Mala scena među zvijezdama

Padobranci ili o umjetnosti padanja, najpoznatiji hrvatski kazališni izvozni proizvod, nastupit će u
najvećem američkom kulturnom centru, The Kennedy Center for the Performing Arts u Washigntonu,
u kojem čast imaju nastupiti samo vrhunska umjetnička ostvarenja iz područja kazališta, glazbe i
plesa. Mala scena prvo je hrvatsko kazalište koje nastupa u Kennedy Centru.

Kazalište Mala scena predstavit će američkoj publici od 12. do 17. svibnja 2009. svjetski poznatu
predstavu Padobranci ili o umjetnosti padanja u glasovitom Kennedy Centru koji je osnovao američki
predsjednik J.F.Kennedy, s vizijom nacionalnog kulturnog centra koji će ugostiti vrhunska izvedbena
djela iz područja kazališne, plesne i glazbene umjetnosti iz cijeloga svijeta. Kennedy Center je
osnovan 1971. godine te se u njegovim dvoranama godišnje izvede preko 2000 izvrsnih umjetničkih
ostvarenja, a Mala scena imat će jedanaest izvedbi. Čast da kao prvo hrvatsko kazalište prezentira
svoj rad američkoj publici Mala scena je dobila upravo u dvadesetoj godini djelovanja. Umjetnici
Kristina Bajza Marčinko i Tomislav Krstanović izvest će predstavu koju su zajednički osmislili redatelj
Ivica Šimić i koreografi i plesači Larisa Lipovac i Damir Klemenić 2006. godine. Padobranci su od tada
sudjelovali na dvadeset i sedam domaćih i međunarodnih festivala, od Argentine i Španjolske, do
Egipta i Japana. Time još jednom potvrđuju kako spadaju u svjetske domete kazališta za najmlađe te
će sudjelovati u repertoaru kulturne institucije u kojoj su tijekom godina nastupili umjetnici i
umjetničke trupe svjetskoga glasa, kao što su Boljšoj teatar, La Scala Opera Company, Royal
Shakespeare Company, brojni nacionalni simfonijski, baletni i operni ansambli, a tu su koncerte imali i
slavni Ella Fitzgerald, Frank Sinatra te su izvođeni hitovi poput Mačke na vrućem limenom krovu,
Porgy i Bess, Fantom u operi, itd.

Padobranci će, osim toga, ovog ljeta nastupiti i na tri azijska festivala u Japanu i Koreji, gdje će, uz to,
sudjelovati još jedna predstava Male scene, interkulturno djelo A tko si ti?, nastalo u suradnji s
japanskom glumicom Niho Tsukimura. Vrhunac međunarodnog uspjeha Padobranaca bit će nastup u
slavnoj Sydney Opera House u listopadu 2009.
Gostovanje Male scene pomogli su Ministarstvo kulture i Gradski ured za kulturu.

