџе, сопруга на Шемси; БЕКИР-РАДОНЧИЌ,
Зиба – Љутвие, сопруга на Кајмакамот; АХМЕТ, Филиз
– Весиле, внука на Пашата; ЈАШАР, Мустафа –
Курбанзаде Сељами Паша; МАКСУТ, Ердоан -Курбанзаде Шемси, доктор; ШАБАН, Наџи – Фазил, доктор;
САМЕТ, Џенап – Фаик, син на Кајмакамот; АЛИ, Неат Селахатин, офицер; ИБРАХИМ, Тамер – Фахри, слуга
на Шемси Техничка екипа: РАХМАН, Абдурахман –
инспициент; АХМЕТ, Фејхан -суфлер
Премиера: 28. XI 2003 година

2004
гиЛгаМеШ
Превод: ЈАШАР, Мустафа; драматург: ПЕМОВА, Билјана;
режисер: ПРОЈКОВСКИ, Дејан; соработник на режисерот: ЈАШАР, Мустафа; сценограф: ЃОРЕВСКИ, Владо;
асистент на сценографија: ДЕАРИ, Енес; костимограф:
МИЦЕВСКИ, Благој; композитор: ТРАЈКОВСКИ, Горан;
Кореограф: НЕВЗАТИ, Кренаре-Кери
Актери: КЛИНЧЕ, Атила – Енкиду; БИЛАЛ, Салаетин – УрШанаби; БЕГОВСКА, Бедија – Ришад; КАСО, Елјеса –
Гилгамеш; ЈАШАР, Мустафа – Утнапиштим; ТУНА
ЕЈУПИ, Перихан – Сидур Сабиту; БЕКИР-РАДОНЧИЌ,
Зиба – Иштар; АКБЕЛГЕ, Сузан – Човекот– Скорпион;
МАКСУТ, Ердоан – Ловец; ТАИР, Несрин – Девојката;
ИБРАХИМ, Тамер – Шамаш; ХАСАН, Шефкет – Ану;
СИПАХИ, Зекир – Старецот; ШАБАН, Наџи – Таткото;
АХМЕТ, Филиз – Змијата; БИЛАЛ, Мукерем – Свештеник; ТАХИР, Ријад – Свештеник
Премиера: 12. III 2004 година
БУра
Автор: ШЕКСПИР, Вилијам; режисер: ПОПОВСКИ, Александар; Сценограф: МИЦЕВСКИ, Благој; Костимограф:
МИЦЕВСКИ, Благој; Композитор: ЏАЈКОВСКИ, Кирил
Актери: САМЕТ, Џенап – Тринкуло; БЕГОВСКА, Бедија –
Просперо; ТАИР, Несрин – Калибан; АХМЕТ, Филиз –
Ариел; ИБРАХИМ, Тамер – Себастијан; КЛИНЧЕ, Атила
– Антонио; ЈАШАР, Мустафа -Гонзало; БИЛАЛ,
Салаетин – Алонсо; КАСО, Елјеса – Фердинанд; АКБЕЛГЕ, Сузан – Миранда
Премиера: Охрид – 23. VII 2004 година

пинОКиО
Автор: МЕРТЕР, Ферди; Режисер: БИЛАЛ, Салаетин;
сценограф: МЕДАРОВА-СТОЈАНОСКА, Татјана; костимограф: МЕДАРОВА-СТОЈАНОСКА, Татјана; композитор: КЕРИМ, Селпин
Актери: ТУНА-ЕЈУПИ, Перихан; БЕКИР-РАДОНЧИЌ, Зиба;
АХМЕТ, Филиз; ТАИР, Несрин; ЈАШАР, Мустафа; ТАХИР, Ријад; АКБЕЛГЕ, Сузан; КЕРИМ, Селпин
Премиера: 21. Х 2004 година
Цар еДип
Автор: СОФОКЛЕ; режисер: ГОРГИЕВСКИ, Љупчо; сценограф: СВЕТОЗАРЕВ, Валентин; костимограф: МИЦЕВСКИ, Благој; композитор: ТРАЈКОВСКИ, Горан;
кореограф: ШУКАРОВА, Искра
Актери: БЕГОВСКА, Бедија – Јокаста; БИЛАЛ, Салаетин –
Тересија; КАСО, Елјеса – Едип; КЛИНЧЕ, Атила –
Креонт; ТУНА-ЕЈУПИ, Перихан – Хороводач; СИПАХИ,
Зекир – Пастир; ЈАШАР, Мустафа – Гласник од Коринт; АЛИ, Осман – Хор; ШАБАН, Ерман – Хор; ШАБАН, Един – Хор
Техничка екипа: АЛИ-ЏУМКАР, Џанан – координатор;
АХМЕТ, Фејхан -суфлер; РАХМАН, Абдурахман – инспициент; МЕХМЕТ, Орхан -светло-мајстор; БУШИ,
Фахредин – тон-мајстор
Премиера: 23. XII 2004 година

2005
аЗиЗнаМе (аЗиЗиЈаДа)
Автор: НЕСИН, Азис; адаптација: ЕРТЕН, Јуџел; режисер:
ЕРТЕН, Јуџел; асистент на режисерот: КАСО, Елјеса;
сценограф и костимограф: ЕРТЕН, Јуџел
Актери: БИЛАЛ, Салаетин; ЈАШАР, Мустафа; КАСО, Елјеса;
ИБРАХИМ, Тамер; АКБЕЛГЕ, Сузан; ТАИР, Несрин;
КЕРИМ, Селпин; САМЕТ, Џенап
Техничка екипа: РАХМАН, Абдурахман – инспициент;
АХМЕТ, Фејхан – суфлер; АЛИ-ЏУМКАР, Џанан –
координатор; БУШИ, Фахредин -тон-мајстор; МЕХМЕТ, Орхан – светло-мајстор; ИБРАХИМ, Рамадан –
организатор
Премиера: 6. III 2005 година
игра на сЛОБОДата
Автор: АТАР, Адем; режисер: ЕРТЕН, Јуџел; асистент на
режија: КАСО, Елјеса; сценограф и костимограф:
ЕРТЕН, Јуџел
Актери: БЕКИР-РАДОНЧИЌ, Зиба – Политички затвореник; БИЛАЛ, Мукерем – Стражар; ТУНА-ЕЈУПИ, Перихан – Сечија; АХМЕТ, Филиз – Џепарошка; ИБРАХИМЕЈУП, Фунда – Невина; АКБЕЛГЕ, Сузан – Интелектуалка; КЕЧ-ХАСАН, Наџие – Наивка; ТАИР, Несрин –
Галамџика; БЕГОВСКА, Бедија – Осудена на смрт; ИБРАХИМ, Батухан – Гратисче
Техничка екипа: ИБРАХИМ, Рамадан – организатор; РАХМАН, Абдурахман – инспициент; БУШИ, Фахредин – тон129
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мајстор; САЛИХУ, Муала – гардеробер; АХМЕТ, Фејхан –
суфлер; МЕХМЕТ, Орхан – светло-мајстор; ИБРАХИМ,
Танкут – реквизитер; РАХМАН, Суат – декоратер
Премиера: 12. V 2005 година
тиМОн ОД атина, претстава работена во копродукција на Народниот театар – Битола, Турскиот театар –
Скопје и Laboratorio Nove – Фиренца, Италија
Автор: ШЕКСПИР, Вилијам; превод: МИХАЈЛОВСКИ,
Драги; адаптација и режија: БРЕЗОВЕЦ, Бранко; сценограф: ЧАЛОВСКИ, Јане; костимограф: МИЦЕВСКИ,
Благој; композитор: НЕЌАК, Марјан; кореограф:
САНЧАНИН, Жељка
Актери: ЖИВОРАДИЌ (БРЕЗОВЕЦ), Сузана; ГРАМОСЛИ,
Валентина; МИХАЈЛОВА, Соња; БИЛАЛ, Салаетин;
КЕРИМ, Селпин; ТАИР, Несрин; АНТОНИНИ, Ангела;
ПАНИЌИ, Силвано; ЧОРЕВСКИ, Борис; ЈЕРЧИЌ, Иван;
ГОРКО, Петар; КАСО, Елјеса; КЛИНЧЕ, Атила; АГУИРЕ,
Серџо; ГАРУГЛИЕРИ, Сандра; ТОДОРОВИЌ, Дамир
Техничка екипа: ДИМОВСКИ, Илија – светло
Премиера: Охрид, 5. VIII 2005 година

2006
евнУХ
Автор: ТЕРЕНЦИЈ; режисер: АНГЕЛОВСКИ, Коле; сценограф: АНГЕЛОВСКА, Илина; костимограф: ТОДОРОВСКА, Зорица; композитор: МИРКОВСКИ, Љупчо; кореограф: НЕВЗАТИ, Кренаре-Кери
Актери: ТАИР, Несрин; АКБЕЛГЕ, Сузан; КЕРИМ, Селпин;
БЕКИР-РАДОНЧИЌ, Зиба; АХМЕТ, Филиз; ИБРАХИМЕЈУП, Фунда; САМЕТ, Џенап; ТУНА-ЕЈУПИ, Перихан;
КЕЧ-ХАСАН, Наџие; АЛИ, Неат; СЕЛИМОВСКА, Зубејде
Премиера: 3. II 2006 година
тартиФ
Автор: МОЛИЕР, Жан Батист Поклен; режисер: ПРОЈКОВСКИ, Дејан; сценограф: ГОРЕСКИ, Владо; костимограф: МИЦЕВСКИ, Благој; композитор: ТРАЈКОВСКИ, Горан; кореограф: НЕВЗАТИ, Кренаре-Кери
Актери: КАСО, Елјеса – Тартиф; БЕГОВСКА, Бедија – Емира; ЈАШАР, Мустафа – Оргон; САМЕТ, Џенап; КЕРИМ,
Селпин; ИБРАХИМ, Тамер; АХМЕТ, Филиз; ТАИР,
Несрин
Премиера: 30. III 2006 година
2007
пОБЛисКУ
Автор: МАРБЕР, Патрик; режисер: КОЧОВСКИ, Мартин;
сценограф: ЖДЕРО, Ненад; костимограф: МИЦЕВСКИ,
Благој; композитор: НЕЌАК, Марјан; кореограф: МАТЕВСКА-РИСИМКИН, Рисима
Актери: АХМЕТ, Филиз – Алис; ТАИР, Несрин – Ана; АЛИ,
Неат – Ден; КЕРИМ, Селпин – Лери
Техничка екипа: ЈОВАНОВСКИ, Филип – камера
Премиера: 25. I 2007 година
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ЗаД КУЛисите
Автор: ФРЕЈН, Мајкл; режисер: МИЛОШЕВСКА, Драгана;
драматург: МОМЕВА, Катерина; сценограф: ИБРАХИМ, Беди; костимограф: СПИРОВСКИ, Тихомир;
Композитор: АТАНАСОВСКИ, Огнен; Кореограф:
ЗАФИРЧЕВ, Васил
Актери: САМЕТ, Џенап – Лојд Даглас, режисер; БЕГОВСКА, Бедија – Доти Оутли / Госпоѓа Клакет – актерка;
АХМЕТ, Филиз – Брук / Вики – актерка; ЈАШАР, Мустафа – Селсдон / Провалникот-актер; ИБРАХИМ, Фунда – Белинда / Флавија, актер; ТАИР, Несрин – Попи,
инспициент; АХМЕТИ, Луран -Гери/ Роџер, актер;
АЛИ, Неат – Фредерик / Филип, актер; ЈАКУПОВИЌ,
Един – Тим, организатор
Премиера: 11. V 2007 година

2008
ЖениЧКи
Автор: ЏУЏЕНОГЛУ, Тунџер; режисер: ПОПЛАВСКА, Наташа; -костимограф: ГЕОРГИЕВСКА-ЈОВАНОВСКА,
Мери; композитор: ИБРАХИМ, Џенгис; кореограф:
БОЕВ-ПАНГОВСКА, Олга
Актери: ТУНА-ЕЈУПИ, Перихан -Мехтап; САМЕТ, Џенап Апо; БЕКИР-РАДОНЧИЌ, Зиба – Нериман; КЕЧ-ХАСАН,
Наџие – Хајрие; ТАИР, Несрин – Инџи; КЕРИМ, Селпин
-Хусаметтин; ЈАКУПОВИЌ, Един – Парлак; АЛИ, Неат –
Чуварот Ружди; МЕХМЕТ, Аксел – Стки; ШАБАН, Наџи
– Муштерија
Премиера: 4. I 2008 година
МОЈОт свет
Автор: БЕГОВСКА, Бедиа; режисер: Т.РАНГЕЛОВА, Викторија; сценограф: ЌАМИЛОВ, Орхан; костимограф:
АПОСТОЛОВА, Иванка; кореограф: НЕВЗАТИ, Кренаре-Кери
Актери: КЕРИМ, Селпин – Адам; ТАИР, Несрин – Ева; САМЕТ, Џенап -Амер; РАДОНЌИЌ, Зиба – Рика; АЛИ, Неат
– Авуст; СЕЛИМОВСКА, Зубејде – Асја; ; АЛИ, Осман –
Афри; АКБЕЛГЕ, Сузан – Евра; МЕХМЕТ, Аксел –
Стравот
Премиера: 08. V. 2008 година
ЛеОнс и Лена
Автор: БИХНЕР, Георг; режисер: МИЛОШЕВСКА, Драгана;
драматург: МОМЕВА, Катерина; сценограф: МИТРОВИЌ, Срѓан; костимограф: ПУПУЧЕВСКА, Марија;
кореограф: НЕВЗАТИ, Кренаре-Кери
Актери: СЕЛИМОВСКА, Зубејде – Принцезата Лена; ЈАКУПОВИЌ, Един -Принцот Леонс; АЛИ, Осман – Принцот
Леонс; ТАИР, Несрин – Валеро; САМЕТ, Џенап – Кралот Петер; АЛИ, Неат – Претседателот, Розета; ХАСАН, Наџие – Гувернантата; ТАХИР, Ријад – Учителот,
Свештеникот; МЕХМЕТ, Аксел – Директорот; ШАБАН,
Наџи – Градоначалникот
Премиера: 23. V 2008 година
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рОМеО и ЈУЛиЈа
Автор: ШЕКСПИР, Вилијам; режисер: ПРОЈКОВСКИ, Дејан;
сценограф: ГОРЕСКИ, Владо; костимограф: МИЦЕВСКИ, Благој; композитор: ТРАЈКОВСКИ, Горан
Актери: СЕЛИМОВСКА, Зубејде; ШАБАН, Наџи; МЕХМЕТ,
Аксел; КЕРИМ, Селпин; САМЕТ, Џенап; АЛИ, Неат
Премиера: Охрид, 25. VII 2008; Скопје, 17. X 2008 година
ЛиЛиКа
Автор: МИХАИЛОВИЌ, Драгослав; драматизација: РИСТОСКА, Ана; превод: БИЛАЛ, Салаетин; режисер:
РИСТОВСКИ, Јован; сценограф: ЈОВАНОВСКИ, Филип;
костимограф: МИЦЕВСКИ, Благој; асистент на костимографот: НАСТЕВСКА, Фросина
Актери: СЕЛИМОВСКА, Зубејде – Лилика; АЛИ, Осман –
Јанко; ТАИР, Несрин – Ана; АЛИ, Неат – Кирил; ТАХИР,
Ријад – Зелен; КЕРИМ, Селпин – Петар; САМЕТ, Џенап
– Црвен; ХРИСТОВА, Ана – Пејачката
Премиера: 23. XII 2008 година

БУДеЊе на прОЛетта
Автор: ВЕДЕКИНД, Франк; режисер: ХРИСТОВ, : Васил;
Сценографија и дизајн на плакат: МУЧА, Бујар и ПОЊАВИЌ МУЧА, Снежана; костимограф: МИЦЕВСКИ,
Благој; композитор: АНАСТАСОВ, Огнен;
Актери: АХМЕТ, Филиз – Вендла; КЕРИМ, Селпин – Мелхиор; АЛИ, Осман – Мориц; АКБЕЛГЕ, Сузан – Илсе;
СЕЛИМОВСКА, Зубејде – Марта Бесел; АЛИ, Неат –
Ханс Рилоу; МЕХМЕТ, Аксел – Ернст Ребел; ТАИР,
Несрин – Госпоѓа Бергман, мајката на Вендла; ТУНАЕЈУПИ, Перихан – Госпоѓа Габор, мајката на Мелхиор;
СИПАХИ, Зекир – Господин Габор, таткото на Мелхиор; БЕКИР-РАДОНЧИЌ, Зиба – Госпоѓа Штифел, мајката на Мориц; ТАХИР, Ријад – Господин Рантије
Штифел, таткото на Мориц; ХАСАН, Наџие – Госпоѓа
Бесел, мајката на Марта; МАКСУТ, Ердоан -Господин
Бесел, таткото на Марта; ЈАШАР, Мустафа – Зоненштих; ИБРАХИМ, Фунда – Хабебалд; БИЛАЛ, Мукерем
– Доктор Прокруст
Премиера: 8. VII 2009 година

2009
сиЈаХ КаЛеМ
Автори: ЕМИН, Илхами и ПЛЕВНЕШ, Јордан; режисер:
ЦВЕТАНОВСКИ, Владо; соработник на режисерот:
САМЕТ, Џенап; сценограф: ТУНЏЕР, Нурула; костимограф: МИЦЕВСКИ, Благој; композитор: ИБРАХИМ,
Џенгис
Актери: КАСО, Елјеса – Сијах Калем; Султанот Џем;
СЕЛИМОВСКА, Зубејде – Нејма; АКБЕЛГЕ, Сузан –
Нејма; Лукреција Борџија; САМЕТ, Џенап – Настраден; Пејо; ЈАШАР, Мустафа – Леонардо Да Винчи;
Султанот Џем; Шех Бедретин; ИБРАХИМ, Бурханетин
– Султанот Џем; Адам; РЕШИТ, Бехреда – Стражар;
СУЛЕЈМАН, Танер – Стражар; АЛИ, Осман – Сијах Калем; ТАИР, Несрин -Нејма; Лукреција Борџија; АХМЕТ,
Филиз – Нејма; Лукреција Борџија; Ангел; ЈОВАНОВСКА, Билјана – Нејма; Ева; МЕХМЕТ, Аксел – Магаре; Султанот Џем; Гавол; БИЛАЛ, Салаетин -Кадијата;
БЕГОВСКА, Бедија – Лукреција Борџија; Валиде
Султан; РЕШИТ, Џиад – Стражар
Дизајн на претставата: ГОРЕСКИ, Владо
Премиера: 27. III 2009 година

Жени на вЛаст
Автор: АРИСТОФАН; режисер: ЕРТЕН, Јуџел; костимограф: МИЦЕВСКИ, Благој; соработник на режисерот:
КАСО, Елјеса
Актери: ТУНА-ЕЈУПИ, Перихан – Мајче; ХАСАН, Наџие –
Нусе; ЈОВАНОВСКА, Билјана – Јаврија; СЕЛИМОВСКА,
Зубејде – Квачка; ТАИР, Несрин – Лезо; БЕКИР-РАДОНЧИЌ, Зиба – Џингош; КАСО, Елјеса – Бабуш; ИБРАХИМ, Тамер – Зелен; АЛИ, Неат – Киро; МЕХМЕТ, Аксел -Гага; САМЕТ, Џенап – Пешкир; АЛИ, Осман –
Манга
Премиера: 2. X 2009 година
гОспОЃиЦа ЈУЛиЈа
Автор: СТРИНДБЕРГ, Август; режисер: ПОПОВСКИ, Александар; Сценографија и костимографија, дизајн на
плакат: ЈОНКЕ, Свен; соработник на режисерот:
КОРТИНА, Лука
Актери: АКБЕЛГЕ, Сузан – Госпоѓица Јулија; АЛИ, Осман –
Жан; ТАИР, Несрин – Кристина
Премиера: 21. XI 2009 година
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Фестивали и гостувања

Малцинскиот народен театар започнал со работа на 20 јануари 1950 година.
Во составот на театарот има две групи – Турска и Албанска.
Сегашната зграда се користи од 1975 година, кога институцијата го добива
името Театар на народностите, а нејзините составни членки – Турска драма и
Албанска драма.
Од 2006 година се менува Статутот на Театарот на народностите, се менуваат
внатрешните органи на управување со формирање на Управен одбор кој го
назначува министерот за култура со членови на колективот и делегирани
членови однадвор. Од Театарот на народностите се формираат две институции
– Национална институција Турски театар и Национална установа Албански
театар. До изградбата на новиот Турски театар, двата театра рамноправно ќе ја
користат сегашната заедничка зграда, другите простории и сцената.
Во текот на јули 1965 година, Турската драма му ја вратила посетата на
Естрадниот театар „Васил Друмов“ од Коларовград (НР Бугарија), при што
прикажала претстави и во Разград, Трговиште, Русе, Силистра, Толбухин и
Провадија. На турнејата биле прикажани претставите „Коштана“ и „Чудак“. Во
текот на јуни Естрадниот театар „Васил Друмов“ од НР Бугарија и` гостувал на
Турската драма и прикажал претстави во: Скопје, Приштина, Призрен, Тетово,
Гостивар, Охрид и Битола. Театарот прикажувал естрадна програма.
Естрадниот театар од Крџали гостувал од 16 до 19 септември 1967 година со
претставите „Естрадна програма на песни и танци“ и со оперетата „Ако не таа
другата“. Во Скопје одржале две претстави и во Приштина две. Претстави биле
прикажани: по две во Призрен, Косовска Митровица и Тетово и по една во
Гостивар, Струга, Охрид и Битола.
Турската драма гостувала возвратно од 5 до 20 октомври, каде што
прикажала 17 претстави што ги виделе 6.600 гледачи. Со претставата „Коштана“
од Неџати Џумали. Театарот прикажал претстави во Момчиловград (2), Ардина
(2), Крумовград (2), Крџали (4), Сливен, Асеновград, Пловдив, Пештера, Харманли
и Хасково по една претстава.
Во текот на мај (14 до 29) 1968 година Театарот заминал на турнеја во Турција,
каде што ги прикажал претставите „Наланар“ и „Сомнително лице“ во Истанбул,
Измир, Бурса и Анкара.
Државниот театар од Анкара ја започнал својата турнеја како гостин на
Турската драма на 17 септември 1968 година со претставите „Хенри 4“ од Луиџи
Пирандело и „Гозба во кафеана“. во режија на Мелек Екте. Автор на пиесата и
Сабахатин Кудрет Аксал. Гостите прикажале претстави и во Приштина, Призрен,
Битола и Охрид.
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Размена била извршена и со Државниот театар во Анкара, Република Турција.
На оваа турнеја биле прикажани осум претстави – по две во Анкара, Истанбул,
Смирна и Бурса. Бројот на посетители ја достигнал бројката 5.000. Гостувањето
било во 1968 година.
Кон крајот на јуни 1969 година Турската драма првпат гостувала во Сараево,
Тузла и Мостар. Таму ја прикажале претставата „Џумбуш“ од Томе Арсовски, во
режија на Димитрие Османли.
Во 1972 година Турската драма повторно гостувала во Истанбул, без
реципроцитет. Таму се прикажани осум претстави пред 2.500 гледачи.
Пред крајот на сезоната во 1972 година, Турската драма гостувала во
Истанбул на сцената на „Сехир театарот“, со комедијата „Кога свеќaтa ќе згасне“
од А. Муџибхадзе во режија на Сами Ајаноглу. Претставата била прикажана осум
пати.
На 15 септември 1976 година Турската драма заминала на десетдневно гостување во Турција. Претстави прикажала во Истанбул, Анкара, Измир и Бурса. Во
рамките на културната соработка меѓу двете земји, се претставила со претставата „Омер и Мерима“ од Беловиќ и Пешиќ во режија на Мирко Стефановски.
Од 1 до 10 ноември истата година, како гостин на Турската драма, престојувал
во Скопје Театарот „Кентер“ од Истанбул и ја прикажал претставата „Листови од
животот“ од Јилдиз Кентар.
Покрај редовните турнеи, до осумдесеттите години во Република Македонија
и Косово, Турскиот театар гостувал во повеќе градови во поранешна Југославија
и во светот, како и на повеќе меѓународни фестивали.
На 14 јануари 1980 година Турската драма, во салонот на „Ателје 212“, ја прикажала претставата „Хасанагиница“.
Во 2003 година Турската драма настапила на ФКТ „Ристо Шишков“ со претставата „Малечката“ од Сема Али. Истата година, покрај остварените домашни турнеи во Штип, Велес, Гостивар и Валандово, во мај имале настап на сцената на
Универзалната сала со претставата „Куѓа на граница“. Надвор од Македонија,
Турскиот тетар се претставил во Призрен со претставата „Куќа на граница“ и детскиот проект „Али и Ајше“. Истата година, на Меѓународниот истанбулски театарски фестивал Мост, Турската драма се претставила со „Куќа на граница” од
Славомир Мрожек, во режија на Јуџел Ертен.
Во текот на 2004 година, Турската драма настапила на:
5. VI – на сцената на Културниот центар „Ататурк“ во Истанбул со претставата
„Гилгамеш“;
10. VI
– на 39. МТФ „Војдан Чернодрински“, со претставата „Гилгамеш“
на сцената на Битолскиот народен театар, поради специфичните сценографски
решенија на проектот.
10. VII
– со премиерна изведба на претставата „Бура“, на
Меѓународниот театарски фестивал во Истанбул, во амбиентот на сцената кај
мостот „Галата“;
24. VII
– на Охридско лето, со претставата „Бура“;
12. IX
– на Вториот меѓународен театарски фестивал во Турски
Северен Кипар со претставата „Куќа на граница“, одиграна во Никозија и
Газимагуста;
20. IX
– гостува во Виена (Австрија), по покана на Театарското здружение Piranha на Balkan art festival, со претставата „Бура“.
Во текот на 2005 година, Турската драма настапила на:
5. VI – на 40. МТФ „Војдан Чернодрински“, со претставата „Бура“ од Шекспир,
во режија на Александар Поповски, на сцената на Народен театар – Битола;
6. VI – на 40. МТФ „Војдан Чернодрински“,со претставата „Азизнаме“ од Азиз
Несин, во режија на Јуџел Ертен, на сцената на Народниот театар „Војдан
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Чернодрински“ – Прилеп.
Истата година, проектот „Тимон Атињанинот“ од Вилијам Шекспир, во режија
на Бранко Брезовец, работен во копродукција, изведен е во Битола на 16 и 17
јуни, а својата светска премиера ја имаше во Фиренца, на Festival Intercity – 2005
Firenze под мотото Back to the future: i Balcani нa 26, 27, 28 и 29 јуни во Тeatro della
Limonaia. Со истата претстава, Турската драма настапи и на 45. летен фестивал
„Охридско лето“, каде што поради својата специфика се играше во Основното
училиште „Св. Климент Охридски“ на 4, 5, 6 и 7 август.
Од 6 до 16 август Турскиот театар настапи на 2. меѓународен Истанбулски театарски фестивал на амбиентот во организација на Истанбулските градски театри,
под покровителство на општина Истанбул.
На 23 септември, Турската драма настапи на 12. меѓународен фестивал „Ex
ponto“ на сцената на Словенско младинско гледалишче во Љубљана, со претставата „Бура“ од Вилијам Шекспир, во режија на Александар Поповски.
На 30. Млад отворен театарски фестивал одржан под мотото „Моќта на театарот“ на 4 и 5 октомври 2004 година, колективот на Турската драма настапи со
претставата „Тимон од Атина“.
На 26 и 27 октомври истата година, на 45. МЕС во Сараево, Турската драма се
претстави со копродукцискиот проект „Тимон Атињанинот“.

Средната театарска државна школа (1947–1954) ја завршиле: Абдуш Хусеин,
Суза Јашар, Нури...? и Суна...?
*
Дипломирани студенти на Факултетот за драмска уметност во Скопје – Отсек
актери:
НЕБИ ХАЈРЕДИН, Фирдауз
КЛИНЧЕ, Атила
КАСО, Елјеса
МАКСУТ, Ердоан
ШАБАН, Наџи
АКБЕЛГЕ, Сузан
ИБРАХИМ, Фунда
ЌЕРИМ, Селпин
ЕРТАН, Шабан
АХМЕТ, Филиз
САМЕТ, Џенап
ТАИР, Несрин
АЛИ, Неат
СЕЛИМОВСКА, Зубејде
МЕХМЕТ, Аксел
АЛИ, Осман
ШАБАН Ерман
ЈАКУБОВИЌ, Един
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награди

Театарски игри „Војдан Чернодрински“ (1979) – Претставата „Злосторство и
казна“ е добитник на наградата за најдобра претстава од Ф. Достоевски, во
режија на Бранко Ставрев.
Театарски игри „Војдан Чернодрински“ (1989) – Награда за најдобра претстава: „Кафкаски круг со креда“ од Бертолд Брехт во режија на Јуџел Ертен.
Театарски игри „Војдан Чернодрински“ (1999) – Награда за најдобра претстава: „Лудиот Ибрахим“ од Т. Офлазоглу во режија на Владимир Милчин
МТФ „Војдан Чернодрински“ (2003) – Награда за најдобро остварување во
целина: „Куќа на граница“ од Славомир Мрожек во режија на Јуџел Ертен.
МТФ „Војдан Чернодрински“ (2003) – Претставата „Малечката“, во режија на
Димитар Станковски, ја доби Наградата за најдобра претстава во OFF програмата.
40. МТФ „Војдан Чернодрински“, (2004) – Награда за уметничко остварување
на претстава во целина во OFF програмата: „Бура“ од Вилијам Шекспир, во
режија на Александар Поповски.
1973 – Октомвриска награда за Театарот на народностите за долгогодишна
дејност и остварувања во драмската уметност.
Турскиот театар во 2004 година е добитник на Октомвриската награда на
Република Македонија на полето на сценската уметност.
Добитници на Наградата „13 Ноември“:
Театар на народностите – 1981 година
Турска драма – 1983 година
Национална установа Турски театар 2003 година
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Директори на турскиот театар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Абдуш ХУСЕИН
Јуршит РИФАТ
Шерафетин НЕБИ
Рамадан МАХМУТ
Кемал ЛИЛА
Џемаил МАКСУТ
Мустафа ЈАШАР
Ѓунер ИСМАИЛ
Салаетин БИЛАЛ
Кемал ЛИЛА
Беди ИБРАХИМ
Атила КЛИНЧЕ
Наџи ШАБАН
Атила КЛИНЧЕ

Директори на театарот на нароДностите
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Абдуш ХУСЕИН
Мустафа КАРАХАСАН
Фахри НАЗИР
Шуко АВДОВИЌ
Мирко СТЕФАНОВСКИ
Шуко АВДОВИЌ
Џевдет МУСТАФА
Илхами ЕМИН
Мухамед ШЕРИФИ
Фирдаус НЕБИ
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БИОГРАФИИИ
АБДИ, Зекерија – декоратер. Четврти човек (Каста дива
балкански ветришта, 1997).
АБЕДИН, Нусрет – (Расиминиот севдах, 1955), (Празна
колевка, 1956), Васка (Коштана, 1958).
АВРАМОВСКИ, Ристо – композитор (Рацин, 1979).
АГУИРЕ, Серџо – актер (Тимон од Атина, 2005).
АЈАНОГЛУ, Сами – режисер (Изгасната свеќа, 1971).
АЈВАЗ, Улку – автор на: „Ќелавиот Мехмет“ (1994), „Луна
парк“ (1997), „Прекрасен подарок“ (1998), „За мир, да“
(1999).
АЈДИН, Бекир – статист. Дете (Јерма, 1986).
АЈДИНИ, Ќемал (– ), еден од доајените на Албанската
драма при Театарот на народностите во Скопје. На
сцената на овој театар одиграл над 70 улоги, меѓу кои
се истакнуваат оние во „Сонот на летната ноќ“ од
Шекспир, „Свадба“ од Гогољ, „Вујко Вања“ од Чехов,
„Блудница достојна за почит“ од Сартр, „Госпоѓа министерка“ од Нушиќ, „А што сега Керон?“ од Муртеза
Пеза, „Големата вода“ од и многу други. Во Турската
драма настапил како Сенатор, Офицер, Војник (Отело, 1973). Играл и во неколку домашни играни и телевизиски филмови, меѓу кои во „До победата и по неа“
и „Ветерот и дабот“. Театарот во неговиот роден град
во негова чест го носи името „Ќемал Ајдини“.
АЈДОГМУШ – костимограф (Изгасната свеќа, 1971),
сценограф (Изгасната свеќа, 1971).
АЈРУЛА, Сабина (17 април 1946, Скопје) – актерка. Завршила средно образование во Економското училиште
„Моша Пијаде“ во Скопје (1965). Филмска, театарска и
телевизиска актерка. Првите ангажмани како професионална актерка Сабина Ајрула ги имала во Драмата на Македонскиот народен театар и во Турската
драма при Театарот на народностите во Скопје. Член
на Драмскиот театар е од 1967 година. Во Турската
драма ги играла следниве улоги: Невестата (Крвави
свадби, 1969); Ивет (Мајка Храброст, 1971); Фатма
(Омер и Мерима, 1971); Ана, ќерка на Строгов (Моралист, 1976); Фатма (Омер и Мерима, 1976). Во 1986
година е прогласена за Актер на годината, а истата
година ја доби наградата „Климент Охридски“.

АКБЕЛГЕ, Сузан (15 јуни 1974, Лудвигзафен, Германија)
– актерка. Дипломира на Отсекот за актерска игра на
Факултетот за драмски уметности (ФДУ) во Скопје
(2000). Од 2000 година работи на ФДУ како помлад
асистент по сценски говор, во класата актери со познавање турски јазик. На сцената на Турската драма ги
играла следниве улоги: Девојче („Луна парк“, 1997);
Бети („Надвор од колосек“, 1997); Агафија Јепанчина
(„Идиот“, 1998); Хумаша („Лудиот Ибрахим“, 1999);
Сара („Мемоарите на Сара Бернард“, 1999); Антигона,
ќерка на Едип („Антигона“, 2002); Шукран („Аман да
не чуе жена ми“, 2003); Џемалифер, Лалифер („Замижувам за да сработам“, 2003); Мајката, Првата баба
(„Малечката“, 2003); Ајше, вториот муштерија („Али и
Ајше“, 2003); („Кукларот“, 2004); Човекот-Скорпион
(„Гилгамеш“, 2004); Миранда („Бура„, 2004); („Азизнаме“, 2005); Интелектуалка („Игра на слободата“,
2005); („Евнух“, 2006); Нејма („Сијах Калем“, 2009).
Награди: Награда „Трајко Чоревски“ за најдобар
млад актер на Театарскиот фестивал „Војдан Чернодрински“ за улогата на Агафија Јепачина во „Идиот“
(Прилеп, 1998).
АЛЕКСОВ, Ацо – режисер. На сцената на Турскиот театар ги режирал претставите „Шест лица го бараат
авторот“ (1974), „Вообразен болен“ (1977), „Ханка“
(1981), „И борец и победник“ (1982), „Чешел“ (1985),
„Белото Циганче“ (1989), „Женидба“ (1994); бил
кореограф на Белото Циганче“ (1989) и костимограф
на „Чешел“ (1985) и на „Белото Циганче“ (1989).
АЛИ, Галип – актер. Цигански кмет (Коштана, 1958).
АЛИ, Дули – актер. Кадри, синот на Хафиз („Тахир и
Зухра“, 1962).
АЛИ, Ерџан – актер. Султанот („Алаетин“, 1993); режисер, Естергон, Селим III, Амал, Архиварот Наџи („Шабан спасител на татковината“, 1993); Сплетко („Мустаќите на генералот Рококајко“, 1995).
АЛИ, Неат – актер. Стево („Бунт во домот за старци“,
2001); Детето („Малечката“, 2003); Селахатин, офицер
(„Аман да не чуе жена ми“, 2003); („Евнух“, 2006); Ден
(„Поблиску“, 2007); Фредерик и Филип („Зад кулисите“, 2007); Кирил („Лилика“, 2008); Чуварот Ружди
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(„Женички“, 2008); Претседателот и Розета („Леонс и
Лена“, 2008); Меркуцио („Ромео и Јулија“, 2008); Ханс
Рилоу („Будење на пролетта“, 2009); Киро („Жени на
власт’, 2009).
АЛИ, Незакет (2 мај 1933, Скопје) – актерка. Завршува
основно образование. По препорака на нејзиниот
учител, Неџати Зекирија, примена е во Ансамблот на
Турската драма при Театарот на народностите како
талентирана аматерка (1952). Во театарот работи до
пензионирањето (1992). Одиграла исклучително голем број најразлични улоги. Настапува и во претставите на ансамблот на Албанската драма. Во Турската
драма настапила во улогите: Коштана, циганка („Коштана“, 1953); Неџибе („Ајше“, 1953); Коштана („Коштана“, 1954); Мелике, ќерката („Големите срца“, 1954);
(„Власт“, 1954); („Честитам“ – „Просидба“, 1954); Ѓулбеза, млада беговица („Џафербеговица“, 1955), Сузан
(„Сузан“, 1955); Весна („Белиот елен“, 1955); („Заеднички стан“, 1955); Коштана, циганка („Коштана“, 1956);
(„Пат кон злосторот“, 1956); Мељахат, слугинката
(„Суртук“, 1957); Васка („Зона Замфирова“, 1958);
Коштана, циганка („Коштана“, 1958); Смиљка, жената
на Митар („Луѓе“, 1958); Софка, слугинка („Честитам“ –
„Просидба“, 1958); Момата („Женачка-мажачка“, 1959);
(„Волшебната флејта“, 1959); Јака („Златен песок“,
1961); Шеќерната трска („Бисерни солзи“, 1961); Кемер,
придружничка на Зухра („Тахир и Зухра“, 1962);
Коштана („Коштана“, 1962); Назли, дадилка на Зејнеп
(„Алиш“, 1962); Рифа, стара циганка („Ханка“, 1962);
Светлана, пријателка („Јуриш“, 1962); Марица, ќерка на
Пантиќ („Сомнително лице“, 1963); Џин (Царевата нова
облека, 1963); Земка („Слава и осаменост“, 1964);
Ијацента („Ѓаволштините на Скапен“, 1964); Мељахат,
слугинката на Игбал („Човек без лице“, 1964); Коштана,
циганка („Коштана“, 1965); Нихаљ, внука на Реџеп
(„Чудак“, 1965); Офелија де Санто („Вистината е мртва“,
1965); Лај Му („Изгубената принцеза“, 1966); Михрибан,
жената на Нури („Украдениот принц“, 1966); Оливија
(„Дванаесеттата ноќ“, 1966); Ѓулбахар, Џафербеговица
(„Џафербеговица“, 1967); Есма, мајка на Сехер
(„Налани“, 1967); Коштана, циганка („Коштана“, 1967);
Мајката („Слава или заборавениот човек“, 1967);
(„Гавран“, 1967); Баба, девојче („Долгиот, Долгогледиот
и Мешко“, 1968); Бабата на Петер („Хајди“, 1968);
Вратарката („Череп“, 1968); Розаура, вдовица („Итрата
вдовица“, 1968); Сју Бејлис („Сите мои синови“, 1968);
Шефика („Скали“, 1968); Дворска дама („Мачорoт во
чизми“, 1969); Јела („Човекот од Марс“, 1969); Олга
(„Џумбус“, 1969); Свекрвата („Крвави свадби“, 1969);
(„Волшебната флејта“, 1969); Жената на меанџијата
(„Цвеќарот Али“, 1970); Милева, архиварка („Конкурс“,
1970); Дадилката („Легенда за љубовта“ [„Ферхат и
Ширин“], 1970); Царицата („Царот и овчарот“ 1970);
Есма („Омер и Мерима“, 1971); Жена му („Насрадин“,
1971); Селанка („Мајка Храброст“, 1971); Мајката на
Аладин („Аладиновата волшебна ламба“, 1971);
Шетарет („Изгасната свеќа“, 1971); Мавиш („Мавиш и
Мемиш“, 1972); Гувернанта („Медеја“, 1973); Емилија,
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жена на Јаго („Отело“, 1973); Фросин, интригантка
(„Скржавец“, 1973); Келнерка („Слуга на двајца
господари“, 1974); Мајката („Шест лица го бараат
авторот“, 1974); Назли, дадилката на Зејнеп („Алиш“,
1974); („Мавиш и Мемиш“, 1974); Баба Донка
(„Убавината чекори сама“, 1975); Мехџуре („Кралот на
головите“, 1975); („Доживувањата на Николетина
Бурсаќ“, 1975); Есма („Омер и Мерима“, 1976); Салче
(„Коштана“, 1976); Баба му на Петер („Хајди“, 1977);
Назифе („Јас, Риза-ага“, 1977); („Цвеќарот Али“, 1977);
Мајка („Бошко Буха“, 1978); Татјана Василевна („Дали
постоеше Иван Ивановиќ“, 1978); Алтан, првата жена
на Ихтар („Угурсуз“, 1979); Мајката на Хасан-ага („Хасанагиница“, 1979); Марија, жена на Трајан („Рацин“,
1979); Ташана („Зона Замфирова“, 1979); Настасија
(„Злосторство и казна“, 1980); („Љубовта на Дон Перпили“, 1980); Рифа, стара циганка („Ханка“, 1981); Шерифа („Балада за Али од Кешан“, 1982); Разија („Папучар“, 1983); Старицата („Дамоклов меч“, 1983); Домаќинката („Богомилска балада“, 1984); Донду, сосетка
(„Лудата Емина“, 1984); Назли („Алиш“, 1984); Госпоѓа
Конрад, мајка на Беки („Том Соер“, 1985); Артемиј
Филипович Землјаника, управник на болница
(„Ревизор“, 1985); Диха („Убиј ме, душичке“, 1986);
Старица („Јерма“, 1986); Учителката („Малите големи
љубови“, 1986); Сафиназ („Хурмуз и нејзините седум
мажи“, 1987); („Коштана“, 1987); Сопругата на Суфијан
(„Дневник на стравот“, 1988); Хајрие („Женички“, 1988);
Неговата сопруга („Белото Циганче“, 1989); Свекрва,
селанка („Кавкаски круг со креда“, 1989); Затвореник
(„Живко што живее, не живее“, 1990); Мајка („Јунус
Емре“, 1991); („Орхан“, 1992). Награди: Награда Артист
на годината на весникот „Бирлик“ (1970).
АЛИ, Осман – актер. Хор („Цар Едип“, 2004); Јанко („Лилика“, 2008); („Леонс и Лена“, 2008); Сијах Калем („Сијах Калем“, 2009).
АЛИ, Саадет – актерка. Салче, мајката на Коштана („Коштана“, 1953).
АЛИ, Сема – автор на „Малечката“ (2003); превод на
„Бунт во домот за старци“ (2001), „Искрените“( 2002).
АЛИ, Туран – костимограф. („Коштана“, 1958).
АЛИ, Фахри – публицист, автор, новинар. Превод („Како
да се ограби банка“, 2001).
АЛИ, Џавид – актер. Бедуин („Тахир и Зухра“, 1962);
Пандур („Коштана“, 1962).
АЛИ-ЏУМКАР, Џанан – лектор-соработник на „Магбет“
(1988), соработник на режисерот на „Смртта на Питија“ (1992) и на „Идиот“ (1998), превод на „Некој друг“
(2000) и координатор на претставата „Куќа на граница“ (2002); координатор на претставите „Цар Едип“
(2004)и „Азизнаме“ (2005).
АЛНИАЧИК, Раик – режисер на „Јунус Емре“ (1991).
АЛТАНАЈ, Ербил, – режисер на „Весели приказни“
(2001).
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АНГЕЛОВСКА, Елена – избор на музика на „Како да се
ограби банка“ (2001).
АНГЕЛОВСКА, Илина – сценографија на „Аман да не чуе
жена ми“ (2003) и на „Евнух“ (2006).
АНГЕЛОВСКИ, Коле – режисер на „Веселите жени виндзорски“ (1982), „Папучар“ (1983), „Капетан Џон Пиплфокс“ (1987), „Како да се ограби банка“ (2001), Аман
да не чуе жена ми (2003) и „Евнух“ (2006).
АНДЕРСЕН, Ханс Кристијан – автор на „Царевата нова
облека“, 1963.
АНДОНОВСКИ, Венко – автор на „Бунт во домот за старци“ (2001).
АНДРЕЕВ, Благоја – режисер на „Волшебната флејта“
(1959) и на „Украдениот принц“ (1966).
АНДРЕЕВСКА, Нарциса – костимограф и сценограф на
„Слугинки“ (1989).
АНДРИЌ, Иво – автор на „Аргатот Симан“ (1981) и на
„Проклета авлија“ (1985).
АНЃУШЕВА, Викторија – кореограф на „Капетан Џон
Пиплфокс“ (1987).
АНТОНИНИ, Ангела – актерка („Тимон од Атина“, 2005).
АНУИ, Жан – автор на „Ардел или Маргарита“, 1992).
АРЕТА, Хаџер – актерка. Лисицата („Белиот елен“, 1955).
АРИФ-ХУСЕИН, Наџире – актерка. Зиба („Зулумќар“,
1953); Магда, негова жена („Коштана“, 1953); Фјокла
(„Женидба“, 1953); Г-ѓа Сотенвил („Жорж Данден“,
1954); Магда („Коштана, 1954“).
АРСОВСКИ, Томе – автор на „Џумбус“ (1969), „Убавината
чекори сама“ (1975), „Човекот на епохата“ (1977) и
„Надвор од колосек“ (1997).
АСЕНА, Орхан – автор на „Страв“ (1970) и на „Хурем
султан“ (2001).
АСИМ, Мустафа – ликовен уметник; костимограф и сценограф на „Кавкаски круг со креда“ (1989), сценограф и
идејно решение за плаката и програма на „Живко што
живее, не живее“ (1990), идејно решение на плакат и
програма за „Јунус Емре“ (1991), и костимограф и
сценограф на „Ардел или Маргарита“ (1992).
АТАНАСОВСКИ, Огнен – композитор на „Зад кулисите“
(2007).
АТАР, Адем – автор на „Игра на слободата“ (2005).
АХМЕД, Ј’лд’з (11 мај 1927, Кратово – 4 мај 1957, Скопје)
– актерка. Прва професионална актерка во Ансамблот на Турската драма при Театарот на народностите. Во професионален ангажман влегла како аматерка, членка на турското Културно-уметничко друштво
„Јени јол“ (1950). На сцената на Турската драма ги играла следниве улоги: Анѓа („Сомнително лице“, 1950);
Ивановна („Мечка“, 1950); Наталија, ќерка на Чубуков
(„Просидба“, 1950); Жената („Аналфабет“, 1951); Жената („Кивавица“, 1952); Свекрвата („Дугме“, 1952);
Слугинката („Двајца крадци“, 1952); Ајше, жена на Рашит-бег („Ајше“, 1953); Жаклин („Со сила лекар“,

1953); – Фјокла („Женидба“, 1953); Рагип, ерген („Џафербеговица“, 1955).
АХМЕТ, Бајрам – актер. Селим (Џафербеговица, 1967).
АХМЕТ, Екрем – актер. Попот, Капетан (Дванаесеттата
ноќ, 1966); Сенатор, Офицер, Војник (Отело, 1973);
Чуварот на затворот (Дервишот и смртта, 1976).
АХМЕТ, Фејхан – суфлер во „Злосторство и казна“
(1980), „Балада за Али од Кешан“ (1982), „Со сила лекар“ (1982), „Мемет“ (1982), „Папучар“ (1983), „Картонска кутија“ (1991), „Итрата жена на улавиот маж“
(1996), „Идиот“ (1998), „Дон Жуан“ (2000); „Некој друг“
(2000), „Искрените“ (2002), „Куќа на граница“ (2002),
„Аман да не чуе жена ми“ (2003), „Замижувам за да
сработам“ ( 2003), „Малечката“ (2003); „Цар Едип“
(2004), „Азизнаме“ (2005), „Игра на слободата“ (2005);
во техничката екипа на претставата „Мустаќите на генералот Рококајко“(1995); а настапил во улогите: Записничар „(Рашела“, 1985); Нинџа, Парчалајан („Трагачи по виножитото“, 1998); Писар („Весели приказни“, 2001).
АХМЕТ, Филиз (1981) – актерка. Дипломирала на ФДУ во
2003 г. Улоги: Дете („Белото Циганче“, 1989); Марија
Кристин („Ардел или Маргарита“, 1992); Девојче
(„Како да се спаси Асие“, 1996); Девојка од харемот
(„Лудиот Ибрахим“, 1999); Девојчето („Куќа на граница“, 2002); Исмена, сестрата на Антигона („Антигона“,
2002); Силвија („Искрените“, 2002); Весиле, внука на
Пашата („Аман да не чуе жена ми“, 2003); Малечката
(„Малечката“, 2003); Ариел („Бура“, 2004); Змијата
(„Гилгамеш“, 2004); („Кукларот“, 2004); Џепарошка
(„Игра на слободата“, 2005); (Евнух, 2006); („Тартиф“,
2006); Алис („Поблиску“, 2007); („Зад кулисите“, 2007);
Нејма, Лукреција Борџија, Ангел („Црниот молив“,
2009); Бренда („Будење на пролетта“, 2009). Награди:
Млад актер за улогата на Малечката во претстава
„Малечката“ на МТФ „Војдан Чернодрински“ (Прилеп, 2003); Женска епизодна улога за улогата на Брук,
Вики и Актер во претставата „Зад кулисите“ на МТФ
„Војдан Чернодрински“ (2007); „Кутлук Вели“ – актер
на годината на медиумите на турски јазик во Македонија (2005).
АХМЕТИ, Луран – актер, настап во „Зад кулисите“ (2007).
АЏАНЕЛИ, Нериман – суфлер во „Со сила лекар“ (1953),
а настапила во улогите на Џавидан (Големите срца,
1954); Зумра (Џафербеговица, 1955) и во „Заеднички
стан“ (1955).
БАЈРАКТАРИ, Мехди (7 јануари 1936, Скопје – 26 мај
1995, Скопје) – актер. Дипломирал туркологија на Вишата педагошка школа во Скопје (1970). Работел во
Турската драма при Театарот на народностите
(1968–1995). Настапувал и во претстави на Албанската драма. На сцената на Турската драма ги играл
следниве улоги: Иво („Светилник“, 1960); Селман,
мудриот астролог („Шахот-штрк“, 1961); Џафер („Бисерни солзи“, 1961); („Златен песок“, 1961); Драган
(„Јуриш“, 1962); Мушан („Ханка“, 1962); Стојан, син му
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на Хаџи Тома („Коштана“, 1962); Тахир, синот на војсководецот („Тахир и Зухра“, 1962); Генерал („Царевата нова облека“, 1963); Ѓоко („Сомнително лице“,
1963); Стојан, син му на Хаџи Тома (Коштана, 1965);
Халит („Чудак“, 1965); Хулијан, војник („Вистината е
мртва“, 1965); Новинар („Украдениот принц“, 1966);
Орсино („Дванаесетτата ноќ“, 1966); („Украдениот
принц“, 1966); Али („Налани“, 1967); Ѓоко („Сомнително лице“, 1967); Рагип („Џафербеговица“, 1967);
Стојан, син на Хаџи Тома („Коштана“, 1967); („Гавран“,
1967); („Славеј“, 1967); Асистент на докторот („Слава
или заборавениот човек“, 1967); Милорд Ранбиф,
Англичанец („Итрата вдовица“, 1968); Дугоња („Долгиот, Долгогледиот и Мешко“, 1968); – Исмаиљ („Скали“, 1968); Препродавач („Череп“, 1968); Џорџ Девер
(„Сите мои синови“, 1968); Ердоан („Мачорoт во чизми“, 1969); Леонардо („Крвави свадби“, 1969); Сашо
(„Човекот од Марс“, 1969); Синот („Отуѓени“, 1969);
Ферхат („Легенда за љубовта“ [„Ферхат и Ширин“],
1970); Јаго („Отело“, 1973); Лужин („Злосторство и
казна“, 1980); Таткото („Картонска кутија“, 1991); Халил-ага („Јунус Емре“, 1991); Тиресиј („Смртта на Питија“, 1992); Заменик-министер („Хеликоптер“, 1993);
Насип, Балтаџи („Ве молиме, не допирајте“, 1993); Таткото Мехди („Дас капитал“, 1993). Бил соработник на
режисерот во „Ќелавиот Мехмет“ (1994). Награди:
Награда за најдобро актерско остварување на МТФ
„Војдан Чернодрински” (1976,1980 и 1994).
БАЈРАМ, Газанфер (1943, Скопје) – сценограф, академски сликар. Дипломирал на Академијата за ликовни
уметности во Белград (1974), каде што ги завршил и
постдипломските студии на Отсекот за монументално сликарство. Од 1984 година е член на Друштвото
на ликовните уметници на Македонија (ДЛУМ). Специјализира техника на изработка на мозаик во Равена, Италија. Работи како професор во Училиштето
за применета уметност „Лазар Личеноски“ во Скопје.
Учесник е на повеќе од дваесет групни изложби во
Македонија и во странство (Художествена галерија
во Смолен, Бугарија, 1994; Cite Internationale Des Arts,
Париз, 1996; Интернационална уметничка колонија,
Денизли, Турција, 1996 и 1997). Од 2001 година е член
на Медитеранската академија за култура во Венеција
и на Светското здружение на современите мозаичари во Равена. Сценограф и костимограф на претставите: „Мостот на честа“ (1984), „Рашела“ (1985), „Том
Соер“ (1985), и за проектот: „Приказна што зборува за
патувањето (1987).
БАЈРАМ, Кемал – актер. Човекот (Мува, 1951).
БАЈЧИНОВЦИ, Силвана – актерка. Настапила во „И борец и победник“ (1982).
БАК, Перл – автор на „Источен ветер – западен ветер
(Квеј Лан), поставена на сцената на Турската драма во
1955 и во 1958 година.
БАЛАБАНОВА-АЛЕКСОВА, Дафинка – костимограф на
претставите „Женидба“ (1994) и „Мустаќите на генералот Рококајко“ (1995).
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БАРАНОВИЌ, Крешимир – композитор на „Белиот
елен“ (1955).
БАРЛАС, Танер – режисер на „Кралот на головите“ (1975).
БАТАЛОВСКИ, Тони – кореограф на претставите „Малите големи љубови“ (1986), „Клементовиот пад“ (1989),
„Живко што живее, не живее“ (1990), „Мустаќите на
генералот Рококајко“ (1995), „Луна парк“ (1997) и
„Хурем султан“ (2001).
БАТИ, Гастон – драматург на „Злосторство и казна“
(1980).
БАУМ, Франк – автор на „Волшебникот од Оз“ (1972).
БЕГОВСКА, Бедија (22 јануари 1951, Скопје) – актерка.
Завршила гимназија во Скопје во 1969 година. На Филолошкиот факултет запишала студии по туркологија. Од
1971 година работи го Турската драма при Театарот на
народностите. На сцената на Турската драма настапила
во улогите на: Тетка Дета („Хајди“, 1968); Лебибе
(„Изгасната свеќа“, 1971); Слугинка („Насрадин“, 1971);
Вештерката („Волшебникот од Оз“, 1972); Раскажувач
(„Мавиш и Мемиш“, 1972);Бјанка („Отело“, 1973);Водител
на хор („Медеја“, 1973); Маријана („Скржавец“, 1973);
Клара, ќерката („Слуга на двајца господари“, 1974);
Главната актерка („Шест лица го бараат авторот“, 1974);
Јанка („Убавината чекори сама“, 1975); Порин („Школски
свет – весел свет“, 1975); – Севим („Кралот на головите“,
1975);(„Тројца другари“, 1975); –Кадиицата („Дервишот и
смртта“, 1976);Олга, ќерка на Строгов („Моралист“, 1976);
(„Планета на дембелите“, 1976); Тетката Дета („Хајди“,
1977); Хатиџе („Јас, Риза-ага“, 1977); („Вообразен болен“,
1977); Лисја („Дали постоеше Иван Ивановиќ“, 1978);
Смиљка („Бошко Буха“, 1978); („Војникот фалбаџија“,
1978); Фатма, ќерка на Ихтар („Угурсуз“, 1979);
Хасанагица („Хасанагиница“, 1979); Соња („Злосторство
и казна“, 1980); Мелита Дробац, жената на Владо („Човек
на положај“, 1981); Кеклик, домаќинка кај доктор Клаус
(„Веселите жени виндзорски“, 1982); Даринка („Опачко“,
1982); Фатиме, љубовница на Хасан („Мемет“, 1982); („И
борец и победник“, 1982); Девојка од кафеаната
(„Папучар“, 1983);Неговата ќерка („Дамоклов меч“, 1983);
Ајше, сосетка на Емина („Лудата Емина“, 1984); Зејнеп
(„Алиш“, 1984); Ираз, сопруга на Сами („Мостот на честа“,
1984); Ана Андреевна, негова жена („Ревизор“, 1985);
Викторија („Рашела“, 1985); Госпоѓа Харпер („Том Соер“,
1985);Привидение („Проклета авлија“, 1985);Јерма („Јерма“, 1986); Хор („Протекција“, 1986); Капетан Фокс Џонсон, Пештерата („Капетан Џон Пиплфокс“, 1987); Хава
(„Хурмуз и нејзините седум мажи“, 1987); („Коштана“,
1987); Нериман („Женички“, 1988); Груша („Кавкаски круг
со креда“, 1989); Соланж („Слугинки“, 1989); Затвореник
(„Живко што живее, не живее“, 1990); Несрин
(„Картонска кутија“, 1991); Јокаста („Смртта на Питија“,
1992); (Стари фотографии, 1992); Ф’ст’к („Шабан спасител
на татковината“, 1993); Актерката („Будење“, 1994);
Хамлет („Кралот Хамлет“, 1995); („Мајка Храброст –
Супердомаќинка“, 1995); Газдарица („Како да се спаси
Асие“, 1996); Буба („Надвор од колосек“, 1997); – Федра
(„Федра“, 1997); Кетрин, жена на Максим („Р.Р.Р.“, 1999);
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Ќосем Султана („Лудиот Ибрахим“, 1999); Жена
(„Курбан“, 2000); Академик („Бунт во домот за старци“,
2001); Хурем Султана („Хурем султан, 2001); Деспина,
сопруга на Каменчо („Министерот и јас, 2002); Свекрвата
(„Куќа на граница“, 2002); Јокаста („Цар Едип“, 2004);
Просперо („Бура“, 2004); Ришад („Гилгамеш“, 2004);
Осудена на смрт („Игра на слободата“, 2005); Емира
(„Тартиф“, 2006); („Зад кулисите“, 2007); Лукреција
Борџија, Валиде Султан („Црниот молив“, 2009). Автор е
на „Малите големи љубови“ (1986) и на „Будење“ (1994),
а драматург на „Орхан“ (1992). Награди: Награда на весникот „Млад борец“ за улогата на Олга во претставата
„Моралист“ (1976); Награда за најдобро актерско остварување на МТФ „Војдан Чернодрински“, Прилеп, за улогите: Груша („Кавкаски круг со креда“, 1989); Севтап
(„Стари фотографии“, 1992) Ќосем Султана („Лудиот Ибрахим, 1999) и Свекрвата („Куќа на граница, 2003);
Награда на Град Скопје „13 Ноември“ (1989); Златен лавров венец на Фестивалот Мали и експериментални
сцени (МЕСС) за улогата на Ќосем Султана во „Лудиот
Ибрахим“ (Сараево, 1999).
БЕКИР РАДОНЧИЌ, Зиба – актерка. Музикант („Веселите жени виндзорски“, 1982); Гледач („Слуги“, 1983);
Девојката („Папучар“, 1983); Жена му („Дамоклов
меч“, 1983); Принцезата („Мачорот во чизми“, 1983);
Зејнеп, третата ќерка („Лудата Емина“, 1984); Намуз,
свршеница на Аслан („Мостот на честа“, 1984); Девојката од корзо („Богомилска балада“, 1984); Марија
Антоновна, негова ќерка („Ревизор“, 1985); Беки
(„Том Соер“, 1985); Девојка на Свен („Чешел“, 1985);
Лина, пациент (Пипа-Ритим, 1986); Марија, маскирана
жена (Јерма, 1986); Сузан (Малите големи љубови,
1986); – Рашела 2 („Рашела“, 1985); Леди Магдаф
(„Магбет“, 1988); („Насмевката да им ја подариме на
децата“, 1988); Милка („Клементовиот пад“, 1989); Затвореник („Живко што живее, не живее“, 1990); –
Мајката на Алаетин („Алаетин“, 1993); Невена („Дас
капитал“, 1993); Новинарка („Хеликоптер“, 1993);
Хамлет („Кралот Хамлет“, 1995); („Мајка Храброст –
Супердомаќинка“, 1995); Директорка („Како да се
спаси Асие“, 1996); Фатма („Празна колевка“, 1996);
Вирџинија Загакјан („Итрата жена на улавиот маж“,
1996); Ариција („Федра“, 1997); Сандра („Надвор од
колосек“, 1997); Зехра („Курбан“, 2000); Саинур
(„Хурем султан“, 2001); Сестра Ана („Бунт во домот за
старци“, 2001); Лизета („Искрените“, 2002); Радица,
секретарка на директорот („Министерот и јас“, 2002);
Љутвие, сопруга на Кајмакамот („Аман да не чуе жена
ми“, 2003); („Просидба“, 2003); Иштар („Гилгамеш“,
2004); („Кукларот“, 2004); Политички затвореник
(„Игра на слободата“, 2005); Гнатон („Евнух“, 2006);
Нериман („Женички“, 2008); Госпоѓа Штифел, мајката
на Мориц („Будење на пролетта“, 2009); Џингош
(„Жени на власт“, 2009) .
БЕЛОВИЌ, Мирослав – автор на „Омер и Мерима“ (1971
и 1976), на „Бошко Буха“ (1978) и на „Капетан Џон
Пиплфокс“ (1987).

БЕЉАН, Андреј – избор на музиката за: „Легенда за љубовта („Ферхат и Ширин“), (1970), „Царот и овчарот“ (1970),
„Страв“ (1970), „Отело“ (1973), „Шест лица го бараат
авторот“ (1974), „Слуга на двајца господари“ (1974),
„Дервишот и смртта“ (1976) „Коштана“ (1976), „Човекот
на епохата“ (1977), „Аргатот Симан“ (1981), „Човек на
положај“ (1981) „Мемет“ (1982) „Проклета авлија“ (1985),
„Чешел“ (1985), „Јерма“ (1986), „Убиј ме, душичке“ (1986),
„Коштана“ (1987), „Клементовиот пад“ (1989), „Ве молиме,
не допирајте“ (1993) „Надвор од колосек“ (1997).
БЕЉУР, Ирфан (21 март 1964, Скопје) – актер, драмски
писател. Завршил гимназија во Скопје. На Универзитетот во Скопје студирал психологија и туркологија.
Од 1975 до 1992 година работи во Турската драма при
Театарот на народностите. Од 1992 година живее во
Шведска. Автор е на неколку поетски книги. На сцената на Турскиот театар настапил во улогите на: Петер
(„Хајди“, 1968); („Тројца другари“, 1975); Бегалецот
(„Дервишот и смртта“, 1976); („Планета на дембелите“,
1976); Петер („Хајди“, 1977); Селим („Јас, Риза-ага“,
1977); Чиновник („Дали постоеше Иван Ивановиќ“,
1978); Болничар („Рацин“, 1979); Кох („Злосторство и
казна“, 1980); („Со Тито пред лицето на светот“, 1980),
Ахмет Вели („Љубовта на Дон Перпили“, 1980);
Волшебникот од Каиро („Аладин и волшебната ламба“, 1980); Мујкан, иганче („Ханка“, 1981); Полицаец
(„Аргатот Симан“, 1981); Судијата („Шеќерна приказна“, 1981); Капа („Опачко“, 1982); Керим, момче („Мемет“, 1982); Професорот („Балада за Али од Кешан“,
1982); Сафет, слуга („Веселите жени виндзорски“,
1982); („И борец и победник“, 1982); Гледач („Слуги“,
1983); Телал („Мостот на честа“, 1984); Молител („Проклета авлија“, 1985); Претседателот („Том Соер“, 1985);
Матеј („Пипа-Ритим“, 1986); Персида („Протекција“,
1986); Ученик („Малите големи љубови“, 1986); Човек
(„Јерма“, 1986); Адмиралот („Капетан Џон Пиплфокс“,
1987); Кројачот („Дневник на стравот“, 1988); Убиец
(„Магбет“, 1988); („Насмевката да им ја подариме на
децата“, 1988); Кусиот („Белото Циганче“, 1989);
Офицер („Кавкаски круг со креда“, 1989); („Клинч“,
1989); Затвореник („Живко што живее, не живее“,
1990); Еснаф („Јунус Емре“, 1991). Автор е на текстовите
за „Мемет“ (1982) и за „Картонска кутија“ (1991), а
драматург на „Магбет“ (1988). Ссоработник на
режисерот е во претставите „Рашела“ (1985) и „Хурмуз
и нејзините седум мажи“ (1987).
БЕРИША, Зија – актер. Јозо („Сомнително лице“, 1952);
Курто („Коштана“, 1962); Јозо, пандур („Сомнително
лице“, 1963); Калуѓерот („Слава и осаменост“, 1964);
Падар („Коштана“, 1965); Јозо („Сомнително лице“,
1967); Пандур („Коштана“, 1967); Сенатор, Офицер,
Војник („Отело“, 1973); Маре („Тетовирани души“,
1994); Чорбаџи Миладин („Сомнително лице“, 1950);
Линг („Царевата нова облека“, 1963); Тасе, стажант
(„Сомнително лице“, 1963); Стариот циганин („Слава
и осаменост“, 1964); Ќани, комарџија („Човек без
лице“, 1964); Али, чирак („Чудак“, 1965).
143
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БЕХЏЕТ, Енвер – актер. („Златно јајце“, 1965); Лоренцо,
аѓутант на Алвар де Херо („Вистината е мртва“, 1965);
Писар („Изгубената принцеза“, 1966); Курио, Фабијан
(„Дванаесетτата ноќ“, 1966); Чувар („Украдениот
принц“, 1966); Детето („Слава или заборавениот човек“, 1967); Селим („Џафербеговица“, 1967); Тасо („Сомнително лице“, 1967); („Гавран“, 1967); („Кога жената е
нема“, 1967); („Славеј“, 1967); Видоња („Долгиот,
Долгогледиот и Мешко“, 1968); Панталоне, девер на
Розаура („Итрата вдовица“, 1968); Препродавач
(„Череп“, 1968); Човек („Скали“, 1968); Дрвар, Момче
(„Крвави свадби“, 1969); Миле („Човекот од Марс“,
1969); Писарот, Овчарче („Мачорoт во чизми“, 1969);
Пјеро („Џумбус“, 1969); („Волшебната флејта“, 1969);
Жујо, службеник („Конкурс“, 1970); Меанџијата („Цвеќарот Али“, 1970); Просјак („Али баба и четириесет
разбојници“, 1970); Цар („Царот и овчарот“, 1970); Мунеџим („Легенда за љубовта“ [„Ферхат и Ширин“],
1970); Муштак („Изгасната свеќа“, 1971); Стоногалка
(„Аладиновата волшебна ламба“, 1971); фински мајор
(„Мајка Храброст“, 1971); Чувар („Насрадин“, 1971),
Волшебникот („Волшебникот од Оз“, 1972); Слепиот
(„Мавиш и Мемиш“, 1972); („Крава“, 1972); Ле Флеш,
слуга на Клеант („Скржавец“, 1973); Лифт-бој („Вејка на
ветрот“, 1973); Слугата на Отело („Отело“, 1973); Главниот актер („Шест лица го бараат авторот“, 1974); Носач („Слуга на двајца господари“, 1974); Емил („Школски свет – весел свет“, 1975); Мишко („Убавината
чекори сама“, 1975); („Тројца другари“, 1975); Фудбалски судија, Зихни, гледач („Кралот на головите“, 1975);
Јовица Јеж („Доживувањата на Николетина Бурсаќ“,
1975); Боби, млад пријател на Олга („Моралист“, 1976);
Шпионот („Дервишот и смртта“, 1976); („Планета на
дембелите“, 1976); („Цвеќарот Али“, 1977); Диригент
(„Дали постоеше Иван Ивановиќ“, 1978); Мича („Бошко
Буха“, 1978); („Војникот фалбаџија“, 1978); Лудиот
(„Рацин“, 1979); Прока Пуриќ („Ужалена фамилија“,
1979); Музафер, угурсуз, син на Ихтар од непозната
жена („Угурсуз“, 1979); Вратарот („Злосторство и
казна“, 1980); Драган Фега („Аргатот Симан“, 1981);
Црната беретка, арамија („Шеќерна приказна“, 1981); –
Врти („Опачко“, 1982); Гостилничар („Веселите жени
виндзорски“, 1982); Роберт, сосед на Зганарел („Со
сила лекар“, 1982); Слабиот полицаец („Балада за Али
од Кешан“, 1982); Слабиот („Дамоклов меч“, 1983); Допчински („Ревизор“, 1985). Соработник на режисерот е
за претставите „Насрадин“ (1971) и „Хајди“ (1977).
БИЛАЛ, Авди – шминкер-перикер; во техничката екипа
за претставата „Федра“ (1997), гардеробер за претставата „Дон Жуан“ (2000) и одговорен за шминка за
„Некој друг“ (2000).
БИЛАЛ, Едип – Дете (Јерма, 1986).
БИЛАЛ, Елхаме – актерка. Жена („Изгасната свеќа“,
1971); Хор (Медеја, 1973); Младата артистка (Шест лица го бараат авторот, 1974); Љутфие (Балада за Али од
Кешан, 1982): Золва (Јерма, 1986).
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БИЛАЛ, Мукерем (11 февруари 1953, Скопје) – актерка.
Од 1977 година работи во ансамблот на Турската
драма при Театарот на народностите. Одиграла огромен број улоги, од кои на сцената на Турската драма се: Клара, ќерката на Сеземан („Хајди“, 1977); Жена
(„Бошко Буха“, 1978); Бегзада, втората жена на Кемал
(„Угурсуз“, 1979); Даница („Ужалена фамилија“, 1979);
Слугинката („Рацин“, 1979); („Игра на гатанките“,
1979); Дашенка („Злосторство и казна“, 1980); („Со
Тито пред лицето на светот“, 1980); Будрулбудур
принцеза („Аладин и волшебната ламба“, 1980); Ангелската птица направена од шеќер („Шеќерна приказна“, 1981); Мејра, циганка („Ханка“, 1981); Ана Пејџ,
нејзина ќерка („Веселите жени виндзорски“, 1982);
Жена („Мемет“, 1982); Жената („Балада за Али од Кешан“, 1982); Лусинда, ќерка на Жеронт („Со сила лекар“, 1982); Мудринка („Опачко“, 1982); („И борец и
победник“, 1982); Втората жена на Сеид („Слуги“,
1983); Девојка од кафеаната („Папучар“, 1983); Старицата („Мачорот во чизми“, 1983); Ганиме, втората ќерка („Лудата Емина“, 1984); Ѓулбахар („Алиш“, 1984); Силуета на невеста („Мостот на честа“, 1984); Олга („Чешел“, 1985); Привидение („Проклета авлија“, 1985);
Рашела 1 („Рашела“, 1985); Тетка Поли („Том Соер“,
1985); Лејла („Малите големи љубови“, 1986); Перачка
(„Јерма“, 1986); Хор („Протекција“, 1986); („ПипаРитам“, 1986); Жена („Хурмуз и нејзините седум
мажи“, 1987); Чудовиште („Капетан Џон Пиплфокс“,
1987); (Проект: „Приказна што зборува за патувањето“, 1987); Вештерка („Магбет“, 1988); Самовила
(„Дневник на стравот“, 1988); („Насмевката да им ја
подариме на децата“, 1988); Валиница, селанка („Кавкаски круг со креда“, 1989); Госпоѓата („Слугинки“,
1989); Невестата („Белото Циганче“, 1989); Соња
(„Клементовиот пад“, 1989); Затвореник („Живко што
живее, не живее“, 1990); Бал`м („Јунус Емре“, 1991);
Хава („Картонска кутија“, 1991); Балерината
(„Балерината“, 1994); Дуњашка („Женидба“, 1994);
Хамлет („Кралот Хамлет“, 1995); Дрвото („Празна
колевка“, 1996); Жената на внукот („Како да се спаси
Асие“, 1996); Исмена („Федра“, 1997); Балерината
(„Трагачи по виножитото“, 1998); Лејла, бабата
(„Прекрасен подарок“, 1998); Ветерова, љубовница
на Максим („Р.Р.Р.“, 1999); Ајше („Некој друг“, 2000);
Жена („Курбан“, 2000); Матурина („Дон Жуан“, 2000);
Дурсун, Дрводелец („Весели приказни“, 2001);
Вдовицата на Алтавила („Како да се ограби банка“,
2001); Саинур („Хурем султан“, 2001); Свештеник
(„Гилгамеш“, 2004); Стражар („Игра на слободата“,
2005); („Љубовта на Дон Перпили“, 1980). Соработник
на режисерот бил за претставата „Кавкаски круг со
креда“ (1989).
БИЛАЛ, Салаетин (19 март 1942) – актер. Доуниверзитетско образование завршил во Скопје. Од 1964 година работи во Турската драма при Театарот на
народностите. Настапува и во претстави поставени од
Ансамблот на Албанската драма, како и во Театарот на
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Ромите „Пралипе“ и во независни проекти. Режирал и
неколку претстави. На сцената на Турската драма ги
играл улогите на: Абдурахман, инженер („Чудак“,
1965); Гаспар Миранда, офицер („Вистината е мртва“,
1965); („Златно јајце“, 1965); Метин, синот на Нури
(„Украдениот принц“, 1966); Себастијан (Дванаесетτата
ноќ“, 1966); Хај Ху, арамија („Изгубената принцеза“,
1966); Енис, млад беќар („Џафербеговица“, 1967);
Милисав („Сомнително лице“, 1967); Осман („Налани“,
1967); Фотограф („Слава или заборавениот човек“,
1967); Хасан („Коштана“, 1967); („Гавран“, 1967);
(„Славеј“, 1967); Веџихи („Скали“, 1968); Конт ди Неро,
Италијанец („Итрата вдовица“, 1968); Крис Келер
(„Сите мои синови“, 1968); Поетот („Череп“, 1968); Ерол,
селанче („Долгиот, Долгогледиот и Мешко“, 1968);
Момчето („Џумбус“, 1969); Ајлиф („Мајка Храброст“,
1971); Алајдин („Аладиновата волшебна ламба“, 1971);
Муштак („Изгасната свеќа“, 1971); Омер („Омер и
Мерима“, 1971); Шех Бедретин („Насрадин“, 1971);
Страшилото („Волшебникот од Оз“, 1972); („Крава“,
1972); Јасон („Медеја“, 1973); Касио („Отело“, 1973);
Клеант, син на Харпагон („Скржавец“, 1973); Синот
(„Шест лица го бараат авторот“, 1974); Труфалдино
(„Слуга на двајца господари“, 1974); Саит („Кралот на
головите“, 1975); („Доживувањата на Николетина
Бурсаќ“, 1975); Прво момче, Второ момче, Водник,
Водител („Убавината чекори сама“, 1975); Ахмет
Нурудин („Дервишот и смртта“, 1976); Виктор, сопруг
на Олга („Моралист“, 1976); Омер („Омер и Мерима“,
1976); Хаџи Тома („Коштана“, 1976); Јашар („Јас, Ризаага“, 1977); („Вообразен болен“, 1977); Бошко Буха
(„Бошко Буха“, 1978); Шоферот Саша („Дали постоеше
Иван Ивановиќ“, 1978); („Војникот фалбаџија“, 1978);
Кочо Рацин („Рацин“, 1979); Манулач („Зона Замфирова“, 1979); Хасан-ага („Хасанагиница“, 1979); Џафер, син
на Ихтар („Угурсуз“, 1979); Разумкин („Злосторство и
казна“, 1980); Сејдо, циган, ќумурџија („Ханка“, 1981);
Симан („Аргатот Симан“, 1981); Руњо, момче од селото
на Мара („Човек на положај“, 1981); Валер, слуга кај
Жеронт („Со сила лекар“, 1982); Нури („Балада за Али
од Кешан“, 1982); Хасан-ага („Мемет“, 1982); А. Б.
(„Дамоклов меч“, 1983); Кралот („Мачорот во чизми“,
1983); Денко Подземски („Богомилска балада“, 1984);
Мехмет, сосед („Лудата Емина“, 1984); Рамиз, веслач
(„Мостот на честа“, 1984); Ќамил („Проклета авлија“,
1985); Хлестаков („Ревизор“, 1985); Таткото на Ерол
(„Малите големи љубови“, 1986); Управникот Тојфел
Волкански („Пипа-Ритаам“, 1986); Хуан („Јерма“, 1986);
Омер Фишек („Хурмуз и нејзините седум мажи“, 1987);
Капетан Џон Пиплфокс („Капетан Џон Пиплфокс“,
1987); Газван („Дневник на стравот“, 1988); Чуварот
Ружди („Женички“, 1988); Аздак („Кавкаски круг со
креда“, 1989); Затвореник („Живко што живее, не
живее“, 1990); Сабит („Картонска кутија“, 1991); Таптук
Емре („Јунус Емре“, 1991); („Зошто“, 1992); („Стари
фотографии“, 1992); Октај, Балтаџи („Ве молиме, не
допирајте“, 1993); Махмут II („Ќелавиот Мехмет“, 1994);
Паткаљосин („Женидба“, 1994); Стрезо („Тетовирани

души“, 1994); Хамлет („Кралот Хамлет“, 1995); Раскажувач, бизнисмен („Како да се спаси Асие“, 1996);
(„Надвор од колосек“, 1997); Докторот („Каста дива
балкански ветришта“, 1997); Хиполит („Федра“, 1997);
Гига бајт, компјутерот („Трагачи по виножитото“, 1998);
Садразам Кара Мустафа-паша („Лудиот Ибрахим“,
1999); Максим Бродски („Р.Р.Р.“, 1999); Ахмет („Некој
друг“, 2000); Дон Жуан („Дон Жуан“, 2000); Кепече
Агустино („Како да се ограби банка“, 2001); Втор цариник („Куќа на граница“, 2002); Редарот во театар
(„Министерот и јас“, 2002); Алонсо („Бура“, 2004);
Тересија („Цар Едип“, 2004); Ур-Шанаби („Гилгамеш“,
2004); („Азизнаме“, 2005); („Тимон од Атина“, 2005) и
Кадијата („Црниот молив“, 2009). Ги режирал
претставите „Убиј ме, душичке“ (1986), „Празна
колевка“ (1996), „Трагачи по виножитото“ (1998),
„Прекрасен подарок“ (1998) и „Некој друг“ (2000); а ги
превел текстовите за „Волшебникот од Оз“ (1972),
„Планета на дембелите“ (1976), „Балерината“ (1994),
„Каста дива балкански ветришта“ (1997), „Трагачи по
виножитото“ (1998), „За мир, да“ (1999), „Некој друг“
(2000), „Министерот и јас“ (2002), „Кукларот“ (2004) и за
„Лилика“ (2008). Го направил изборот на музиката за
„Прекрасен подарок“ (1998) и за „Некој друг“ (2000), а
бил костимограф на претставата „Прекрасен подарок“
(1998). Бил испициент во „Слава или заборавениот
човек“ (1967). Селективна филмографија: „Најдолгиот
пат“ (1976); „Пукајќи се троши оловото“; „Време, води“
(1980); „Зад непријателските линии“; „Ангели на отпад“
(1995); „Џипси меџик“ (1997); „Одмазда“; Прашина
(2001). ТВ улоги: Зенел во „Илинден“, во режија на Д.
Османли; Пашата во „Бог да ги убие шпионите“, во
режија на А. Алексов; Евлија Челебија во „Евлија Челебија“, во режија на С. Коле; Јашар-бег во „Солунски
патрдии“, во режија на К. Ангеловски; Сами во „Од зад
грб“, во режија на Б. Андреев; во „Збогум Румелија“, во
режија на Сердар Акар. Улоги во играните филмови:
„Најдолгиот пат“ од Б. Гапо; „Пукајќи се троши оловото“ од У. Елчи; „Време води“ од Б. Гапо; „Ангели на
одпад“ од Д. Османли; „Џипси меџик“ од С. Попов;
„Одмазда“ од Јан Хитјенс; „Прашина“ од М. Манчевски;
„Зад непријателските линии“ од Џон Мур; „Мираж“;
„Сенки“ од М. Манчевски; „Малото Бебе“ од М. Манчевски. Награди и признанија: Најуспешен актер на
годината на Редакцијата „Екран“ (1976); Најдобар актер за улогата на Ахмет Нурудин во претставата
„Дервиш и смрт“ на МТФ „Војдан Чернодрински“
(Прилеп, 1976); Награда „13 Ноември“ за улогата на
Хаџи Тома во преставата „Коштана“ од Б. Станковиќ
(1977); Награда „11 Октомври“ за улогата на А. Б. во
„Дамакловиот меч“ од Назим Хикмет (1983); Најдобра
машка улога на МТФ „Војдан Чернодрински“ за улогата на Аздак во „Кавкаски круг со креда“ од Бертолд
Брехт (Прилеп, 1989); Награда „Димче Трајковски” на
МТФ „Војдан Чернодрински“ за интерпретацијата на
улогата на Зетот во „Стари фотографии“ од Динчер Сумер (Прилеп, 1992); Златна маска за најдобра креација
на Фестивалот „Охридско лето“ (2006); Актер на годи145
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ната во сезоната 2007/2008 на Призренскиот театар
(Косово) за остварувањата во театарот.

приказна“ (1981) и на „Опачко“ (1982) и го играл Булент Онаран во „Балада за Али од Кешан“ (1982).

БИЛАЛ, Хасан – актер, настапил во „Интригите на Скапен (1957).

ВЕЛИ, Ахмет – актер. Улоги: Иван, студент („Рацин“,
1979); Миќа Станимировиќ („Ужалена фамилија“,
1979); Сејмен („Угурсуз“, 1979); („Игра на гатанките“,
1979); Алаетин („Аладин и волшебната ламба“, 1980);
Писар („Злосторство и казна“, 1980); („Со Тито пред
лицето на светот“, 1980); Мујкан, циганче („Ханка“,
1981); Шеќерното дете („Шеќерна приказна“, 1981);
музикант („Веселите жени виндзорски“, 1982); Еден
маж („Дамоклов меч“, 1983); Ердоан („Мачорот во
чизми“, 1983); алтернација („Богомилска балада“,
1984); Вториот човек („Лудата Емина“, 1984); Сами,
постар брат на Аслан („Мостот на честа“, 1984); Затвореник („Проклета авлија“, 1985); Кирче („Рашела“,
1985); Мишка, момок на градоначалникот („Ревизор“,
1985); Шишко („Том Соер“, 1985); Шофер („Чешел“,
1985); Ерол („Малите големи љубови“, 1986); Жандарм („Протекција“, 1986); („Пипа-Ритам“, 1986); Роберт Смајл („Капетан Џон Пиплфокс“, 1987); Торик
(„Хурмуз и нејзините седум мажи“, 1987); („Коштана“,
1987); (Проект: „Приказна што зборува за патувањето“, 1987); Ибан Сабах („Дневник на стравот“, 1988);
Малколм („Магбет“, 1988); Муштерија („Женички“,
1988); („Насмевката да им ја подариме на децата“,
1988); Тарун („Белото Циганче“, 1989); Затвореник
(„Живко што живее, не живее, 1990).

БИЛБАНИ, Зада – актерка, настапила како Народ во
„Мостот на честа“ (1984).
БИЛГИНЕР, Реџеп – автор на „Јунус Емре“ (1991).
БИХНЕР, Георг – автор на „Леонс и Лена“ (2008).
БОЕВ-ПАНГОВСКА, Олга – кореограф на претставата
„Женички“ (2008), за која ја добива Награда за кореографија и сценски движења во претстава на МТФ
„Војдан Чернодрински“ во Прилеп истата година.
БРАНЃОЛИЦА, Љубомир – композитор на музиката за
„Џумбус“ (1969), „Убавината чекори сама“ (1975) и
„Кралот на головите“ (1975).
БРАСЕЈ, Жорж – соработник на режисерот во „Смртта
на Питија“ (1992).
БРЕЗОВЕЦ, Бранко – адаптација и режија на „Тимон
од Атина“ (2005), режија на „Картонска кутија“
(1991), „Балерината“ (1994), „Кралот Хамлет“ (1995)
„Мајка Храброст – Супердомаќинка“ (1995),
режисер и избор на музиката за „Каста дива
балкански ветришта“ (1997); костимограф на
„Картонска кутија“ 1991), костимограф, сценограф
и избор на музиката за „Балерината“ (1994),
драматург и избор на музиката од Д. Мув, Ковач,
Сусо Глас, Фират, Тура, Ваксман, Чифтеци–
Маркиес, Рим за „Кралот Хамлет“ (1995).
БРЕХТ, Бертолт – автор на „Мајка Храброст’ (1971), „Кавкаски круг со креда“ (1989) и коавтор на „Мајка Храброст – Супердомаќинка“ (1995).
БУГАНМИ, Абдулазиз – режисер на „Слуги“ (1983).
БУДАК, Перо – автор на „Светилник“ (1960).
БУМБИЌ, Љубиша – технички директор. Настапувал во
Фибо („Со сила лекар“, 1953); Цигански кмет („Коштана, 1953) и кмет на циганите („Коштана“, 1954), шеф на
техника во „Со сила лекар“ (1953) и технички раководител во „Големите срца“ (1954).
БУРХАН, Рахим – режисер на „Пипа-Ритам“ (1986) и на
„Магбет“ (1988).
БУШ, Вилхелм – автор на „Али и Ајше“ (2003) според
стриповите „Макс и Мориц“.
БУШИ, Фахредин – тон-мајстор на „Убиј ме, душичке“
(1986), тон на „Картонска кутија“ (1991), техничка екипа на „Федра“ (1997), техничка екипа – тон на „Идиот“
(1998), тон-мајстор на „Дон Жуан“ (2000), „Некој друг“
(2000), „Цар Едип“ (2004), „Азизнаме“ (2005) и „Игра на
слободата“ (2005).
ВЕБЕР, Ана Мари – автор на „Каспер спасител“ (1971).
ВЕИНЕР, Даниела – костимограф на „Шеќерна приказна“ (1981) и на „Опачко“ (1982).
ВЕИНЕР, Камил – актер. Настапил во „Со Тито пред лицето на светот“ (1980), бил сценограф на „Шеќерна
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ВЕЛЈАНОВА, Севда – изработка на маски за „Слуга на
двајца господари“ (1974).
ВЕЛЈАНОВСКИ, Драган – превод на „Опачко (1982),
режија, сценографија, избор на музиката и костимографија за „Богомилска балада“ (1984).
ВИДИЧЕВСКИ, Видое – кореограф на „Школски свет –
весел свет“ (1975).
ВИЛА, Хисни – декоратер и актер. Инспектор („Балерината“, 1994); Фортинбрас („Кралот Хамлет“, 1995);
Истанбулчанец („Лудиот Ибрахим“, 1999); Втор човек
(„Каста дива балкански ветришта“, 1997) и сценска
техника во „Некој друг“ (2000).
ВИТКИЕВИЧ, Станислав – автор на „Во малиот дворец“
од „Кралот Хамлет“ (1995).
ВИШИНСКИ, Борис – автор на „Рацин“ (1979).
ВЛАДИМИРСКИ, Тома – сценограф на: „Кивавица“
(1952), „Вообразен болен“ (1952), „Дугме“ (1952),
„Ајше“ (1953), „Женидба“ (1953), „Зулумќар“ (1953),
„Коштана“ (1953), „Со сила лекар“ (1953), „Власт“
(1954), „Коштана“ (1954), „Источен ветер – западен ветер“ („Квеј Лан“) (1955), „Белиот елен“ (1955), „Заеднички стан“ (1955), „Џафербеговица“ (1955), „Празна
колевка“ (1956), „Источен ветер-западен ветер“ („Квеј
Лан“) (1958), „Коштана“ (1958), „Слепиот“ (1960), „Златен песок“ (1961), „Шахот-штрк“ (1961), „Тахир и Зухра“ (1962), „Ханка“ (1962), „Слава и осаменост“ (1964).
ВРТЕВ, Ристо – композитор за „Тетовирани души“
(1994).
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ВРЧАКОВСКИ, Миодраг – композитор за „Опачко“
(1982) и „Со сила лекар“ (1982).
ВУЈАТОВИЌ, Душан – автор на „Јуриш“ (1962).
ГАВРИЛОВИЌ, Живоин – автор на „Златен песок“ (1961).
ГАПО, Бранко – режисер на „Убавината чекори сама“
(1975) и на „Рацин“ (1979).
ГАРУГЛИЕРИ, Сандра – актерка настапила во „Тимон
од Атина“ (2005).
ГАШИ, Магбуле – актерка, настапила во „Расиминиот
севдах“ (1955); „Празна колевка“ (1956); „Интригите
на Скапен“ 1957); Салче, мајката на Коштана („Коштана“, 1958).
ГАШИ, Хајредин актер. Настапил во „Златен песок“
(1961).
ГЕОРГИЕВСКА-ЈОВАНОВСКА, Мери – костимографија
за „Живко што живее, не живее“ (1990), „Федра“
(1997) и за „Женички“ (2008). Награда за костимографија во претставата „Женички“ на МТФ „Војдан
Чернодрински“ (Прилеп, 2008).
ГЕОРГИЕВСКА, Љупка – кореограф на „Папучар“ (1983).
ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир – сценограф и костимограф
на „Со сила лекар“ (1982), сценограф и костимограф
на „Веселите жени виндзорски“ (1982), „Дамоклов
меч“ (1983), „Ревизор“ (1985), „Проклета авлија“
(1985), „Коштана“ (1987), „Зошто“ (1992), „Стари фотографии“ (1992), „Тетовирани души“ (1994) и само сценограф на „Пипа-Ритам“ (1986) и на „Мајка Елиф“
(1992).
ГЕОРГИЕВСКИ, Љубиша – режисер и сценограф на
„Угурсуз“ (1979); драматург и режисер на „Проклета
авлија“ (1985) и режисер на „Федра“ (1997).
ГОГОЉ, В. Н. – автор на „Женидба“ (1953 и 1994), „Ревизор“ (1985) и на „Дневникот на лудиот“ (1989).
ГОЛДОНИ, Карло – автор на „Итрата вдовица“ (1968) и
на „Слуга на двајца господари“ (1974).
ГОРКО, Петар – актер настапил во „Тимон од Атина“
(2005).
ГОЦИ, Карло – автор на „Гавран“ (1967).
ГРАБУЛ, Лира – костимограф на „Ве молиме, не допирајте“ (1993).
ГРАМОСЛИ, Валентина – актер настапила во „Тимон од
Атина“ (2005).
ГРУБИ, Ѓулшен – статистка. Малото девојче („Шест лица
го бараат авторот, 1974).
ГРУБИ, Фехми – актер. („Сузан“, 1955); Симиќ, полициски
писар („Суртук“, 1957); Сосед на Зејнеп („Алиш“, 1958);
(„Волшебната флејта“, 1959); Мирза, синот на Кашмир
(„Шахот-штрк“, 1961); („Златен песок“, 1961); Багир,
војсководец („Тахир и Зухра“, 1962); Грклан („Коштана“,
1962); Мехмед-ага („Алиш“, 1962); Милисав, околиски
писар („Сомнително лице“, 1963); Фах („Царевата нова
облека“, 1963); Анџијата („Слава и осаменост“, 1964);
Јане („Човек без лице“, 1964); Силвестер
(„Ѓаволштините на Скапен“, 1964); Анселмо („Вис-

тината е мртва“, 1965); Воденичар („Коштана“, 1965);
Меанџијата („Чудак“, 1965); („Златно јајце“, 1965);
Гласник („Изгубената принцеза“, 1966); Сер Тоби
(„Дванаесеттата ноќ“, 1966); Чувар („Украдениот
принц“, 1966); Кларинетистот („Налани“, 1967); Марко,
воденичар („Коштана“, 1967); Салих-беј („Џафербеговица“, 1967); „Слуга (Слава или заборавениот човек“,
1967); Чорбаџи Миладин („Сомнително лице“, 1967);
Гостилничар („Итрата вдовица“, 1968); Махмут
(„Скали“, 1968); Трбоња („Долгиот, Долгогледиот и
Мешко“, 1968); Френк Лубеј („Сите мои синови“, 1968);
Болеста („Џумбус“, 1969); Гусар („Мачорoт во чизми“,
1969); Дедото („Човекот од Марс“, 1969); Дрвар
(„Крвави свадби“, 1969); Алимпие, курир („Конкурс“,
1970); Магаре („Царот и овчарот“ 1970); Мустафа („Али
баба и четириесет разбојници“, 1970); Хекимот
(„Легенда за љубовта“ [„Ферхат и Ширин“], 1970);
Волшебникот од Каиро („Аладиновата волшебна ламба“, 1971); Куклар („Изгасната свеќа“, 1971); Лајош
(„Мајка Храброст“, 1971); Селанец („Насрадин“, 1971);
Страшливиот лав („Волшебникот од Оз“, 1972); Мајстор Жак, готвачот на Харпагон („Скржавец“, 1973); Родриго („Отело“, 1973); Суфлерот („Шест лица го бараат
авторот“, 1974); Војник („Убавината чекори сама“,
1975); Мухитин, гледач („Кралот на головите“, 1975);
(„Доживувањата на Николетина Бурсаќ“, 1975);
(„Школски свет – весел свет“, 1975); Миралај Осман-беј
(„Дервишот и смртта“, 1976); („Планета на дембелите“,
1976); Комесарот („Бошко Буха“, 1978); Фотограф
(„Дали постоеше Иван Ивановиќ“, 1978); („Војникот
фалбаџија“, 1978); Болничар („Рацин“, 1979); Трифун
Спасиќ; („Ужалена фамилија“, 1979); Кочијаш („Злосторство и казна“, 1980); („Со Тито пред лицето на светот“, 1980); Зечо („Аргатот Симан“, 1981); Поштар („Човек на положај“, 1981); Рамиќ, брат („Ханка“, 1981);
Бајрам, аргат („Мемет“, 1982); Дебелиот полицаец
(„Балада за Али од Кешан“, 1982); Мативетер („Опачко“,
1982); Поп Хју Еванс („Веселите жени виндзорски“,
1982); Аптекар („Дамоклов меч“, 1983); Газда
(„Папучар“, 1983); Мртовец („Слуги“, 1983); Ѕидар
(„Мостот на честа“, 1984); Мехмет-ага („Алиш“, 1984);
Даглас, таткото на Хак („Том Соер“, 1985); Киркор
(„Проклета авлија“, 1985); Нури („Рашела“, 1985); Хибнер, околиски лекар („Ревизор“, 1985); Анатол, пациент („Пипа-Ритам“, 1986); Манојло („Протекција“, 1986);
Писар („Хурмуз и нејзините седум мажи“, 1987);
Данкан („Магбет“, 1988); Суфијан („Дневник на стравот“, 1988); Затвореник („Живко што живее, не живее“,
1990); Еснаф („Јунус Емре“, 1991); Масер („Смртта на
Питија“, 1992); („Орхан“, 1992). Бил помошник на режијата во „Убавината чекори сама“ (1975).
ДАВЧЕВСКИ, Ристо – автор на „Планета на дембелите“
(1976), „Опачко“ (1982) и на „Мустаќите на генералот
Рококајко“ (1995).
ДАЦА, Скендер – декоратер во „Шест лица го бараат
авторот“ (1974), сценска техника за „Некој друг“
(2000) и сценски работник за „Дон Жуан“ (2000).
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ДЕАН-ПОП ХРИСТОВА, Гордана – кореограф за „Будење“ (1994).
ДЕАРИ, Енес – асистент на сценографијата за „Гилгамеш“ (2004).
ДЕМИР, Енисе – актерка. Белина („Вообразен болен“,
1952) и Зејна („Ајше“, 1953).
ДЕМИР, Фикрет – актер. Ѓоко („Сомнително лице“,
1950).
ДЕНИЗ, Емел – лектор на „Магбет“ (1988) и настап во
„Клинч“ (1989).
ДИЛМЕН, Ѓунѓор – автор на „Курбан“ (2000).
ДИМАНОВСКИ, Максим – сценограф на „Гавран“ (1967),
„Скали“ (1968), „Хурмуз и нејзините седум мажи“
(1987) и на „Хеликоптер“ (1993); сликар-изведувач на
„Конкурс“ (1970); сценски сликар на „Скржавец“
(1973) и член на техничка екипата, сликар-изведувач
на „Слуга на двајца господари“ (1974).
ДИМИТРОВ, Славе – композитор за „Будење“ (1994).
ДИМИТРОВСКИ, Братислав – коавтор на „Дас капитал“
(1993).
ДИМОВСКИ, Драгољуб – автор на „И борец и победник“ (1982).
ДИМОВСКИ, Илија – техничка екипа – светло во „Тимон
од Атина“ (2005).
ДИМУШЕВСКИ, Кокан – композитор за „Рашела“ (1985).
ДИМУШЕВСКИ, Никола – композитор за „Мостот на
честа“ (1984).
ДИРЕНМАТ, Фридрих – автор на „Смртта на Питија“
(1992).
ДИШЛЕНКОВИЌ, Предраг – режисер на „Луѓе“ (1958).
ДИШО УЛКУ, Нусрет – превод на „Човекот од Марс“
(1969) и на „Моралист“ (1976).
ДОБРИЧАНИН, Драгутин – автор на „Заеднички стан“
(1955) и на „Човекот од Марс“ (1969).
ДОГАН, Аксел – сценограф на „Налани“ (1967).
ДОНЧЕВА, Елена – костимограф на „Зона Замфирова“
(1979), „Хасанагиница“ (1979), „Мемет“ (1982), „Папучар“ (1983), „Јерма“ (1986), „Дневник на стравот“
(1988), „Магбет“ (1988), „Клементовиот пад“ (1989),
„Јунус Емре“ (1991), „Кралот Хамлет“ (1995), „Мајка
Храброст – Супердомаќинка“ (1995), „Луна парк“
(1997), „Р.Р.Р.“ (1999), „Хурем султан“ (2001) и „Аман да
не чуе жена ми“ (2003). Награди: за костимографија
на „Хасанагиница“ на МТФ „Војдан Чернодрински“
(Прилеп, 1979); за костимографија на „Мехмет“ на
МТФ „Војдан Чернодрински“ (Прилеп, 1982).
ДОСТОЕВСКИ, Фјодор Михаилович – автор на „Злосторство и казна“ (1980) и на „Идиот“ (1998).
ДУРСУН, Тарик, драматург на „Аргатот Симан“ (1981) и
превод на „Ужалена фамилија“ (1979) и на „Веселите
жени виндзорски“ (1982).
ДУШКИ, Рукие – статист. Народ (Мостот на честа, 1984).
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ЃОРГИЕВСКИ, Љупчо – режисер на „Цар Едип“ (2004).
ЃОРЃЕВИЌ, Воин – автор на „Мачорoт во чизми“ (1969 и
1983).
ЃОРЕСКИ, Владо – сценограф на „Гилгамеш“ (2004),
„Тартиф“ (2006) и „Ромео и Јулија“ (2008) и дизајн на
претставата „Црниот молив“ (2009).
ЃУНЕЈ, Обен – лектор на „Отело“ (1973) и на „Скржавец“
(1973).
ЃУРЧИНОВ, Милан – адаптација на „Богомилска балада“
(1984).
ЕВРИПИД – автор на „Медеја“ (1973).
ЕЈУП, Кенан – превод на „Власт“ (1954).
ЕЈУПИ, Мерита – статист. Хамлет („Кралот Хамлет“,
1995).
ЕЈУПИ, Риза – статист. („Шеќерна приказна“, 1981).
ЕЈУПИ, Сабетин – музичка илустрација за „Шеќерна
приказна“ (1981).
ЕЈУПИ, Хава – статистка. Антигона („Смртта на Питија“,
1992).
ЕМИН, Идриз – актер, режисер и технички директор.
Улоги: Марко, воденичар („Коштана“, 1953); Петар,
бакалин („Зулумќар“, 1953); Роберт („Со сила лекар“,
1953); Марко („Коштана“, 1954); Јонуз ефендија („Џафербеговица“, 1955), Марко, воденичар („Коштана“,
1956); Марко, воденичар („Коштана“, 1957); Ќани,
комарџија („Суртук“, 1957); („Интригите на Скапен“,
1957); Коте („Зона Замфирова“, 1958); Марко, воденичар („Коштана“, 1958); Сосед на Зејнеп („Алиш“, 1958);
Шчепан, селанец, вдовец („Луѓе“, 1958); Нејзиниот татко („Женачка-мажачка“, 1959); („Дали помина оттука
млад човек“, 1959); Воденичарот („Коштана“, 1962);
Газда Миладин („Сомнително лице“, 1963). Режисер е
на „Алиш“ во 1958 и 1962 година. Бил технички
раководител на претставите: „Коштана“ (1965 и 1967),
„Џафербеговица“ (1967), „Слава или заборавениот
човек“ (1967), „Насрадин“ (1971) и на „Скржавец“
(1973); технички директор на „Омер и Мерима“ (1971);
техничка екипа, технички директор на „Убавината
чекори сама“ (1975); технички директор на „Омер и
Мерима“ (1976); перикер во „Со сила лекар“ (1953);
техничка екипа во „Женидба“ (1953); шминка во
„Големите срца“ (1954) и во „Џафербеговица“ (1955).
ЕМИН, Илхами – превод на „Кула вавилонска“ (1959);
автор на „Шахот-штрк“ (1961) според стара персиска
сказна; автор нa „Слава и осаменост“ (1964), според
дијалогот во новелата на Иво Андриќ, „Патот на Алија Ѓерѓелез“; превод на „Кога жената е нема“ (1967);
aвтор на „Отуѓени“ (1969), „Насрадин“ (1971) и ковтор
на „Сијах Калем“ (2009).
ЕНЃУЛУ, Авни – писател, публицист. Превод на „Угурсуз“ (1979), „И борец и победник“ (1982), „Опачко“
(1982) и на „Белото Циганче“ (1989) и избор на музиката „Лудата Емина“ (1984).
ЕНЃУЛУ, Суат – писател, публицист. Превод на „Хасанагиница“ (1979).
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ЕРГУНЕР, Кутси – композитор во „Р.Р.Р.“ (1999).
ЕРДЕНЕР, Туркај – композитор од Република Турција,
награда за музика во претставата „Азизнаме“ на МТФ
„Војдан Чернодрински (Прилеп, 2005).
ЕРТЕН, Јуџел – режисер на „Кавкаски круг со креда“
(1989), „Остров“ (1990); „Куќа на граница“ (2002),
„Азизнаме“ (2005) и на „Игра на слободата“ (2005);
сценограф и костимограф на „Азизнаме“ (2005) и на
„Игра на слободата“ (2005) и адаптација на „Куќа на
граница“ (2002) и на „Азизнаме“ (2005), Жени на власт
(2009). Награди и признанија: специјална диплома за
режија за „Кафкаски круг со креда“ на МТФ „Војдан
Чернодрински“ (Прилеп, 1989).
ЕСИН, Џелаетин – автор на „Еден гостин дојде“ (1954).
ЖДЕРО, Ненад – сценограф на „Поблиску“ (2007).
ЖЕЉКО, Зорица – сценограф на „Кралот Хамлет“ (1995).
ЖЕНЕ, Жан – автор на „Слугинки“ (1989).
ЖИВОРАДИЌ (БРЕЗОВЕЦ), Сузана – настап во „Тимон
од Атина“ (2005).
ЖУТА, Асие – актерка; настап во „И борец и победник“
(1982).
ЗАФИРОВСКИ, Илија – адаптација на „Богомилска
балада“ (1984).
ЗАФИРЧЕВ, Васил – кореограф на „Зад кулисите“ (2007).
ЗДРАВЕВ, Ѓорѓи – костимограф на „Капетан Џон Пиплфокс“ (1987).
ЗЕКЕРИЈА, Екрем – актер. Жика („Сомнително лице“,
1950); Милан, дете („Светска војна“, 1951); Вичо („Сомнително лице“, 1952); Крадец („Двајца крадци“, 1952);
Тома Диафуару („Вообразен болен“, 1952); („Народен
пратеник“, 1952); Жевакин („Женидба“, 1953); Леандер („Со сила лекар“, 1953); Стојан, негов син („Коштана“, 1953); Џафер-ага („Зулумќар“, 1953); Жорж Данден („Жорж Данден“, 1954); Муфит, син на Мухлис
(„Големите срца“, 1954); Стојан („Коштана, 1954);
(„Еден гостин дојде“, 1954).
ЗЕКЕРИЈА, Неџати (11 ноември 1928, Скопје – 8 јуни
1988, Сремска Каменица, СР Југославија) – театарски
критичар, поет, раскажувач, писател за деца, преведувач од турска националност. Дипломира на Филозофскиот факултет во Скопје (1955). Работел како новинар и театарски критичар во весникот на турски
јазик „Бирлик“, при НИП „Нова Македонија“ (1951–
1970), а соработувал и во списанијата „Сеслер“ и
„Разгледи“, секогаш пишувајќи за претстави од репертоарот на Турската драма при Театарот на народностите во Скопје. Автор е на 16 поетски книги и на
поезија и раскази за деца. Автор е на „Орхан“ (1992).
На сцената на Турската драма при Театарот на народностите настапил во улогата на Бералд (Вообразен
болен, 1952). Извршил адаптација на „Тахир и Зухра“
(1962). Во негов превод се текстовите за: „Источен
ветер – западен ветер“ („Квеј Лан“) (1955), „Коштана“
(1953, 1956, 1962, 1965, 1967, 1976, 1987 и 1958 – препев), „Честитам“ – „Просидба“ (1954), „Белиот елен“

(1955), „Расиминиот севдах“ (1955), „Џафербеговица“
(1955 и 1967), „Бисерни солзи“ (1956 и 1961), „Зона
Замфирова“ (1958 и 1979), „Ханка“ (1962 и 1981), „Царевата нова облека“ (1963), „Украдениот принц“
(1966 и лектура), „Славеј (1967), „Итрата вдовица“
(1968), „Хајди“ (1968 и 1977), „Волшебната флејта“
(1969), „Џумбус“ (1969), „Јуриш“ (1973), „Убавината чекори сама (1975), „Дервишот и смртта“ (1976) и „Протекција“ (1986). Лектор е на текстовите за: „Налани“
(1967), „Слава или заборавениот човек“ (1967), „Сите
мои синови“ (1968), „Скали“ (1968) и „Омер и Мерима“ (1971 и 1976).
ЗЕКЕРИЈА, Реџаи – актер. Мажот („Дугме“, 1952); Флоран, аптекар („Вообразен болен“, 1952); Младичот
(„Ајше“, 1953); Г-дин Сотенвил („Жорж Данден“, 1954);
(„Еден гостин дојде“, 1954); Авди-ага („Џафербеговица“, 1955) и Волкот („Белиот елен“, 1955). Автор е на
музичката илустрација за „Ајше“ (1953).
ИБРАИМИ, Хаки – актер, реквизитер. Улоги: Рамиќ,
барт („Ханка“, 1962), Газда Спасо („Сомнително лице“,
1963); Ткајач („Царевата нова облека“, 1963); Чорбаџи
Спасо („Сомнително лице“, 1967); Џелат („Царот и овчарот“ 1970). Управувал со реквизитата за „Џафербеговица“ (1967).
ИБРАХИМ–ЕЈУП, Фунда (1975, Скопје) – дипломирала
на ФДУ – Скопје во класата на проф. Љубиша Георгиевски. Учествува во реализацијата на театарски и
уметнички проекти во Детскиот креативен центар.
Улоги: Јилдиз („Луна парк“, 1997); Теа („Надвор од колосек“, 1997); Питу („Мемоарите на Сара Бернард“,
1999); Џулијана („Како да се ограби банка“, 2001); Жената („Куќа на граница“, 2002); Бехиџе, сопруга на
Шемси („Аман да не чуе жена ми“, 2003); („Гилгамеш“,
2004); Невина („Игра на слободата“, 2005); Гнасон
(„Евнух“, 2006); Белинда и актерката Флавија („Зад
кулисите“, 2007), Хабебалд („Будење на пролетта“,
2009).
ИБРАХИМ, Батухан – Гратисче („Игра на слободата“,
2005).
ИБРАХИМ, Беди (5 февруари 1959, Скопје) – сценограф,
академски скулптор. Дипломирал на Одделот за
скулптура на Факултетот за ликовни уметности, во
класата на проф. Петар Хаџи Бошков (1985). Магистрирал во 1999 година. Член е на групата „Зеро“
(1985–1989), со која организира многу изложби, хепенинзи, перформанси, видеопроекти и едукативни
проекти со деца од основните училишта во Скопје и
во Штип. Работи самостојно и со проф. Џенгис Бекташ од Турција. Од 1991 година работи како сценограф во Театарот на народностите. Остварил многубројни театарски и телевизиски сценографии. Во
1991 година остварил студиски престој на Ликовната
академија при Универзитетот „Мимар Синан“ во Истанбул, како и во ателјето на светски познатиот архитект, скулптор и поет Џенгис Бекташ. Тој е единствен
претставник од Република Македонија на Интернационалното биенале во Истанбул (1997). Автор е на
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сценографијата за следниве дела поставени на сцената на Турската драма при Театарот на народностите: „Дневник на стравот“ (1988), „Остров“ (1990, и
костимографија, како и сценски, светлосни и звучни
ефекти) „Јунус Емре“ (1991), „Картонска кутија“ (1991),
„Балерината“ (1994), „Будење“ (1994), „Ќелавиот Мехмет“ (1994), „Мајка Храброст – Супердомаќинка“
(1995), „Мустаќите на генералот Рококајко“ (1995),
„Итрата жена на улавиот маж“ (1996, и костимографија), „Како да се спаси Асие“ (1996), „Празна колевка“ (1996), „Луна парк“ (1997), „Трагачи по виножитото“ (1998, и костимографија); „Прекрасен подарок“ (1998), „Некој друг“ (2000), „Како да се ограби
банка“ (2001, и костимографија), „Антигона“ (2002, и
костимографија), „Куќа на граница“ (2002, и костимографија) и „Зад кулисите“ (2007). Награди: Годишна
награда на Факултетот за ликовна уметност (1985);
Награда за цртеж од Народната и универзитетска
библиотека „Св. Климент Охридски“ (1985); стипендија на Владата на Република Турција (1990).
ИБРАХИМ, Бурханетин – студент на ФДУ. Улога: Султанот Џем, Адам („Сијах Калем“, 2009).
ИБРАХИМ, Левент – статист. Мурат, дете-гостин во
претставата „Курбан“ (2000).
ИБРАХИМ, Рамадан – организатор на Турскиот театар
(1985–2007), а од 2007 ја извршува должноста инспициент, потоа задолжен за видео-филмот во „Картонска кутија“ (1991), како и организатор во „Азизнаме“ (2005) и во „Игра на слободата“ (2005).
ИБРАХИМ, Тамер (5 мај 1962, Скопје) – актер. Работи во
Ансамблот на Турската драма при Театарот на народностите од 1982 година. Остварува голем број забележителни улоги. Учествува и во телевизиски и
филмски проекти. На сцената на Турската драма настапил во следниве улоги: Дете („Изгасната свеќа“,
1971); Дете на Медеја („Медеја“, 1973); Детето („Шест
лица го бараат авторот“, 1974); Музикант („Веселите
жени виндзорски“, 1982); Телохранител („Слуги“,
1983); Народ („Мостот на честа“, 1984); Партизан („Богомилска балада“, 1984); Хасан, син на Ганиме („Лудата Емина“, 1984); Претседателот („Том Соер“, 1985);
Жандарм („Протекција“, 1986); Човек („Јерма“, 1986);
Писар („Хурмуз и нејзините седум мажи“, 1987); Роберт Смајл („Капетан Џон Пиплфокс“, 1987); („Коштана“, 1987); Затвореник („Дневник на стравот“, 1988);
Кире („Белото Циганче“, 1989); Офицер („Кавкаски
круг со креда“, 1989); Танчарот („Клементовиот пад,
1989); Затвореник („Живко што живее, не живее“,
1990); Јусуф (Јунус Емре, 1991); Исмал („Мајка Елиф“,
1992); Лав („Смртта на Питија“, 1992); Николас („Ардел
или Маргарита“, 1992); („Зошто“, 1992); Италијански
чувар, гласник, вратар („Ве молиме, не допирајте“,
1993); Дух („Алаетин“, 1993); Телохранител (Тетовирани души, 1994); („Ќелавиот Мехмет“, 1994); Матичарот
(„Мустаќите на генералот Рококајко“, 1995); Јурук
(„Празна колевка“, 1996); Муштерија („Како да се спаси Асие“, 1996); Дане („Надвор од колосек“, 1997); Ди150

ректор на циркус („Трагачи по виножитото“, 1998);
Кара Мурат-ага („Лудиот Ибрахим“, 1999); Лихвар
(„Весели приказни“, 2001); Шемси-ага („Хурем султан“, 2001); Љубе, безбедност („Министерот и јас“,
2002); Офицер („Куќа на граница“, 2002); Газда („Замижувам за да сработам“, 2003); Фахри, слуга на Шемси
(„Аман да не чуе жена ми“, 2003); Себастијан („Бура“,
2004); Шамаш („Гилгамеш“, 2004); („Азизнаме“, 2005);
(„Тартиф“, 2006).
ИБРАХИМ, Танкут – реквизитер. Настапувал како Војник („Рашела“, 1985); Мечка („Том Соер“, 1985); Стражар („Проклета авлија“, 1985); Затвореник („Дневник
на стравот“, 1988). Бил во техничката екипа за претставите: „Убиј ме, душичке“ (1986), „Картонска кутија“
(1991), „Некој друг“ (2000) „Дон Жуан“ (2000) и „Игра
на слободата“ (2005).
ИБРАХИМ, Тансер – статист. Дете („Изгасната свеќа“,
1971) и Дете на Медеја („Медеја“, 1973).
ИБРАХИМ, Џејда – Зејнеп, дете-гостин во претставата
(Курбан, 2000).
ИБРАХИМ, Џенгис – композитор на музиката за претставите „Хурмуз и нејзините седум мажи“ (1987),
„Алаетин“ (1993), „Мустаќите на генералот Рококајко“
(1995), „Празна колевка“ (1996), „Луна парк“ (1997),
„Трагачи по виножитото“ (1998), „(Весели приказни“
(2001), Бил корепетитор во „Живко што живее, не
живее“ (1990), а негов е изборот на музиката за
„Мајка Елиф“ (1992), „Ќелавиот Мехмет“ (1994),
„Итрата жена на улавиот маж“ (1996), „Хурем султан“
(2001), „Женички“ (2008) и „Сијах Калем“ (2009).
ИБРИШИМОВИЌ, Неџат – автор на „Угурсуз“ (1979).
ИВАНОВСКИ, Александар – сценограф на „Орхан“
(1992).
ИВАНОВСКИ, Ангеле – маски и костими за „Шахотштрк“ (1961).
ИВАНОВСКИ, Методија Менде – сценограф на
„Убавината чекори сама“ (1975) и на „Алиш“ (1984).
ИДРИЗ, Јусуф – автор на „Слуги“ (1983).
ИЛИЕВ, Александар – кореограф на „Малечката“ (2003)
и режисер, сценограф, костимограф и кореограф на
„Али и Ајше“ (2003).
ИСМАИЛ, Ѓунер – драматург на „Дневник на стравот“
(1988).
ИСМАИЛ, Кемал – реквизитер. Чувар („Али баба и четириесет разбојници“, 1970); Стариот војник („Мајка
Храброст“, 1971); Германски војник („Бошко Буха“,
1978); Затвореник („Дневник на стравот“, 1988); Жител на сарајот („Лудиот Ибрахим“, 1999). Бил реквизитер на претставите: „Картонска кутија“ (1991), „Убиј
ме, душичке“ (1986), „Некој друг“ (2000) и „Дон Жуан“
2000).
ИСМАИЛ, Шенол – актер. („Веселите жени виндзорски“,
1982, музикант); („Балада за Али од Кешан“, 1982, органа); Архитект („Дамоклов меч“, 1983); Зеко-беј
(„Папучар“, 1983); Лутко („Мачорот во чизми“, 1983);
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Телохранител („Слуги“, 1983); Народ („Мостот на честа“, 1984); Ранетиот („Богомилска балада“, 1984); Давид („Рашела“, 1985); Свен („Чешел“, 1985); Софта
(„Проклета авлија“, 1985); Хак („Том Соер“, 1985); Драгиња („Протекција“, 1986); („Пипа-Ритим“, 1986); Џо
(„Малите големи љубови“, 1986); Сајланс („Капетан
Џон Пиплфокс“, 1987); („Коштана“, 1987); (Проект:
„Приказна што зборува за патувањето“, 1987); Али,
офицерот („Хурмуз и нејзините седум мажи“, 1987);
Берид („Дневник на стравот“, 1988); Доналбеин („Магбет“, 1988); („Насмевката да им ја подариме на децата“, 1988, и избор на музиката); Војник („Кавкаски круг
со креда“, 1989); Исо („Белото Циганче“, 1989); Телал
(„Јунус Емре“, 1991, и музички соработник); („Орхан“,
1992); Лав („Смртта на Питија“, 1992); Алаетин („Алаетин“, 1993, и композитор); Музејски чувар, гласник
(„Ве молиме, не допирајте“, 1993). Направил избор на
музиката за „Женички“ (1988) и за „Дневникот на лудиот“ (1989).
ИТАЛИ ВАН, Жан Клод – aвтор на Проектот: „Приказна
што зборува за патувањето“ (1987).
ИШИК, Кенан – режисер на „Живко што живее, не
живее“ (1990).
ЈАЈАГА, Зехра – гардероберка за претставите „Некој
друг“ (2000) и „Дон Жуан“ (2000).
ЈАКУП, Хаџер – актерка. Мери, Американка, доктор
(„Источен ветер – западен ветер“ („Квеј Лан“), 1955);
Расима („Расиминиот севдах“, 1955); Фатима („Сузан“,
1955); Ева („Пат кон злосторот“, 1956); („Бисерни солзи“, 1956); („Празна колевка“, 1956); („Интригите на
Скапен“, 1957); Магда, жената на Воденичарот („Коштана“, 1958) („Источен ветер – западен ветер („КвејЛан“), 1958).
ЈАКУПИ, Ахмет – режисер на „Дневникот на лудиот“
(1989).
ЈАКУПИ, Сами – член на техничката екипа во „Федра“
(1997).
ЈАКУПОВИЌ, Един – актер. Настапил во Хорот („Цар
Едип“, 2004); Тим-организатор („Зад кулисите“, 2007);
(„Ромео и Јулија“, 2008); Парлак („Женички“, 2008);
Принцот Леонс („Леонс и Лена“, 2008).
ЈАНГИЌ, Бјелуш – избор на музиката за „Расиминиот
севдах“ (1955).
ЈАНЕВСКИ, Славко – автор на „Шеќерна приказна“
(1981).
ЈАНЧАР, Драго – автор на „Клементовиот пад“ (1989).
ЈАНЧЕВСКИ, Трајче – автор на сценографијата за претставите „Царевата нова облека“ (1963), „Човек без
лице“ (1964) и за „Златно јајце“ (1965).
ЈАШАР БАЈРАКТАРИ, Емине – актерка. Васка, ќерка на
Арсо („Коштана“, 1965, и суфлер); („Златно јајце“,
1965); („Украдениот принц“, 1966); Ти Ви („Изгубената
принцеза“, 1966); Зејна, жената на Џафер-бег („Џафербеговица“, 1967, и суфлер); Васка, ќерката на
Арсо („Коштана“, 1967); Клара, ќерката на Сеземан

(„Хајди“, 1968); Лидија Лубеј („Сите мои синови“,
1968); Самовилата („Долгиот, Долгогледиот и Мешко“, 1968); Девојка („Крвави свадби“, 1969); Зубејде,
жена („Кралот на головите“, 1975); Клара, ќерката на
Сеземан („Хајди“, 1977); Млада девојка („Дали постоеше Иван Ивановиќ“, 1978); Низама, втората жена на
Ихтар („Угурсуз“, 1979); Жена на Банот („Рацин“, 1979);
Вида, ќерката на Танасие („Ужалена фамилија“, 1979);
Маша („Злосторство и казна“, 1980); („Љубовта на Дон
Перпили“, 1980); Савета („Протекција“, 1986). Била
суфлер во „Насрадин“ (1971).
ЈАШАР-ЏИНОЛИ, Себахат – актерка. Васка („Коштана“,
1953); Лусинд („Со сила лекар“, 1953); Мис Давидсон
(„Големите срца“, 1954); („Заеднички стан“, 1955).
ЈАШАР, Кемал – актер. Полицаец („Коштана“, 1953); Клеандер („Жорж Данден“, 1954); Полицаец („Коштана“,
1954).
ЈАШАР, Мустафа (19 август 1946, Скопје) – актер. Дипломирал туркологија на Филолошкиот факултет во
Скопје во 2000 година. Од 1971 година работи во
Турската драма при Театарот на народностите. Снимил неколку филмови и телевизиски проекти. Настапил во следниве улоги на сцената на Турската драма:
Куклар („Изгасната свеќа“, 1971); Селанец („Насрадин“, 1971); Железниот дрвар („Волшебникот од Оз“,
1972); Чувар („Мавиш и Мемиш“, 1972); Егеус („Медеја“, 1973); Монтано („Отело“, 1973); Џими („Вејка на
ветрот“, 1973); Валер, љубениот на Елиса, син на Анселмо („Скржавец“, 1973); Рефик, политичар, бездомник („Кралот на головите“, 1975); Алиш, рибар вљубен во Зејнеп („Алиш“, 1974); Првиот артист („Шест
лица го бараат авторот“, 1974); Силвио, синот („Слуга
на двајца господари“, 1974); Караџа („Убавината чекори сама“, 1975); („Доживувањата на Николетина
Бурсаќ“, 1975); („Тројца другари“, 1975); („Школски
свет – весел свет“, 1975); Стојан („Коштана“, 1976); Филип, сопруг на Марија („Моралист“, 1976); Хасан
(„Дервишот и смртта, 1976); („Планета на дембелите“,
1976); Господин Сеземан („Хајди“, 1977); Човекот со
каскет („Дали постоеше Иван Ивановиќ“, 1978); Германски војник („Бошко Буха“, 1978); Бан („Рацин“,
1979); Д-р Петровиќ, адвокат („Ужалена фамилија“,
1979); Малик, син на Ихтар („Угурсуз“, 1979); Мане
(„Зона Замфирова“, 1979); Муса, војник на Хасан-ага
(„Хасанагиница“, 1979); Илија Петрович („Злосторство и казна“, 1980); („Со Тито пред лицето на светот“,
1980); Судијата („Аргатот Симан“, 1981); Али („Балада
за Али од Кешан“, 1982); Форд („Веселите жени виндзорски“, 1982); („И борец и победник“, 1982); Писателот („Слуги“, 1983); Син му („Дамоклов меч“, 1983);
Али Чавуш, чувар („Лудата Емина“, 1984); Алиш
(„Алиш“, 1984); Наум Фунаџиев („Богомилска балада“,
1984); Иво Скок („Чешел“, 1985); Петар („Проклета авлија“, 1985); Хлепов, училиштен инспектор („Ревизор“, 1985); Мажот на Ајтен („Малите големи љубови“,
1986); Д-р Хусреф („Хурмуз и нејзините седум мажи“,
1987); Секира („Капетан Џон Пиплфокс“, 1987); („Кош151
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тана“, 1987); Магбет („Магбет“, 1988); Принцот Хасан
(„Дневник на стравот“, 1988); Симин, Секретар, селанец („Кавкаски круг со креда“, 1989); алтернација
(„Белото Циганче“, 1989); Затвореник („Живко што
живее, не живее“, 1990); Продавач („Картонска
кутија“, 1991); Таптук Емре („Јунус Емре“, 1991);
Вилардие („Ардел или Маргарита“, 1992); Лај
(„Смртта на Питија“, 1992); Шукри („Мајка Елиф“,
1992); („Орхан“, 1992); Девлет Гирај („Ве молиме, не
допирајте“, 1993); Инспекторот Мустафа („Дас
капитал“, 1993); Министерот („Хеликоптер“, 1993);
Шабан („Шабан спасител на татковината“, 1993);
Актерот („Будење“, 1994); Кољо („Тетовирани души“,
1994); Шериф Хусеин („Ќелавиот Мехмет“, 1994);
Хамлет („Кралот Хамлет“, 1995); Вујкото („Празна
колевка“, 1996); Малиот Исмаил („Итрата жена на
улавиот маж, 1996); Пријател („Како да се спаси Асие“,
1996); Бизнисменот („Каста дива балкански
ветришта“, 1997); Тезеј („Федра“, 1997); Тумбас („Надвор од колосек“, 1997); Раскажувач („Прекрасен подарок“, 1998); Серафим Продански („Р.Р.Р.“, 1999); Силахтар Јусуф („Лудиот Ибрахим“, 1999); Гусман, Дон
Алонзо, Дон Луј, Франциско, Пјерот, Господин Диманш („Дон Жуан“, 2000); Махмут („Курбан“, 2000); Генерал („Бунт во домот за старци“, 2001); Директор на
банка („Како да се ограби банка“, 2001); Сулејман Величествени („Хурем султан“, 2001); Креон, кралот на
Теба („Антигона“, 2002); Министерот („Министерот и
јас“, 2002); Прв цариник („Куќа на граница“, 2002);
Курбанзаде Сељами-паша („Аман да не чуе жена ми“,
2003); Учител, Инспектор, Професор („Замижувам за
да сработам“, 2003); Првиот чувар, Првиот дедо („Малечката“, 2003); Гласник од Коринт („Цар Едип“, 2004);
Гонзало („Бура“, 2004); Утнапиштим („Гилгамеш“,
2004); („Кукларот“, 2004); („Азизнаме“, 2005); Оргон
(„Тартиф“, 2006); („Зад кулисите“, 2007); Леонардо да
Винчи, Султанот Џем, Шех Бедретин („Сијах Калем“,
2009). Автор е на преводот и соработник на режисерот во „Гилгамеш“ (2004); режија на детската
претстава „Мачето и палјачото“ (2002). Настапил во
следниве играни филмови: „Црвениот коњ“, улогата
на Црниот во режија на Столе Попов; „Време води“,
улогата Соколот во режија на Бранко Гапо; „Среќна
Нова 1949 година, улогата на Агентот во режија на
Столе Попов; „Јазол, улогата на Крум во режија на
Кирил Ценевски, „Контакт“, улогата на Стариот сопственик на стан во режија на Алјоша Симјановски. ТВ
серии и ТВ фолмови: „Бог да ги убие шпионите“; „Учителот“; „Волшебното самарче“; „Илинден“; „Белото
Циганче; „Итар Пејо“; „Вампирџии“; „Збогум, Румелијо“, улогата на Бајтарот во продукција на „Адам филм“
(Р. Турција), во режија на Сердар Акар, „Балканска
свадба“, улогата на Дедо Али, во продукција на „Адам
филм“ (Р. Турција), во режија на Сердар Акар и Доган
Умит Караџа. Има објавено збирка поезија под наслов „Вратите што ми се затвораат пред лицето“, во
едиција на „Бирлик“ и „Сеслер“: Награди: „Стоби“ за
најдобра машка улога, за улогата на Креонт во прет152

ставата „Антигона“ (2003); „Димче Трајковски“ за улогата на Генералот во претставата „Азиснаме“ на МТФ
„Војдан Чернодрински“ (2005); „Кутлук Вели“ – Актер
на годината за улогата на Оргон во „Тартиф“ од
медиумите на турски јазик во Македонија (2006);
Актер на годината во сезоната 2008/2009 доделена
од Призренскиот театар (Косово) за остварувањата
во театарот и во ТВ сериите „Збогум Румелија“ и „Балканска свадба“ во продукција на „Адам филм“.
ЈАШАР, Реџеп – актер. Хасан („Коштана“, 1958, и
кореограф).
ЈАШАР, Џаит – актер. („Еден гостин дојде“, 1954); Арслан-ага („Сузан“, 1955); Енес, млад ерген („Џафербеговица, 1955); („Празна колевка“, 1956); Стојан, синот
на Хаџи Тома („Коштана“, 1958); Зајакот („Белиот
елен“, 1955); Расим („Расиминиот севдах“, 1955); („Пат
кон злосторот“, 1956). Бил испициент во „Џафербеговица“ (1955).
ЈАШАР-ЏИНОЛИ, Себахат – актерка. Агафја Тихоновна
(„Женидба“, 1953); Мејра („Зулумќар“, 1953); Мелва
(„Ајше“, 1953); („Сузан“, 1955); Васка („Коштана“, 1954).
ЈЕРЧИЌ, Иван – актер. Настапил во „Тимон од Атина“
(2005).
ЈОВАНОВСКА, Билјана – Нејма, Ева (Сијах Калем, 2009).
ЈОВАНОВСКА, Цветанка – костимограф во „Малите
големи љубови“ (1986).
ЈОВАНОВСКИ, Љубиша – избор на музиката за „Федра“
(1997).
ЈОВАНОВСКИ, Филип – техничка екипа, камера во „Поблиску“ (2007) и сценограф на „Лилика“ (2008).
ЈОВИЌ, Милијана – избор на музиката за „Медеја“ (1973)
и за „Скржавец“ (1973).
ЈУЏЕЛ, Дениз – превод на „Антигона“ (2002).
КАДРИ, Февзи – актер. Селим („Али баба и четириесет
разбојници“, 1970); Стражар („Царот и овчарот“,
1970).
КАЈА, Фахри (15 јуни 1930, Куманово) – театарски критичар, есеист, поет, раскажувач, преведувач, антологичар на турската националност во Македонија. Дипломирал ориенталистика на Филозофскиот факултет
во Белград во 1954 година. Автор е на четири поетски
збирки, на четири збирки раскази, на седум поетски
антологии и на раскази на турски и на македонски
јазик. Пишува критики и есеи од областа на културата
и уметноста. Во периодот меѓу 1955 и 1970 година, на
страниците на весникот „Бирлик“ и во списанијата
„Сеслер“ и „Културен живот“, објавувал театарска
критика за претстави на Турската драма при Театарот
на народностите во Скопје. Објавувал и во списанија
од областа на културата и уметноста во Турција.
Автор е на книгата „Есеи и критики“. Автор е на
преводите на „Заеднички стан“ (1955); „Луѓе“ (1958) и
на „Долгиот, Долгогледиот и Мешко“ (1968).
КАНИК, Орхан Вели – автор на преводот на „Интригите
на Скапен“ (1957).

05 del biografii final q8:Layout 1 20.01.2010 19:37 Page 153

КАРАСУ, Мурат –режисер на „Хеликоптер“ (1993).
КАРАХАСАН, Мустафа – автор на „Сузан“ (1955).
КАРАХАСАН, Џевад – автор на „Дневник на стравот“
(1988), всушност драматизација на романот „Ал халаџ“ од трилогијата „Источен диван“.
КАСО, Елјеса (3 октомври 1961, Гостивар) – актер. Дипломира на Отсекот за актерска игра на Факултетот за
драмски уметности во Скопје во 1985 година. Од
1985 година работи во Турската драма при Театарот
на народностите. Настапува и во Театарот на Ромите
„Пралипе“. Како стипендист на Република Турција,
заминува на специјализација по сценски говор на
Државниот конзерваториум за театарска уметност
во Анкара (1987/88). Од 1994 година на Факултетот за
драмски уметности предава сценски говор со техника на глас, едуцирајќи ја класата актери кои глумата
ја студираат на турски наставен јазик. На сцената на
Турската драма ги има играно следниве улоги: Аслан
(„Мостот на честа“, 1984); Затвореник („Проклета
авлија“, 1985); Тонко („Чешел“, 1985); Шерифот („Том
Соер“, 1985); Ќани 1 („Рашела“, 1985); Виктор Горбов
(„Пипа-Ритам“, 1986); Јалчин („Малите големи љубови“, 1986); Јованка („Протекција“, 1986); Маскиран
маж („Јерма“, 1986); Млад инкасатор („Убиј ме, душичке“, 1986); Оливер Тимиди („Капетан Џон Пиплфокс“,
1987); („Коштана“, 1987); Ибн Теваб („Дневник на стравот“, 1988); Ленокс („Магбет“, 1988); („Белото Циганче“, 1989); Клемент („Клементовиот пад“, 1989); Писателот („Кавкаски круг со креда“, 1989, и соработник
на режисерот); („Клинч“, 1989); Затвореник („Живко
што живее, не живее, 1990, и соработник на
режисерот); Џон („Остров“, 1990); Дервиш
(„Картонска кутија“, 1991); Јунус Емре („Јунус Емре“,
1991); Полифон („Смртта на Питија“, 1992); Фаз’л
(„Мајка Елиф“, 1992); („Зошто“, 1992); („Стари
фотографии“, 1992); Ахмет III („Ве молиме, не
допирајте“, 1993); Сликар, Продавач на плочи,
Хамлет, Режисер („Шабан спасител на татковината“,
1993); Елјеса („Дас капитал“, 1993); Кореографот,
Продавачот, Докторот, Газдата („Балерината“, 1994);
Војдан („Тетовирани души“, 1994); Ќелавиот Мехмет
(„Ќелавиот Мехмет„, 1994); Кочкарев („Женидба“,
1994); Султанот („Будење“, 1994); Хамлет („Кралот
Хамлет“, 1995); Али („Празна колевка“, 1996); Ахмет
Фехим („Итрата жена на улавиот маж“, 1996); Човекот
(„Како да се спаси Асие“, 1996); Жонглер со синџири
(„Луна парк“, 1997, и соработник на режисерот);
Метин („Прекрасен подарок“, 1998); Парфјон
Рогожин („Идиот“, 1998); Робеспјер („Р.Р.Р.“, 1999);
Султан Ибрахим („Лудиот Ибрахим“, 1999); Зганарел
(„Дон Жуан“, 2000); Мирза („Курбан“, 2000); Принцот
Мустафа („Хурем султан“, 2001);– Управник („Бунт во
домот за старци“, 2001); Ергаст („Искрените“, 2002);
Прв делегат („Куќа на граница“, 2002, и асистент на
режија); Тирезиј, слепиот претскажувач, водител на
Хорот („Антигона“, 2002); Виџдани („Замижувам за да
сработам“, 2003); Гилгамеш („Гилгамеш“, 2004); Едип

(„Цар Едип“, 2004); Фердинанд („Бура“, 2004); („Азизнаме, 2005); („Тимон од Атина“, 2005); Тартиф („Тартиф“, 2006); Сијах Калем, Султанот Џем („Сијах Калем“,
2009). Асистент на режија е за „Игра на слободата“
(2005) „Азизнаме“ (2005). Награди: Награда „Трајко
Чоревски“ за најдобар млад актер на МТФ „Војдан
Чернодрински“, за улогата на Дервишот во „Картонска кутија“ (Прилеп, 1991); Награда за најдобро
актерско остварување на МТФ „Војдан Чернодрински“ – Прилеп, за улогата на Рогожин во претставата „Идиот“ (1998) за улогата на Ибрахим во претставата „Лудиот Ибрахим“ (1999) и за улогата на
Сијах Калем во претставата „Сијах Калем“ (2009).
КЕРИМ, Селпин – актер. Дипломирал на ФДУ, Скопје.
Лисицата и Куклата („Кукларот“, 2004); („Азизнаме“,
2005); („Тимон од Атина“, 2005); Таида („Евнух“, 2006);
Валер („Тартиф“, 2006); Лери („Поблиску“, 2007); Петар („Лилика“, 2008); Хусаметин („Женички“, 2008);
Ромео („Ромео и Јулија“, 2008); Мелхиор Габор („Будење на пролетта“, 2009); автор на музиката во претставата „Кукларот“ (2004). Награди: „Златна маска“ на
„Вечер“ за улогата на Ромео во претставата „Ромео и
Јулија“ на Фестивалот „Охридско лето“ (2008).
КЕЧ, Ебру – ангажирана во проект како Малата Мишел
(„Кавкаски круг со креда“, 1989).
КИРАТЛИ, Махмуд – превод на „Пипа-Ритам“ (1986) и
лектор на: „Лудата Емина“ (1984), „Рашела“ (1985), „Ревизор“ (1985), „Том Соер“ (1985), „Чешел“ (1985),
„Проклета авлија“ (1985) и „Малите големи љубови“
(1986).
КЛИНЧЕ, Атила (30 октомври 1958, Гостивар) – актер.
Дипломирал на Отсекот за актерска игра на Факултетот за драмски уметности во Скопје во 1982 година,
од кога е и професионално ангажиран во Ансамблот
на Турската драма при Театарот на народностите. Во
текот на 1983 година студиски престојувал во Турција, каде што се усовршувал на Државниот конзерваториум при Универзитетот „Хаџи Тепе“ во Анкара.
Настапил во четири филма, меѓу кои и во двата филма
на Милчо Манчевски: „Пред дождот“ (1995) и
„Прашина“ (2001), како и во телевизиската серија
„Наше маало“. На сцената на Турската драма догега ги
има играно следниве улоги: Никола („Злосторство и
казна“, 1980); Шеќерното дете („Шеќерна приказна“,
1981); Мемет, синот на Хасан („Мемет“, 1982); Фентон,
благородник („Веселите жени виндзорски“, 1982);
Мачорот Опачко („Мачорот во чизми“, 1983); Бошко
(„Богомилска балада“, 1984); Болчински („Ревизор“,
1985); Ќани 1 („Рашела“, 1985); Софта („Проклета
авлија“, 1985); Шерифот („Том Соер“, 1985); Јулка
(„Протекција“, 1986); Коновал („Капетан Џон Пиплфокс“, 1987); Наратор („Хурмуз и нејзините седум
мажи“, 1987); (Проект: „Приказна што зборува за патувањето“, 1987); Магбет („Магбет“, 1988); Парлак
(„Женички“, 1988); Ученикот на д-р Танаби („Дневник
на стравот“, 1988); („Насмевката да им ја подариме на
децата“, 1988); Грегор („Клементовиот пад“, 1989);
Офицер, готвач („Кавкаски круг со креда“, 1989); Сан153
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де („Белото Циганче“, 1989); Винстон („Остров“, 1990);
Затвореник („Живко што живее, не живее“, 1990);
Полицаецот („Картонска кутија“, 1991); Хаџи Бекташ
Вели („Јунус Емре“, 1991, и соработник на режисерот);
Едип („Смртта на Питија“, 1992); Јакуп („Мајка Елиф“,
1992); („Зошто“, 1992); („Стари фотографии“, 1992);
Атила („Дас капитал“, 1993); Ќаја Осман („Ве молиме,
не допирајте“, 1993); Муштерија, Директор на Државен театар, Крал Едип („Шабан спасител на татковината, 1993); Алаетин („Будење“, 1994); Турна Али („Ќелавиот Мехмет“, 1994); Цибра („Тетовирани души“,
1994); Хамлет („Кралот Хамлет“, 1995); Внукот („Како
да се спаси Асие“, 1996); Газдата на луна паркот („Луна
парк“, 1997); Мажот („Каста дива балкански ветришта,
1997); Гања Иволгин („Идиот„, 1998); Октај, кловн
(„Прекрасен подарок“, 1998); Синот – Абрахам, син на
Максим („Р.Р.Р.“, 1999); Сојтарија („Лудиот Ибрахим“,
1999); Мехмет („Некој друг“, 2000); Рударот („Бунт во
домот за старци“, 2001); Рустем-паша („Хурем султан“,
2001); Гласник („Антигона“, 2002); Каменчо
Парталоски („Министерот и јас“, 2002); Стражар
(„Антигона“, 2002); Човекот („Куќа на граница“, 2002);
Антонио („Бура“, 2004); Енкиду („Гилгамеш“, 2004);
Креонт („Цар Едип“, 2004); („Тимон од Атина“, 2005).
Бил соработник на режисерот за претставата
„Коштана“ (1987). Награди: на весникот „Млад борец“
(1982); „Трајко Чоревски“ за млад актер на МТФ
„Војдан Чернодрински“ за улогата на Мехмет во претставата „Мехмет“ (Прилеп, 1983); Најдобро актерско
остварување за улогата на Човекот во „Куќа на граница“ (2003); „Кутлук Вели“ – Актер на годината на
Медиумите на турски во Македонија (2003); Актер на
годината во сезоната 2003/2004 доделена од Призренскиот театар (Косово).
КНЕЗ, Јасна – кореограф на „Картонска кутија“ (1991).
КОВАЧЕВИЌ, Александра – режисер на „Слугинки“
(1989).
КОВАЧЕВИЌ, Антонета – актерка. Девојката („Алиш“,
1958); Васка („Коштана“, 1962); Девојката („Алиш“,
1962); Жена („Чудак“, 1965); Девојката („Крвави свадби“, 1969); Хор („Медеја“, 1973).
КОНДОВА-ЗАФИРОВСКА, Тодорка – режисер на „Слава и осаменост“ (1964) и на „Коштана“ (1976).
КОНДОВСКИ, Димитар – сценографија за „Нашиот ревизор“ (1960).
КОНСТАНТИНОВ, Љупчо, композитор во претставите
„Дали постоеше Иван Ивановиќ“ (1978), „Бошко Буха“
(1978), „Војникот фалбаџија“ (1978), „Зона Замфирова“
(1979), „Дамоклов меч“ (1983), „Мачорот во чизми“
(1983), „Ревизор“ (1985) и „Стари фотографии“ (1992).
Награда за музичко оформување на „Стари фотографии“ на МТФ „Војдан Чернодрински“ (Прилеп, 1992).
КОСТОВ, Кире – композитор во претставите „Јерма“
(1986 и автор на сонговите), „Малите големи љубови“
(1986) и „Орхан“ (1992).
КОСТОВСКИ, Бранко – сценограф на претставите:
„Коштана“ (1965), „Чудак“ (1965), „Украдениот принц“
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(1966), „Коштана“ (1967 и 1976), „Сомнително лице“
(1967), „Џумбус“ (1969), „Омер и Мерима“ (1971 и
1976) и на „Хасанагиница“ (1979). Награда за сценографија на претставата „Хасанагиница“ на МТФ
„Војдан Чернодрински“ (Прилеп, 1979).
КОЧОВСКИ, Мартин – режисер на „Поблиску“ (2007).
КОЏАТУРК, Кемал – режисер, сценограф, костимограф
и Хор (глас) во „Антигона“ (2002).
КРАЊЕЦ, Мишко – автор на „Пат кон злосторот“ (1956).
КРИВЦА, Газменд – член на техничката екипа за „Каста
дива балкански ветришта“ (1997).
КРСТЕВСКА, Жаклина – костимограф на „Шабан спасител на татковината“ (1993).
КРЧОВА, Ѓулхан – костимограф на „Ќелавиот Мехмет“
(1994) и на „Празна колевка“ (1996).
КУБЕ, Гинтер – сценограф на „Јас, Риза-ага“ (1977).
КУШАН, Јакша – автор на „Бисерни солзи“ (1956, 1961),
според сказните од 1001 ноќ.
ЛАМА, Бедри – актер. Курто („Коштана“, 1953); Колин
(„Жорж Данден“, 1954); Курто („Коштана“, 1954).
ЛЕБ И СОЛ, композиции за „Капетан Џон Пиплфокс“
(1987).
ЛИЛА, Кемал (1935, Скопје – 2001, Скопје) – режисер. Го
завршил Училиштето за применета уметност во
Скопје во 1956 година. Во Љубљана студирал историја на уметноста на Филозофскиот факултет и режија на Академијата за театар и филм, каде што дипломирал во 1964 година. Од 1964 до пензионирањето во 1999 година работел во Турската драма
при Театарот на народностите. Режирал над 80 претстави. При конципирањето на репертоарот особено внимание посветувал на застапеноста на турската
драматургија. На сцената на Турската драма ги поставил: „Коштана“ (1965, 1967 и 1987), „Чудак“ (1965),
„Дванаесеттата ноќ“ (1966), „Украдениот принц“
(1966), „Гавран“ (1967), „Налани“ (1967), „Слава или заборавениот човек“ (1967, и сценографија), „Скали“
(1968), „Череп“ (1968), „Отуѓени“ 1969, и сценографија), „Легенда за љубовта“ („Ферхат и Ширин)“ (1970),
„Страв“ (1970), „Цвеќарот Али“ (1970 и 1977), „Аладиновата волшебна ламба“ (1971), „Насрадин“ (1971),
„Крава“ (1972), „Мавиш и Мемиш“ (1972), „Јуриш“
(1973), „Медеја“ (1973), „Скржавец“ (1973), „Тројца
другари“ (1975), „Моралист“ (1976), „Планета на
дембелите“ (1976), „Јас, Риза-ага (1977), „Со Тито пред
лицето на светот“ (1980), „Љубовта на Дон Перпили“
(1980, и сценографија), „Богомилска балада“ (1984,
костимографија и сценографија), „Лудата Емина“
(1984, и костимографија), „Насмевката да им ја подариме на децата“ (1988, и сценографија), „Клементовиот пад“ (1989), „Ардел или Маргарита“ (1992), „Мајка Елиф“ (1992, и костимографија), „Алаетин“ (1993, и
костимографија), „Ќелавиот Мехмет“ (1994), „Мустаќите на генералот Рококајко“ (1995, и превод), „Луна
парк“ (1997) и „Хурем султан“ (2001). Награди:

05 del biografii final q8:Layout 1 20.01.2010 19:37 Page 155

Награда за режија на МТФ „Војдан Чернодрински“ за
претставата „Чудак“ од Назим Хикмет (Прилеп, 1965).
ЛИМАНИ, Џеват – актер. Настапил во „Со Тито пред лицето на светот“ (1980).
ЛОГА, Хекуран – актер. настапил во „Со Тито пред лицето на светот“ (1980).
ЛОЗАНА, Фатиме – актерка. Ја играла улогата на Гилса
(„Ајше“, 1953).
ЛОЗАНА-ПРЕКИЌ, Мушереф (18 август 1933, Приштина) – актерка. Завршила седум класа гимназија, а
подоцна учела и Средна уметничка школа во Приштина. Работела во Обласно позориште во Приштина
(1951–1955) и во Турската драма при Театарот на народностите во Скопје (1955–1991). По пензионирањето (1991), продолжила да настапува во одделни претстави во матичната куќа, каде што ги играла
следниве улоги: Стана, ќерката на Хаџи Тома („Коштана, 1957); Дока („Зона Замфирова“, 1958); Назли, дадилката на Зејнеп (Алиш, 1958); Цица, жената на Сашо
(„Луѓе“, 1958); Тетката („Женачка-мажачка“, 1959); Нерина („Ѓаволштините на Скапен“, 1964); Ката, жената
на Хаџи Тома („Коштана“, 1965); („Златно јајце“, 1965);
Мануела, жената на Хуарез („Вистината е мртва“,
1965); Ол Си, мајката на Лу Ху („Изгубената принцеза“,
1966); Марија („Дванаесеттата ноќ“, 1966); Новинар
(„Украдениот принц“, 1966); Анѓа, жена му („Сомнително лице“, 1967); Каракуш („Налани“, 1967); Ката,
жена на Хаџи Тома („Коштана“, 1967); („Кога жената е
нема“, 1967); („Славеј“, 1967); Жена, втората жена на
докторот („Слава или заборавениот човек“, 1967);
Госпоѓа Ротермаер („Хајди“, 1968); Елеонора, сестра
(„Итрата вдовица“, 1968); Кејт Келер („Сите мои синови“, 1968); Паолина („Череп“, 1968); Бабата („Мачорoт
во чизми“, 1969); Мајката („Крвави свадби“, 1969); Марина („Џумбус“, 1969); Таа („Отуѓени“, 1969); („Човекот
од Марс“, 1969); Ајше, вдовица („Цвеќарот Али“,
1970); Старата жена („Страв“, 1970); Фатма, жената на
Касим („Али баба и четириесет разбојници“, 1970);
Мехмене Бану („Легенда за љубовта“ [„Ферхат и Ширин“], 1970); Исмет („Омер и Мерима“, 1971); Мајка
Храброст („Мајка Храброст“, 1971); Пембе Ханума
(„Изгасната свеќа“, 1971); („Крава“, 1972); Мејбл („Вејка на ветрот“, 1973); Првата артистка („Шест лица го
бараат авторот“, 1974); Жена му („Убавината чекори
сама“, 1975); Мадам Анжел („Кралот на головите“,
1975); Г. („Моралист“, 1976); Исмет („Омер и Мерима“,
1976); Ката („Коштана“, 1976); („Вообразен болен“,
1977); („Цвеќарот Али“, 1977); Ана Николаевна („Дали
постоеше Иван Ивановиќ“, 1978); Мајката на Пинторовиќ („Хасанагиница“, 1979); Симка, жената на Агатон („Ужалена фамилија“, 1979); Г-ѓа Расколников
(„Злосторство и казна“, 1980); Катица Баум, негова
жена („Човек на положај“, 1981); Госпоѓа Пејџ („Веселите жени виндзорски“, 1982); Анамката мајка („Хурмуз и нејзините седум мажи“, 1987); Зехра, мајката на
Асие („Како да се спаси Асие“, 1996); Дока („Зона Замфирова, 1979); Нурие, мелез-циганка („Угурсуз“,

1979); Мадам Олга („Балада за Али од Кешан“, 1982);
Анамка („Папучар“, 1983); Емина („Лудата Емина“,
1984); Долорес („Јерма“, 1986); Сиен („Убиј ме, душичке“, 1986); („Коштана“, 1987); Леди Магбет („Магбет“,
1988); Мехтап („Женички“, 1988); Капларот („Кавкаски
круг со креда“, 1989); Затвореник („Живко што живее,
не живее“, 1990); Жената („Картонска кутија“, 1991);
Мајка („Јунус Емре“, 1991); Елиф („Мајка Елиф“, 1992);
(„Зошто“, 1992); Алтана („Тетовирани души„, 1994);
Мајката на Мехмет („Ќелавиот Мехмет“, 1994); Енона
(Федра, 1997); Арна, мајка на Максим („Р.Р.Р.“, 1999).
Била асистент, соработник на режисерот во претставите „Убавината чекори сама“ (1975) и во „Кралот
на головите“ (1975). Награди: Награда за најдобро
актерско остварување на МТФ „Војдан Чернодрински“ за улогата на Капларот во претставата „Кавкаски
круг со креда“ (Прилеп, 1988); Награда „Актер на
годината“ на ревијата „Екран“ (1989); Награда за
животно дело на МТФ „Војдан Чернодрински“ (Прилеп,1998).
ЛОКАЈ, Сулејман – актер. Сенатор, Офицер, Војник
(„Отело“, 1973).
ЛОРКА, Федерико Гарсија – автор на: „Крвави свадби“
(1969), „Љубовта на Дон Перпили“ (1980) и на „Јерма“
(1986).
ЛУЖА, Џелал – член на сценската техника во „Некој
друг“ (2000).
МАЗЕВ, Петар – сценограф на претставата „Жорж
Данден“ (1954).
МАКЕДОНСКИ, Кирил – композитор за претставата
„Игра на гатанките“ (1979).
МАКСУТ, Ердоан (24 мај 1959, Скопје) – актер. Дипломирал на Отсекот за актерска игра на Факултетот за
драмски уметности (ФДУ) во Скопје во 1985 година.
Од следната 1986 година работи во Ансамблот на
Турската драма при Театарот на народностите. Настапува во четири филма и во повеќе телевизиски серии. Покрај на матичната сцена, каде што игра на мајчиниот турски јазик, како гостин настапува и во повеќе македонски театарски институции, како и во самостојни театарски проекти. На ФДУ завршил постдипломски студии по театрологија. На сцената на Турската драма ги играл улогите на: Дете („Изгасната
свеќа“, 1971); Втор полицаец, цивил („Рацин“, 1979);
Сејмен („Угурсуз“, 1979); Трифун Спасиќ („Ужалена
фамилија“, 1979); („Игра на гатанките“, 1979); („Љубовта на Дон Перпили“, 1980); Гуштерот („Аладин и
волшебната ламба“, 1980); Пестријаков („Злосторство и казна“, 1980); („Со Тито пред лицето на светот“,
1980); Ване, шивачот („Шеќерна приказна“, 1981); Циганче („Ханка“, 1981); Сали, постар брат на Аслан
(„Мостот на честа“, 1984); Младен („Протекција“,
1986); Наратор („Хурмуз и нејзините седум мажи“,
1987); Теодор Рум („Капетан Џон Пиплфокс“, 1987);
(„Коштана“, 1987); (Проект: „Приказна што зборува за
патувањето“, 1987); Муштерија („Женички“, 1988); Уп155
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равникот на Басра („Дневник на стравот“, 1988);
(„Насмевката да им ја подариме на децата“, 1988);
Игнац („Клементовиот пад“, 1989); Лекарот, младинец
(„Кавкаски круг со креда“, 1989); Рапуш („Белото Циганче“, 1989); („Дневникот на лудиот“, 1989, режија,
кореографија и костимографија); Дервиш („Јунус
Емре“, 1991); Мероп („Смртта на Питија“, 1992); Шефки („Мајка Елиф“, 1992); Критичар, Виолинист, Владимир, Крал, Директор на музеи, Втор член на одборот
(„Шабан спасител на татковината“, 1993); Ердоан
(„Дас капитал“, 1993); Гласник, Гурџу Јусуф („Ве молиме, не допирајте“, 1993); Камерман („Хеликоптер“,
1993, и соработник на режисерот); Анучкин („Женидба, 1994); Јурук Ахмет („Ќелавиот Мехмет“, 1994);
Гласникот („Мустаќите на генералот Рококајко“, 1995,
и соработник на режисерот); Ветерот („Празна колевка“, 1996); Гостилничар („Како да се спаси Асие“,
1996, и соработник на режисерот); Холас („Итрата
жена на улавиот маж“, 1996); Булмуш, чувар во пензија („Трагачи по виножитото“, 1998); Мехмет-паша
(„Лудиот Ибрахим“, 1999); Дон Карлос („Дон Жуан“,
2000); Мехмет, Ахмет („Некој друг“, 2000); Гроф („Бунт
во домот за старци“, 2001); Принцот Бајазит („Хурем
султан“, 2001); Директорот на Каменчо („Министерот
и јас“, 2002); Фронтен („Искрените“, 2002); Али, првиот муштерија („Али и Ајше“, 2003); Курбанзаде Шемси,
доктор („Аман да не чуе жена ми“, 2003); Вториот
чувар, Вториот дедо („Малечката“, 2003);
(„Просидба“, 2003); Ловец („Гилгамеш“, 2004). Господин Бесел, таткото на Марта („Будење на пролетта“,
2009). Бил соработник на режисерот за претставите
„Надвор од колосек“ (1997) и „Р.Р.Р.“ (1999).
МАКСУТ, Насер – настапил во улогата на Новинарот во
„Балада за Али од Кешан“ (1982) и ја превел „Богомилска балада“ (1984). .
МАКСУТ, Сузан (28 октомври 1939, Скопје) – актерка.
Гимназија завршила во Скопје во 1959 година. Од
1962 година работи во Ансамблот на Турската драма
при Театарот на народностите сè до пензионирањето во 2001 година, но и понатаму продолжува
да настапува. Учествува во голем број телевизиски,
филмски и радио-проекти. Играла во филмовите
„Најдолгиот пат“ (1976), „Исправи се, Делфина“ (1977),
„Време, води“ (1980) и „Македонска сага“ (1993). На
матичната сцена настапила во следниве улоги:
Слугинка („Сомнително лице“, 1963); Старица („Царевата нова облека“, 1963); Екатерина („Слава и осаменост“, 1964); Зербинета („Ѓаволштините на Скапен“, 1964); Линда („Човек без лице“, 1964); Ајтен, ќерката на Реџеп („Чудак“, 1965); Стана, ќерката на Хаџи
Тома („Коштана“, 1965); („Златно јајце“, 1965); Виола
(„Дванаесеттата ноќ“, 1966); Ѓуљај, ќерката на Нури
(„Украдениот принц“, 1966); Синг Лу, царска дадилка
(„Изгубената принцеза“, 1966); Ќерката на докторот
(„Слава или заборавениот човек“, 1967); Зефка, жената на Џафер-бег („Џафербеговица“, 1967); Марица,
ќерка му („Сомнително лице“, 1967); („Налани“, 1967);
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Стана, ќерка на Хаџи Тома („Коштана“, 1967); („Гавран“, 1967); („Кога жената е нема“, 1967); („Славеј“,
1967); Ѓулсум („Скали“, 1968); Ен Девер („Сите мои
синови“, 1968); Марионета, слугинка („Итрата вдовица“, 1968); Ќерката на докторот („Череп“, 1968); Хајди
(„Хајди“, 1968); Слугинката, Сосетката, Питачката,
Смртта („Крвави свадби“, 1969); Девојката („Отуѓени“,
1969); Девојката („Џумбус“, 1969); Марсовец („Човекот од Марс“, 1969); Мачорот Опачко („Мачорoт во
чизми“, 1969); Жената („Страв“, 1970); Моргијана
(„Али баба и четириесет разбојници“, 1970); Принцезата („Царот и овчарот“ 1970); Ќерката на Ајше („Цвеќарот Али“, 1970); Ширин („Легенда за љубовта“
[„Ферхат и Ширин“], 1970); Катрин Хауп („Мајка Храброст“, 1971); Будрубулдур принцеза („Аладиновата
волшебна ламба“, 1971); Лудата Фатима („Насрадин“,
1971); Мерима („Омер и Мерима“, 1971); Назидиљ
(„Изгасната свеќа“, 1971); Ели, девојчето од Канзас
(„Волшебникот од Оз“, 1972); Изгубената принцеза
(„Мавиш и Мемиш“, 1972); („Крава“, 1972); Дездемона,
жена на Отело („Отело“, 1973); Елиса, ќерка на
Харпагон („Скржавец“, 1973); Медеја („Медеја“, 1973);
Смералдина, слугинка на Клара („Слуга на двајца
господари“, 1974); Зејнеп („Алиш“, 1974); Паштерката
(„Шест лица го бараат авторот“, 1974); Виолета („Убавината чекори сама“, 1975); Госпоѓа Берин („Кралот
на головите“, 1975); („Доживувањата на Николетина
Бурсаќ“, 1975); Мерима („Омер и Мерима“, 1976);
(„Планета на дембелите“, 1976); Хајди („Хајди“, 1977);
(„Цвеќарот Али“, 1977); Саша („Бошко Буха“, 1978);
(„Војникот фалбаџија“, 1978); Гина, ќерката на Прока
(„Ужалена фамилија“, 1979); Кадира, жената на Малик
(„Угурсуз“, 1979); Нада, Трајанова девојка („Рацин“,
1979); Катерина („Злосторство и казна“, 1980); Хаска,
стара циганка („Ханка“, 1981); Ајше, неговата жена
(„Мемет“, 1982); Госпоѓа Форд („Веселите жени виндзорски“, 1982); Сундан („Балада за Али од Кешан“,
1982); Жаклин, доилка на Жеронт и жена на Лука („Со
сила лекар“, 1982); („И борец и победник“, 1982); Мадам Слобода („Слуги“, 1983); Ќерката на продавачот
на бензин („Дамоклов меч“, 1983); Аккадин, сосетка
на Емина („Лудата Емина“, 1984); Русенка („Богомилска балада“, 1984); Ана Скок („Чешел“, 1985); Госпоѓа
Петер („Том Соер“, 1985); Ајше („Малите големи
љубови“, 1986); Хор („Протекција“, 1986); („Коштана“,
1987); Нурија – Рукија („Хурмуз и нејзините седум
мажи“, 1987); Клер („Слугинки“, 1989); Хенза („Белото
Циганче“, 1989); Инжинерката Кате, дадилката
(„Кавкаски круг со креда“, 1989); Затвореник („Живко
што живее, не живее“, 1990); Ана Кадин („Јунус Емре“,
1991); Жената на генералот („Ардел или Маргарита“,
1992); („Зошто“, 1992); Диригент на хор, Актерка –
Кралица, Сопственичка на издавачка куќа, Директор
на библиотеки („Шабан спасител на татковината“,
1993); Катрин – Американка („Ве молиме, не
допирајте“, 1993); Мајката на Фатма („Ќелавиот
Мехмет“, 1994); Фјокла Ивановна („Женидба“, 1994);
Сатеник („Итрата жена на улавиот маж“, 1996);
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Свекрва („Како да се спаси Асие“, 1996); Сосетката
Емети („Празна колевка“, 1996); Марија („Надвор од
колосек“, 1997); Докторот („Трагачи по виножитото“,
1998); Директор („Р.Р.Р.“, 1999); Жена („Курбан“, 2000);
Шарлота („Дон Жуан“, 2000). Награди: Награда „Актер
на годината“ на весникот „Бирлик“ (1969); Награда на
Град Скопје „13 Ноември“ (1974).
МАКСУТ, Џемаил (8 мај 1933, Скопје – 28 декември 2001,
Скопје) – актер. Дипломирал англистика на Филозофскиот факултет во Скопје во 1964 година. Од 1951
година работи во Ансамблот на Турската драма при
Театарот на народностите. Во 1991 година е пензиониран, но формално, бидејќи продолжил да настапува. Во текот на полувековната кариера одиграл над
150 театарски улоги. Учествувал во над 20 филмови,
во Македонија и во странство, како и во повеќе телевизиски драми и серии: „Итар Пејо“, „Јуначко колено“, „Трст виа Скопје“. Играл во следниве македонски
филмови:„До победата и по неа“ (1966), „Јад“ (1975);
„Најдолгиот пат“ (1976); „Црвениот коњ“ (1981); „Јазол“ (1985); „Хај-фај“ (1987); „Македонска сага“ (1993);
„Пред дождот“ (1994); „Ангели на отпад“ (1995), „Преку езерото“ (1997), „Прашина“ (2001). Тој е еден од
најмаркантните балкански актери. На матичната сцена ги толкувал следниве улоги: Кафеџија („Џафербеговица“, 1955); („Сузан“, 1955); Полицаецот („Коштана“, 1956); („Празна колевка“, 1956); Музафер („Суртук“, 1957); Пандур („Коштана“, 1957); Алиш, рибар
вљубен во Зејнеп („Алиш“, 1958); Пандур („Коштана“,
1958); Филип, Гестапо офицер („Луѓе“, 1958); Стево
Грабиќ („Честитам“ – „Просидба“, 1958); Салих („Слепиот“, 1960); Чорбаџи Рангел („Зона Замфирова“,
1958); Капетанот („Нашиот ревизор“, 1960); Рибар
(„Светилник“, 1960); Бошњак („Златен песок“, 1961);
Кашмир, лошиот волшебник („Шахот-штрк“, 1961);
Харун ел Рашит („Бисерни солзи“, 1961); Алиш, рибар
вљубен во Зејнеп („Алиш“, 1962); Карабатир, син на
везирот („Тахир и Зухра“, 1962); Сејдо, циганин, ќумурџија („Ханка“, 1962); Фриц, окупатор („Јуриш“,
1962); Хаџи Тома, чорбаџија („Коштана“, 1962); Виќо,
околиски писар („Сомнително лице“, 1963); Шен („Царевата нова облека“, 1963); Али, арнаутин („Слава и
осаменост“, 1964); Ленард („Ѓаволштините на Скапен“, 1964); Музафер („Човек без лице“, 1964); Ахмет
Риза, адвокат („Чудак“, 1965); Полицаец („Коштана“,
1965); Полковникот Хуарез („Вистината е мртва“,
1965); („Златно јајце“, 1965); Антонио („Дванаесеттата
ноќ“, 1966); Комесар („Украдениот принц“, 1966); Лу
Ху, главен арамија („Изубената принцеза“, 1966);
Абди-ага, трговец („Џафербеговица“, 1967); Вичо
(„Сомнително лице“, 1967); Омер, брат на Сехер („Налани“, 1967); Полицаец, шеф на пандурите („Коштана“, 1967); („Гавран“, 1967); („Славеј“, 1967); Атлетичар,
Џелат („Слава или заборавениот човек“, 1967); Вилијамс („Череп“, 1968); Дон Алваро, Шпанец („Итрата
вдовица“, 1968); Крис Келер („Сите мои синови“,
1968); Сеземан („Хајди“, 1968); Доктор („Џумбус“,
1969); Дрвар („Крвави свадби“, 1969); Тој („Отуѓени“,

1969); Чатан („Мачорoт во чизми“, 1969); I брат („Царот и овчарот“ 1970); Витомир, шеф („Конкурс“, 1970);
Мајсторот („Легенда за љубовта“ [„Ферхат и Ширин“],
1970); Потпоручник („Страв“, 1970); Кабадахија Осман, зетот на Ајше („Цвеќарот Али“, 1970); Емин, водач на крадците („Али баба и четириесет разбојници“, 1970); Австриски офицер („Мајка Храброст“,
1971); Буликан Султан („Аладиновата волшебна ламба“, 1971); Идриз („Омер и Мерима“, 1971, и соработник на режисерот); Нихани, дервиш („Изгасната свеќа“, 1971); Чувар („Насрадин“, 1971); („Крава“, 1972);
Отело („Отело“, 1973); Доктор Ломбарди („Слуга на
двајца господари“, 1974); Директорот-режисер
(„Шест лица го бараат авторот“, 1974); Борис („Убавината чекори сама“, 1975); Николетина („Доживувањата на Николетина Бурсаќ“, 1975); Ахмет Ѕидот, човекот во ложата, црноберзијанец („Кралот на головите“, 1975); Муселим („Дервишот и смртта“, 1976); Пензионер, Дамјан Строгов („Моралист“, 1976); Господин
Сеземан („Хајди“, 1977); Риза-ага („Јас, Риза-ага“,
1977); („Цвеќарот Али“, 1977); Чиновник („Дали постоеше Иван Ивановиќ“, 1978); („Војникот фалбаџија“,
1978); Абдурахман („Угурсуз“, 1979); Филип, млад сликар („Рацин“, 1979); Хусо, војник на Хасан-ага („Хасанагиница“, 1979); Мармеладов („Злосторство и казна“,
1980); Ибрага Колош („Аргатот Симан“, 1981); Владо
Дробац, човек на позиција („Човек на положај“, 1981);
Витез Џон Фалстаф („Веселите жени виндзорски“,
1982); Дервиш („Балада за Али од Кешан“, 1982); Лука,
маж на Жаклин („Со сила лекар“, 1982); Комесарот
(„Дамоклов меч“, 1983); Сеид („Слуги“, 1983); алтернација („Богомилска балада“, 1984); Велики („Проклета
авлија“, 1985); Лјапкин-Тјапкин, судија („Ревизор“,
1985, и соработник на режисерот); Апашот, Министерот („Протекција“, 1986); Кади-ефендија („Хурмуз и
нејзините седум мажи“, 1987); Ал Халаџ („Дневник на
стравот“, 1988); Баба Мулон („Белото Циганче“, 1989);
Селанец, поп, валијата („Кавкаски круг со креда“,
1989); Затвореник („Живко што живее, не живее“,
1990); Мула („Јунус Емре“, 1991); Коцкар („Смртта на
Питија“, 1992); Дедото Џемаил („Дас капитал“, 1993);
Шафиров („Ве молиме, не допирајте“, 1993); Дон
Гаспаре („Како да се ограби банка“, 2001); Касап
(„Бунт во домот за старци“, 2001, негов последен
проект). Автор е на преводот на текстот за
„Волшебникот од Оз“ (1972), а бил соработник на
режисерот и во „Омер и Мерима“ (1976) и „Чешел“
(1985).
МАЛЕВСКИ, Владо – автор на сценската адаптација на
романот „Она што беше небо“ изведена под насловот „Богомилска балада“ (1984).
МАРАРЛИ, Халдун – автор на „Весели приказни“ (2001).
МАРБЕР, Патрик – автор на „Поблиску“ (2007).
МАРИВО, Пјер де – автор на „Искрените“ (2002).
МАРКУ, Марк – актер. Грклан, татко на Коштана („Коштана“, 1956); Грклан, татко на Коштана („Коштана“,
1957); Грклан („Коштана“, 1962); Грклан, свирач, татко
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на Коштана („Коштана“, 1965); Грклан, свирач, татко
на Коштана („Коштана“, 1967); Сенатор, Офицер, Војник („Отело“, 1973); италијански затвореник („Доживувањата на Николетина Бурсаќ“, 1975).
МАРКУС, Саша (20 јуни 1926, Скопје – 8 септември 1988,
Скопје) – режисер и преведувач. Дипломирал на Високата филмска школа во Белград (1951). Од 1953 до
1955 година работел во „Вардар-филм“. Бил режисер
и уметнички реководител на Театарот на народностите во Скопје (1955–1957). Од 1957 година е слободен
уметник. На сцената на Турската драма ги режирал
претставите: „Источен ветер – западен ветер“ („Квеј
Лан)“ (1955, 1958), „Белиот елен“ (1955), „Заеднички
стан“ (1955), „Празна колевка“ (1956), „Интригите на
Скапен“ (1957), „Коштана“ (1958),, „Кула вавилонска“
(1959 и 1960, и сценографија), „Дали помина оттука
млад човек (1959), „Шахот-штрк“ (1961), „Тахир и
Зухра“ (1962), „Ѓаволштините на Скапен, 1964, и сценографија), „Долгиот, Долгогледиот и Мешко“, (1968),
„Итрата вдовица“ (1968, и сценографија), „Конкурс“
(1970 и адаптација); „Мајка Храброст“ (1971), „Слуга на
двајца господари“ (1974) и „Игра на гатанките“ (1979).
Награди: Награда „Мирко Стефановски“ на Културнопросветната заедница на СР Македонија (1984);
Награда „Кирил Пејчиновиќ“ на Друштвото на преведувачите на СР Македонија (1985).
МАСЕВСКИ, Димитар – композитор на музиката за:
„Ханка“ (1981), „Веселите жени виндзорски“ (1982), „И
борец и победник“ (1982), „Папучар“ (1983), „Слуги“
(1983) и за „Белото Циганче“ (1989). Награда за музичко оформување на претставата „Слуги“ на МТФ
„Војдан Чернодрински“ (Прилеп, 1984).
МАТЕВСКА-РИСИМКИН, Рисима – кореограф на „Поблиску“ (2007).
МАХМУД, Демир – актер. Клеант („Вообразен болен“,
1952).
МАХМУД, Шефки – актер. Ги толкувал улогите : Јеротие
Пантиќ („Сомнително лице“, 1950, и превод); Стефан
Смирнов („Мечка“, 1950); Арсо Поповиќ, капетан
(„Светска војна“, 1951, и превод); Командантот
(„Аналфабет“, 1951); Школскиот ревизор („Мува“,
1951); („Народен пратеник“, 1952, и превод). Ги превел и текстовите за „Двајца крадци“ (1952) и за „Коштана“ (1953, 1956 и 1958).
МАХМУТ, Јелена – актерка. Жената („Аналфабет“, 1951);
Ката („Мува“, 1951); Ката, слугинка („Светска војна“,
1951).
МАХМУТ, Рамадан (5 октомври 1923, Скопје) – актер.
Учествувал во Народноослободителната војна (1942
–1944), а потоа завршил политичка школа (1947/48).
Бил пратеник во Сојузното собрание на ФНР Југославија (1950–1954). Од 1954 година работел во Турската драма при Театарот на народностите, а истовремено завршил и управна школа (1957). Од 1976 до
1982 година бил директор на Турската драма. На сцената на Турската драма ги играл следниве улоги:
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Бодо („Белиот елен“, 1955); Миралај, ефендија („Џафербеговица“, 1955); Осман-ага („Расиминиот севдах“, 1955); Калифот Харун ел Рашит („Бисерни солзи“, 1956); Хаџи Тома, чорбаџија („Коштана“, 1956);
(„Празна колевка“, 1956); Хаџи Тома, чорбаџија
(„Коштана“, 1957); („Интригите на Скапен“, 1957); Анџија („Алиш“, 1958); Поте („Зона Замфирова“, 1958);
Хаџи Тома, чорбаџија („Коштана“, 1958); Баба Хан, семоќен Емир („Тахир и Зухра“, 1962); Жика, околиски
писар („Сомнително лице“, 1963); Жеронт („Ѓаволштините на Скапен, 1964); Кристобал Флорес („Вистината е мртва“, 1965); Селим („Чудак“, 1965); Хаџи
Тома („Коштана“, 1965); („Златно јајце“, 1965); Малволио („Дванаесетτата ноќ“, 1966); Осман, кабадахија
(„Украдениот принц“, 1966); Хај Ти („Изгубената принцеза“, 1966); Старецот, Чуварот („Слава или заборавениот човек“, 1967); Жика („Сомнително лице“, 1967);
Миралај Ефендија („Џафербеговица“, 1967); Хаџи
Тома, чорбаџија („Коштана“, 1967); („Кога жената е
нема“, 1967); („Славеј“, 1967); Дедото („Хајди“, 1968);
Педро („Череп“, 1968); Џои Келер („Сите мои синови“,
1968); Доктор Ломбарди, татко на девојките („Итрата
вдовица“, 1968); Анѓелко („Човекот од Марс“, 1969);
Гусарот („Мачорoт во чизми“, 1969); Јаков („Џумбус“,
1969, и соработник на режисерот); Таткото на невестата („Крвави свадби“, 1969); (Волшебната флејта,
1969); Мајорот („Страв“, 1970); Молерот („Цвеќарот
Али“, 1970); Паметниот („Царот и овчарот“, 1970); Ристо, искусен службеник („Конкурс“, 1970); Везир („Легенда за љубовта“ [„Ферхат и Ширин“], 1970); Сулејман („Али баба и четириесетте разбојници“, 1970);
Идриз („Омер и Мерима“, 1971); Попот протестант
(„Мајка Храброст“, 1971); Продавач на пијавици („Изгасната свеќа“, 1971); Тимурленк („Насрадин“, 1971);
Џин („Мавиш и Мемиш“, 1972); Велко („Вејка на ветрот“, 1973); Грацијано („Отело“, 1973); Комесарот
(„Скржавец“, 1973); Рамадан Махмут („Медеја“, 1973);
Абдулах, анџија („Алиш“, 1974); Таткото („Шест лица
го бараат авторот“, 1974); Бригело, хотелиер („Слуга
на двајца господари“, 1974); Дундар, бакалин, службеник, касмет („Кралот на головите“, 1975); Чичко
Лазо („Убавината чекори сама“, 1975); Идриз („Омер и
Мерима“, 1976); („Цвеќарот Али“, 1977).
МАХМУТ, Суна – актерка. Марица, нивната ќерка („Сомнително лице“, 1950); Милица, ќерката („Светска војна“, 1951); Мица („Аналфабет“, 1951); Собарката („Дугме“, 1952); Собарката („Кивавица“, 1952); („Народен
пратеник“, 1952).
МАХМУТ, Ѓукшен – статистка. Зухра, како дете („Тахир и
Зухра“, 1962).
МЕДАРОВА-СТОЈАНОСКА, Татјана – костимограф и
сценограф на „Кукларот“ (2004).
МЕЈЕР, Доминик – режија и избор на музиката за „Смртта на Питија“ (1992).
МЕМИШ, Неџат – статист. Детето на Гонг („Царевата
нова облека“, 1963).
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МЕРТЕР, Ферди – автор на „Кукларот“ (2004).
МЕРЏАН, Хасан – писател, публицист и театарски критичар; автор на „Цвеќарот Али“ (1970), „Мавиш и
Мемиш“ (1972, 1974), на стиховите во „Слуга на двајца
господари“ (1974), на „Школски свет – весел свет“
(1975), „Јас, Риза-ага“ (1977), „Цвеќарот Али“ (1977),
„Мостот на честа“ (1984) и на „Насмевката да им ја
подариме на децата“ (1988). Извршил адаптација на
„Шеќерна приказна“ (1981), а негови се преводите на
текстовите за „Али баба и четириесет разбојници“
(1970), „Конкурс“ (1970), Аладиновата волшебна ламба“ (1971), „Мајка Храброст“ (1971), „Омер и Мерима“
(1971 и 1976), „Човекот на епохата“ (1977), Аладин и
волшебната ламба (1980) и за „Алаетин“ (1993).
МЕФАИЛ, Зухаљ – статистка. Народ („Мостот на честа“,
1984).
МЕХМЕТ, Аксел – актер. Дипломирал на ФДУ. Улоги:
Стки („Женички“, 2008), Директорот („Леонс и Лена“,
2008), („Ромео и Јулија“, 2008), Магаре, Султанот Џем,
Ѓавол („Црниот молив“, 2009). Ернест Ребел („Будење
на пролетта“, 2009); Гага („Жени на власт“, 2009).
МЕХМЕТ, Мехмет – соло-гитара во „Балада за Али од Кешан“ (1982).
МЕХМЕТ, Орхан – член на техничката екипа во „Федра“
(1997), светло во „Идиот, 1998“ и светло-мајстор во „Дон
Жуан“ (2000), „Некој друг“ (2000), „Цар Едип“ (2004), „Азизнаме“ (2005) и во „Игра на слободата“ (2005).
МЕХМЕТИ, Дијана – актерка на Албанската драма; Магда („Коштана“, 1965), Магда, жената на воденичарот
(Коштана, 1967); Сосетката (Крвави свадби, 1969).
МИЛАНОВИЌ, Славко – автор на „Со Тито пред лицето
на светот“ (1980).
МИЛЕНКОВСКИ, Сашо – коавтор на „Дас капитал“
(1993).
МИЛЕР, Артур – автор „Сите мои синови“ (1968).
МИЛОСАВЛЕВА, Олга – кореограф на „Коштана“ (1987)
и на „Орхан“ (1992).
МИЛОШЕВСКА, Драгана – режисер на „Зад кулисите“
(2007) и на „Леонс и Лена“ (2008).
МИЛЧИН, Владимир – режисер на „Хасанагиница“
(1979), „Лудиот Ибрахим“ (1999) и „Искрените“ (2002)
и избор на музиката за „Лудиот Ибрахим“ (1999) и за
„Искрените“ (2002). Награда за режија на претставата
„Хасанагиница“ на МТФ „Војдан Чернодрински“
(Прилеп, 1979).
МИНОВ, Панче – сценограф на: „Череп“ (1968), „Али баба
и четириесет разбојници“ (1970), „Конкурс“ (1970),
„Страв“ (1970), „Цвеќарот Али“ (1970), „Аладиновата
волшебна ламба (1971), „Насрадин“ (1971),
„Волшебникот од Оз“ (1972), „Крава“ (1972) „Мавиш и
Мемиш“ (1972), „Медеја“ (1973), „Отело“ (1973), „Скржавец“ (1973), „Слуга на двајца господари“ (1974),
„Шест лица го бараат авторот“ (1974), „Кралот на головите“ (1975), Школски свет – весел свет“ (1975), „Мо-

ралист“ (1976), „Планета на дембелите“ (1976), „Цвеќарот Али“ (1977), „Бошко Буха“ (1978), „Војникот фалбаџија“ (1978), „Зона Замфирова“ (1979), „Игра на гатанките“ (1979), („Аладин и волшебната ламба“ (1980),
„Човек на положај“ (1981), „И борец и победник“
(1982), „Мемет“ (1982), „Мачорот во чизми“ (1983),
„Слуги“ (1983), „Лудата Емина“ (1984), „Чешел“ (1985),
„Јерма“ (1986), „Капетан Џон Пиплфокс“ (1987), „Женички“ (1988), „Магбет“ (1988), „Белото Циганче“ (1989),
„Клементовиот пад“ (1989), „Алаетин“ (1993), „Ве
молиме, не допирајте“ (1993), „Шабан спасител на
татковината“ (1993), „Женидба“ (1994), „Надвор од колосек“ (1997), „Федра“ (1997) и „Курбан“ (2000), а костимограф на „Школски свет – весел свет“ (1975).
МИНОВА, Милка – член на техничката екипа за „Федра“
(1997), гардеробер за „Дон Жуан“ (2000) и задолжена
за шминка за „Некој друг“ (2000).
МИРКОВСКИ, Љупчо – композитор на музиката во
претставата „Евнух“ (2006).
МИТРОВИЌ, Миодраг – автор на „Конкурс“ (1970).
МИТРОВИЌ, Срѓан – сценограф на „Леонс и Лена“
(2008).
МИХАЈЛОВ, Стојан – сценограф на „Со Тито пред лицето на светот“ (1980), „Убиј ме, душичке“ (1986) и на
„Дас капитал“ (1993), а технички раководител, односно директор на техничката екипа во „Злосторство и
казна“ (1980), „Аргатот Симан“ (1981), „Со сила лекар
(1982), „Балада за Али од Кешан“ (1982), „Мемет“
(1982) и „Папучар“ (1983).
МИХАЈЛОВА, Соња – актерка. настапила во „Тимон од
Атина“ (2005).
МИХАЈЛОВИЌ, Борислав Михиз – драматург на
„Дервишот и смртта“ (1976).
МИХАЈЛОВСКИ, Драги – превод на „Тимон од Атина“
(2005).
МИЦЕВ, Миодраг – автор на „Моралист“ (1976).
МИЦЕВСКИ, Благој – сценограф на „Смртта на Питија“
(1992) и на „Бура“ (2004), а костимограф на „Будење“
(1994), „Лудиот Ибрахим“ (1999), „Дон Жуан“ (2000),
„Искрените“ (2002), „Малечката“ (2003), „Бура“ (2004),
„Гилгамеш“ (2004), „Цар Едип“ (2004), „Тимон од Атина“ (2005), „Тартиф“ (2006), „Поблиску“ (2007), „Лилика“ (2008), „Ромео и Јулија“ (2008) и на „Црниот молив“ (2009). Награда за костимографија на претставата „Лудиот Ибрахим“ на МТФ „Војдан Чернодрински“ (Прилеп, 1999).
МЈАКУ, Бајруш – актер на Албанската драма Артистот
(„Шест лица го бараат авторот“, 1974) и д-р Танаби
(„Дневник на стравот“, 1988).
МОЛИЕР, Жан Батист Поклен – автор на „Вообразен
болен“ (1952 и 1977), „Со сила лекар“ (1953), „Жорж
Данден“ (1954), „Интригите на Скапен“ (1957), „Ѓаволштините на Скапен“, (1964), „Скржавец“ (1973), „Со
сила лекар“ (1982), „Дон Жуан“ (2000) и на „Тартиф“
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(2006).
МОМЕВА, Катерина – драматург на „Зад кулисите“
(2007) и на „Леонс и Лена“ (2008).
МОРИНА, Дрита – настапила во „Со Тито пред лицето
на светот“ (1980).
МОРИНА, Мустафа – инспициент во „Коштана“ (1965 и
1967) и во „Џафербеговица“ (1967), а ја толкувал улогата на Адил, кафеџија во „Џафербеговица“ (1967).
МРОЖЕК, Славомир – автор на „Куќа на граница“
(2002).
МУВАХИТ, Бедија – адаптација на „Аман да не чуе жена
ми“ (2003).
МУРАТБЕГОВИЌ, Ахмет – автор на „Расиминиот севдах“ (1955).
МУРЕЛ, Џон – автор на „Мемоарите на Сара Бернард“
(1999).
МУСАХИПЗАДЕ, Џељаљ – автор на „Изгасната свеќа“
(1971).
МУСТАФА, Руиш (27 мај 1965, Штип) – актер. Дипломирал на Отсекот за актерска игра на Факултетот за
драмски уметности во Скопје (1987). Соработува со
режисерот Рахим Бурхан. Соработува и во КПГТ
(Казалиште, позориште, гледалишче, театар) на Љубиша Ристиќ. Работел во Театарот на народностите –
Турска драма од 1987 до 1991 година и во Театарот
на Ромите „Пралипе“ во Германија (1991). Две години
работел во Татарот „Ан дер Рур“, под раководство на
Роберто Чули (1991–1993). Од 1994 година настапува
во Народен театар Штип. На сцената на Турската
драма при Театарот на народностите играл во улогите на: Вештерка („Магбет“, 1988; Ажа („Белото Циганче“, 1989); Собарка, Лодовика („Кавкаски круг со
креда“, 1989); („Клинч“, 1989); („Дневникот на лудиот“,
1989); Калфа („Јунус Емре“, 1991); Ада („Ардел или
Маргарита, 1992). Награди: Награда „Седум секретари на СКОЈ“ за најдобар млад актер, за улогата на Невена Филиповиќ во претставата YU-антитеза (1985).
МУСТАФА, Сухад (22 јануари 1959, Скопје) – актер. Дипломирал на Отескот за актерска игра на Факултетот
за драмски уметности во Скопје во 1988 година. Соработува со режисерот Рахим Бурхан. Соработува во
КПГТ (Казалиште, позориште, гледалишче, театар) на
Љубиша Ристиќ. Работел во Театарот на народностите – Турска драма (1988–1991) и во Театарот на Ромите „Пралипе“ во Германија (1991). Две години работел во Театарот „Ан дер Рур“, под раководство на Роберто Чули (1991–1993). Од 2001 година настапува во
Народен театар Штип. На сцената на Турската драма
при Театарот на народностите настапил во улогите
на: Сеизот, војник („Кавкаски круг со креда“, 1989);
Селанецот („Белото Циганче“, 1989); („Клинч“, 1989);
Затвореник („Живко што живее, не живее“, 1990) и
Чауш („Јунус Емре“, 1991). Бил соработник на
режисерот за „Дневникот на лудиот“ (1989), ја
режирал „Клинч“ (1989). Награди: Награда на
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Фестивалот „Уница“ за краткиот експериментален
филм „Контра“ (Австрија, 1998).
МУСТАФА, Џеват – музички соработник во „Коштана“
(1958).
НАЗОР, Владимир – автор на „Белиот елен“ (1955).
НАИМ, Шефкет – актер. Ги толкувал улогите: Ќамил,
сликар („Чудак“, 1965); („Златно јајце“, 1965); Валентин
(„Дванаесеттата ноќ“, 1966); Себастијан, слугата („Хајди“, 1968); („Доживувањата на Николетина Бурсаќ“,
1975); („Тројца другари“, 1975); Озер, хотелиер, фудбалер, навивач („Кралот на головите“, 1975); („Планета на дембелите“, 1976); Себастијан, слуга („Хајди“,
1977); Селим („Јас, Риза-ага“, 1977); Хотелски гостин
(„Дали постоеше Иван Ивановиќ“, 1978); („Игра на
гатанките“, 1979); Големиот везир Карамазламан
(„Аладин и волшебната ламба“, 1980).
НАСТЕВСКА, Фросина – асистент на костимографот во
„Лилика“ (2008).
НАУМОВСКИ, Душан Г. – режисер на: „Дервишот и
смртта“ (1976), „Човекот на епохата“ (1977), „Аргатот
Симан“ (1981), „Стари фотографии“ (1992), „Будење“
(1994) и на „Министерот и јас“ (2002).
НЕБИ, Фирдаус (22 февруари 1952, Скопје) – актер и педагог. Дипломирал на Отсекот за драмски актери на
Вишата музичка школа во Скопје во 1975 година. Работел во Турската драма при Театарот на народностите од 1975 до 1982 година и во „Камерниот театар
55“ во Сараево од 1982 до 1986 година. Од 1986 година повторно се враќа во Театарот на народностите,
каде што ја извршува функцијата генерален директор (1986–1989). Од 1995 до 2000 година е асистент
на Факултетот за драмски уметности, каде што работи со кандидатите кои глумата ја студираат на турски
јазик. Настапил и во филмовите „Најдолгиот пат“
(1976), „Јужна патека“ (1982) и „Време води“ (1983). На
сцената на Турската драма при Театарот на народностите настапил во следниве улоги: Тахир, како дете
(„Тахир и Зухра“, 1962); Џин-џин („Царевата нова
облека“, 1963); Флориндо („Слуга на двајца господари“, 1974); Ерол, ќамуран, бојаџија („Кралот на головите“, 1975); Мики („Убавината чекори сама“, 1975);
(„Доживувањата на Николетина Бурсаќ“, 1975); Мула
Јусуф („Дервишот и смртта“, 1976); Петар, млад
пријател на Олга („Моралист“, 1976); Секретар („Дали
постоеше Иван Ивановиќ“, 1978); Сирогојно („Бошко
Буха“, 1978); („Војникот фалбаџија“, 1978); Кемал, син
на Ихтар („Угурсуз“, 1979); Пинторовиќ, братот на Хасанагиница („Хасанагиница“, 1979); Миќа Станимировиќ („Ужалена фамилија“, 1979); Поте („Зона Замфирова“, 1979); Шефот на полицијата („Рацин“, 1979);
Расколников („Злосторство и казна“, 1980); Васо Генко („Аргатот Симан“, 1981); Кнез Мишкин („Идиот“,
1998). Награди: Награда „Трајко Чоревски“ за најдобар млад актер на МТФ „Војдан Чернодрински“, за
улогата на Мула Јусуф во претставата „Дервишот и
смртта“ (Прилеп, 1978); Награда за најдобро актерско
остварување на МТФ „Војдан Чернодрински“, за уло-
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гата на Пинторовиќ во претставата „Хасанагиница“
(1979) и за улогата на Расколников во претставата
„Злосторство и казна“ (1981); „Златен лавров венец“
на Фестивалот Мали и експериментални сцени за
улогата на Расколников во претставата „Злосторство
и казна“ (МЕСС, Сараево, 1981); Награда на ревијата
Екран за улогата на Расколников во претставата
„Злосторство и казна“ (1981).
НЕБИ, Шерафетин (1 октомври 1920, Скопје – 1 јули
2008) – актер, режисер, драмски автор. Основно и
средно образование (медреса) завршил во Скопје
(1937). До 1950 година работел како учител и како
занаетчија (бербер), а потоа се вработил во Турската
драма при Театарот на народностите во Скопје. Еден
е од неколкутемина основоположници на оваа институција, во која работел до пензионирањето
(1986). Одиграл над сто улоги, најчесто главни. Режирал дваесетина претстави и автор е на неколку
пиеси. На сцената на Турската драма ги играл следнице улоги: НЕБИ, Шерафетин – Милисав („Сомнително лице“, 1950); Чубуков („Просидба“, 1950);
Мика, службеник („Аналфабет“, 1951); Практикантот
(„Мува“, 1951); Чорбаџи Мита („Светска војна“, 1951);
Арган („Вообразен болен“, 1952); Милисав („Сомнително лице“, 1952); Таткото („Кивавица“, 1952); Арифага („Зулумќар“, 1953); Арсо, претседател на општина
(„Коштана“, 1953); Валери („Со сила лекар“, 1953); Кочкарјов („Женидба“, 1953); Рашит-бег („Ајше“, 1953);
Арсо, претседател на општина („Коштана“, 1954);
Доктор Рефик („Големите срца“, 1954); (Еден гостин
дојде, 1954); („Честитам“ – „Просидба“, 1954); Ахметага (Сузан, 1955); Дедо Марко („Белиот елен“, 1955);
(„Заеднички стан“, 1955); Ван Кунг, доктор („Источен
ветер – западен ветер“ („Квеј Лан“), 1955); Месрур,
чувар на харемот („Бисерни солзи“, 1956); Цигански
кмет („Коштана“, 1956); („Пат кон злосторот“, 1956);
(„Празна колевка“, 1956); Арсо, претседател на општина („Коштана“, 1957); Ќани, синот на Игбал („Суртук“, 1957); („Интригите на Скапен“, 1957); Арсо, претседател на општина („Коштана“, 1958); Саша, син на
Митар („Луѓе“, 1958); Степан Степанов („Честитам“ –
„Просидба“, 1958); Хасан-ага („Алиш“, 1958); Хаџи
Замфир („Зона Замфирова“, 1958); („Источен ветер –
западен ветер“ („Квеј-Лан“) 1958); Младоженецот
(„Женачка-мажачка“, 1959); Уметникот („Дали помина
оттука млад човек“, 1959); („Кула вавилонска“, 1959);
Слепиот („Слепиот“, 1960); („Кула вавилонска“, 1960);
Богдан („Златен песок“, 1961); Добриот Шах („Шахотштрк“, 1961); Месрур, чувар на харемот („Бисерни
солзи“, 1961); Арсо („Коштана“, 1962); Гол врат,
петелот („Јуриш“, 1962); Касим, везир („Тахир и Зухра“, 1962); Рамиќ („Ханка“, 1962); Хасан Ага, ковач од
Драма („Алиш“, 1962); Цар („Царевата нова облека“,
1963); Алексо Жуњиќ, околиски шпион („Сомнително
лице“, 1963); Арган („Ѓаволштините на Скапен“, 1964);
Ќазим, синот („Човек без лице“, 1964); Фочак („Слава
и осаменост“, 1964); Арсо, претседател на општина
(„Коштана“, 1965); Неџми, писател („Чудак“, 1965);

(„Златно јајце“, 1965); Дон Енрико Алвар де Хоро, генерал („Вистината е мртва“, 1965); Зија Чалакчи („Украдениот принц“, 1966); Сер Ендрију („Дванаесетτата
ноќ“, 1966); Берберот, полицаец во затвор („Слава
или заборавениот човек„, 1967); Алекса Јуниќ („Сомнително лице“, 1967); Арсо, претседател на општината („Коштана“, 1967); Џафер Бег, бањалучки бег („Џафербеговица“, 1967); („Славеј“, 1967); Вештерот („Долгиот, Долгогледиот и Мешко“, 1968); д-р Џим Бејлис
(„Сите мои синови„, 1968); Ле Бле, Французин („Итрата вдовица“, 1968); Препродавач („Череп“, 1968); Суреја („Скали“, 1968); Ѓаволот („Џумбус“, 1969); Зетот
(„Човекот од Марс“, 1969); Кралот („Мачорoт во чизми“, 1969); Месецот („Крвави свадби“, 1969); („Волшебната флејта“, 1969); II брат („Царот и овчарот,
1970); Новинар („Страв“, 1970); Хусеин („Али баба и
четириесет разбојници“, 1970); Цвеќарот Али („Цвеќарот Али“, 1970); Бехзат („Легенда за љубовта“
(„Ферхат и Ширин“), 1970); Везирот („Насрадин“,
1971); Нуман ефендија („Изгасната свеќа„, 1971);
Швајцарски мајор („Мајка Храброст“, 1971); Мемиш
(„Мавиш и Мемиш“, 1972); Анселмо („Скржавец“,
1973); Воспитувач („Медеја“, 1973); Лодовико („Отело“, 1973); Келнер („Слуга на двајца господари“, 1974);
Хасан Ага, ковач од Драма („Алиш“, 1974); („Мавиш и
Мемиш“, 1974); Шефот на сцената („Шест лица го бараат авторот“, 1974); („Доживувањата на Николетина
Бурсаќ“, 1975); („Тројца другари“, 1975); Доктор, Абдуш, Сполај му на Господ („Кралот на головите“,
1975); Арсо („Коштана“, 1976); Д-р Петров, лекар пред
пензија („Моралист“, 1976); Кадијата („Дервишот и
смртта“, 1976); („Планета на дембелите“, 1976); Осман
(„Јас, Риза-ага“, 1977); („Цвеќарот Али“, 1977); („Војникот фалбаџија“, 1978); Иван Ивановиќ („Дали постоеше Иван Ивановиќ“, 1978); Агатон Арсиќ („Ужалена
фамилија“, 1979); Ахмет, војник на Хасан-ага („Хасанагиница“, 1979); Трајан, геолог („Рацин“, 1979); Претседателот („Аргатот Симан“, 1981); Тарара, волшебник („Шеќерна приказна“, 1981); Јозо Фишкула, претседател на општина („Човек на положај“, 1981); Тахир,
дервиш („Мемет“, 1982); Шелоу, судија („Веселите
жени виндзорски“, 1982); Судија („Дамоклов меч“,
1983); Мухтар, селски старешина („Мостот на честа“,
1984); Осман-ага („Алиш“, 1984); Доктор Вилијамс
(„Том Соер“, 1985); Инкасатор („Убиј ме, душичке“,
1986). Автор е на: „Суртук“ (1957), „Човек без лице“
(1964) и на „Рашела“ (1985). Ги режирал следниве
претстави: „Големите срца“ (1954), „Еден гостин дојде“ (1954), „Честитам – Просидба“ (1954 и 1958), „Расиминиот севдах“ (1955), „Џафербеговица“ (1955,
1967), „Бисерни солзи“ (1956, 1961), „Пат кон злосторот“ (1956), „Коштана“ (1957), „Суртук“ (1957), „Зона
Замфирова“ (1958), „Човек без лице“ (1964), „Школски
свет – весел свет“ (1975), „Аладин и волшебната ламба“ (1980), „Шеќерна приказна“ (1981) и „Том Соер“
(1985). Сценограф е на претставите: „Големите срца“
(1954), „Честитам“ – „Просидба“ (1954 и 1958), „Расиминиот севдах“ (1955), „Бисерни солзи“ (1956 и 1961),
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„Пат кон злосторот“ (1956), „Суртук“ (1957), „Алиш“
(1958, 1962 и 1974) и на „Волшебната флејта“ (1969).
Автор е на преводот на „Ајше“ (1953). Добитник е на
Наградата за животно дело на МТФ „Војдан Чернодрински“ (Прилеп, 2002).
НЕВЗАТИ, Кренаре (23 јуни 1965, Приштина) – кореограф.
Виското стручно образование го добива на Државниот
конзерваториум Римски Корсаков, Ленинград, СССР, на
Отсекот за кореографија, каде што дипломира во 1989
година. Од 1989 до 1994 година е ангажирана во
Националниот театар во Белград. Истовремено работи
во Балетската школа „Лујо Давичо“, Белград. Од 1994
година приминува на Факултетот за драмски уметности
во Скопје, како професор за танц и сценски движења.
Нејзината професионална преокупација е поврзана со
проучување на модалитетите на сценските движењата –
танци во драмскиот театар, каде што постигнува врвни
резултати. Невзати покрај во педагошката дејност, активно учествува во сегментот кореографија во драмскиот
репертоар на повеќе македонски театари. На сцената на
Турската драма при Театарот на народностите во нејзина
кореографија се претставите: „Мајка Храброст –
Супердомаќинка“ (1995), „Лудиот Ибрахим“ (1999),
„Гилгамеш“ (2004), „Евнух“ (2006), „Тартиф“ (2006) „Мојот
свет“(2008) и „Леонс и Лена“ (2008). Заедно со Александра
Хонг, добитничка е на наградата за кореографија и за
сценски движења во претставата „Гилгамеш“ на МТФ
„Војдан Чернодрински“ (Прилеп, 2004).
НЕГРА, Кавис – композитор на музиката во „Картонска
кутија“ (1991).
НЕЗИР, Фахретин – актер. Настапил во улогата на Лукас
(„Со сила лекар“, 1953); Паткаљосин („Женидба“,
1953).
НЕЛОВ, Спасе – режисер на „Јуриш“ (1962), „Златно јајце“ (1965) и на „Царевата нова облека“ (1963).
НЕСИН, Азиз – автор на „Насилникот од Торос“ (1966),
„Кралот на головите“ (1975), „Убиј ме, душичке“ (1986),
„Живко што живее, не живее“ (1990), „Азизнаме“
(2005).
НЕЌАК, Марјан – композитор на музиката за „Тимон од
Атина“ (2005) и за „Поблиску“ (2007).
НИЗАМОВА-МУХИЌ, Анастазија – оперска уметница,
настапила како Леди Магбет („Магбет“, 1988).
НИЈАЗИ, Мухарем – актер. („Расиминиот севдах“, 1955);
Стојан, синот на Хаџи Тома („Коштана“, 1956); („Празна колевка“, 1956);– Стојан, синот на Хаџи Тома
(„Коштана“, 1957); („Интригите на Скапен“, 1957); Курто (Коштана, 1958).
НИКОЛИЌ, Драгутин – автор на „Али баба и четириесет
разбојници“ (1970).
НИКОЛОВСКИ, Сашко – изведба на музиката на труба
во „Како да се спаси Асие“ (1996).
НИКОЛОВСКИ, Тодор – режисер на „Ајше“ (1953), „Зулумќар“ (1953), „Власт“ (1954), „Сузан“ (1955, и драматург), „Коштана“ (1956), „Зулумќар“ (1957), „Женачка-мажачка“ (1959 и сценограф), „Коштана“ (1962)и на
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„Ханка“ (1962).
НИЧЕСКИ, Благој – костимограф на „Орхан“ (1992).
НОКШИЌИ, Агнеса – актерка на Албанската драма; улога: Девојка од харемот („Лудиот Ибрахим“, 1999).
НОКШИЌИ, Амернис – актерка на на Албанската драма;
улога: Девојка од харемот („Лудиот Ибрахим“, 1999).
НОШПАЛ, Александар – костимограф на „Бунт во домот за старци“ (2001).
НУМАН, Мемнуе – гардеробер, член на техничката екипа во „Федра“ (1997).
НУРЕДИНИ, Бекир – актер на Албанската драма.
Полицаецот Шаба („Кавкаски круг со креда“, 1989);
Затвореник („Живко што живее, не живее“, 1990);
Аднан („Картонска кутија“, 1991).
НУРЕДИНИ, Сефедин – актер на Албанската драма,
настапил во „И борец и победник“ (1982).
НУХА, Рамиз – статист. Инспектор („Балерината“, 1994).
НУШ, Алуш – композитор на музиката за „Балада за Али
од Кешан“ (1982).
НУШИЌ, Бранислав, автор на „Сомнително лице“ (1950,
1952, 1963, 1967), „Аналфабет“ (1951), „Мува“ (1951),
„Светска војна“ (1951), „Кивавица“ (1952), „Народен
пратеник“ (1952), „Власт“ (1954), „Ужалена фамилија“
(1979), „Протекција“ (1986).
ОБАЈ, Ариф – превод на „Федра“ (1997).
ОКЧОГЛУ, Сеза – актер. Улога: Виќа („Сомнително лице“,
1950).
ОМАЈ, Сабиха – превод на „Жорж Данден“ (1954) и на
„Со сила лекар“ (1982). .
ОМЕР, Исмет – актер. Улога: Мустафа (Џафербеговица,
1967).
ОНАРАН, Бертан – превод на „Злосторство и казна“
(1980).
ОНГОНЕР, Васиф – автор на „Како да се спаси Асие“
(1996).
ОРИЃАНСКИ, Златко – композитор на музиката за „Јунус Емре“ (1991).
Оркестарот на КУД „Орхан Вели“ – настапил во
„Балада за Али од Кешан“ (1982).
ОСМАНЛИ, Димитри – режисер на „Џумбус“ (1969) и на
„Војникот фалбаџија“ (1978).
ОФЛАСОГЛУ, А. Туран – автор на „Мајка Елиф“ (1992) и
на „Лудиот Ибрахим“ (1999).
ОЏАЛАР, Зекирија – Ним, придружба на Фалстаф („Веселите жени виндзорски“, 1982).
ПАВЛИЧЕК, Франтишек – автор на „Славеј“ (1967). .
ПАВЛОВСКИ, Витомир – избор на музиката за „Крвави
свадби“ (1969).
ПАГАШТИЦА, Бехиџе – актерка. Настап како Ката
(„Коштана“, 1954); Клодин („Жорж Данден“, 1954).
ПАНИЌИ, Силвано – актер. Настап во „Тимон од Атина“
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(2005).
ПАНОВСКИ, Наум – режисер на „Бошко Буха“ (1978),
„Мемет“ (1982), „Мостот на честа“ (1984), „Рашела“
(1985) и на Проектот: „Приказна што зборува за
патувањето“ (1987).
ПАТРНОГИЌ, Јелена – костимограф во „Чудак“ (1965),
„Дванаесеттата ноќ“ (1966), „Крвави свадби“ (1969),
„Џумбус“ (1969), „Легенда за љубовта“ („Ферхат и Ширин)“ (1970), „Омер и Мерима“ (1971), „Медеја“ (1973),
„Отело“ (1973), „Скржавец“ (1973), „Кралот на головите“ (1975), „Убавината чекори сама“ (1975), „Дервишот и смртта“ (1976), „Моралист“ (1976), „Јас, Ризаага“ (1977), „Човекот на епохата“ (1977), „Аргатот Симан“ (1981), „Ханка“ (1981) и на „Хурмуз и нејзините
седум мажи“ (1987). Награда за костимографија на
„Дервишот и смртта“ на МТФ „Војдан Чернодрински“
на МТФ „Војдан Чернодрински„ (Прилеп, 1976).
ПЕМОВА, Билјана – драматург на „Гилгамеш“ (2004). .
ПЕТКОВСКА, Јана – сценограф на „Малите големи
љубови“ (1986).
ПЕТРОВА, Ана – костимограф на „Жорж Данден“ (1954).
ПЕТРОВА–МАЛКИЌ, Рада – костимограф на: „Тахир и
Зухра“ (1962), „Царевата нова облека“ (1963), „Коштана“ (1965, 1967 и 1976), „Украдениот принц“ (1966),
„Итрата вдовица“ (1968), „Мајка Храброст“ (1971),
„Слуга на двајца господари“ 1974, и замисла на
маски), „Игра на гатанките“ (1979).
ПЕТРОВСКА, Данка – костимограф на „Рацин“ (1979).
ПЕТРОВСКА, Данчица – костимограф на „Војникот
фалбаџија“ (1978).
ПЕШИЌ, С. – автор на „Омер и Мерима“ (1971 и 1976).
ПЕШИЌ, Слободан – автор на „Бошко Буха“ (1978).
ПИРАНДЕЛО, Луиџи – автор на „Шест лица го бараат
авторот“ (1974).
ПИТАРКА, Бехџет – Човек (Бошко Буха, 1978); (И борец
и победник, 1982).
ПЛАВЕВСКИ, Владимир – автор на „Пипа-Ритам“ (1986),
„Балерината“ (1994) „Кралот Хамлет“ во „Кралот Хамлет“ (1995), „Каста дива балкански ветришта“ (1997),
„Трагачи по виножитото“ (1998), „Министерот и јас“
(2002) и драматург на „Кралот Хамлет“ (1995).
ПЛАУТ, Тит Манциј – автор на „Војникот фалбаџија“
(1978).
ПЛЕВНЕШ, Јордан – автор на „Р.Р.Р.“ (1999) и на „Црниот
молив“ (2009).
ПОДГОРЕЦ, Видое – автор на „Белото Циганче“ (1989).
ПОЈРАЗ, Олџај – режисер и костимограф на „Како да се
спаси Асие“ (1996).
ПОП ЃОРЧЕВ, Богдан – режисер на „Јерма“ (1986).
ПОПЛАВСКА, Наташа – режисер на „Женички“ (2008).
ПОПОВИЌ, Василие-Цицо – сценограф на „Сомнително
лице“ (1963) според скици.
ПОПОВИЌ, Јован Стерија – автор на „Покондирена тик-

ва“ (1950) и на „Женачка-мажачка“ (1959).
ПОПОВСКИ, Александар – режисер на „Бура“ (2004);
„Гспоѓица Јулија“ (2009).
ПРЛИЧКО, Петре – режисер на „Сомнително лице“
(1963 и 1967).
ПРОЈКОВСКИ, Дејан – режисер на „Гилгамеш“ (2004) и
„Тартиф“ (2006); „Ромео и Јулија“ (2008).
ПУПУЧЕВСКА, Марија – костимограф на „Министерот и
јас“ (2002) и на „Леонс и Лена“ (2008).
ПУРШУНЛУ, Назим – автор на „Скали“ (1968).
РАБАДАН, Војмил –автор и драматург на „Аладиновата
волшебна ламба“ (1971) и на „Алаетин“ (1993), според
приказната за Шехерезада во приказната „Аладин и
волшебната ламба“ од „Илјада и една“ (случката се
одигрува во Каиро и Багдад), како и драматург на
„Источен ветер – западен ветер (Квеј Лан)“ (1955),
„Волшебникот од Оз“ (1972) и на „Аладин и волшебната ламба“ (1980).
РАБЛЕС, Емануел – автор на „Вистината е мртва“ (1965).
РАБАДАН, Војмил – автор, според сказната „Шехерезада“ од „Илјада и една ноќ“, настанот се одиграл во
Каиро и Багдад (Аладин и волшебната ламба, 1980).
РАДОВИЌ, Душан – коaвтор на „Капетан Џон Пиплфокс“
(1987).
РАМА, Исмаил –костимограф на „Со Тито пред лицето
на светот“ (1980), „И борец и победник“ (1982), „Мачорот во чизми“ (1983), „Слуги“ (1983); настапил во
улогите на: Придружник на Креон („Медеја“, 1973);
Сенатор, Офицер, Војник („Отело“, 1973), Артистот
(„Шест лица го бараат авторот“, 1974).
РАМАДАН, Факета – статистка. Ресмие („Балада за Али
од Кешан“, 1982). .
РАМАДАНИ, Јонуз – актер на Албанската драма. Сардер, водач на востаниците („Тахир и Зухра“, 1962);
Абдулах, анџија („Алиш“, 1962); Хасан („Коштана“,
1962); Ткајач („Царевата нова облека“, 1963); Нури
(„Чудак“, 1965); Хасан („Коштана“, 1965).
РАМИЗ, Мустафа – избор на музиката за „Зулумќар“
(1953); настапил во улогите на: Али Ефенди („Големите срца“, 1954); Салих-бег („Џафербеговица“, 1955);
Грклан, таткото на Коштана („Коштана“, 1958, и музички соработник); тонец во „Џафербеговица“ (1955).
РАСИН, Жан – автор на „Федра“ (1997).
РАХМАН, Абдурахман – инспициент и статист во: Слуга
(„Али баба и четириесет разбојници“, 1970); Лошиот
војник („Мајка Храброст“, 1971); („Доживувањата на
Николетина Бурсаќ“, 1975); Ихја Онаран („Балада за
Али од Кешан“, 1982); Маж („Мемет“, 1982); Чудовиште („Опачко“, 1982); Рагби, слуга на доктор Кајус („Веселите жени виндзорски“, 1982); Осман („Папучар“,
1983); Телохранител („Слуги“, 1983); Војник
(„Рашела“, 1985); Индијанец („Том Соер“, 1985);
Стражар („Проклета авлија“, 1985); Музичар
(„Магбет“, 1988); Чувар на затворот („Дневник на
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стравот“, 1988); Вториот циган („Белото Циганче“,
1989); Човек („Смртта на Питија“, 1992); Арапин
(„Алаетин“, 1993); Инспектор („Балерината“, 1994);
Сарајски надзорник („Ве молиме, не допирајте“,
1993); Малиот Ибрахим Ефенди („Ќелавиот
Мехмет“, 1994); Минувач („Тетовирани души“,
1994); Фортинбрас („Кралот Хамлет“, 1995); Кафеџијата („Итрата жена на улавиот маж“, 1996); Прв
човек („Каста дива балкански ветришта“, 1997);
Нинџа, Дограјан („Трагачи по виножитото“, 1998);
Домарот на харемот („Лудиот Ибрахим“, 1999);
Гласник („Весели приказни“, 2001); член на
техничката екипа во „Мустаќите на генералот
Рококајко“ (1995); шеф на персоналната служба во
„Како да се спаси Асие“ (1996); испициент во
„Насрадин“ (1971), „Злосторство и казна“ (1980),
„Балада за Али од Кешан“ (1982), „Мемет“ (1982),
„Папучар“ (1983), „Со сила лекар“ (1982), „Убиј ме,
душичке“ (1986), „Картонска кутија“ (1991), „Идиот“
(1998), „Дон Жуан“ (2000), „Некој друг“ (2000), „Куќа
на граница“ (2002), „Малечката“ (2003), „Цар Едип“
(2004), „Игра на слободата“ (2005); член на
техничката екипа во „Федра“ (1997), „Хурем султан“
(2001); „Искрените“ (2002); „Аман да не чуе жена
ми“ (2003); „Замижувам за да сработам“ (2003);
„Азизнаме“ (2005).
РАХМАН, Себахат – актерка. Настап во Зејнеп („Мајка
Елиф“, 1992); Свинга („Смртта на Питија“, 1992); („Зошто“, 1992); („Орхан“, 1992); Италијанка („Ве молиме, не
допирајте“, 1993); Девојка, Хористка, Офелија („Шабан спасител на татковината“, 1993); Принцезата
(„Алаетин“, 1993); Принцезата Разгаленка („Будење“,
1994); Ружа („Тетовирани души“, 1994); Фатма („Ќелавиот Мехмет“, 1994).
РАХМАН, Суат – декоратер и статист во: Сид, брат на
Том („Том Соер“, 1985); Гангстер („Тетовирани души“,
1994); Инспектор („Балерината“, 1994); Фортинбрас
(„Кралот Хамлет“, 1995); Свршеник („Како да се спаси
Асие“, 1996); Трет човек („Каста дива балкански ветришта“, 1997); Џелат („Лудиот Ибрахим“, 1999); Телохранителот („Министерот и јас“, 2002); член на техничката екипа во „Федра“ (1997); сценски работник
во „Дон Жуан“ (2000); декоратер во „Игра на слободата“ (2005).
РЕМЗИ, А. – автор на „(Големите срца“ (1954).
РЕЏЕП, Аднан – гардеробер за „Некој друг“ (2000) и за
„Дон Жуан“ (2000).
РЕЏЕП, Дилек – пијано-изведба во „Живко што живее,
не живее“ (1990).
РЕЏЕП, Менсур – музичка илустрација во „Ајше“ (1953).
РЕЏЕПИ, Ајета – актерка на на Албанската драма; улога:
настап во („Со Тито пред лицето на светот“, 1980); („И
борец и победник“, 1982); Золва („Јерма“, 1986); Самовила („Дневник на стравот“, 1988); Кипот на правдата („Кавкаски круг со креда“, 1989).
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РЕШИТ, Бехреда – студент на ФДУ; Стражар („Сијах Калем“, 2009).
РЕШИТ, Џиад – студент на ФДУ; Стражар ((Сијах Калем,
2009).
РИЗА ЗОБУ, Васфи – адаптација на „Аман да не чуе жена
ми“ (2003). .
РИСТОВ, Роберт – актер. Настап во „Просидба“ (2003).
РИСТОВСКА, Љупка – костимограф на „Некој друг“
(2000) и на „Курбан“ (2000).
РИСТОСКА, Ана – драматизација на „Лилика“ (2008).
РИСТОВСКИ, Јован – режисер на „Лилика“ (2008).
РИФАТ, Едис – дете актер ангажирана за Полја („Злосторство и казна“, 1980); Филиз Онаран („Балада за
Али од Кешан“, 1982).
РИФАТ, Ј’лд’з (20 февруари 1948, Тетово) – актерка. Студирала на Педагошката академија во Скопје, но не
дипломирала. По успешно положената аудиција, се
вработила во Турската драма при Театарот на народностите (1966). На матичната сцена настапила во улогите на: Зумра, жената на Џафер-бег („Џафербеговица, 1967); Проститутка („Череп“, 1968); Вера („Човекот
од Марс“, 1969); Жената на Леонардо („Крвави
свадби“, 1969); Колумбина („Џумбус“, 1969); Принцезата („Мачорoт во чизми“, 1969); Волшебничката
(„Царот и овчарот“, 1970); Дарче, дактилографка
(„Конкурс“, 1970); Сервиназ („Легенда за љубовта“
(„Ферхат и Ширин“), 1970); Имитаторка („Мајка Храброст, 1971); Духот на волшебната ламба („Аладиновата волшебна ламба, 1971); Лебибе („Изгасната свеќа“,
1971); Дете („Изгасната свеќа“, 1971); Ќерката („Насрадин“, 1971); Водител на хор („Медеја“, 1973); Магда
(„Вејка на ветрот“, 1973); Беатриче („Слуга на двајца
господари“, 1974); Зелиха („Алиш“, 1974); Ајсел Шпањолката, жената во ложата („Кралот на головите“,
1975); Прва девојка („Убавината чекори сама“, 1975);
(„Тројца другари“, 1975); („Школски свет – весел свет“,
1975); Марија, ќерка на Строгов („Моралист“, 1976);
Стана („Коштана“, 1976); Госпоѓа Ротермаер („Хајди“,
1977); Семиха („Јас, Риза-ага“, 1977); Келнерка („Дали
постоеше Иван Ивановиќ“, 1978); („Војникот фалбаџија“, 1978); Васка („Зона Замфирова“, 1979); Сарка,
вдовица („Ужалена фамилија“, 1979); („Игра на гатанките“, 1979); Дарја Павловна („Злосторство и казна“,
1980); Мара, домашна помошничка („Човек на положај“, 1981); Марија („Аргатот Симан“, 1981); Зилха
(„Балада за Али од Кешан“, 1982); Емине, сестра на Хасан, мајка на Мехмет („Мемет“, 1982); Марина, жена
на Зганарел („Со сила лекар“, 1982); Катица Кунштек
(„Чешел“, 1985); Логораш („Рашела“, 1985); Привидение („Проклета авлија“, 1985); Ајтен („Малите големи
љубови“, 1986); Стела, негова ќерка („Пипа-Ритам“,
1986); Хор („Протекција“, 1986); Патникот (Проект:
„Приказна што зборува за патувањето“, 1987); суфлерка во претставата „Убиј ме, душичке“ (1986).
РИФАТИ, Јонуз – актер. Хасан (Коштана, 1956, 1957).
РОКСАНДИЌ, Душко – автор на „Кула вавилонска“
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(1959, 1960).
РУСТЕМ, Емсал – статистка. Дете („Белото Циганче“,
1989).
РУСТЕМИ, Бурхан – избор на костими на „Белото Циганче“ (1989).
САБИТ, Ахмет – светло-мајстор во „Џафербеговица“
(1967); избор на музиката за „Хајди“ (1968), „Конкурс“
(1970), „Моралист“ (1976), „Хајди“ (1977), „Аладин и
волшебната ламба“ (1980), „Со Тито пред лицето на
светот“ (1980) и за „Том Соер“ (1985); светло во „Картонска кутија“ (1991).
САВ, Ергун – автор на „Некој друг“ (2000).
САДУЛАХ, Бехич – актер. Жика („Сомнително лице“,
1950); Иван Василиевич („Просидба“, 1950); Чуварот
(„Мува“, 1951); Бонфуа, писар („Вообразен болен“,
1952); Гостинот („Дугме“, 1952); Жико („Сомнително
лице“, 1952); Мажот („Кивавица“, 1952); („Народен
пратеник“, 1952); Жерондин („Со сила лекар“, 1953);
Ибрахим-бег („Ајше“, 1953); Кајгана („Женидба“, 1953);
Наредник („Зулумќар“, 1953); Хаџи Тома, чорбаџија
(„Коштана“, 1953); Хаџи Тома („Коштана“, 1954).
САИД, Хустреф – композитор на музиката за „ПипаРитам“ (1986).
САЈ, Зухал – костимограф во „Замижувам за да сработам“ (2003).
САЛИХУ, Муала – гардеробер за „Дон Жуан“ (2000) и за
„Игра на слободата“ (2005).
САЛИХ-ШИК, Биназ (7 јануари 1932, Скопје)-актерка.
Завршила гимназија. Како аматерка играла во драмската секција на Културно-уметничкото друштво
„Јени јол“. По положената аудиција, се вработила во
Турската драма при Театарот на народностите (1952).
Во претставите на Турската драма настапувала до
заминувањето во Република Турција во 1965 година,
а потоа продолжила да игра на сцената на Државниот театар во Анкара. На сцената на Турската драма
при Театарот на народностите во Скопје ги играла
следниве улоги: Марица („Сомнително лице“, 1952);
Арина („Женидба“, 1953); Златија („Ајше“, 1953); Златија („Зулумќар“, 1953); Ката, негова жена („Коштана“,
1953); Мартина („Со сила лекар“, 1953); Анжелика
(„Жорж Данден“, 1954); Ката („Коштана“, 1954);
(„Власт“, 1954); („Честитам“ – „Просидба“, 1954); Мајката на Квеј Лан („Источен ветер – западен ветер“
(„Квеј Лан“), 1955); Жената на Осман („Расиминиот
севдах“, 1955); Верверицата („Белиот елен“, 1955);
Зехра, беговата жена („Џафербеговица“, 1955); („Сузан“, 1955); Зубејде, жена му („Бисерни солзи“, 1956);
Магда, негова жена („Коштана“, 1956); („Празна колевка“, 1956); Игбал анамка („Суртук“, 1957); („Интригите на Скапен“, 1957); Ката, жената на Хаџи Тома,
(„Коштана“, 1957); Ката, жената на Хаџи Тома („Коштана, 1958); Симона („Луѓе“, 1958); Таска („Зона Замфирова“, 1958); („Источен ветер – западен ветер“ („КвејЛан“), 1958); Наталија Степановна, Мира, жената на
Стево („Честитам“ – „Просидба“, 1958); Зејнеп, сирак

девојка од Ломпаланка („Алиш“, 1958); Мајката
(„Женачка-мажачка“, 1959); („Кула вавилонска“, 1959);
главната женска улога со повеќе ликови („Дали помина оттука млад човек“, 1959); Луце, жена му на
светилничарот („Светилник“, 1960); Жената („Слепиот“, 1960); Жената на Учителот („Нашиот ревизор“,
1960); („Кула вавилонска“, 1960); Месуде, дадилка
(„Бисерни солзи“, 1961); Ката, жена му на Хаџи Тома
(„Коштана“, 1962); Лисица („Јуриш“, 1962); Хаска,
стара циганка („Ханка“, 1962); Зејнеп, ќерка на Ломпаланчанецот Хасан Ага („Алиш“, 1962); Ј’лд’з, придружничка на Зухра („Тахир и Зухра“, 1962); Чен („Царевата
нова облека“, 1963); Ивка Гигуш („Слава и осаменост“,
1964); Игбал анамка („Човек без лице“, 1964).
САМЕТ, Џенап – (2. IV 1980, Скопје) Актер, дипломирал
на ФДУ во 2003 г. Улоги: Тонино („Како да се ограби
банка“, 2001); Фаик, син на Кајмакамот („Аман да не
чуе жена ми“, 2003); Братот, Момчето („Малечката“,
2003); Палачото („Мачето и палјачото“, 2003); Тринкуло, Стефано („Бура“, 2004); Писателот, Јајли Јахја,
Селанецот, Матраки паша („Азизнаме“, 2005); Питијас
(„Евнух“, 2006); Димас („Тартиф“, 2006); Лојд Даглас
(„Зад кулисите“, 2007); Амер, Америка („Мојот свет,
2008); Црвен („Лилика“, 2008); Апо („Женички“, 2008);
Крал Петер („Леонс и Лена“, 2008); Капулети, принц
(„Ромео и Јулија“, 2008); Насредин Хоџа, Итар Пејо
(„Сијах Калем“, 2009); Пешкир („Жени на власт“, 2009);
соработник на режисерот во „Сијах Калем“, 2009.
Филм: „Заведени“, ТВ серија, улога: Детето, режисер:
Владимир Деспотовски; „Нешто во врска со љубовта
и свршувањето”, ТВ серија, улога: Турчинот, режисер:
Александар Русјаков; „Приказните на Насредин
Хоџа“, ТВ серија, улога: Селанецот 1-2-3, режисер:
Ердоган Максут; „Збогум Румелија“ (АТВ-Турција) ТВ
серија, улога: Кјатип, режисер: Сердар Акар; „Балканска свадба“ ТВ серија, улога: Иван, режисер: Сердар
Акар. Награда за најдобро актерско остварување на
МТФ „Војдан Чернодрински“ за улогата на Апо во
претставата „Женички“ (Прилеп, 2008).
САМОКОВЛИЈА, Исак – автор на „Ханка“ (1962, 1981).
САНЧАНИН, Жељка, кореограф на „Тимон од Атина“
(2005), претстава за која ја добива и Наградата за
кореографија и сценски движења МТФ „Војдан Чернодрински“ (Прилеп, 2006).
СВЕТОЗАРЕВ, Валентин – сценограф на „Дон Жуан“ (2000),
„Бунт во домот за старци“ (2001), „Хурем султан“ (2001),
„Министерот и јас“ (2002), „Замижувам за да сработам“
(2003), „Малечката“ (2003), „Цар Едип“ (2004).
СЕЈФУЛА, Љутви (15 јануари 1926, Скопје – 25 јуни 2005)
– актер. Завршил Морнаричка подофицерска школа
во Пула (1946–1950). Од 1950 година работел во Ансамблот на Турската драма при Театарот на народностите. На матичната сцена продолжил да настапува и
по пензионирањето во 1985 година. Настапил и во
многубројни филмски и телевизиски проекти реализирани во Турција (над 40 филмови и неколку телевизиски серии, меѓу кои и една снимена во 65 епизо165
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ди). Автор е на неколку драмски текстови кои се изведени во Театарот на народностите. На матичната
сцена во Театарот на народностите ги играл следниве улоги: Крадец („Двајца крадци“, 1952); Тасо
(„Сомнително лице“, 1952); Анучкин („Женидба“,
1953); Грклан („Коштана“, 1953); Осман („Зулумќар“,
1953); Хасан, старец („Ајше“, 1953); Ведат („Големите
срца“, 1954); Грклан („Коштана“, 1954); („Еден гостин
дојде“, 1954); („Честитам“ – „Просидба“, 1954); Мехдиага, трговец („Џафербеговица“, 1955); Младиот принц
(„Белиот елен“, 1955); Халим-ага („Сузан“, 1955); („Заеднички стан“, 1955); („Расиминиот севдах“, 1955); Ебу
Хасан („Бисерни солзи“, 1956); Митко, брат на Арсо
(„Коштана“, 1956); („Пат кон злосторот“, 1956); („Празна колевка“, 1956); Митко, брат на Арсо („Коштана“,
1957); Скапен („Интригите на Скапен“, 1957); Хафиз
Рустем („Суртук“, 1957); Иван Василевич, Јоаким
Сапун, берберин („Честитам“ – „Просидба“, 1958);
Али-ага, старател на Зејнеп („Алиш“, 1958); Митар,
селанец („Луѓе“, 1958); Митке, брат на Арсо („Коштана“, 1958); Поте („Зона Замфирова“, 1958); Стројникот („Женачка-мажачка“, 1959); во улога на повеќемина критичари („Дали помина оттука млад човек“,
1959); („Волшебната флејта“, 1959); („Кула вавилонска“, 1959); Мате, светилничар („Светилник“, 1960);
Сирано („Нашиот ревизор“, 1960); Чичкото („Слепиот“, 1960); („Кула вавилонска“, 1960); Ебу Хасан („Бисерни солзи“, 1961); Менсур, неговиот везир („Шахотштрк“, 1961); Шемсо („Златен песок“, 1961); Али Ага,
ќаја кај Зејнеп („Алиш“, 1962); Митко („Коштана“,
1962); Мујкан („Ханка“, 1962); Назим, поет и летописец
(„Тахир и Зухра“, 1962); Сивко, нивниот пес („Јуриш“,
1962); Јеротие Пантиќ, околиски капетан („Сомнително лице“, 1963); Чин („Царевата нова облека“,
1963); Алија Ѓерѓелез („Слава и осаменост“, 1964);
Скапен („Ѓаволштините на Скапен“, 1964); Хаф’з Рустем („Човек без лице“, 1964); Митко, брат на Арсо
(„Коштана“, 1965); Реџеп, милионер („Чудак“, 1965);
Нури Сајанер („Украдениот принц“, 1966); Цесарио
(„Дванаесеттата ноќ“, 1966); Чичкото раскажувач
(„Изгубената принцеза“, 1966); („Украдениот принц“,
1966); Доктор, хирург („Слава или заборавениот човек, 1967); Јеротие Пантиќ („Сомнително лице“, 1967);
Кметот („Налани“, 1967); Мехди-ага, трговец („Џафербеговица“, 1967); Митко, брат на Арсо („Коштана“,
1967); („Славеј“, 1967); Арлекин, слуга („Итрата вдовица“, 1968); Доктор Далбоезо („Череп“, 1968); Хамди
(„Скали“, 1968); Марко („Џумбус“, 1969); Турхан („Мачорoт во чизми“, 1969); („Волшебната флејта“, 1969);
Тој („Страв“, 1970); Касим, трговец, брат на Алибаба
(„Али баба и четириесетте разбојници“, 1970); Дојденецот („Легенда за љубовта“ („Ферхат и Ширин“),
1970); Големиот Везир Карамалзаман („Аладиновата
волшебна ламба“, 1971); Гани-ага („Изгасната свеќа“,
1971); Ламб, готвач („Мајка Храброст“, 1971); Насрадин („Насрадин“, 1971); Харпагон („Скржавец“, 1973);
Али-ага, ќајата на Зејнеп („Алиш“, 1974); Панталоне
(„Слуга на двајца господари“, 1974); Марко Пулигора
(„Убавината чекори сама“, 1975); Хасип, Радиовски
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(„Кралот на головите“, 1975); („Доживувањата на Николетина Бурсаќ“, 1975); Митке („Коштана“, 1976);
Хаџи Синанудин („Дервишот и смртта“, 1976); („Вообразен болен“, 1977); Петров („Дали постоеше Иван
Ивановиќ“, 1978); („Војникот фалбаџија“, 1978); Аџи
Замфир („Зона Замфирова“, 1979); Ихтар-бег, Абазовиќ („Угурсуз“, 1979); („Игра на гатанките“, 1979); Јусуф Ефендија, советникот на Хасан-ага („Хасанагиница“, 1979); Порфириј („Злосторство и казна“, 1980);
Алекса („Аргатот Симан“, 1981); Рикард Баум, трговски претставник од Луксембург („Човек на положај“,
1981); Доктор Кајус, француски лекар („Веселите
жени виндзорски“, 1982); Жеронт („Со сила лекар“,
1982); Полицаецот („Балада за Али од Кешан“, 1982);
Менаџерот („Дамоклов меч“, 1983); Фарфур („Слуги“,
1983); Џемал-беј („Папучар“, 1983); Али-ага („Алиш“,
1984); Дмухановски, градоначалник („Ревизор“,
1985); Караѓоз („Проклета авлија“, 1985); Управник,
Аќим Кукиќ („Протекција“, 1986); („Коштана“, 1987);
Големиот везир („Дневник на стравот“, 1988); Ахмет
Вефик-паша („Итрата жена на улавиот маж“, 1996); автор е на „Тројца другари“ (1975), „Игра на гатанките“
(1979) и на „Папучар“ (1983); ги режирал „Алиш“
(1958, 1962, 1974 и 1984) и „Волшебната флејта“ (1969)
и соработник на режисерот е на „Коштана“ (1958).
Награди: Награда на Здружението на драмските
уметници на поранешна Југославија, за улогата на
Мате во претставата „Светилник“ на Перо Будак
(1960); Награда на Здружението на театарските уметници на СР Македонија, за улогата на Алија Ѓерзелез
во претставата „Слава и самотија“ на Иво Андриќ
(1963); Награди за најдобро актерско остварување на
МТФ „Војдан Чернодрински“ – Прилеп, за улогите:
Нури во „Насилникот од Торос“ во режија на Кемал
Лила (1966); Аргон во „Вообразен болен“ (1977),
Фарфур во „Слуги“ (1984) и за улогата на Аким Кукиќ
во „Протекција“ (1987); Награда „Актер на годината“
на весникот „Бирлик“ (1970); Награда „11 Октомври“
за улогата на Фарфур во претставата „Слуги“ (1980);
Награда за животно дело на МТФ „Војдан Чернодрински“ (Прилеп, 1996).
СЕЈФУЛА, Сузан – статистка. Дете („Изгасната свеќа“,
1971); („Школски свет – весел свет“, 1975); Хафизе
(„Балада за Али од Кешан“, 1982).
СЕЛИМОВИЌ, Меша – автор на „Дервишот и смртта“
(1976).
СЕЛИМОВСКА, Зубејде – актерка, дипломирала на ФДУ,
Скопје; улоги: Памфила („Евнух“, 2006); Асја („Мојот
свет“, 2008); Лилика („Лилика“, 2008); Принцезата
Лена („Леонс и Лена“, 2008); Јулија („Ромео и Јулија“,
2008); Нејма („Сијах Калем“, 2009); Квачка („Жени на
власт“, 2009). Награда: Награди: „Златна маска“ на
„Вечер“ за улогата на Јулија во претставата „Ромео и
Јулија“ на Фестивалот „Охридско лето“ (2008).
СЕЛЏУК, Тимур – избор на музиката за „Живко што
живее, не живее“ (1990).
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СЕРАФИМОВ, Венко – композитор на музиката за: „Дас
капитал“ (1993), „Мајка Храброст – Супердомаќинка“
(1995), „Дон Жуан“ (2000) „Бунт во домот за старци“
(2001), „Министерот и јас“ (2002), „Замижувам за да
сработам“ (2003) и за „Малечката“ (2003).
СИМОВИЌ, Љубомир – автор на „Хасанагиница“ (1979).
СИНАНОВСКИ Бедри – настап на пијано во „Папучар“
(1983) и во „Слуги“ (1983); композитор во „Шабан
спасител на татковината“ (1993); изведба на музиката
на пијано во „Како да се спаси Асие“ (1996).
СИНАНОВСКИ, Сали – бас-гитара во „Балада за Али од
Кешан“ (1982).
СИНЕЧИЌ, Ј. – драматизација на „Нашиот ревизор“
(1960).
СИПАХИ, Зекир (1 октомври 1947, Призрен) – актер.
Средно образование завршил во Скопје. Од 1969 година работи во Ансамблот на Турската драма при
Театарот на народностите. Покрај со актерство, повремено се занимава и со режија. На матичната
сцена настапил во улогите на: Младоженецот („Крвави свадби“, 1969); Станко, стручњак, наречен Лепи
Цане („Конкурс“, 1970); Алибаба („Али баба и четириесетте разбојници“, 1970); Момчето („Цвеќарот
Али“, 1970); Потпоручник („Страв“, 1970); Раскажувачот („Царот и овчарот“, 1970); Шериф („Легенда за
љубовта“ („Ферхат и Ширин“), 1970); Дедо, дервиш
(„Изгасната свеќа“, 1971); Селанец („Насрадин“, 1971);
Селанче („Мајка Храброст“, 1971); Слепиот („Мавиш и
Мемиш“, 1972); Гласник („Медеја“, 1973); Гласникот
(„Отело“, 1973); Симон, Писар („Скржавец“, 1973);
Младиот артист („Шест лица го бараат авторот“,
1974); Труфалдино („Слуга на двајца господари“,
1974); Дефтердарот („Дервишот и смртта“, 1976);
(„Планета на дембелите“, 1976); Дедото („Хајди“,
1977); Салих, син на Риза-ага („Јас, Риза-ага“, 1977);
(„Вообразен болен“, 1977); („Цвеќарот Али“, 1977);
Зеко („Бошко Буха“, 1978); Човекот со сламена шапка
(„Дали постоеше Иван Ивановиќ“, 1978); Кадија
(„Угурсуз“, 1979); Коте („Зона Замфирова“, 1979); Никола, писател („Рацин“, 1979); Сујо, војник на Хасанага („Хасанагиница“, 1979); Никола („Злосторство и
казна“, 1980); Мустабеј („Аргатот Симан“, 1981); Мушан („Ханка“, 1981); Ајдин, бунтовник („Мемет“, 1982);
С`ска, роднина на Шелоу („Веселите жени виндзорски“, 1982); Комесарот („Дамоклов меч“, 1983); Фаик
(„Папучар“, 1983); Игно Подземски („Богомилска балада“, 1984); Дедото, најстариот човек на селото
(„Мостот на честа“, 1984); Кадир, маж на Фазиле („Лудата Емина“, 1984); Аврам („Рашела“, 1985); Осип,
негов слуга („Ревизор“, 1985); Хаим („Проклета авлија“, 1985); Давид („Пипа-Ритам“, 1986); Светислав
Нучиќ („Протекција“, 1986); Убавиот Смит
(„Капетан Џон Пиплфокс“, 1987); Х`з`р Реиз,
капетан („Хурмуз и нејзините седум мажи“, 1987);
(„Коштана“, 1987); Хусаметин („Женички“, 1988);
Хусеин Ар Рази („Дневник на стравот“, 1988);
Аѓутант, Јусуф („Кавкаски круг со креда“, 1989);

Професорот („Клементовиот пад“, 1989); Рамо
(„Белото Циганче“, 1989); Затвореник („Живко што
живее, не живее“, 1990); Дели Еми („Јунус Емре“,
1991); Конт („Ардел или Маргарита“, 1992); Коцкар
(„Смртта на Питија“, 1992); Француски полковник,
гроф Поњатски („Ве молиме, не допирајте“, 1993);
Големиот Ибрахим Ефенди („Ќелавиот Мехмет“,
1994); Степан („Женидба“, 1994); Ќајата („Празна
колевка“, 1996); Томас Фасулјеџијан („Итрата жена
на улавиот маж“, 1996); Пријател, богат муштерија
(„Како да се спаси Асие“, 1996); Терамен („Федра“,
1997); Џинџи Хоџа („Лудиот Ибрахим“, 1999);
Поетот Јахја („Хурем султан“, 2001); Втор делегат
(„Куќа на граница“, 2002); Таткото („Малечката“,
2003); Пастир („Цар Едип“, 2004); Старецот
(„Гилгамеш“, 2004); автор е на преводите за „Бошко
Буха“ (1978) и за „Тетовирани души“ (1994); ги
режирал претставите: „Балада за Али од Кешан“
(1982), „Женички“ (1988), „Шабан спасител на татковината“ (1993), „Итрата жена на улавиот маж“
(1996), „Курбан“ (2000) и „Замижувам за да сработам“ (2003); Господин Габор, таткото на Мелхиор
(„Будење на пролетта„, 2009); сценограф е на
„Балада за Али од Кешан“ (1982); избор на музиката
за „Курбан“ (2000).
СЛАНЕВА, Јагода – кореограф на „Дневник на стравот“
(1988), „Магбет“ (1988), „Слугинки“ (1989), „Јунус
Емре“ (1991), „Балерината“ (1994), „Женидба“ (1994),
„Тетовирани души“ (1994), „Кралот Хамлет“ (1995) и
на „Курбан“ (2000).
СЛЕАНСКА, Стела – настап на пијано во „Игра на гатанките“ (1979).
СОПИ, Агим – драматург и режисер на „Дневник на
стравот“ (1988).
СОФОКЛЕ – автор на „Антигона“ (2002) и на „Цар Едип“
(2004).
СПАСЕ, Стерјо – автор на „Зошто“ (1992).
СПАСОВА, Емилија – костимограф на „Весели приказни“ (2001).
СПАСОВСКА, Снежана – кореограф на „Игра на гатанките“ (1979).
СПИРОВСКИ, Кирил – избор на музиката за „Источен
ветер – западен ветер“ („Квеј Лан)“ (1955, 1958).
СПИРОВСКИ, Тихомир – костимограф на „Зад кулисите“ (2007).
СРБЉАНОВИЌ, Велизар –сценографија за „Дервишот и
смртта“ (1976) и сценографија и костимографија за
„Дали постоеше Иван Ивановиќ“ (1978). Награда за
сценографија на МТФ „Војдан Чернодрински“ за
„Дервишот и смртта“ (1976(.
СРЕМАЦ, Стеван – автор на „Зона Замфирова“ (1958 и
1979) и на „Нашиот ревизор“ (1960).
СТАВРЕВ, Бранко – режисер и сценограф на „Злосторство и казна“ (1980); режисер на „Дамоклов меч“
(1983) и на „Ревизор“ (1985); режисер, сценограф и
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костимограф на „Протекција“ (1986); автор на проектот, адаптација, драматург, режисер, сценограф и
избор на музиката за „Идиот“ (1998).
СТАНКОВИЌ, Борислав – автор на „Коштана“ (1953,
1954, 1956, 1957, 1958, 1962, 1965, 1967, 1976 и 1987).
СТАНКОСКИ, Димитар – режисер на „Зона Замфирова“
(1979), „Мачорот во чизми“ (1983), „Дон Жуан“ )2000),
„Бунт во домот за старци“ (2001) и на „Малечката“
(2003).
СТЕВАНОВИЌ, Маја – драматург на „Слугинки“ (1989) и
на „Смртта на Питија“ (1992).
СТЕФАНОВСКИ, Горан – автор на „Клинч“ (1989) и на
„Тетовирани души“ (1994).
СТЕФАНОВСКИ, Јован – сценограф на „Доживувањата
на Николетина Бурсаќ“ (1975) и сценограф и костимограф на „Ужалена фамилија“ (1979).
СТЕФАНОВСКИ, Мирко (7 септември 1921, Скопје – 31
октомври 1981, Скопје) – режисер. Од 1945 до 1951
година работел како актер во Македонскиот народен театар. Бил режисер во Народен театар Битола
(1951–1957) и во Народен театар Прилеп (1957–
1960). Потоа работел како управник на Работничкиот
дом во Скопје (1960), помошник-управник во МНТ
(1962–1965) и како режисер во Театар на народностите (1965–1981). Режирал над 50 претстави. На сцената на Турската драма при Малцинскиот театар ги
режирал следниве претстави: „Нашиот ревизор“
(1960), „Светилник“ (1960), „Вистината е мртва“ (1965),
„Кога жената е нема“ (1967), „Славеј“ (1967), „Сите мои
синови“ (1968, и сценографија), „Хајди“, (1968), „Мачорoт во чизми“ (1969), „Човекот од Марс“ (1969, и
сценограф), „Али баба и четириесет разбојници“
(1970), „Царот и овчарот“ (1970), „Каспер спасител“
(1971), „Омер и Мерима“ (1971), „Волшебникот од Оз“
(1972), „Вејка на ветрот“ (1973), „Отело“ (1973), „Доживувањата на Николетина Бурсаќ“ (1975), „Омер и Мерима“ (1976), „Хајди“ (1977, и сценографија), „Дали
постоеше Иван Ивановиќ“ (1978) и „Ужалена фамилија“ (1979).
СТОЈАНОВ, Крум – режисер на „Крвави свадби“ (1969).
СТОЈАНОВИЌ, Александар – кореограф на: „Медеја“
(1973), „Отело“ (1973), „Шест лица го бараат авторот“
(1974), „Слуга на двајца господари“ (1974), „Убавината
чекори сама“ (1975), „Коштана“ (1976) и на „Слуги“
(1983).
СТОЈАНОВИЌ, Б. – автор на „Јуриш“ (1973).
СТОЈАНОВСКА, Силвија – актерка ја толкувала улогата
на Катерина (Ве молиме, не допирајте, 1993).
СТОЈАНОВСКИ, Душко – кореограф на „Шахот-штрк“
(1961), „Златно јајце“ (1965) и костимограф на „Шест
лица го бараат авторот“ (1974).
СТРНИСКО, Владимир – адаптација на „Искрените“ (2002).
СУБОТИЌ, Велимир – автор на „Луѓе“ (1958).
СУЛЕЈМАН, Танер – студент на ФДУ; Стражар („Сијах
Калем“, 2009).
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СУЛЕЈМАН, Хусеин –автор на „Алиш“ (1958, 1962, 1974 и
1984), според народната песна „Црните веѓи на мојот
Алиш“.
СУМЕР, Динчер – автор на „Стари фотографии“ (1992).
ТАИР, Несрин – актерка, дипломирала на ФДУ, Скоје;
улоги: Силви („Бунт во домот за старци“, 2001); Антигона, ќерка на Едип („Антигона“, 2002); Араминта
(„Искрените“, 2002); Сестрата, Девојката, Втората
баба („Малечката“, 2003); Девојката („Гилгамеш“,
2004); Калибан („Бура“, 2004); Штурецот, Кукла, Детето („Кукларот“, 2004); Галамџика („Игра на слободата“,
2005); („Азизнаме“, 2005); („Тимон од Атина“, 2005);
Федрија („Евнух“, 2006); Дорина („Тартиф“, 2006); Ана
(„Поблиску“, 2007); Попи, инспициент („Зад кулисите“,
2007); – Ана („Лилика“, 2008); Инџи („Женички“, 2008);
Хава („Мојот свет“, 2008) Валеро („Леонс и Лена“,
2008); Нејма, Лукреција Борџија („Сијах Калем“, 2009);
Госпоѓа Бергман, мајката на Вендла („Будење на пролетта“, 2009); Лезо („Жени на власт“, 2009).
ТАМЕР, Ајкут – превод на „Сите мои синови“ (1968).
ТАХИР, Алаетин – превод на „Човек на положај“ (1981).
ТАХИР, Ријад – актер. Толкувани улоги: Духот на волшебната ламба („Аладин и волшебната ламба“, 1980);
Половој („Злосторство и казна“, 1980); („Љубовта на
Дон Перпили“, 1980); Буби Баум, синот („Човек на
положај“, 1981); Дете („Шеќерна приказна“, 1981); Полицаец („Аргатот Симан“, 1981); Циганче („Ханка“,
1981); Балфорд, придружба на Фалстаф („Веселите
жени виндзорски“, 1982); Опачко („Опачко“, 1982);
Селим Тутурутка („Балада за Али од Кешан“, 1982);
Слуга („Мемет“, 1982); Мустафа („Папучар“, 1983); Старецот („Мачорот во чизми“, 1983); Телохранител
(„Слуги“, 1983); Втора сенка („Мостот на честа“, 1984);
Затвореник („Проклета авлија“, 1985); Тој 2 („Рашела“,
1985); Том Соер („Том Соер“, 1985); Администратор
(„Протекција“, 1986); Ученик („Малите големи љубови“, 1986); („Пипа-Ритам“, 1986); Арчибалд („Капетан
Џон Пиплфокс“, 1987); Халач Рустем („Хурмуз и нејзините седум мажи“, 1987); („Коштана“, 1987); (Проект: „Приказна што зборува за патувањето“, 1987); Берид („Дневник на стравот“, 1988); Муштерија („Женички“, 1988); Убиец („Магбет“, 1988); („Насмевката да
им ја подариме на децата“, 1988); Војник („Кавкаски
круг со креда“, 1989); Пегавиот („Белото Циганче“,
1989); Затвореник („Живко што живее, не живее“,
1990); Еснаф („Јунус Емре“, 1991); Лав („Смртта на
Питија“, 1992); Сејфи („Мајка Елиф“, 1992); („Зошто“,
1992); Момче, филмски артист („Шабан спасител на
татковината“, 1993, и асистент на режија); Волшебникот („Алаетин“, 1993); Директор („Хеликоптер“,
1993); Карло XII („Ве молиме, не допирајте“, 1993);
Жевакин („Женидба“, 1994); Мажот („Тетовирани
души“, 1994); („Ќелавиот Мехмет“, 1994); Генералот
(„Мустаќите на генералот Рококајко, 1995); Глувиот
(„Итрата жена на улавиот маж“, 1996); Јурук („Празна
колевка“, 1996); Посредник („Како да се спаси Асие“,
1996); Војко („Надвор од колосек“, 1997); Лав („Луна
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парк“, 1997); Далмиш, директор во пензија („Трагачи
по виножитото“, 1998); Бекташ-ага („Лудиот
Ибрахим“, 1999); Пожарникар („Р.Р.Р.“, 1999); Ахмет
(„Некој друг“, 2000); Принцот Џихангир („Хурем
султан“, 2001); Хаџиват, Сојтарија („Весели приказни“,
2001); Придружникот на Министерот („Министерот и
јас“, 2002); Шверцер („Куќа на граница“, 2002);
Берберот Вели, Кучето Ефе, Шивачот Кечеџиоглу,
Финиот господин („Али и Ајше“, 2003); (Џевдет)
Хикмет, Службеник („Замижувам за да сработам“,
2003); Свештеник („Гилгамеш“, 2004); Кукла, Ѓаволот,
Дете („Кукларот“, 2004); Зелен („Лилика“, 2008);
Учителот, Свештеникот („Леонс и Лена“, 2008);
Господин Рантие Штифел, таткото на Мориц
(„Будење на пролетта“, 2009).
ТВЕН, Марк –автор на „Том Соер“ (1985).
ТЕРЕНЦИЈ – автор на „Евнух“ (2006).
ТОДОРОВА-МЛАДЕНОВИЌ, Зорица костимограф на
„Угурсуз“ (1979) и на „Пипа-Ритам“ (1986) и сценограф
на „Човек на положај“ (1981).
ТОДОРОВИЌ, Дамир – актер, настап во „Тимон од Атина“ (2005).
ТОДОРОВСКА, Зорица – костимограф во „Евнух“ (2006).
ТОЗИЈА, Љупчо – режисер на „Човек на положај“ (1981).
ТОМИ, Лезе – жена (Чудак, 1965); Хор (Медеја, 1973).
ТОПКУ, Хасан – композитор на музиката во „Шеќерна
приказна“ (1981).
ТОР, Недим – автор на „Слепиот“ (1960).
ТОТЕРО, Дон – автор на „Украдениот принц“ (1966).
ТРАЈКОВСКИ, Горан – композитор во „Гилгамеш“
(2004), „Цар Едип“ (2004), „Тартиф“ (2006) и во „Ромео
и Јулија“ (2008).
ТРЕНЧОВСКИ, Горан – режисер на „Надвор од колосек“
(1997).
ТРИФУНОВИЌ, Бошко – aвтор на „Царот и овчарот“
(1970).
ТРИФУНОВИЌ, Коста – автор на „Честитам“ (1954).
ТРОСТЈАНСКИ, Јуриј – пијано-придружба во „Источен
ветер – западен ветер“ („Квеј Лан)“ (1955).
ТУНА-ЕЈУПИ, Перихан (20 март 1955, Скопје) – актерка.
Завршила гимназија во Скопје (1972). Од 1972 година
работи во Ансамблот на Турската драма при Театарот на народностите, каде што ги играла следниве
улоги: Зелената вила („Волшебникот од Оз“, 1972); Водител на хор („Медеја“, 1973); Слугинка на Харпагон
(„Скржавец“, 1973); Беатриче („Слуга на двајца господари“, 1974); Младата артистка („Шест лица го бараат
авторот“, 1974); Втора девојка („Убавината чекори
сама“, 1975); („Доживувањата на Николетина Бурсаќ“,
1975); („Тројца другари“, 1975); („Школски свет – весел свет“, 1975); Коштана („Коштана“, 1976); Бети, млада пријателка на Олга („Моралист“, 1976); Хотелски
гостин („Дали постоеше Иван Ивановиќ“, 1978); Жена
(„Бошко Буха“, 1978); Билјана, свршеница на Филип
(„Рацин“, 1979); Зона („Зона Замфирова“, 1979); Са-

фие, првата жена на Кемал („Угурсуз“, 1979); („Игра на
гатанките“, 1979); Дуња („Злосторство и казна“, 1980);
Мајката на Алаетин („Аладин и волшебната ламба“,
1980); („Со Тито пред лицето на светот“, 1980); („Љубовта на Дон Перпили“, 1980); Дете („Шеќерна приказна“, 1981); Ханка, жена на Сејдо („Ханка“, 1981);
Првата жена на Сеид („Слуги“, 1983); Ајше, сосетка на
Емина („Лудата Емина“, 1984); Насип, сопруга на Сали
(„Мостот на честа“, 1984); Зелиха („Алиш“, 1984); Ружа
Томиќ („Чешел“, 1985); Перачка, жена („Јерма“, 1986);
Сема („Малите големи љубови“, 1986); Хор („Протекција“, 1986); Ланабој („Капетан Џон Пиплфокс“, 1987);
(Проект: „Приказна што зборува за патувањето“,
1987); Хурмуз („Хурмуз и нејзините седум мажи“,
1987); („Коштана“, 1987); Вештерка („Магбет“, 1988);
Инџи („Женички“, 1988); Рабија („Дневник на стравот“, 1988); („Насмевката да им ја подариме на децата“, 1988); Иљван К`з („Јунус Емре“, 1991); Бехие („Мајка Елиф“, 1992); Контеса („Ардел или Маргарита“,
1992); Питија („Смртта на Питија“, 1992); („Зошто“,
1992); Гуштер („Алаетин“, 1993); Мајката Перихан
(„Дас капитал“, 1993); Севги („Ве молиме, не допирајте“, 1993); Модел, Режисер, Оперска певица, Филмска
артистка („Шабан спасител на татковината“, 1993);
Агафја Тихоновна („Женидба“, 1994); Вештерката
(„Будење“, 1994); Клодија („Тетовирани души“, 1994);
(„Ќелавиот Мехмет“, 1994); Хамлет („Кралот Хамлет“,
1995); Асие („Како да се спаси Асие“, 1996); Мајката
(„Празна колевка“, 1996); Хирануш („Итрата жена на
улавиот маж“, 1996); Разгласувач („Луна парк“, 1997);
Каста Дива („Каста дива балкански ветришта“, 1997);
Ајла, Девојка („Прекрасен подарок“, 1998); Настасија
Филиповна („Идиот“, 1998); Слободанка Проданска
(„Р.Р.Р.“, 1999); Турхан Султан („Лудиот Ибрахим“,
1999); Ајше („Некој друг“, 2000); Елвира („Дон Жуан“,
2000); Бисерка („Весели приказни“, 2001); Михримах
(„Хурем султан“, 2001); Реџина („Како да се ограби
банка“, 2001); Сестра Мери („Бунт во домот за старци“, 2001); Жената Курназовска („Министерот и јас“,
2002); Жената, Тетка Зекие, Жената на Кечеџиоглу,
Баба Ширин, Комшиката, Жената на пекарот („Али и
Ајше“, 2003); Сидур Сабиту („Гилгамеш“, 2004); Хороводач („Цар Едип“, 2004); („Кукларот“, 2004); Сечија
(„Игра на слободата“, 2005); Хермет („Евнух“, 2006);
Мехтап („Женички“, 2008) Госпоѓа Габор, мајката на
Мелхиот („Будење на пролетта“, 2009); Мајче („Жени
на власт, 2009). Награди: Награда „Ристо Шишков“ за
најдобро актерско остварување на Фестивалот на
камерен театар „Ристо Шишков“, за улогата на Каста
дива во претставата „Каста дива“, (Струмица, 1997).
ТУНЏЕР, Нурула – сценограф на „Р.Р.Р.“ (1999) и на
„Црниот молив“ (2009).
ЌАМИЛОВ, Румен – сценски ефекти во „Богомилска
балада“ (1984).
ЌЕРИМИ, Вехби – настап во „И борец и победник“
(1982).
ЌОРОВИЌ, Светозар – автор на „Ајше“ (1953).
169
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ЌОРОВИЌ, Светислав – автор на „Зулумќар“ (1953 и 1957).
ЌОРТОШЕВ, Кирил – режисер на „Златен песок“ (1961).
ЌУКИЌ, Радивое – драматург на „Белиот елен“ (1955).
УЈАКОВИЌ, Селда – статистка.Мери (Том Соер, 1985).
УЛУДАГ, Енгин – режисер на „Хурмуз и нејзините седум
мажи“ (1987).
УЛУСОЈ, Мехмет – режисер на „Р.Р.Р.“ (1999).
УСТАИБО, Хусеин – актер. Брат („Царот и овчарот“,
1970); Ибрахим („Али баба и четириесетте разбојници“, 1970); Станко, стручњак, наречен Лепи Цане
(„Конкурс“, 1970).
УЧКАН, Х. Васви – автор на „Лудата Емина“ (1984).
ФАНКО, Серафин – режисер на „Зошто“ (1992).
ФЕЈД, Сами – автор на „Како да се ограби банка“ (2001).
ФЕЈДО, Жорж – автор на „Аман да не чуе жена ми“ (2003).
ФЕТАХ, Наџире – актерка. Хатиџе (Ајше, 1953); Магда
(Коштана, 1954).
ФЕТАХ, Хаџер – актерка. Жената („Мува“, 1951); Марија,
жената на Арсо („Светска војна“, 1951); Анѓа („Сомнително лице“, 1952); Госпоѓата („Двајца крадци“, 1952);
(„Народен пратеник“, 1952); Жената („Дугме“, 1952);
Мајката („Кивавица“, 1952); Тоанет, слугинката („Вообразен болен“, 1952); Емине, ќерка му („Зулумќар“,
1953); Салче („Коштана“, 1954); („Власт“, 1954); Џелиле,
жена му („Големите срца“, 1954); Зејна, бегова жена
(„Џафербеговица“, 1955); Бисерка („Бисерни солзи“,
1956); Васка, ќерка на Арсо („Коштана“, 1956); Коштана, циганка (Коштана, 1957).
ФИЛИПОВИЌ, Р. – автор на „Џафербеговица“ (1955 и
1967).
ФИРФОВ, Живко, композитор на музиката за „Празна
колевка“ (1956) по мотиви на јуручки народни песни.
ФИРФОВ, Милан – избор на музиката за „Шахот-штрк“
(1961) од делата на Николај Римски-Корсаков и Петар Илич Чајковски.
ФРЕЈН, Мајкл – автор на „Зад кулисите“ (2007).
ФУГАРД, Атхолд – автор на „Остров’ (1990).
ХАЈБЕР, Абдулкадир – лектор на: „Зона Замфирова“
(1979), „Игра на гатанките“ (1979), „Рацин“ (1979),
„Угурсуз“ (1979), „Ужалена фамилија“ (1979), „Ханка“
(1981), „Човек на положај“ (1981) и на „Шеќерна приказна“ (1981).
ХАЛДУН, Танер – автор на „Балада за Али од Кешан“
(1982), „Ве молиме, не допирајте“ (1993). „Шабан спасител на татковината“ (1993), „Итрата жена на улавиот маж“ (1996), „Замижувам за да сработам“ (2003);
техничка екипа за „Федра“ (1997).
ХАЛИЛ, Фахредин – сценска техника во „Некој друг“
(2000) и сценски работник во „Дон Жуан“ (2000).
ХАЛИМ, Муса – актер. Лука (Мечка, 1950); Таса („Сомнително лице“, 1950); Свето („Аналфабет“, 1951); Тасиќ,
воен писар („Светска војна“, 1951); Диафуару, лекар
(„Вообразен болен“, 1952); Ахмет Бег, татко („Ајше“,
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1953); Митко, брат на Арсо („Коштана“, 1953); Селимбег, наречен Зулумќар („Зулумќар“, 1953); Стариков
(„Женидба“, 1953); Митко, брат му на Арсо („Коштана“, 1954); Мухлис („Големите срца“, 1954); („Еден гостин дојде“, 1954); Старата мечка („Белиот елен“, 1955);
Џафер Бег, бањалучки бег („Џафербеговица“, 1955);
(„Заеднички стан“, 1955).
ХАНУШ, Павел – автор на „Дали помина оттука млад
човек“ (1959).
ХАСАН, Булент – статист. Дете („Јерма“, 1986).
ХАСАН, КЕЧ Наџие (17 ноември 1964, Скопје) – актерка.
Работи во Турската драма при Театарот на народностите (од 1986). На оваа сцена досега настапила во Перачка („Јерма“, 1986); Хор („Протекција“, 1986); (Проект: „Приказна што зборува за патувањето“, 1987);
Брзозборлеста жена („Капетан Џон Пиплфокс“, 1987);
Жена („Хурмуз и нејзините седум мажи“, 1987); („Коштана“, 1987); Вештерка („Магбет“, 1988); Нивната ќерка („Дневник на стравот“, 1988); Насија („Белото Циганче“, 1989); Затвореник („Живко што живее, не
живее“, 1990); Ѓул Хатун („Јунус Емре“, 1991); Наталија
(„Ардел или Маргарита“, 1992); Балерина, Прв член
на одборот („Шабан спасител на татковината“, 1993);
Арина Пантелејмоновна („Женидба“, 1994);
Принцезата Роза („Будење“, 1994); Линореза
(„Мустаќите на генералот Рококајко“, 1995); Гелинџе
(„Празна колевка“, 1996); Сение („Како да се спаси
Асие“, 1996); Панопа („Федра“, 1997); Нинџа, Даг’тан
(„Трагачи по виножитото“, 1998); Ајше („Некој друг“,
2000); Жена („Курбан“, 2000); Купувач („Весели
приказни“, 2001); Секретарката на Министерот
(„Министерот и јас“, 2002); Кандидатка за дактилографка,
Референт
службеничка,
Асистент
(„Замижувам за да сработам“, 2003); Наивка („Игра на
слободата“, 2005); Старецот („Евнух“, 2006); Хајрие
(„Женички“, 2008); Гувернантата („Леонс и Лена“,
2008); Госпоѓа Бесел, мајката на Марта („Будење на
пролетта“, 2009); Нусе (Жени на власт, 2009).
ХАСАН, Фаик – актер. Јосо („Сомнително лице“, 1950);
Беќарот („Аналфабет“, 1951).
ХАСАН, Шефкет (16 април 1942, Скопје) – актер. Работи
во Турската драма при Театарот на народностите од
1971 година. На матичната сцена ги толкувал улогите
на: Мориќ („Слава и осаменост“, 1964); Музафер („Човек без лице“, 1964); Реквизитерот („Шест лица го бараат авторот“, 1974); Момокот („Дервишот и смртта“,
1976); Јовица („Бошко Буха“, 1978); алтернација („Рацин“, 1979); Старешина на сејмените („Угурсуз“, 1979);
Жандарм („Злосторство и казна“, 1980); („Љубовта на
Дон Перпили“, 1980); („Со Тито пред лицето на светот“, 1980); Гласникот („Аргатот Симан“, 1981); Марко,
слаткарот („Шеќерна приказна“, 1981); Рамиќ, брат
(„Ханка“, 1981); Зганарел, маж на Мартина („Со сила
лекар“, 1982); Пистол, придружба на Фалстаф („Веселите жени виндзорски“, 1982); Зекир, аргат („Мемет“,
1982); Нијази („Балада за Али од Кешан“, 1982); Чешало („Опачко“, 1982); Гледач („Слуги“, 1983); Ѕидар
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(„Мостот на честа“, 1984); Немиот, другар на Џо („Том
Соер“, 1985); Реџеп („Рашела“, 1985); Свистунов, полицаец („Ревизор“, 1985); Старешина („Проклета авлија“, 1985); Човек („Јерма“, 1986); Шишко („Малите
големи љубови“, 1986); Мемо, чуварот („Хурмуз и
нејзините седум мажи“, 1987); Големиот гусар („Капетан Џон Пиплфокс“, 1987); („Коштана“, 1987); (Проект:
„Приказна што зборува за патувањето“, 1987); Имамот („Дневник на стравот“, 1988); Рос („Магбет“, 1988);
(„Насмевката да им ја подариме на децата“, 1988);
Полјакот („Белото Циганче“, 1989); Лекар, Свирач, Адвокат („Кавкаски круг со креда“, 1989); Затвореник
(„Живко што живее, не живее“, 1990); Дервиш („Јунус
Емре“, 1991); Маникер („Смртта на Питија“, 1992); Рушит („Мајка Елиф“, 1992); Арап – турист („Ве молиме,
не допирајте“, 1993); Големиот Везир („Алаетин,“
1993); Духот („Будење“, 1994); Мултезим („Ќелавиот
Мехмет“, 1994); Стариков („Женидба“, 1994); Пејко
(„Мустаќите на генералот Рококајко“, 1995); Асим-беј
(„Итрата жена на улавиот маж“, 1996); Свекор („Како
да се спаси Асие“, 1996); Чичкото („Празна колевка“,
1996); Шејхулислам („Лудиот Ибрахим“, 1999); Мухтар
на селото („Курбан“, 2000); Караѓоз, Субаша („Весели
приказни“, 2001); Шефот на Каменчо („Министерот и
јас“, 2002); Полицаец („Замижувам за да сработам“,
2003); Ану („Гилгамеш“, 2004); соработник на режисерот во „Угурсуз“ (1979).
ХАЏИЌ, Фадил – автор на „Човек на положај“ (1981) и на
„Чешел“ (1985).
ХИКМЕТ, Назим – автор на „Чудак“ (1965), „Слава или
заборавениот човек“ (1967), „Череп“ (1968), „Легенда
за љубовта [Ферхат и Ширин]“ (1970), „Крава“ (1972),
„Дали постоеше Иван Ивановиќ“ (1978) и на „Дамоклов меч“ (1983).
ХОНГ, Александра – кореограф, гостин од Бугарија,
добирник на наградата за кореографија и сценски
движења во претставата „Гилгамеш“, заедно со
Кренаре НЕВЗАТИ-Кери на МТФ „Војдан Чернодрински“ (Прилеп, 2004).
ХОЏА, Исмаил – избор на музиката за „Доживувањата
на Николетина Бурсаќ“ (1975) и за „Школски свет –
весел свет“ (1975) и композитор во „Планета на
дембелите“ (1976).
ХОЏАЛАР, Зекирија – актер. Улоги: Дете („Шеќерна
приказна“, 1981); Полицаец („Аргатот Симан“, 1981);
Али, аргат („Мемет“, 1982); Докторски („Опачко“,
1982); Темељ („Балада за Али од Кешан“, 1982); Леандер, љубовник на Лусинда („Со сила лекар“, 1982); („И
борец и победник“, 1982); Полицаец („Папучар“,
1983); Телохранител („Слуги“, 1983); Ахмет, маж на Ганиме („Лудата Емина“, 1984); Момчето („Алиш“, 1984);
Прва сенка („Мостот на честа“, 1984); Трпе („Богомилска балада“, 1984); Ќани 2 („Рашела“, 1985); Затвореник („Проклета авлија“, 1985); Фистик („Том Соер“,
1985); Дервишот Ерол („Пипа-Ритам“, 1986); Жандарм
(„Протекција“, 1986); Пудинг Џо („Капетан Џон Пиплфокс“, 1987); Али, офицерот („Хурмуз и нејзините се-

дум мажи“, 1987); (Проект: „Приказна што зборува за
патувањето“, 1987, и композитор); Магдаф („Магбет“,
1988); Стки („Женички“, 1988); Тајниот Берид („Дневник на стравот“, 1988); („Насмевката да им ја подариме на децата“, 1988); Циганот („Белото Циганче“,
1989); Затвореник („Живко што живее, не живее“,
1990); Телал („Јунус Емре“, 1991); избор на музиката за
„Кавкаски круг со креда“ (1989).
ХОЏАЛАР, Лејла – превод на „Капетан Џон Пиплфокс“
(1987) и на „Дневник на стравот“ (1988).
ХРИСТОВ, Васил – режисер на „Тетовирани души“
(1994).
ХРИСТОВ, Димитар – режисер на „Со сила лекар“
(1982), „Малите големи љубови“ (1986) и на „Орхан“
(1992).
ХРИСТОВ, Чедо – сценограф на „Човекот на епохата“
(1977), „Аргатот Симан“ (1981) и на „Ханка“ (1981).
ХРИСТОВА, Ана – Пејачката (Лилика, 2008).
ХУРМУЗЛИ, Исмет – режисер на „Ве молиме, не допирајте“ (1993).
ХУСЕИН, Абдуш (2 февруари 1921, Скопје – 4 ноември
2001, Скопје) – режисер. Ја завршил Државната театарска школа во Скопје (1949). Паралелно се запишал и во Средното уметничко училиште, студирајќи
сликарство во класата на Никола Мартиновски. Тој
е еден од основоположниците на Турската драма
при Театарот на народностите и нејзин прв директор (1950–1955). Режирал претстави и за Албанската драма. На сцената на Турската драма ги режирал следниве претстави: „Сомнително лице“ (1950),
„Мечка“ (1950), „Покондирена тиква“ (1950), „Просидба“ (1950), „Аналфабет“ (1951), „Мува“ (1951)
„Светска војна“ (1951), „Вообразен болен“ (1952),
„Двајца крадци“ (1952), „Дугме“ (1952), „Кивавица“
(1952), „Народен пратеник“ (1952), „Сомнително
лице“ (1952), „Женидба“ (1953), „Коштана“ (1953), „Со
сила лекар“ (1953), „Жорж Данден“ (1954) и „Коштана“ (1954); настапил во улогите на Алекса Јуниќ
(„Сомнително лице“, 1950); Пургон, лекар на Арган
(„Вообразен болен“, 1952); Паткаљосин („Женидба“,
1953); Сганарел („Со сила лекар“, 1953); Лубин
(„Жорж Данден“, 1954).
ХУСЕИН, Ахмет – актер. Улога: Речко („Расиминиот
севдах“, 1955).
ХУСЕИН, Екрем – актер. („Златно јајце“, 1965); („Гавран“,
1967); („Со Тито пред лицето на светот“, 1980); Теќе
Ќазим („Балада за Али од Кешан“, 1982); Скелетот
(„Р.Р.Р.“, 1999); кореограф на „Балада за Али од Кешан“ (1982), „Ве молиме, не допирајте“ (1993), „Шабан
спасител на татковината“ (1993), „Празна колевка“
1996) и на „Р.Р.Р.“ (1999).
ХУСЕИН, Саиме – актерка. Улога: Анџелина (Вообразен
болен, 1952).
ХУСЕИН, Џеват – актер. Алекса Јуниќ („Сомнително лице“,
1952); Никола, бакалин („Зулумќар“, 1953); („Честитам“ –
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„Просидба“, 1954); Јане, кафеџија („Суртук“, 1957); Спира
Грабиќ („Честитам“ – „Просидба“, 1958).
ХУСНИ, Љутвие – актерка. Улога: Лујза („Вообразен
болен“, 1952).
ХУСТРЕВ, Саид – композитор на музиката во „Магбет“
(1988).
ЦВЕТАНОВСКИ, Владо – режисер на „Сијах Калем“
(2009).
ЦВЕТАНОВСКИ, Војо – режисер на „Просидба“ (2003).
ЦОНЕВСКИ, Петко – превод на „Али и Ајше“ (2003).
ЧАВОЛИ, Месерет – Салче, мајка на Коштана („Коштана“, 1956); Салче, мајка на Коштана („Коштана“, 1957);
Ташана („Зона Замфирова“, 1958); девојка („Алиш“,
1962); Салче („Коштана“, 1962); Салче, мајка на Коштана („Коштана“, 1965); Салче, мајка на Коштана („Коштана“, 1967).
ЧАДИКОВСКИ, Љубомир – сценограф на „Папучар“
(1983).
ЧАЛОВСКИ, Јане – сценограф на „Тимон од Атина“
(2005).
ЧАПЛИН, Чарли – музика за „Али и Ајше“ (2003).
ЧАШУЛЕ, Коле – автор на „Вејка на ветрот“ (1973).
ЧЕМЕРСКИ, Глигор – сценограф на „Рацин“ (1979).
ЧЕХОВ, А. П. – автор на „Мечка“ (1950), „Просидба“ 1950
и 1954) и на „Просидба“ (2003).
ЧОПЕНИНГ – драматург на „Царевата нова облека“
(1963).
ЧОПИЌ, Бранко – автор на „Доживувањата на
Николетина Бурсаќ“ (1975).
ЧОРЕВСКИ, Борис – настап во „Тимон од Атина“ (2005).
ЧУКИЌ, Јасмина – настап во „(Орхан“ (1992).
ЧУКИЌ, Мимоза – дете акер ангажирано во проект:
Девојчето (Картонска кутија, 1991); Гликера (Смртта
на Питија, 1992); Ѓулсума (Курбан, 2000).
ЏАЈКОВСКИ, Кирил – композитор на „Бура“ (2004).
ЏЕВДЕТ, Мелих Андај – превод на „Ревизор“ (1985).
ЏЕМАИЛ, Нури – актер. Ѓоко („Сомнително лице“, 1952).
ЏЕМАИЛ, Хидавер – музичар, тапани во „Балада за Али
од Кешан“ (1982).
ЏЕМАЛ, Ахмет – превод на „Антигона“ (2002).
ЏИДРОВ, Крсте С. – сценограф на „Лудиот Ибрахим“
(1999) и на „Искрените“ (2002).
ЏУВАЛЕКОВСКИ, Илија – режисер на „Слепиот“ (1960).
ЏУМАЛИ, Неџати – автор на „Празна колевка“ (1956 и
1996) и на „Налани“ (1967).
ЏУЏЕНОГЛУ, Тунџар – автор на „Хеликоптер“ (1993) и
на „Женички“ (1988 и 2008).
ШАБАН, Ерман – актер, дипломирал на ФДУ, Скопје;
улоги: Хор („Цар Едип“, 2004).
ШАБАН, Ертан – актер, дипломирал на ФДУ, Скопје;
улоги: Тажниот клоун, Булунмуш („Трагачи по виножитото“, 1998); Муслихидин-ага („Лудиот Ибрахим“,
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1999); Новинар („Р.Р.Р.“, 1999); Дорант („Искрените“,
2002); Хемон, синот на Креон („Антигона“, 2002); Роберто („Малечката“, 2003).
ШАБАН, Ерџан – дете актер ангажирано во проект. Улоги: Синот на Магдаф („Магбет“, 1988); Дете („Белото
Циганче“, 1989); Син на Полифон („Смртта на Питија“,
1992); Тото („Ардел или Маргарита“, 1992); Јаничар
(„Ве молиме, не допирајте“, 1993); Дете („Тетовирани
души“, 1994).
ШАБАН, Наџи – актер. Улоги: Младен („Бошко Буха“,
1978); Војник на Хасан-ага („Хасанагиница“, 1979); Полицаец, цивил („Рацин“, 1979); Танасие Димитриевиќ
(„Ужалена фамилија“, 1979); („Игра на гатанките“,
1979); Султанот („Аладин и волшебната ламба“, 1980);
Офицерот („Аргатот Симан“, 1981); Банан („Опачко“,
1982); Бекир, момче („Мемет“, 1982); Пејџ („Веселите
жени виндзорски“, 1982); Рустем Чакалот („Балада за
Али од Кешан“, 1982); („И борец и победник“, 1982);
Боксер („Дамоклов меч“, 1983); Дебелко („Мачорот
во чизми“, 1983); Жената на Фарфур („Слуги“, 1983);
Кочо („Папучар“, 1983); Гостилничарот („Алиш“, 1984);
Командантот („Богомилска балада“, 1984); Мемет, вујко на Намуз („Мостот на честа“, 1984); Првиот човек
(„Лудата Емина“, 1984); Заим („Проклета авлија“,
1985); Индијанецот Џо („Том Соер“, 1985); Правник
(„Чешел“, 1985); Тој 1 („Рашела“, 1985); Иван Кузмич
Шпекин, управник на поштата („Ревизор“, 1985); Виктор („Јерма“, 1986); Оскар Донован („Пипа-Ритам“,
1986); Поштарот („Малите големи љубови“, 1986);
Сава Савиќ („Протекција“, 1986); Берберот Хасан
(„Хурмуз и нејзините седум мажи“, 1987); Желка („Капетан Џон Пиплфокс“, 1987); („Коштана“, 1987); Апо
(„Женички“, 1988); Банко („Магбет“, 1988); Мансур
(„Дневник на стравот“, 1988); Дебелиот принц, старица („Кавкаски круг со креда“, 1989); Алберт („Клементовиот пад“, 1989); Демир („Белото Циганче“,
1989); Затвореник („Живко што живее, не живее“,
1990); Генерал („Ардел или Маргарита“, 1992);
Менекеј („Смртта на Питија“, 1992); („Зошто“, 1992);
(„Орхан“, 1992); Екмељ, Балтаџи („Ве молиме, не
допирајте“, 1993); Директор на филхармонија,
Хорацио, Книжар, Камерман („Шабан спасител на
татковината“, 1993); Телохранител („Хеликоптер“,
1993); Кајгана („Женидба“, 1994); Пашата („Ќелавиот
Мехмет“, 1994); Телохранител („Тетовирани души“,
1994); Душко („Надвор од колосек“, 1997); Магаре
(„Луна парк“, 1997); Актерот („Идиот“, 1998); Мустафаага („Лудиот Ибрахим“, 1999); Наум Бродски („Р.Р.Р.“,
1999); Питу („Мемоарите на Сара Бернард“, 1999);
Попот Милош („Бунт во домот за старци“, 2001);
Феудалец („Весели приказни, 2001); Мажот Курназовски („Министерот и јас“, 2002); Трет делегат („Куќа
на граница“, 2002); Ефруз („Замижувам за да сработам“, 2003); Фазил, доктор („Аман да не чуе жена ми“,
2003); („Просидба“, 2003); Таткото („Гилгамеш“, 2004);
(„Женички“, 2008); („Леонс и Лена“, 2008); („Ромео и
Јулија“, 2008); соработник на режисерот во
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„Кавкаски круг со креда“ (1989) и во „Живко што
живее, не живее“ (1990).
ШАБАНИ, Аида – пијано-илустрација во „Кавкаски круг
со креда“ (1989).
ШАКИР, Шефки – сценска техника во „Некој друг“ (2000)
и сценски работник во „Дон Жуан“ (2000).
ШАНДИЛ, Садик – aвтор на „Хурмуз и нејзините седум
мажи“ (1987).
ШАПКАЛИСКА, Ана – драматург на „Надвор од колосек“ (1997).
ШАХИЌИ, Мухарем – актер. Улоги: Курто („Коштана“,
1957); Немиот евнух („Шахот-штрк“, 1961); Хафиз („Тахир и Зухра“, 1962); цигански кмет („Коштана“, 1962);
Курто, цигански пандур („Коштана“, 1965); Курто, цигански кмет („Коштана“, 1967); Сенатор, Офицер, Војник („Отело“, 1973).
ШЕКСПИР, Вилијам – автор на „Дванаесеттата ноќ“
(1966), „Отело“ (1973), „Веселите жени виндзорски“
(1982), „Магбет“ (1988), „Хамлет“ во „Кралот Хамлет“
(1995), „Бура“ (2004), „Тимон од Атина“ (2005), „Ромео
и Јулија“ (2008).
ШЕФКЕТ, Емрула – статист. Момокот („Протекција“,
1986); сценска техника во „Некој друг“ (2000) и сценски работник во „Дон Жуан“ (2000).
ШЕХУ, Башким – избор на музиката во „Слугинки“
(1989) и „Зошто“ (1992) и композитор во „Дневник на
стравот“ (1988).
ШИК, Ајтен (31 декември 1938, Скопје) – актерка. Се вработила како суфлер во Турската драма при Театарот
на народностите во 1953 година. Постепено почнала да игра помали, а потоа и поголеми улоги. Во
1965 година заминува во Република Турција, каде
што станува член на Операта при Државниот театар во Анкара. На сцената на Турската драма при
Театарот на народностите настапила во следниве
улоги: Стана („Коштана“, 1953 и 1954); Белиот елен
(„Белиот елен“, 1955); („Заеднички стан“, 1955); Квеј

Лан („Источен ветер – западен ветер“ („Квеј Лан“),
1955); Месуде, дадилка на Зубејде („Бисерни солзи“,
1956); Стана („Коштана“, 1956); („Празна колевка“,
1956); Стана, ќерката на Хаџи Тома („Коштана“,
1957); Зелиха („Алиш“, 1958); Зона („Зона
Замфирова“, 1958); Стана, ќерката на Хаџи Тома
(„Коштана“, 1958); („Источен ветер – западен ветер“
(„Квеј-Лан“) 1958); („Кула вавилонска“, 1959);
Марија, ќерка на Луце од првиот брак („Светилник“,
1960); („Нашиот ревизор“, 1960); „Кула вавилонска“
(1960); Принцезата Луса („Шахот-штрк“, 1961); Сул
Зубејде („Бисерни солзи“, 1961); („Златен песок“,
1961); Зелиха, ќерка на судијата од Серез („Алиш“,
1962); Зухра, ќерка на Емирот („Тахир и Зухра“,
1962); Стана („Коштана“, 1962); Ханка, жена на Сејдо
(„Ханка“, 1962); Анѓа, жената на Јеротие („Сомнително лице“, 1963); Царица („Царевата нова
облека“, 1963); била суфлер во „Големите срца“
(1954). Награди: Награда за актерско остварување
на Друштвото на драмските уметници на
Македонија, за улогата на Марта во претставата
„Светилник“ (1960).
ШИРОЛА, Младен – автор на „Волшебната флејта“ (1959
и 1969), „Златно јајце“ (1965) и „Долгиот, Долгогледиот и Мешко“ (1968).
ШПИРИ, Јохана – автор на „Хајди“ (1968 и 1977).
ШУКАРОВА, Искра кореограф на „Цар Едип“ (2004).
ШУТЕВСКА, Сања – кореограф на „Дон Жуан“ (2000),
„Бунт во домот за старци“ (2001) и на „Аман да не чуе
жена ми“ (2003).
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