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министром за људске ресурсе, пре-
дложио да се овакав фестивал одр-
жи. Министар Балог је истакао да је 
јако важно да се овакви фестивали 
одржавају.” Средства за фестивал су 
обезбеђена из фонда Министарства 
за културу Мађарске и од ЕМЕТ-а. 
Велико финале нашег вечерашњег 
отварања под називом Nemzetiségi 
Népdalfantázia осмислио је, заједно са 
мном, врсни и познати уметник 
Иштван Мико, наш пријатељ и дуго-
годишњи сарадник. Овом шареном 
палетом народних песама свих на-
родности желели смо да покажемо 
богатство различитих култура које 
доприносе и обогаћују овај простор 
на којем сви живимо – рекaо нам је 
директор Српског позоришта у Ма-

ђарској, глумац и редитељ, spiritus 
movens нашег театра, Милан Рус, који 
је неуморно радио на организацији 
и припреми читавог фестивала, бри-
нуо о сваком детаљу и сваком учесни-
ку, публици, медијима и гостима, а 
затим и одсвирао и отпевао највећи 
део целовечерњег програма. За сав 
труд и љубав коју је делио са свим 
учесницима, на сцени је од читавог 
ансамбла сачињеног од представни-
ка свих народносних позоришта, до-
био искрене речи захвалности и јед-
ну црвену ружу, које је свакако свим 
срцем заслужио.

Зорица Јурковић: Веома се раду-
јем овом фестивалу. Ево, почели смо, 
а мене очекује и представа са гимна-
зијалцима „Судбине у магли”, као и 
моја улога блуднице у „Сентандреј-
ском јеванђељу”. На гала вечери смо 
извели неке инсерте из представе 
„Чорба”, коју ћемо такође одиграти 
на фестивалу. Имала сам одличну 
сарадњу са колегиницама и редите-
љем, и укључила се у једну непознату 
екипу. Први пут сам у једној великој 
представи глумила на мађарском, до 
сада сам била глумица на српском 
језику, изузев неких мањих деоница 
са Српским позориштем. Велика је 
одговорност, на фестивалу учеству-
јем у три представе и на два језика; 
пробе су се такође одвијале парале-
лено и требало је све постићи – каже 
за наш лист Зорица Јурковић одмах 
по силаску са сцене и мада помало 
задихана, стрпљиво одговара на пи-
тања новинара, не скидајући осмех 
са лица. Породичну, али и професио-
налну подршку из публике засигурно 
је имала од сина Марка Ембера, који 
је дошао да погледа гала приредбу.

Јосип Маториц: Није 
баш лако било научити 
све текстове песама на 
различитим језицима. Са 
некима смо се и мучили, 
мало се и помагали папи-
рима, али смо сви заједно 
уживали на сцени, што је 
надам се, и публика пре-
познала. Неке песме су 
нас једноставно понеле, 
па су и речи долазиле 
саме од себе. Веома сам 
задовољан вечерашњим 
наступом, огромна је 
жеља свих учесника била 
да урадимо нешто зајед-

но и убеђен сам да смо у томе и успе-
ли – испричао нам је Јосо док је још 
увек певушио мелодије које су му 
једноставно још увек биле „у ушима”, 

а и ми заједно са њим, честитајући 
њему и свима осталима на огромном 
успеху.

Мирко Милошевић: Прикључио 
сам се ансамблу тек дан-два пред ово 
отварање, па сам морао да „ускочим” 
у оно што је ансамбл већ увежбавао 
данима и недељама. Ипак, са Срп-
ским позориштем сарађујем већ до-
вољно дуго, одлично се познајемо, 
радимо и представу „Авала експрес” 
заједно, па ми није било тешко да 
програм запамтим и да га сви заједно 
изведемо на сцени на најбољи могу-
ћи начин – сазнајемо од овог успе-
шног, али тихог момка који када сед-
не за своје клавијатуре постаје суве-

рени владар звука и ритма, 
и увек нас обрадује својим 
појављивањем на сцени. Уз 
жељу да га чешће виђамо, 
желимо му свакако, много 
успеха у даљем професи-
оналном раду у свим му-
зичким жанровима које 
подједнако добро изводи.

Ратко Краљевић: Драго 
ми је да сам сведок овог 
великог јубилеја Српског 
позоришта и да ево, и овим 
програмом, делим са Ми-
ланом Русом и свим коле-
гама то славље. Учествовао 
сам током претходних го-
дина у многим представа-
ма и то ми је било велико 
задовољство. Вечерас сам 
певао све рефрене, пома-

гао извођачима, прикључивао се хору, 
а неколико ликова тумачим и у „Сен-
тандрејском јеванђељу" – каже за наш 
лист увек расположени Ратко Краље-

вић, који када узме микрофон у руке 
и запева на сцени једноставно постаје 
неко сасвим други и увек нас подсети 
на златно доба југословенских фести-
вала, добрих нота и хитова који се 
памте.

Бранимир Ђорђев: Радили смо на-
порно више месеци да се ускладе сви 
театри, извођачи, пробе. Било је мно-
го посла, и сада је фестивал отворен! 
Имали смо велику помоћ и подршку 
Савеза народносних театара на при-
премама и организацији овог фести-
вала. Уживао сам вечерас на сцени и 
мислим да је и публика уживала –
каже уметнички секретар Српског 
позоришта у Мађарској, који тумачи 
улогу Исуса у „Сентандрејском јеван-
ђељу”.

Богдан Сабо: Потребно је да све на 
фестивалу беспрекорно функциони-
ше: техника, звук, светла. Увек сам у 
сали, по неколико сати пре почетка 
проба и представа. Овде у Национал-
ном театру имамо одличне услове, 
јер он располаже свом потребном 
техником и техничарима, али ја сам 
ту да све проверим. Представе се од-
вијају на два места, тако да поред 
Националног театра, играмо и на на-
шој сцени у Нађмезе улици у Будим-
пешти, па ћу вероватно један део 
дана бити тамо, да би увече био на 
сцени Националног позоришта.

Читав тим Српског позоришта ра-
дио је на припреми и реали-
зацији фестивала, а о свим 
детаљима бринули су и: Ти-
бор Прагаи, Ноеми Борбеj, 
Катарина Павловић Бачи и 
Габријела Киш.

У публици смо, на отвара-
њу, затекли и Горана Кара-
гића са супругом, који каже 
да би волео да чешће има 
прилику да погледа пред-
ставе у Националном позо-
ришту.

– Прија ми да сам вече-
рас у публици и да догађа-
ња на сцени пратим из овог 
угла, немам увек за то при-
лику. Учествоваћу у пред-
стави „Сентандрејско јеван-

ђеље” као глумац, али вечерас сам 
само гледалац и верујем да ћу ужи-
вати у наступима колега – каже Го-
ран, кога радо гледамо као Арханге-
ла Гаврила, а са њим се дружимо и 
када глумци Српског позоришта на-
ступају у Ловри, где се такође налази 
њихова сцена.

Током недељу дана фестивала, по-
сетиоци су имали прилику да прате 
богат позоришни програм и уживају 
и у представама бугарског, грчког, 
хрватског, словачког, ромског, немач-
ког и јерменског позоришта. На сце-
нама су се смењивали различити је-
зици, богато музичко наслеђе, тален-
товани глумци, певачи и играчи, али 
су речи познатог мађарског глумца 
Петера Бенкеа са почетка фестивала, 
да „оно што је добро, добро је на 
било ком језику”, остале упамћене 
као својеврсни мото овогодишњег 
празника народносне позоришне 
уметности Jelenlét 2018.

Д. Б.

(Наставак са 8. стране) Оно што је добро – добро је на било ком језику


