MANIFEST DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRE 2010
Per Dama Judi Dench

El Dia Mundial del Teatre és una oportunitat per festejar el
teatre en una miríada de formes. El teatre és una font
d'entreteniment i d’inspiració i té l'habilitat d'unificar les
diverses cultures i a la gent de tot el món. Però el teatre és molt
més que això, i ofereix també oportunitats per educar i
informar.
El teatre és present a tot el món i no sempre en els escenaris
tradicionals. Les representacions poden fer-se en un petit poble
de l'Àfrica, en una muntanya a Armènia o en una petita illa del
Pacífic. L’únic que es necessita és un lloc i un públic. El teatre té
l'habilitat de fer-nos somriure, de fer-nos plorar, però també
hauria de fer-nos pensar i reflexionar.
El teatre neix a partir del treball col·lectiu. Els actors són les
persones que es visualitzen, però hi ha un gran nombre de
persones que no es veuen. Aquestes són tan importants com els
actors, i les seves variades i especialitzades habilitats fan que
les produccions artístiques siguin possibles i és per això que
hauríem de compartir-ne també els triomfs i els èxits que es
produeixen.
El 27 de març és oficialment el Dia Mundial del Teatre. Per molts
motius, a diari hauríem de considerar que és el dia del teatre,
perquè tenim la responsabilitat de continuar amb la tradició
d'entretenir, d'educar i d'il·luminar les nostres audiències, sense
les quals no existiríem.
Judi Dench, és una de les actrius més respectades i populars del Regne Unit, ha
estat l'escollida per l'Institut Internacional del Teatre per redactar el missatge del
Dia Mundial del Teatre aquest any 2010, l'actriu ha aconseguit guanyar-se una
reputació com una de les millors actrius del període de la postguerra,principalment
pel seu treball en el teatre, una disciplina que ha estat el seu punt fort al llarg de la
seva carrera. Va ser condecorada per l'Ordre de l'Imperi Britànic el 1970 per a
posteriorment ser nomenada Dama. Dench va ser coneguda sobre l'escenari
particularment a la Royal Shakespeare Company, on va representar els rols
principals de personatges clàssics, moderns i còmics, a més de comptar amb una
dilatada trajectòria en televisió i cinema.

