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U organizaciji Hrvatskog svjetskog kongresa Mario Filipi
oduševio i do suza nasmijao Hrvate u Austriji i Švicarskoj

Predstavu “Kako glumiti normalnog čovjeka” u organizaciji Hrvatskog
svjetskog kongresa izveo je autor Mario Filipi prošlog vikenda čak tri puta u
Austriji i Švicarskoj. Nakon 30 izvedbi u Hrvatskoj, to su prve izvedbe izvan
Domovine.
Hrvati koji žive i rade u Austriji i Švicarskoj u velikom su se broju okupili u dvoranama svojih katoličkih
misija odnosno u dvorani u mjestu Wangen na donatorskoj večeri za stipendiranje hrvatskih
studenata.
Prva je izvedba bila u petak 21. veljače 2020. u Innsbrucku na kojoj su okupljeni Hrvati iz Innsbrucka i
okolice uživali u Filipijevom humoru na vlastiti račun promatrajući vlastiti život s vesele i smiješne
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strane. Filipi je nazočne oduševio i vlastitim i tuđim pjesmama koje je osobno pjevao tijekom
predstave, a koje se uklapaju u temu njegove humorističke mondrame, a to je što se događa kada
čovjek koji je 100% invalid Domovinskog rata nastoji prema drugim ljudima ”glumiti” da nije invalid.
Održavanje predstave nesebičnim radom su omogućili Bariša Martić, župnik don Luka Kesedžić i
đakon Josip koji su svojim angažmanom doprinijeli velikoj posjećenosti predstave.
Sljedećeg dana, u subotu 22. veljače 2020., Filipi je izveo jako skraćenu verziju predstave u mjestu
Wangen blizu Bernana večeri Fonda hrvatsih studenata, zbog čega nije ni mogao dati puni efekt
svome nastupu. Budući da se je radilo o priredbi koja je imala karakter pučke fešte, izgovorene riječi
nemaju toliki efekt kao u ”kazališnom” ambijentu, pa je Filipi naglasak stavio na glazbu koju su
nazočni nagradili snažnim aplauzom. Osobito jako odobravanje izazvala je prekrasna iako malo
poznata pjesma pokojnog skladatelja, pjesnika i pjevača Zvonka Špišića ”Hrvatsko proljeće”.
Oduševljenje nije krio ni legendarni fratar Šito Ćorić koji se je vrlo pohvalno izrazio o pjevačkom dijelu
nastupa Filipija, što je posebno važno jer je fra Šito i sam izvrstan pjevač. Za organizaciju večeri
hrvatskih studenata i gostovanje Filipija zaslužan je Zlatko Daidžić zajedno za svojim suradnicima.
Završnu predstavu Filipi je održao u Buchsu. Puna dvorana tamošnje katoličke misije tresla se je od
gromoglasnog smijeha kojega je Filipi izazivao pričajući smiješne zgode kroz koje prolazi dok ”glumi”
da nije invalid. Mnogi gledatelji su nakon predstave izražavali oduševljenje njegovim nastupom, a
između ostalih to su učinili generalni konzul Hrvatske u Zürichu mag. Slobodan Mikac i predsjednik
Hrvatskog svjetskog kongresa Vinko Sabljo koji je inače bio i glavni organizator svih događaji kojih
bez njega i njegovih suradnika ne bi bilo. Između ostalog, on u svom domu neprestano ugošćuje
Hrvate koji dolaze po raznim poslovima, pa tako i Filipija koji je došao sa suprugom Anom i kćerkom
Arianom koja zajedno s njim sudjeluje u tehničkom dijelu izvedbe. Voditelj hrvatske katoličke misije u
Buchsu fra Vine Ledušuć zajedno i članovi misijskog vijeća zaslužani za dobru posjetu ovoj
predstavi.
Na kraju ova tri događaja može se reći da je Filipi donio radost i smijeh među Hrvate koji žive i rade
izvan Domovine predstavom koje će se oni dugo sjećati, a zasigurno je i sam uživao u druženju sa
sunarodnjacima.
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