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Позоришна представа „Седми дан" која је плод сарадње умјетника из Културног центра
Источно Ново Сарајево и Удружења „Путујући глумац“ из Београда, премијерно је у
Србији изведена вечерас у Народном позоришту у Београду, уз организациону и
техничку подршку Представништва Републике Српске у Србији.
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Горан Врачар, аутор романа „Седми дан“ по ком је представа рађена, рекао је Срни
вечерас да је јако важно што је представа, премијерно у Србији изведена баш пред
београдском публиком, која је изузетно добро реаговала, јер је Београд сваколика
пријестоница свих Срба и „центар српског свијета“.

  

Он је навео да су аутори представе уз помоћ Представништва Републике Српске у
Србији повукли паралелне везе на које Србија и Српска имају право и направили
представу са београдским глумцима.

  

„Текст је мој. Сценографију је радио Борко Мочевић, врсни сликар из Источног Сарајева,
тако смо направили једну комбинацију умјетника из Српске и Србије и коначно једно
дјело које је заједничко, чиме потврђујемо да Дрина не граничи него спаја“, рекао је он.

  

Врачар је рекао да остаје жал што је број гледалаца у Народном позоришту због
епидемиолошких мјера био ограничен, али да је важно да је представа оживјела и
заживјела и да ће живјети.

  

„Па проћи ће и ова пошаст, па ће, надам се и сале бити пуне, не само на овој представи
него на било којој представи јер нама је култура јако битна. Култура је оно што нас
представља у свијету, представља нас саме себи. Све оно чиме смо се до сада
представљали смо закопали. Пушке су нам узели, једино што нам је остало јесте да се
гађамо културом", рекао је Врачар.

  

Представа „Седми дан“ обрађује трагичан однос супружника Јелене и Ненада у
контексту овоземаљског пропадања паралелно приказујући божански однос према
свијету који, чим доспије у људске руке, неминовно бива уништен у свевременском
мушко-женском сукобу.

  

Премијерно је изведена у Источном Новом Сарајеву 15. марта, а потом ју је у наредна
два дана видјела публика на Палама и Зворнику.
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У наредном периоду предвиђена су гостовања у Крушевцу, Новом Саду, Бањалуци,
Бијељини, Вршцу и Нишу.
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