ПРОГРАМА
27 мај | 20 часот
Одиграни претстави по повод 70 години НУ МНТ
Народен театар, Битола - „Каренина made in Macedonia“ од авторот
Венко Андоновски, во режија на Дејан Пројковски || Театар „Комедија“ „Лисистрата“, автор Аристофан, во режија на Наташа Поплавска || Народен
театар Штип - „Лулка“ според мотиви од народното творештво во режија на
Андреј Цветановски || Театар „Ј. Х. Џинот“, Велес - „Приказни од 6 кат“ според
раскази од Драги Михајловски, во режија на Дејан Дамјановски || Турски
театар - „Сон на летната ноќ“ од Вилијам Шекспир, во режија на Александар
Поповски || Албански театар - „Предавање“, од Мартин Мекдона, во режија на
Ќендрим Ријани || Народен театар, Прилеп - „Сон на летната ноќ“ од Вилијам
Шекспир, во режија на Нела Витошевиќ || Народен театар Охрид – „Детектор
за лаги“ од Василиј Сигарев, во режија на Ненад Витанов и Драмски театар
– „Живот во тесни чевли“ од авторот Душан Ковачевиќ, во режија на Ненад
Витанов.
Productions Performed on the Occasion of
the 70th Anniversary of Macedonian National Theatre, Skopje
Karenina Made in Macedonia by Venko Andonovski, directed by Dejan Projkovski
- National Theatre, Bitola || Lisistrata by Aristophanes, directed by Natasha
Poplavska - Comedy Theater, Skopje || Cradle with folklore motifs, directed by
Andrej Cvetanovski - Stip National Theatre || The Stories from the Sixth Floor by
Dragi Mihajlovski, directed by Dejan Damjanovski - “Jordan Hadzi-Konstantinov
– Dzinot” Theatre, Veles || Midsummer Night’s Dream by William Shakespeare,
directed by Aleksandar Popovski - Turkish Theatre – Skopje || A Behanding in
Spokane by Martin McDonough, directed by Kjendrim Rijani - Albanian Theatre –
Skopje || Midsummer Night’s Dream by William Shakespeare, directed by Nela
Vitoshevikj - National Theatre – Prilep || Lie Detector by Vassily Sigarev, directed by
Nenad Vitanov - Ohrid National Theatre || Life in Tight Shoes by Dusan Kovacevic,
directed by Nenad Vitanov - Drama Theatre Skopje

Театар „Софија“ од Софија, Р. Бугарија

„ЅВОНАРОТ НА БОГОРОДИЧНАТА ЦРКВА ВО ПАРИЗ“
2 јуни | 20 часот

Национален театар од Будимпешта, Р. Унгарија

„СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ“
5 јуни|20 часот

Народно позориште од Белград, Р. Србија

„БЕЛО КАФЕ“

6 јуни|20 часот

Фестивал ФИАТ од Подгорица и „Град театар“ од Будва, Р. Црна Гора

„ТРИ СЕСТРИ“

8 јуни|20 часот

Турски државен театар од Истанбул, Р. Турција

„КОГА ОВА БИ БИЛО ФИЛМ“
20 јуни|20 часот

Државen драмски театар „Коте Марџанишвили“, Тбилиси Р. Грузија
и Театарска фондација „Емилија Ромања“ од Модена Р. Италија

„ДНЕВНИКОТ НА ЛУДИОТ“
ПРЕМИЕРА

Македонски народен театар, Скопје и
Македонска опера и балет, Скопје, Р. Македонија

„ЧИКАГО“

„ЅВОНАРОТ НА БОГОРОДИЧНАТА ЦРКВА ВО ПАРИЗ“
ТЕАТАР „СОФИЈА“ ОД СОФИЈА, Р. БУГАРИЈА

27 MAJ || 20 ЧАСОТ

„Ѕвонарот на Богородичната црква во Париз“ е драмска поезија за човековата индивидуалност. Во предговорот на збирката поезија „Контемплации“,
Виктор Иго напиша: „Тука е раскажана една човечка судбина, ден по ден. Но
тоа ли е животот на еден човек? Да, но, тој му припаѓа и на другите. Никој од
нас ја нема таа чест да поседува живот што е само негов.“
„Ѕвонарот на Богородичната црква во Париз“ е роман инспириран од духот
на романтизмот. Во него има од сè по малку: верба во доброто, восхит од убавината, вечната борба меѓу доброто и злото, но и меѓу убавото и грдото, потоа
копнеж по среќата, восхит од силата и превласт на чувствата над разумот. Според романот на Иго, судбината игра мошне голема улога во животот на луѓето,
но сепак постои простор и за изразување на слободната волја.

Автор:
Виктор Иго
Режисер и избор на музика:
Лилија Абаџиева
Драматург:
Димитар Стојанович
Сценограф и костимограф:
Васил Абаџиев
Времетраењe:
140 минути

Лилија Абаџиева е родена во Софија, Р. Бугарија. Во 1998 година, магистрирала театарска режија на Националната академија за театарска и
филмска уметност, исто така, во Софија. Предава,
исто така, и на Универзитетот во Келн.
Режира филмски и театарски продукции во источна и централна Европа повеќе од десет години.
Поголем број од овие продукции се реинтерпретација на Шекспировите трагедии меѓу кои: „Отело“,
„Хамлет“, „Ромео и Џулиета“, „Танте за кукуригу“,
потоа „Ревизор“ од Гогољ, „Страдањата на младиот
Вертер“ од Гете, „Чекајќи го Годо“ од Бекет итн. Нејзината авангардна работа е неконвенционална и

контроверзна.
Абаџиева има учествувано на меѓународни фестивали во разни земји.
Меѓу останатите награди, таа ја доби и наградата од Министерството за култура на Р. Бугарија за развој и ширење на бугарската култура, а во 2006 година,
Бугарскиот национален театар ѝ ја додели наградата за најдобра претстава за
„Отело“. За нејзините продукции таа е наградувана во Египет, Македонија и
Русија.

Играат:
Пламен Манасиев, Калин Врачански, Јулијан Миланов, Мартин Ѓуров,
Николај Антонов, Росен Белов, Николај Варбанов, Јулијан Рачков, Михаил Милчев, Антон Глигоров, Николај Димитров, Симона Халачева, Јорданка Љубенова, Маја Остоич, студенти од Театарскиот колеџ „Љубен Гројс“

„СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ“
НАЦИОНАЛЕН ТЕАТАР „НЕМЗЕТИ СИНХАЗ“ ОД
БУДИМПЕШТА, Р. УНГАРИЈА

02 ЈУН || 20 ЧАСОТ

„Сон на летната ноќ“, една од најпознатите драми на Шекспир, зборува за
необичната врска помеѓу сонот и јавето. Најчесто се игра како лесна и весела
бајка во која се испреплетуваат комични елементи и експлицитна сексуалност.
Маѓепсани од љубовта и љубоморните богови, ликовите талкаат низ шумата,
но на крајот сите си го наоѓаат својот партнер. Според грузискиот режисер
Давид Доjашвили, ова толкување се однесува само на површинскиот текст и
не го опфаќа подлабокото значење на драмата. Остриот хумор и лежерното
расположение играат важна улога во претставата на Националниот театар од
Унгарија, но тоа важи само кога е присутна моќната драма на променливите
чувства, желби и разочарувања, т.е. темната страна на човекот.

Автор: Вилијам Шекспир
Режисер: Давид Доjашвили
Костимограф: Роза Банки
Драматург: Андрас Козма
Времетраење: 180 минути со пауза и
превод на македонски јазик

Давид Дојашвили е роден во Тбилиси. Дипломирал на Државниот институт
„Руставели“ во Тбилиси. Режира претстави во театри не само во Тбилиси, туку
и надвор од границите на Грузија. Негови познати продукции се: „Дрво“ од М.
Дојашвили, „Мадам Бовари“ од Г. Флобер, „Три сестри“ од А. Чехов, „Саломе“
од О. Вајлд. Тој, исто така, ги има режирано и „Сон на летната ноќ“ од В. Шекспир во Кралскиот национален театар во Лондон и „Искушение“ од А. Милер
во театарот „Плејхаус“ во Лидз, Велика Британија.
Во 2000 година, за првпат режира опера, и тоа „Лучија од Ламермур“ од
Г. Доницети за театарот „Марински“. Неодамна стана уметнички директор на
Државниот музички и драмски театар „Васо Абашидзе“ во Тбилиси.

Играат:
Ото Хорват Лајош, Естер Наѓ-Калоци, Денеш Фаркаш, Ласло Тот, Тибор
Фехер, Бенце Маќаши, Камила Фаќол, Каќа Томпо, Габор Ревицки, Атила
Криштан, Јожеф Сарваш, Адам Шнел, Јожеф Варга, Јожеф Рац

Автор:
Александар Поповиќ
Режисер:
Милан Нешковиќ
Адаптација:
Милан Нешковиќ,
Молина Удовички-Фотез
Драматург:
Молина Удовички-Фотез

05 ЈУН || 20 ЧАСОТ

Времетраење:
140 минути

„БЕЛО КАФЕ“
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ОД БЕЛГРАД, Р. СРБИЈА
Драмата на Александар Поповиќ „Бело кафе“ наведува на помислата дека
театарскиот концепт на овој угледен автор се менува во најновиот период на
создавање. Меѓутоа, оваа помисла, може да се прифати само условно.
Сите шест ликови во „Бело кафе“ имаат потреба да го објаснат не само
она што го чувствуваат како интимно прашање или дилема, туку и сè она што
се случува, сè она што некогаш се случувало, или она што ќе се случува во
иднина.
Јунаците на Поповиќ се создадени од противречност, тие се сакаат и се
мразат, уживаат и се презираат, бегаат едни од други за да се навредуваат,
тие се верници и неверници, сигурни и несигурни, тие се составени од доблести и недостатоци на обичните луѓе. За волја на вистината неговите јунаци патат и кога се радуваат, и се смеат кога животот ги потиснува. Но сепак
нивната главна доблест е страствената виталност која им овозможува да ги
преживеат сите општествени процеси, промени, кризи, расколи и од сето тоа
да излезат користејќи ја нивната итрина како сопствен клуч. Поради тоа „Бело
кафе“ може да се нарече драма на умешноста на преживувањето...
Милан Нешковиќ e роден 1985 година во Ваљево. Дипломирал театарска
режија на Факултетот за драмски уметност. Ова му е четиринаесетта театарска претстава, тринаесетта по делата на српските писатели и втора во Народно позориште во Белград. Претставите во негова режија освоиле повеќе од
триесет награди на разни фестивали.
Покрај театарот тој се бави со повеќе работи во полето на културата. Еден
е од основачите на „Миксер“ фестивалот, најголемиот фестивал на иновативност и креативност на Балканот. Долгогодишен креативен директор е на фестивалот „Кустендорф“ во организација на познатиот режисер Емир Кустурица
на кој воедно и му асистирал на новиот филм под име „На млечниот пат“.

Играат:
Бранко Видаковиќ, Олга Одановиќ, Павле Јериниќ, Вања Ејдус
Ненад Стојменовиќ, Нада Шаргин, Предраг Ејдус, Небојша Бабиќ

06 ЈУН || 20 ЧАСОТ

„ТРИ СЕСТРИ“
ФЕСТИВАЛ ФИАТ ОД ПОДГОРИЦА,
„ГРАД ТЕАТАР“ ОД БУДВА, Р. ЦРНА ГОРА
„Може да се каже дека ова е претстава за невозможноста на љубовта, но
и за недофатливите, минливи задоволства кои ја вклучуваат потрагата по неа,
без која нашите животи на оваа планета би биле празни и јалови. Покрај темата за љубовта, претставата копа и по теренот на општествените односи,
како последица на крупните политички промени. Вкупно гледано, овие „Три
сестри“ имаат слоевито значење кое нè предизвикува на поетско-филозовски
истражувања, на соочување со мислите за постоењето и страдањето, за важноста на работата, за осаменоста и нејзиното надминување, за влијанието
на судбината, како и за можноста таа да стане посилна со својата упорност“.
Ана Тасиќ
Ана Вукотиќ е родена во Подгорица, 1977 година. Дипломирала театарска режија на Факултетот за драмски уметности во Цетиње. Во продукција на
Црногорското народно позориште, каде што е вработена, ги режирала: „Бјути
квин“ од Мартин МекДона, „Смртни гревови“ од Феликс Митерер, „Дон Жуан“
од Молиер, „Вера, љубов, надеж“ од Е. фон Хорват, „Рибарски караници“ од К.
Голдони, „Четвртата сестра“ од Ј. Гловацки.
Првите театарски искуства ги стекнала на фестивалите „ФЈАТ“ и „ФИАТ“.
Од 2013 год. е директор на фестивалот „ФИАТ“. Во продукција на театарот ЦУГ
ја режирала претставата „Приказна од зоолошката градина“ од Е. Олби, а во
копродукција со „Град театар“ од Будва, ја постави претставата „Три сестри“
од А. Чехов.
Добитничка е на многу награди, меѓу кои и наградата за најдобра претстава, режија, визуелни ефекти, машка и женска улога за претставата „Смртни
гревови“ на Првиот фестивал на Црногорскиот театар (2007) и наградата „Дон
Кихот“ за најдобра претстава во целост на Меѓународниот фестивал „Славија
фест-2005“ во Белград за претставата „Бјути квин“.
Слободан Милатовиќ е роден во Никшиќ, 1952 год. Режирал повеќе од 70
театарски претстави. Основач е на театарот „ДОДЕСТ“, 25 години негов уметнички директор каде што ги режирал повеќето претстави. Од нив, ќе ги издвоиме: „Крале Марко Суперстар“, „Окованиот Прометеј“, „Госпоѓица Јулија“,
„д-р Вукашин Марковиќ“, „Одделение за колективна психотерапија“, „Горски
венец“, „Хамлет“, „Модна ревија“.
Има режирано претстави и во ЦНП, Краљевско позориште Зетски дом - Цетиње и Културен центар, Котор. Работел во Градското позориште Подгорица,
театарот во Никшиќ, театарот „Култ“ во Белград, „Барски летопис“, театарот „Р.
Д.“ и многу други неформални театарски трупи. Учествувал на многу меѓународни и регионални фестивали. Добитник е на повеќе меѓународни театарски
награди.
Направил повеќе од триесет театарски адаптации и напишал драмски текстови. Основач е на неколку театарски фестивали: „ФЈАТ“, „ФИАТ“, „Барски летопис“, „Подгоричко лето“, Фестивал на актерите во Никшиќ, Фестивалот „Теута“ во Котор. Основач и претседател е на фондацијата „Монтенегро Мобил Арт“
и главен уредник на магазинот за култура „Мобил Арт“. Во 2014 год. заедно
со Ана Вукотиќ ја режира претставата „Три сестри“ од А. П. Чехов во копродукција со ФИАТ и Меѓународниот фестивал „Град Театар“ Будва.
Моментално работи како слободен уметник.

Автор:
Антон Павлович Чехов
Адаптација и режија:
Ана Вукотиќ
Слободан Милатовиќ
Кореограф:
Соња Вукичевиќ
Музика:
Иван Маровиќ
Костимограф:
Лина Лековиќ
Фотограф:
Душко Миљаниќ
Времетраење:
75 минути

Играат:
Бојана Малиновска, Јулија Милачиќ, Ана Вучковиќ, Момо Пиќуриќ,
Дејан Иваниќ, Зоран Вујовиќ, Милош Пејовиќ, Петар Новаковиќ,
Јован Кривокапиќ, Иван Марковиќ

„КОГА ОВА БИ БИЛО ФИЛМ“
ТУРСКИОТ ДРЖАВЕН ТЕАТАР
ОД ИСТАНБУЛ, Р. ТУРЦИЈА

08 ЈУН || 20 ЧАСОТ

Југославија... Насекаде војна. Босна и Херцеговина стана независна држава по одржаниот референдум на 3 март 1992 година, по распадот на поранешна Југославија. Сараево е под опсада. Наскоро ќе снема струја и телефоните ќе бидат исклучени. Прекрасната земја Југославија е осамена планета и
нејзината врска со светот од ден на ден се намалува.
Семејството Зирич се обидува да најде смисла во сè она што се случува.
Таткото Ибро, пензиониран диспечер, е згрозен од светот, така што не излегува од дома и не сака да знае што се случува надвор. Тој живее во свој свет
во темната соба. И живее со спомените. Нема никаква надеж за иднината.
Мајката Есма го издржува семејството шиејќи. Тетката Индира сака да го почне животот одново и планира да оди во Индија. Синот го продолжува својот
живот и покрај војната и опсадата. Тој секојдневно оди на проби со неговиот
бенд и претставува некаква врска помеѓу домот и улицата. Душан, нивниот
единствен пријател и сосед, мора да го напушти градот и да се пресели во
Србија.
Ова е војна што прави најблиската личност да ти стане толку далечна.
Кога ова би било само филм!
Во тој случај, којзнае како би изгледала реалноста?

Автор:
Алмир Имширевич
Режисер:
Билге Емин
Сценограф:
Нуретин Озкону
Костимограф:
Налан Алајли
Светло-мајстор:
Серхат Акин
Автор на музиката:
Чагри Беклен
Времетраење:
70 минути

Билге Емин е родена во Скопје, 1976 година. Има дипломирано на Факултетот за комуникации, на катедрата за новинарство на Универзитетот во Анкара во 2000 година, а магистрирала на Институтот за социјални науки, на
катедра за радио, телевизија и филм. Во 2014 г., ги завршува магистерските
студии на Факултетот за драмски уметности при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, поточно на катедрата за театарска режија.
Има работено на првото (2004), второто
(2005) и третото (2006) издание на Меѓународниот театарски фестивал во Истанбул. Во периодот
од 2004-2010 година, била вклучена во Одделот
за меѓународни односи во театарските куќи во
Истанбул. Има преведено голем број драми од
сите балкански јазици на турски. Некои од тие
преводи режирани во Турција се: „Живот во тесни чевли“ и „Генерална проба за самоубиство“
од авторот Душан Ковачевиќ, „Празен град“ од
Дејан Дуковски, „Генералот на мртвата војска“ од
Исмаил Кадаре итн.
За преводот на „Генерална проба за самоубиство“ доби награда за најдобар преведувач на 8. издание на Театарски
награди во 2010 г.

Играат:
Бурак Шентурк, Мине Туфекчиоглу, Бурак Алтај, Ѓонен Ајкач,
Бариш Багџи, Берк Сезенлер, Емре Јешилоз

ДНЕВНИКОТ НА ЛУДИОТ
ДРЖАВНИОТ ДРАМСКИ ТЕАТАР
„КОТЕ МАРЏАНИШВИЛИ“ ОД ТБИЛИСИ, Р. ГРУЗИЈА
ТЕАТАРСКАТА ФОНДАЦИЈА
„ЕМИЛИЈА РОМАЊА“ ОД МОДЕНА Р. ИТАЛИЈА

20.ЈУН. || 20 ЧАСОТ

…Лакејот ја отвора вратата од кочијата и таа излетува како мала птичка…
Кога Попришкин почнува да верува дека ќе го наследи престолот во Шпанија, сè се средува во неговата глава. Тој наоѓа слобода во лудоста. Што симболизира ова мало човече денес? Како е можно да се опстане во огромниот
свет полн со информации, настани, вести, со хиерархија за личноста како што
е Попришкин. Како може да се здобиеме со лична слобода? Може ли да ги прифатиме условите, границите, а истовремено да сонуваме за нешто големо и
поразлично или постои друг начин? Каде одиме сите ние – личностите? Постои
ли некаква паралелна слобода?

Автор:
Николај Васиљевич Гогољ
Режисер и сценограф:
Леван Цуладзе
Асистент на режисерот:
Нино Каландадзе
Адаптација на музиката:
Зураб Гаглошвили
Кореограф:
Гиорги Марганиа
Костимограф:
Нино Сургуладзе
Времетраење:
90 минути без пауза

Режисерот Леван Цуладзе е уметнички директор на Државниот драмски театар „Коте
Марџанишвили“ од 2006 година. Тој е основач
и уметнички водач на првиот независен театар во Грузија „Бејзмент театар“ (The Basement
Theatre) од 1997 година и важи за еден од
најуспешните, најкреативните, високопризнати театарски режисери, кој вистински го менува и развива театарот на најинтересен начин.
Има режирано повеќе од 40 претстави во голем број театри ширум цела Грузија.
Ги има режирано следните претстави:
„Трамвајот наречен желба“ од Тенеси Вилијамс
во Атина, Грција; „Како што милувате“ од Вилијам Шекспир на британскиот
фестивал „Глоуб ту глоуб“; „Мандолината на капетан Корели“ од Луј де Берниер
– заеднички проект на театарот „Меркјури“ од Колчестер, Велика Британија
и театарот „Коте Марџанишвили“ од Грузија; „Дон Жуан или љубов кон геометријата“ од Макс Фриш во Народниот театар во Баку, Азербејџан; „Свадбата
на Фигаро“ од Пјер Бомарше во Македонскиот народен театар, Скопје.

Играат:
Зура Берикашвили, Ника Кучава, Коко Роинишвили, Ана Григолиа,
Тамар Букникашвили, Масимо Скола, Ана Васадзе, Леонардо Лиди

ПРЕМИЕРА ||

„ЧИКАГО“
МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР СКОПЈЕ И
МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ, СКОПЈЕ,
Р. МАКЕДОНИЈА
Мјузиклот „Чикаго“ е дело на познатите творци на овој жанр: Боб Фоси,
Фред Еб и Џон Кандер кои на широката публиката ѝ станаа познати преку
антологиските филмски мјузикли „Кабаре“ и „Цел тој џез“. Мјузиклот „Чикаго“ денес предизвикува внимание ширум целиот свет, исто толку како и пред
неколку децении кога е за прв пат поставен на Бродвејската сцена. „Чикаго“
предизвика и враќање на мjузиклот како жанр на светската сцена, откако
истиот се пренесе и на филмското платно.
За првпат во Македонија се поставува лиценциран бродвејски мјузикл кој
Македонскиот народен театар го поставува во копродукција со Македонската
опера и балет. Публиката ќе може да ужива во вистински бродвејски мјузикл
во кој учество земаат безброј актери, балетски играчи, музичари и хор.
Мјузиклот „Чикаго“ го поставува режисерката Наташа Поплавска, кореограф е Олга Панго, костимограф Александар Ношпал, дизајнот на сцена и
видео е на Емил Петров, диригент е Бисера Чадловска, корептитор за пеење
Марија Димитријевиќ, а асистент-кореограф Ирена Лозинска.

МОЈОТ ТЕАТАР
ПРЕЗЕНТАЦИИ

27 мај |12 часот
Разговор со режисерката Лилија Абаџиева
2 јуни |12 часот
„Националниот театар во Европа“ со драматургот од Националниот театар,
Будимпешта, Ерно Веребеш
5 јуни |12 часот
„Музиката во театарската претстава“ со Горан Трајкоски
6 јуни |12 часот
Разговор со режисерите Ана Вукотиќ и Слободан Милатовиќ
18 јуни |12 часот
„Создавање на театарски светови“ со сценографот
Валентин Светозарев

PROGRAMМЕ

МЕМОАРИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР

COFFEE WHITE

27 May | 8 pm

Sofia Theatre, Sofia, R. Bulgaria

HUNCHBACK OF NOTRE DAME
2 June | 8 pm

“Nemzeti Színház” National Theatre, Budapest, R. Hungary

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
5 June | 8 pm

National Theatre in Belgrade, R. Serbia

8 јуни |12 часот
Разговор со Бранко Ставрев

6 June | 8 pm

ПРОМОЦИЈА НА КНИГА

THREE SISTERS

17 јуни |12 часот
Јордан Плевнеш: ДРАМИ – ПРВИТЕ ТРИНАЕСЕТ
Приредила: Јелена Лужина

ИЗЛОЖБИ

27 мај | 19.30 часот - Изложба - С. И. Виткиевич - Виткаци (1885-1939)
во соработка со Амбасадата на Р. Полска
17 јуни | 19.30 часот Изложба на театарски плакати – Сергеј Светозарев

ФЕСТИВАЛСКИ КЛУБ

Секоја вечер ќе биде отворен фестивалскиот клуб каде што ќе може да се
дружат и забавуваат публиката и учесниците.

FIAT Festival, Podgorica and Budva Theatre City, R. Montenegro

8 June | 8 pm

Istanbul State Theatre, R. Turkey

IF THIS WAS A MOVIE
20 June | 8 pm

“Kote Marjanishvili” National Theatre, Tbilisi, R. Georgia and
“Emilia Romagna” Theatre Foundation, Modena, R. Italy

DIARY OF A MADMAN
PREMIERE

Macedonian National Theatre, Skopje and
Macedonian Opera and Ballet, Skopje, R. Macedonia

CHICAGO THE MUSICAL

27 MAY || 20 PM

Author:
Victor Hugo
Director:
Lilia Abadjieva
Musical Atmosphere:
Lilia Abadjieva
Dramatization:
Dimitar Stojanovic
Set & Costume Designer:
Vasil Abadjiev

HUNCHBACK OF NOTRE DAME
SOFIA THEATRE, SOFIA, R. BULGARIA

Duration:
140 minutes

Hunchback of Notre Dame is a dramatic poetry about human individuality. In
the preface to The Contemplations, Victor Hugo wrote: “This is a story of a human
life, day after day. But is it about the life of only one person? Yes, but it also
belongs to other people. None of us has the honour to live a life of our own. My life
is yours; you experience what I do; we share the same destiny.”
Hunchback of Notre Dame is a novel inspired by the spirit of Romanticism.
It has a little bit of everything: faith in all good things, delight in beauty, conflict
arising from duality of good versus evil and beauty versus ugliness, longing for
happiness, admiration for the power, and supremacy of feelings over reason.
Hugo acknowledges that fate plays a powerful role in the novel, but implies
that free will is possible.
Lilia Abadjieva was born in Sofia, R. Bulgaria. In
1998, she was awarded a Master’s Degree in Theatre Directing by the National Academy of Theatre and
Film Arts in Sofia. She teaches at the University of
Cologne.
She has been directing film and theatre productions in Eastern and Central Europe for more than
ten years. Many of these productions were re-interpretations of Shakespearian tragedies. Her productions include: Shakespeare’s Othello, Hamlet,
Romeo and Juliet and Measure for Measure, Gogol’s
The Government Inspector, Goethe’s The Sorrows of
Young Werther and Beckett’s Waiting for Godot. Her avant-garde work is unconventional and controversial.
Abadjieva has taken part in international festivals in various countries.
Amongst other awards, she received an award from the Ministry of Culture
of Bulgaria for developing and disseminating Bulgarian culture, and in 2006 she
won the Union of Bulgarian Artist‘s award for the best play of the season for her
production of Othello for the Bulgarian National Theatre. She also received awards
for productions in Egypt, Macedonia and Russia.

Cast:
Plamen Manasiev, Kalin Vrachanski, Juli Malinov, Martin Gyaourov, Nikolay
Antonov, Rosen Belov, Nikolay Varbanov, Julian Rachkov, Michail Miltchev,
Anton Grigorov, Nikolay Dimitrov, Simona Halacheva, Yordanka Lyubenova,
Maya Ostojic, Students from “Luben Groys” Theatre College

Author:
William Shakespeare
Director & Set Designer:
David Doiashvili
Costume Designer:
Róza Bánki
Dramaturge:
András Kozma

02 JUNE || 20 PM

Duration: 180 minutes with
intermissions and Macedonian
subtitle

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
NEMZETI SZÍNHÁZ NATIONAL THEATRE,
BUDAPEST, R. HUNGARY
A Midsummer Night’s Dream, one of Shakespeare’s most popular plays, is
about the unusual relationship between dream and reality. The play is often
performed as if it were a light, cheerful fairytale in which comedy mingles with a
bit of lewd sexuality. Humans smitten by love and jealous gods wander through a
dreamlike forest, but in the end everyone finds his or her match. According to the
Georgian director David Doiashvili, this interpretation touches only the surface of
the text and fails to capture the deeper significance of the drama. Blunt humor
and gentle joviality play an important role in this production by the Hungarian
National Theatre, but this only works when the powerful drama of ever-shifting
human sentiment, desire, and disappointment, the darker side of our existence,
is also there.
David Doiashvili was born in Tbilisi. Graduated from the Rustaveli State
Institute in Tbilisi (studio of M. Tumanishvili). He works as a stage director in
many theatres in Tbilisi and abroad. His productions include Tree by M. Doiashvili,
Madame Bovary by G. Flaubert; Three Sisters by A. Chekhov; Salomè by O. Wilde.
He also staged A Midsummer Night´s Dream by W. Shakespeare in the Royal
National Theatre in London and The Crucible by A. Miller in the Playhouse Theatre
in Leeds, Great Britain. The production of Lucia di Lammermoor is his first work
for an opera company.
His work for the Mariinsky Theatre was G. Donizetti´s Lucia di Lammermoor
(2000). Currently, he is the artistic director of “Vaso Abashidze” Music and Drama
Theatre in Tbilisi.

Cast:
Ottó Horváth Lajos, Nagy-Kálózy Eszter, Farkas Dénes, Tóth László, Fehér
Tibor, Mátyássy Bence, Fátyol Kamilla, Tompos Kátya, Reviczky Gábor,
Kristán Attila, Szarvas József, Schnell Ádám, Varga József, Rácz József

Playwright:
Alexandar Popovic
Director:
Milan Neskovic
Adaptation done by
Milan Neskovic
Molina Udovicki-Fotez
Dramaturge:
Molina Udovicki-Fotez

05 JUNE || 20 PM

Duration:
140 minutes

COFFEE WHITE
NATIONAL THEATRE IN BELGRADE, R. SERBIA
Aleksandar Popović’s new play Coffee White makes us think that the renowned
author’s individual theatre concept has been altered lately. The thought, however,
can be taken only provisionally. It is certain that Popović’s piece shows a more
concrete composition of the plot, but it is also true that all other characteristics of
his dramaturgy remained unchanged. The six characters in Coffee White have the
need to explain not only what they feel like a private issue or a dilemma, but also
everything that has been going on, everything that happened in the past, or that
will happen and to comment on it. Popović’s characters are made of conflicting
material; they love and hate each other, they respect and despise each other,
leave each other only to come back eagerly, they are believers and disbelievers,
trustworthy and unreliable; namely, they are made of virtues and flaws of normal
people. The truth is that Popović’s characters suffer even when they are joyous,
they laugh when life gives them trouble. However, it seems that their main trait is
the passionate vitality that enables them to survive all social processes, changes,
crises and separations and go beyond them by using their own brains. Therefore,
Coffee White could be assessed as a play on skilful survival and praise to vitality…
Milan Neskovic was born in Valjevo, 1985. He graduated from the Faculty of
Dramatic Arts with a degree in theatre directing. This is his fourteenth production,
thirteenth written by Serbian author and second one staged in National Theatre
in Belgrade. He has received more than thirty awards as part of various festivals.
Besides staging productions, he‘s also very active in the field of culture. He‘s
a cofounder of Mixer Festival, one of the largest regional events of creativity
and innovation, and a Creative Director of Kustendorf Film and Music Festival,
organized by the renowned director Emir Kusturica, in whose latest film Along the
Milky Way.

Cast:
Branko Vidaković, Olga Odanović, Pavle Jerinić, Vanјa Ejdus, Nenad
Stojmenović, Nada Šargin, Predrag Ejdus, Nebojša Babić

06 JUNE || 20 PM

THREE SISTERS
FIAT FESTIVAL, PODGORICA,
BUDVA THEATRE CITY, R. MONTENEGRO
„This play explores the seeming impossibility of love while enjoying unreachable
and fleeting pleasures. Life is empty without love and everything is futile. Besides
love, the play digs into the field of social relations as a result of major political
changes. In brief, The Three Sisters has been created on multi-layer principle
which forces us to do a research on poetic and philosophical elements, try to
understand the purpose of our existence and suffering, the importance of work,
how to deal with loneliness, the role of fate in our lives and the ability to become
mentally and emotionally strong, but only through persistence.“
Ana Tasic
Ana Vukotic was born in Podgorica, 1977. After graduating from the Faculty of
Dramatic Arts, Cetinje, she joined Montenegrin National Theatre where she has
staged numerous productions, including The Beauty Queen by Martin McDonagh,
Deadly Sins by Felix Mitterer, Don Juan by Moliere, Faith, Hope, and Charity by E.
von Horvath, Fishermen‘s Quarrels by C. Goldoni, The Fourth Sister by J. Glovatsky.
Having gained her first theatrical experience at FIAT - Festival of International
Alternative Theatre, she‘s been the festival director since 2013.
She has also directed productions in other Montenegrin theatres, such as CUG
Theatre, where she staged Zoo Story E. Olby, and Budva Theatre City where she
directed.
Three Sisters by A. Chekhov together with Slobodan Milatovic as part of the
International Theatre Festival.
She‘s received awards for her productions, such as the Best Director Award,
the Best Play Award, Best Visual Effects Award, Best Actor & Best Actress Award
for the show Deadly Sins at the first edition of the Festival of Montenegrin National
Theatre (2007) and Best Performance for the show The Beauty Queen at the
International Theatre Festival Slavija in Belgrade (2005).
Slobodan Milatović (Niksic, 1952) has staged over 70 theatrical performances.
His productions include Marko Kraljevic Superstar, Prometheus Bound, Miss Julie,
Department of Collective Psychotherapy, The Mountain Wreath, Hamlet, Fashion
Show, most of them staged in DODEST Theatre, where he has worked as an
Artistic Director for 25 years.
He has also staged productions for Montenegrin National Theatre, Montenegrin
Royal Theatre „Zetski Dom“ and Cultural Centre of Kotor. He has worked for City
Theatre of Podgorica, Theatre of Niksic, Cult Theatre in Belgrade, the Bar Chronicle,
R. D. Theater and many other informal theatre companies. Having participated
in many international and regional festivals, he has won several international
theatre awards.
He made over thirty theatrical adaptations, wrote dramatic texts and founded
several theatre festivals: FJAT, FIAT, The Bar Chronicle, Cultural Summer of
Podgorica, International Festival of Actors in Niksic, Teuta Festival in Kotor. He‘s the
founder, president and chief culture editor of Montenegro Mobil Art Foundation. In
2014, he directed Three Sisters by A. Chekhov with Ana Vukotic in coproduction
with FIAT and Budva Theatre City Festival.
Currently, he‘s a successful freelance artist.

Author:
Anton Chekhov
Adapted and Directed by
Ana Vukotic
Slobodan Milatovic
Choreographer:
Sonja Vukicevic
Choice of Music done by
Ivan Marovic
Costume Designer:
Lina Lekovic
Photograph:
Dusko Miljanic
Duration:
75 minutes

Cast:
Bojana Malinovska, Julija Milacic, Ana Vuckovic, Momo Pikjuric, Dejan
Ivanic, Zoran Vujovic , Milosh Pejovic, Petar Novakovic, Jovan Krivokapic,
Ivan Markovic

08 JUNE || 20 PM

IF THIS WAS A MOVIE
ISTANBUL STATE THEATRE, R. TURKEY
Yugoslavia… The war’s going on in almost all parts of the country. Bosnia and
Herzegovina declares independence after the referendum on 3 March 1992, upon
Yugoslavia’s disintegration. Sarajevo is under siege. There’ll be telephone and
power cuts soon. The beautiful country’s connection with the world is cut off day
by day. Yugoslavia’s like a lonely planet.
Ziric family tries to make sense of what is going on. Father Ibro, a retired
dispatcher, is too much full of resentment. He doesn’t go out at all. His whole
world is his own dark room. He still lives in his past having lost hope for a better
future. Mother Esma continues to sew. She has to work hard to support her family.
Aunt Indira wants to begin a new life, to start from scratch. Therefore, she plans to
move to India. Sicne their son continues his life in spite of the war, practicing with
his band every day, he is a kind of link between home and street. Dusan, their only
friend and neighbour, has to leave the city and move to Serbia.
The war turns a friend into an enemy.
What if this was just a movie?
If this is the case, however, what will be reality like? Who knows?
Bilge Emin was born in Skopje, in 1976. After having graduated from Ankara
University Department of Journalism in 2000, she was awarded a master’s degree
by the Institute of Social Sciences, Department of Radio Television and Film.
In 2014, she finished her master studies in theatre directing at the Faculty of
Dramatic Arts, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje.
She has been involved in the first (2004), second (2005) and third (2006)
edition of International Istanbul Theatre Festival organized by Istanbul Metropolitan
Municipality’s City Theatres. She worked in the
Department of International Relations in Istanbul
Metropolitan Municipality’s City Theatres between
2004 and 2010. She has translated works by
many Balkan playwrights into Turkish. Some of
her translations were staged in Turkey, including:
Life in Tight Shoes, General Rehearsal of Suicide
written by Dusan Kovaceviç, Professional, which
he translated together with Basar Sabuncu,
Empty City by Dejan Dukovski, The General of the
Dead Army written by Ismail Kadare, etc.
She won the Interpreter of the Year Award at
2010 Eighth Annual Theatre Awards for the play
General Rehearsal of Suicide.

Author:
Almir Imsirevic
Director:
Bilge Emin
Set Designer:
Nurettin Ozkonu
Costume Designer:
Nalan Alayli
Light Designer:
Serhat Akin
Music Choice done by
Cagri Beklen
Duration:
70 minutes

Cast:
Mine Tufekcioglu, Burak Senturk, Gonen Aykac, Barıs Bagci, Burak Altay,
Serap Yilmaz, Berk Sezenler, Emre Yesiloz

20 JUNE || 20 PM

Author:
Nikolai Gogol
Director & Stage Designer:
Levan Tsuladze
Assistant Director:
Nino Kalandadze
Music Adaptation:
Zurab Gagloshvili
Choreographer:
Giorgi Margania
Costume Designer:
Nino Suruladze

DIARY OF A MADMAN
“KOTE MARJANISHVILI” NATIONAL THEATRE,
TBILISI, R. GEORGIA
“EMILIA ROMAGNA” THEATRE FOUNDATION,
MODENA, R. ITALY

Duration:
90 minutes, without intermission

….A footman opened the carriage door and out she fluttered, just like a little
bird… When Poprishchin begins to believe that he will be the heir to the throne
of Spain, everything is settled down in his head. He finds freedom in madness.
What symbol is today this little man? How can we survive in a huge world full of
information, events, news, with hierarchy for a person like Poprichin? How can we
obtain personal freedom? Can we accept conditions and limits and at the same
time dream of something big and different or is there some other way? Where do
we all – personalities – go to? Is there any parallel freedom?
Levan Tsuladze has been working as an
artistic director of “Kote Marjanishvili” State
Drama Theatre since 2006. He founded the first
independent Georgian theatre “The Basement
Theatre” in 1997 and is its artistic leader. He’s a
recognized leader of Georgian Theatre at present
and one of the most successful, creative, highly
acclaimed stage directors, who truly changes and
develops theatre in most interesting way, having
produced more than 40 performances in different
cities and theaters of Georgia. His productions
include A Streetcar Named Desire by Tennessee
Williams in Athens, Greece; As You Like It by
Shakespeare at the UK Festival “Globe to Globe”; Captain Corelli‘s Mandolin by
Louis de Bernières – a coproduction of Mercury Theatre, Colchester (UK) and “Kote
Marjanishvili” State Drama Theatre (Georgia); “Don Juan or Love of Geometry”
by Max Frisch in Baku National Theatre, Azerbaijan; “The Marriage of Figaro” by
Pierre Beaumarchais in Macedonian National Theatre, Skopje.

Cast:
Zura Berikashvili, Nika Kuchava, Koko Roinishvili, Ana Grigolia, Roberta
Destefano, Massimo Scola, Eleonora Giovanardi, Leonardo Lidi

PREMIERE ||

CHICAGO THE MUSICAL
MACEDONIAN NATIONAL THEATRE, SKOPJE AND
MACEDONIAN OPERA AND BALLET, SKOPJE,
R. MACEDONIA
Chicago is a well-known musical of the authors Bob Fosse, Fred Ebb and John
Kander, famous for their anthological films Cabaret and All That Jazz. Chicago
the Musical has always been a production that attracted a broad audience since
it was first performed on the Broadway stage. The film version of Chicago has
revived interest in musicals as popular theatrical genre.
This is the first time that a Broadway licensed musical will be staged in
Macedonia as a co-production of Macedonian National Theatre and Macedonian
Opera and Ballet. It will be a real spectacular production involving many actors,
ballet dancers, musicians and a choir.
Besides Natasa Poplavska, who signed on as a Director of Chicago the Musical,
the production team includes: Olga Pango, a Choreographer; Alexandar Noshpal,
a Costume Designer; Emil Petrov, a Set and Video Designer; Bisera Cadlovska, a
Conductor; Marija Dimitrijevic, a Singing Tutor and Irena Lozinska, an Assistant
Choreographer.

МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР СКОПЈЕ

MY THEATRE
PRESENTATIONS

May 27 | 12 pm
Workshop with Lilia Abadjieva, a Stage Director
June 2 | 12 pm
National Theatres in Europe held by Erno Verebes, a Playwright of
the National Theatre in Budapest
June 5 | 12 pm
The Role of Music in a Theatrical Production held by
Goran Trajkoski, a Composer
June 6 | 12 pm
Workshop with Ana Vukotic & Slobodan Milatovic, Stage Directors
June 18 | 12 pm
The Process of Creating Theatrical Worlds held by Valentin Svetozarev,
a Set Designer

MEMOIRES OF THE MACEDONIAN NATIONAL THEATRE
June 8 | 12 pm
Workshop with Branko Stavrev

BOOK PROMOTION

June 17 | 8 pm
The First Thirteen Plays of the famous Macedonian playwright Jordan Plevnes
Chief Editor: Jelena Luzina

EXHIBITIONS

May 27 | 19.30 - Exhibition - S. I. Witkiewicz (1885 - 1939) - with support from
the Polish Embassy in R. Macedonia
June 17 | 19.30 - Exhibition of Theatre Posters - Sergey Svetozarev

FESTIVAL CLUB

The purpose of the Festival Club, which will be open every night, is to offer a
time and place where the audience and participants may convene to discuss
issues on theatre and have fun.

ДИРЕКТОР
ДЕЈАН ЛИЛИЌ
УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР
ДЕЈАН ПРОЈКОВСКИ
ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР
БЛАЖЕ ГРАШКОСКИ
ДРАМАТУРЗИ
БРАТИСЛАВ ДИМИТРОВ
ДЕЈАН ДУКОВСКИ
ЗАГОРКА ПОП-АНТОСКА-АНДОВСКА
УРЕДНИЦИ
МИЛА АНЃЕЛКОВИЌ
МАРИЈА ДИЧЕВСКА
ДИЗАЈН НА ПЛАКАТ И КАТАЛОГ
ГОРЈАН ДОНЕВ
ЕЛЕНА ДОНЕВА

ПРОДУЦЕНТИ: ВИКТОР РУБЕН, СИМОНА УГРИНОВСКА; МАРКЕТИНГ: САНДРА СТОЈМИРОВА;
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА: МИЛА АНЃЕЛКОВИЌ; ПРЕВЕДУВАЧ: МАРИЈА ДИЧЕВСКА;
ЛЕКТОРИ: ЦВЕТАНКА НЕДАНОВСКА, ТОДОРКА БАЛОВА; СУФЛЕРИ: ЗОРИЦА БЛАГОЕВСКА, АГНА
НИКОЛОВСКА, ТАЊА ИВАНОВСКА; ИНСПИЦИЕНТИ: ВУКИЦА АЛЕКСАНДРОВА, НИКОЛА КИМОВСКИ
ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ: ШЕФ НА СЦЕНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА: ГУНТЕР КУБЕ; РАКОВОДИТЕЛ НА СВЕТЛО:
ДАНИЕЛА АТАНАСОВА; РАКОВОДИТЕЛ НА ТОН: БОЈАН УГРИНОВСКИ; РАКОВОДИТЕЛ НА ВИДЕО: ДАВОР
ЧЕРЕПНАЛКОВСКИ; МАНИПУЛАНТИ НА ГОРЕН И ДОЛЕН ПОГОН: КОСТАДИН ВЕЛКОВ, ВАСКО БОЈАЏИСКИ,
ТРАЈЧЕ ТАСЕВСКИ; ДЕКОРАТЕРИ: ЈУГОСЛАВ АЦЕВСКИ, ЖИВКО МИЛЕНКОВИЌ, ВАСИЛ МЕШКОВСКИ,
РУСЕ СТЕФАНОВСКИ, ЧЕДО ДИМОВСКИ, ПАВЛЕ КРАЛЕВСКИ, ИВИЦА УРДАРЕВИЌ, ДЕЈАН СТАМЧЕВСКИ,
АЛЕКСАНДАР ЈОВЧЕВСКИ, ЗЛАТАН БОЈЧЕВИЌ, ХРИСТИЈАН СТОЈМАНОВСКИ, МАРТИН КИТАНОВСКИ,
БОБИ ГЕЛИЌ; ТОН-МАЈСТОРИ: АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВСКИ, НЕНАД ТРПЕНОВСКИ, ТАШКО ГРУЈОВСКИ,
АЛЕКСАНДАР АРСИЌ; СВЕТЛО-МАЈСТОРИ: ИЛИЈА ТАРЧУГОВСКИ, ГОРЈАН ТЕМЕЛКОСКИ, ДАРКО
МЛАДЕНОВСКИ, ВЛАДО ЌУЛАВКОВСКИ, ИГОР ЃЕОРГИЕВ; ВИДЕО-МАЈСТОРИ: ГОРАН ДИМОВ, ДИМИТАР
ДИМИТРОВ; ГАРДЕРОБЕРИ: ФИДАНЧО ПЕТРОВСКИ, ВАЛЕНТИНА ЧОНКОВА, СВЕТЛАНА АПОСТОЛСКА;
ПЕРИКЕРИ/ФРИЗЕРИ: БРАНКА ПЉАЧКОВСКА, МОНИКА ГРКОВСКА; РЕКВИЗИТЕРИ: СОЊА КРСТЕВСКА,
ЛАЗО МИЕВ, ИСМАИЛ БАКИ; ВАЈАР: АНГЕЛ ПЕТРОВСКИ; ДОМАЌИН-БРАВАРИ: СТАМЕН ЕФТИМОВ, ЗОРАН
МИНОВСКИ; НАБАВУБАЧ: СТОЈАН РИСТОВСКИ
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