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Predstava "Govorite li hrvatski?" održana u Beču i Grazu

U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Austriji, u Beču je u utorak, 23. listopada 2012.,
održana predstava glumca Joška Ševe: Govorite li hrvatski? Predstava je sutradan, 24. listopada
održana i u Grazu. Kako je to još jedan događaj koji se odlično uklapa u projekt Hrvatskog svjetskog
kongresa u Austriji pod nazivom “Hrvatski je naš izbor”, a kojim se želi poboljšati položaj hrvatskog
jezika, posebice u nastavi materinskog jezika u Austriji, Veleposlanstvu i Sveučilištu u Grazu odnosno
Institutu za slavistiku, u organizaciji se predstave u Grazu priključio i Hrvatski svjetski kongres u
Austriji, poglavito njezin predsjednik Rade Lukić.
Uz mnogobrojne studente Instituta, predstavi su nazočili i Branimir Lončar, konzul Republike Hrvatski
u Republici Austriji, dr. Nikolaus Herman, počasni konzul, Frančeska Liebmann, predsjednica
Organizacijskog odbora Susreta pjesnika hrvatske izvandomovinske lirike – Beč 2013., te Rade Lukić
i Željko Batarilo iz Hrvatskog svjetskog kongresa u Austriji. U uvodnom je kazivanju goste i
uvaženoga glumca, pozdravila prof. dr. Renate Hansen-Kokoruš, predstojnica Instituta.
Besprijekornu interpretaciju ovoga vrsnoga glumca, gledatelji su kao odlični poznavatelji često
prekidali pljeskom, a glumac je na kasnije održanom sastanku potvrdio mogućnost dolaska na
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Susrete pjesnika HIL-e koji se početkom lipnja održavaju u Beču. Bit će to zasigurno pravo
obogaćenje programa Susreta i prigoda još jednom u Beču čuti svo bogotstvo hrvatskoga izričaja
koje Ševo izuzetno vješto kazuje.
Svoju antologijsku predstavu “Govorite li hrvatski?“, u kojoj s lakoćom govori na svim hrvatskim
dijalektima, Joško Ševo izveo je do sada 487 puta u zemlji i inozemstvu. Predstava je jedinstveni
ugođaj monodrama i monološke freske s izborom tekstova iz hrvatske književne baštine i suvremene
hrvatske književnosti. M. Držić, J. Kaštelan, M. Marulić, A. G. Matoš, J. Pupačić, A. Šenoa, A. B.
Šimić, A. Šoljan, T. Ujević, I. Vojnović… samo su neka od imena čije “zapise” Joško Ševo izgovara
kroz poeziju i prozu u zasigurno najzahtjevnijoj kazališnoj formi.
Predstava je premijerno izvedena u dramskom kazalištu “Gavella” 1994. godine i od tada je igrana ne
samo u Zagrebu, nego i u mnogim drugim gradovima Lijepe naše: u Dubrovniku (Ljetne igre), Splitu
(Splitsko ljeto), Trogiru, Vinkovcima, Bjelovaru, Županji, Osijeku, Umagu, Rovinju, Puli, Zadru,
Sinju…, a gostovala je u Njemačkoj (u gotovo svim većim gradovima), Austriji, Nizozemskoj, Danskoj,
Švicarskoj, SAD-u, Kanadi…
Fotografije s predstave u Grazu pogledajte ovdje.
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