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Của John Malkovich
Thông điệp quốc tế
Tôi đã vô cùng vinh dự được ITI tại UNESCO đề nghị gửi lời chào mừng Lễ kỉ niệm lần thứ 50 của
Ngày Sân khấu thế giới. Tôi sẽ đọc những nhận định ngắn gọn của tôi tới những người bạn làm
sân khấu, những người ngang hàng và những đồng chí của tôi.
Có thể công việc của các bạn trở nên hấp dẫn và độc đáo. Có thể nó sâu sắc, cảm động, trầm
mặc và độc nhất. Có thể nó giúp cho tất cả chúng ta phản ánh về câu hỏi Điều gì ý nghĩa đối với
con người và có thể sự phản ánh đã được ban phúc tận trái tim, sự thành thật, sự ngay thẳng và
thanh tao. Có thể các bạn vượt qua được nghịch cảnh, sự kiểm duyệt, sự nghèo túng và chủ
nghĩa vô chíng phủ bởi vì rất nhiều trong số các bạn sẽ chắc chắn hầu hết bị bắt buộc phải làm.
Có thể các bạn được cầu nguyện với sự thông thái và sự khắc nghiệp để chỉ dẫn cho chúng tôi về
nhịp đập của trái tim nhân loại với mọi phức tạp của nó và sự khiêm tốn và tò mò để tạo nên
công việc của cuộc đời các bạn. Và xin được cầu chúc mọi điều tốt lành đến với các bạn – điều tốt
đẹp nhất cho dù chỉ là những khoảnh khắc hiếm hoi và ngắn ngủi – thành công trong làm khung
hầu hết những câu hổi cơ bản “làm thế nào để chúng ta sống được” – Chúa phù hộ.

