2. IZMJENE PROGRAMA RADA ZA 2016. GODINU

Umjesto predstave William Shakespeare San ivanjske noći izvest će se predstava
Shakespeare Pir.
Kazalište Virovitica i GK Joza Ivakić iz Vinkovaca su povodom 400 godina od smrti
Williama Shakespearea željeli uprizoriti njegovo djelo SAN IVANJSKE NOĆI. Usprkos
dobroj namjeri i velikoj želji nismo uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju za
originalno djelo, jer pored svih poznatih suradnika trebalo nam je još osim naših
glumaca oko 7 ili 8 dodatnih glumaca. Uvidjevši da je to nemoguće angažirali smo
dramaturga da napravi adaptaciju za 6 točno zadanih glumaca iz razloga što smo s
njim imali dobra iskustva iz prijašnjih radova. No ni nakon nekoliko prepravaka i
jednog čitanja s glumcima nije bilo ništa bolje, te smo uvidjeli da je to nemoguć i
uzaludan posao, pa smo se odlučili za jedan miks shakespearovih djela pod nazivom
SHAKESPEARE PIR čiju adaptaciju potpisuju redatelj i svi glumci.

Shakespeare Pir
Kako je 2016. godina u kojoj obilježavamo 400 godina od smrti Williama
Shakespearea, Kazalište Virovitica i Kazalište Joza Ivakić Vinkovci u tekućoj sezoni
udružuju snage u radu na projektu naslovljenom njegovim imenom. Naime, u 21.
stoljeću i tehnološkom dobu, Shakespeare nije samo kulturna ostavština nego i
brand, pop zvijezda, turistički proizvod, ime malo kome nepoznato, a ipak se rijetki
mogu podičiti stvarnim poznavanjem njegovog opusa. Dok mentalne lijenčine
opravdanje za svoje ne čitanje njegovih djela uglavnom pronalaze u teškoćama sa
stihom, „zastarjelim“ jezikom i stilom, autorski tim Shakespeare Pira, svjestan
poražavajućih činjenica, isprobava prokušanu formulu parodijskog hommagea. Kroz
brze izmjene prizora i energičnu glumačku igru, predstava o kojoj je riječ nastojat će
i tragedije i komedije, i povijesne drame i sonete Williama Shakespearea podjednako
približiti svim slojevima publike, obećavajući im pritom nezaboravnu zabavu, ali i
ironični metateatarski komentar.
RAVNATELJ
Miran Hajoš
Ove Izmjene Programa rada za 2016. godinu usvojilo je Kazališno vijeće na ___.
sjednici održanoj dana __________.
PREDSJEDNICA KAZALIŠNOG VIJEĆA
Đurđica Aragović dipl. polit.
Prilog: Izmjene financijskog i kadrovskog okvira izvršavanja Programa rada za 2016.

