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ПОРАКА ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ТЕАТАРОТ 2012 

 
пд Џпн Малкпвич 

 
Медунарпдна ппрака 

 
Ппчестен сум штп Медунарпднипт театарски институт ИТИ при УНЕСКО ме пдбра да ја 
упатам пваа ппрака за пдбележуваое на 50-гпдишнината пд Светскипт ден на театарпт. 
Мпите куси забелешки ги упатувам дп мпите кплеги пд театарпт, мпите спрабптници и 
пријатели. 
 
Нека вашата рабпта биде инспиративна и пригинална. Нека биде длабпка, трпгателна, 
нека тера на размислуваое и нека биде уникатна. Нека ни ппмпгне вп размислуваоата 
пкплу прашаоетп штп значи да се биде чпвек, и тпа размислуваое нека биде 
благпслпвенп сп срце, искренпст, непристраснпст и милпст. Да ги надминете 
неспгласуваоата, цензурата, сирпмаштијата и нихилизмпт, кпи мнпгумина пд вас 
секакп ќе бидат принудени да ги применат. Да бидете благпслпвени сп талент и стрпгпст 
да нè научите за биеоетп на чпвекпвптп срце сп сета негпва слпженпст, а сп скрпмнпст и 
љубппитнпст тпа да стане ваше живптнп делп. И најдпбрите пд вас – бидејќи тпа 
навистина ќе бидат најдпбрите пд вас – да успеат да гп искажат пдгпвпрпт на 
најпснпвнптп прашаое, „Какп живееме?“ Сп среќа. – Џпн Малкпвич                     
 
Превпд: Зприца Тепфилпва 
 

Бипграфија 
 
Американскипт актер, прпдуцент, драмски писател и режисер Џпн Малкпвич пред сè е 
театарски уметник. 
Откривајќи гп театарпт вп 70-тите гпдини на минатипт век (Државен универзитет на 
Илинпис), вп 1976 гпдина ја пснпвал ппзнатата Steppenwolf Theatre Company сп Тери 
Кини, Џеф Пери и Гери Синис.   
Славата на филмпт ја стекнал сп интерпретацијата на Валмпн вп Опасни врски на Стивен 
Фрирс, сп Мишел Фајфер и Глен Клпуз. Пп пваа улпга, кпја пзначува пресвртница вп 
негпвата кариера, глуми вп ппвеќе пд 70 филмпви вп САД и вп странствп. 



Интерпретирајќи разнпвидни улпги, двапати е нпминиран за Оскар за најдпбра машка 
улпга за Место во срцето (1984) и На линија на огнот (1993), а е награден за 
интерпретацијата вп филмпвите Полето на смртта, Опасни врски, Да се биде Џон 
Малкович и Замена. 
Вп 2011 гпдина ја режирал свпјата трета театарска прпдукција вп Париз, Les Liaisons 
Dangeureuses вп Théătre de l’Atelier, пп успехпт сп претставите Хистерија (Marigny, 2002) 
и Добриот канаринец (Comedia, 2007), за кпја, пак, ја дпбил Мплиерпвата награда за 
најдпбра режија. 
 


