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12. март 2010.
Драги,
Претходних година српска православна црква Светог Саве је организовала велики број
догађаја у покушају да представи Срску културу, обичаје и уметност публици у Бостону и
околини. Недавно нас је контактирала госпођа Љиљана Ђурић која организује турнеју
позоришне представе „Само да знаш колико те волим”.
Представа је рађена по делима (збиркама новела) познатог италијанског писца Антонија
Амура “Како убити супругу и зашто” и “Како убити супруга без сувишних зашто”. Реч је о
сценски уобличеном духовитом промишљању мушко-женских односа из различитих
углова. Више мушких (стварних и могућих) ликова из нашег времена тумачи Миленко
Павлов, а неколико женских јунакиња игра Љиљана Ђурић.
Драматизацију потписује Душко Анђић, који напомиње да је познати италијански писац у
наведеним књигама забележио низ својих размишљања која током брачног заједништва
људима падају на памет. Костимографију и сценографију потписује Ружица Ристић, а
избор музике Владимир Рацковић.
Да би организовали наступ у Бостону морамо покрити следеће трошкове: хонорар за
представу $1,900 и око $800 за путне и остале трошкове. Такође, потребно је да
обезбедимо преноћиште за глумце. Уз вашу помоћ можемо искористити ову јединствену
прилику да понудимо квалитетан програм нашој заједници.
По за сада непотврђеном плану глумци би дошли из Београда 21. априла, представу би
одиграли у петак 23. априла, а наредног дана би наставили турнеју гостовањем у Њујорку.
Уколико желите да сазнате више детаља можете ми се јавити на events@stsavaboston.org
или 781-475-9648.
Уколико шаљете донације* молим вас насловите чек на St. Sava Serbian Orthodox Church
of Boston, назначите ,,за представу” и пошаљите на следећу адресу:
St. Sava Serbian Orthodox Church of Boston
41 Alewife Brook Parkway
Cambridge, MA 02140
С’ поштовањем,

Бранко Глишовић, благајник
У име црквеног одбора ЦШО Свети Сава – Бостон

*

Уз донацију од $100 или више (или два ноћења за некога од глумаца) на поклон добијате две
улазнице за представу.

Сцена из представе „Само да знаш колико те волим”

