14 premiere la \&quot;Radu Stanca\&quot;

14 noi spectacole vor fi montate in acest an la Teatrul National "Radu Stanca": noua dintre ele la Sectia
romana si 5 - la Sectia germana. Şirul premierelor se deschide duminica, 9 ianuarie, cu "Pisica albastra",
de Emil Catalin Neghina, in regia Monei Marian.
Greii scenei
Silviu Purcarete, Yuriy Kordonsky, Andryi Zholdak, Cristian Pepino, Laszlo Bocsardi - cu toti cinci ne
vom intalni in 2011 la Sibiu. Silviu Purcarete se intoarce la dramaturgia clasica si ne propune o viziune
proprie asupra textului "D'ale carnavalului" al lui I. l. Caragiale. Laszlo Bocsardi si Gavriil Pinte se
indreapta spre autorii secolului trecut, asa ca primul dintre ei ne va momi cu Bertold Brecht, iar cel de-al
doilea cu o reprezentare dramatica inspirata de textele lui Emil Cioran.
La primul sau spectacol montat alaturi de echipa TNRS, Yuriy Kordonsky ne propune o incursiune in
literatura poloneza prin adaptarea romanului "Cronica incidentelor din dragoste", de Tadeusz Konwicki.
in ceea il priveste pe Andryi Zholdak, unul dintre cei mai prezenti regizori straini pe scena TNRS, titlul
spectacolului pe care il va monta in 2011 este inca secret.
Wilhelm Hauff, unul dintre cei mai populari autori germani de povesti, va fi prezent pe scena teatrului
sibian prin cel de-al doilea spectacol pentru copii montat la "Radu Stanca" in istoria recenta: "Inima
rece". Regia noii productii este semnata de Cristian Pepino.
De la "Sibiu" la Radu Alexandru Nica
Sibiul se vede bine de tot la "Radu Stanca" in acest an: prin intermediul regizorului sibian Radu
Alexandru Nica, in primul rand, si al spectacolului "Sibiu", in al doilea rand. Spectacolul "Sibiu" este
scris de Lothar Trolle, este regizat de Peter Carp si reprezinta rezultatul unei colaborari intre TNRS si
Teatrul din Oberhausen, Germania. Astfel, Sibiul se va vedea pe propria scena prin ochii germanilor, iar
Oberhausenul - printr-un spectacol scris si regizat de romani pentru teatrul german.
Radu Alexandru Nica semneaza doua noi productii in acest an. Prin prima revine in lumea lui
Shakespeare si, dupa "Hamlet", ne invita sa il cunoastem pe "Shakespeare in 90 de minunte", iar cu cea
de-a doua - "Pisica pe acoperisul fierbinte"- ne duce in spatiul dramaturgului Tennessee Williams.
Prolifici se dovedesc a fi alti doi regizori binecunoscuti publicului sibian: Şerban Puiu va monta doua
texte de Neil Simon - "Fiica imnului national" si "Doamna de turta dulce", iar Anca Bradu regizeaza
"Hotii" de Friedrich Schiller si un al doilea spectacol al carui titlul nu a fost inca dat publicitatii.
Cuvinte cheie: cristian emil cioran teatru sibiul germania silviu purcarete i. l. caragiale radu
alexandru nica sibiul se teatrul national tnrs reprezentare sectia germana radu alexandru pre
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