
27.3. – Svjetski dan kazališta 



Kazališta diljem svijeta obilježavaju 27.ožujka 

Svjetski dan kazališta kojem. Njemu prethode 

prigodne kazališne poruke. Projekt je pokrenuo 

1962. godine ITI – Internacionalni teatarski 

institut, međunarodna UNESCO-va udruga. Na 

taj dan se u tisućama kazališta širom svijeta prije 

predstava čita međunarodna poruka, a u 

hrvatskim kazalištima i domaća poruka. 



HRVATSKA PORUKA ZA SVJETSKI 
DAN KAZALIŠTA 

 

U vrijeme nerazumnih politika 

kazalište nek bude realnost. 

U vrijeme nerazumnih zabava, 

kazalište nek bude prostor mišljenja. 

U vrijeme izgubljenosti, 

kazalište nek bude prostor maštanja. 

… i što smo dalje od prostora 
mogućnosti, to smo bliže prostoru 
kazališne mašte… 

Ne zamagljujmo se. 

… nema prostora u kojem ćemo se 
zrcaliti, 

nema prostora u kojem ćemo dati 
otpor, 

nema prostora u kojem ne možemo… 

…. postoji prostor kazališta, 

u kojem nećemo dati  da nam 
oduzmu odlazak među oblake.. 

 

Kazalište je sloboda, 

i kada se propituje i kada nije 
propitano, 

ono je sloboda, 

sloboda sama… 

Sablast kazališta kruži u svijetu koji 
se gubi, 

koji je pogubljen… 

… u prostoru kazališta sve je 
moguće, 

moguće je biti negdje drugdje… 

… dok zrcalimo svijet i dok smo 
drugi.. 

… dok kritiziramo viđeno u svijetu, 
iako viđeni… 

… dok dopiremo do svijeta i dok 
izgledamo kao da nas nije briga… 

Kazalište postaje i opstaje, 

i dok su drugi danas, danas smo mi 
drugi. 

  

Ozren Prohić 

 



U našoj školi djeluje nekoliko grupa koje njeguju 

dramski izraz. One su nam povodom Svjetskog 

dana kazališta pokazale što su ove godine 

pripremile. 

Staklena dvorana bila je premalena da primi sve 

zainteresirane posjetitelje. 

  



Svoj rad predstavili su nam: 

1.a – Mira Topić 2.d - Gabrijela Bosnar 



Svoj rad predstavili su nam: 

2.b- Danijela Rajhl 4.r- Maja Medić 



Svoj rad predstavili su nam: 

3.r- Lidija Pavlek 3.c- Monika Pipalović 



Svoj rad predstavili su nam: 

4.r- Lidija Krajcar 3.d-Sonja Rubeša 



Svoj rad predstavili su nam: 

PN – Sanja Mataga 

Kratka najava i čarolija je počela. 



1.Dramska igra prema Plesnoj haljini žutog maslačka 



2.Bajka o bajkama 



3. Kuća luda, dramska igra  



4.Die Raupe Nimmersatt (Uvijek gladna gusjenica) 



5.Brojalica, kineska 



6.Bajka iz parka 



7. Ježeva kućica, kazalište sjena 



8. Tko je pomiješao bajke 



9.Prošla baba s kolačima 

IRINA OSMANBAŠIĆ 


