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Április  28-a óta látogatható a Bóbita Bábszínház Bábmúzeumának legújabb időszakos
kiállítása, melyen egyik közvetlen szomszédunk, az Eszéki Branko Mihaljević
Gyermekszínház mutatkozik be. Az idén 60 éves múltra visszatekintő intézmény, habár
hivatalosan nem bábszínház, de nagyon régóta tartanak bábelőadásokat, amelyről a
tárlat látogatói is meggyőződhetnek saját szemükkel. (Fotók: Mizerák Andrea)

      

A Bóbita Bábszínház emeletén található Bábmúzeumban a kiállítás összeállítói az alábbi
gondolatokkal köszöntik a pécsi közönséget és mutatják be intézményüket, illetve az eszéki
bábművészet eredményeit: "Az Eszéki Branko Mihaljević Gyermekszínház 60 éve tart
előadásokat saját színpadán és szerte a nagyvilágban. Büszkék vagyunk arra, hogy a
kiállításnak a házigazdájánál, a Bóbita Bábszínháznál is már többször vendégszerepeltünk.
Annak ellenére, hogy nem vagyunk bábszínház, a kezdetektől programunkon szerepelnek a
bábelőadások, melyek színvonalát az is bizonyítja, hogy rendszeresen házigazdái vagyunk a
Horvátországi Bábszínházak és Bábművészek Találkozójának. E művészet megbecsülését
ékesen bizonyítja az is, hogy az Eszéki Művészeti Akadémia Színházművészeti Tagozatán
bábelőadó-művészeti oktatás is folyik.

  

Vidékünkön rövid keletű, de annál intenzívebb a bábelőadások hagyománya. Színházunkban
1962-ben került sor első alkalommal színpadra bábelőadás. A hazai bábosok hiánya miatt
külföldi kapcsolatokat keresve a pozsonyi művészekkel kezdtük meg az együttműködést. Az
eszéki bábszínházművészet kialakulására, fejlődésére nagy hatással voltak a szlovák bábosok,
ami ma is érzékelhető, mégha időközben már meg is jelentek bábtechnológusok, pedagógusok
és rendezők.
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Különböző okok miatt nem sikerült megőrizni a kezdetekben játszott előadások bábjait,
díszleteit, de ennek ellenére a most itt látható kiállítás hű keresztmetszete bábos
történelmünknek. Bemutatja egyes művészek színpadunkon sikeresen megvalósított
ötletgazdagságát. Annak érdekében, hogy a jövő nemzedékének megőrizzük múltunk emlékeit,
arra a döntésre jutottunk, hogy Eszéken Bábművészeti Múzeumot alapítunk. Ebbe a projektbe
nemcsak a helyi, hanem más bábszínházakat is bekapcsolnánk, így egy helyen lehetne látni,
átélni és tanulmányozni a bábművészet történelmét. Ennek megvalósulásáig örömmel
mutatkozunk be más intézmény által szervezett kiállításokon."

  

 A 60 éves az Eszéki Branko Mihaljević Gyermekszínház c. kiállítás április 28-tól szeptember
1-ig tekinthető meg.

  

Ízelítő a tárlatból:
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