
2013 vine cu surprize la \&quot;Radu Stanca\&quot;
Anul nou vine cu spectacole de calitate la Teatrul National din Sibiu. Actorii deschid paginile lui 2013 cu
repetitii pentru o noua productie ce va avea premiera la jumatatea lunii februarie, respectiv pentru
"Maestrul si Margareta", o manifestare realizata in parteneriat cu Teatrul Maladype din Budapesta.
Aceasta ii aduce in fata spectatorilor pe Mariana Mihu, Gabriela Neagu, Serenela Muresan, Ofelia Popii,
Diana Fufezean, Arina Ioana Trif, Ema Vetean, Cristina Ragos, Vlad Robas, Ciprian Scurtea, Adrian
Neacsu, Catalin Patru, Marius Turdeanu, Eduard Patrascu, Florin Cosulet, Pali Vecsei, Adrian Matioc,
Viorel Rata, Mihai Coman, Dan Glasu, Ákos Orosz, Zoltán Lendváczky si pe Erika Tankó, actori care
vor interpreta o adaptare dupa romanul omonim al lui Mihail Bulgakov. in ceea ce priveste semnatura
productiei, cel caruia ii apartine ea este regizorul Zoltán Balázs, creatorul spectacolului "Egg(s)Hell",
prezentat anul trecut in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu.
  
  
  
  Prima premiera, in ianuarie
  
  
  
  2013 se anunta a avea in palmares multe proiecte pentru trupa de actori din Ardeal. Astfel, daca vorbim
de prima jumatate a anului, aceasta marcheaza premiera spectacolului realizat in cadrul programului
european "Cities on Stage" de catre Gianina Carbunariu. in schimb, cea de a doua parte a lui 2013 va
aduce la Sibiu un proiect special al coregrafului Gigi Caciuleanu, dar si o adaptare in regia lui Theodor 
Cristian Popescu, dupa scenariul lui Buck Henry pentru filmul "Absolventul" sau, in engleza, "The
Graduate" (1967), cu Dustin Hoffman. Prima premiera a anului este, insa, "Craiasa zapezii" ori, in
germana, "Die Schneekönigin", care va avea loc miercuri, 16 ianuarie, si care va prezenta lumea
fantasticului si a basmului copilariei. Astfel, dupa acest eveniment cultural, actorii Sectiei Germane
pregatesc pentru 2013 productii care mai de care mai diverse, printre care se numara si "Tinerete fara
batranete si viata fara de moarte", in regia lui Gavriil Pinte, precum si o montare dupa "Fizicienii" ai lui
Friedrich Durrenmatt, in regia Ancai Bradu. Dar surprizele nu se opresc aici. Mai mult decat atat, seria
proiectelor one man show ale actorilor sibieni va continua si in acest an, urmand ca programul
premierelor sa fie anuntat pe masura confirmarii datelor. De asemenea, vor fi reluate si cele mai indragite
piese din repertoriul Teatrului, oferind astfel posibilitatea petrecerii timpului liber atat sibienilor, cat si
turistilor sositi de pretutindeni, avand in vedere ca o parte dintre spectacolele Teatrului National "Radu
Stanca" din Sibiu vor fi supratitrate in limba engleza. 
  
  
  
  2012, 300 de reprezentatii TNRS
  
  
  
  in privinta anului trecut, 2012 a insemnat un varf al activitatii teatrului de la Sibiu, care a adunat 300 de
reprezentatii jucate. in acest sens, actorii sibieni au prezentat 16 premiere, dintre care patru au fost
productii noi in parteneriat cu Centrul pentru Cercetari Avansate in Domeniul Artelor Spectacolelor
(CAVAS), agenda culturala a Teatrului National "Radu Stanca" atingand un record de 89 de spectacole
active. Spectacolele prezentate in premiera in 2012 sunt: "incurca-i, drace!", sub regia lui Şerban Puiu,
din 29 ianuarie, "Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekurzt)" sau "Operele lui William Shakespeare
pe scurt", sub semnatura regizorala a lui Daniel Piler, din 31 ianuarie, "Priveste inapoi cu manie!" din 8
martie 2012, "Visul unei nopti de Shakespeare", sub regia lui Gavriil Pinte, din 5 mai, "Calatoriile lui
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Gulliver", coordonate de Silviu Purcarete, din 26 mai, "Scrisori de dragoste catre o printesa chineza" ale
lui Cristian Juncu, din 28 mai, "O poveste japoneza" a regizorului Masahiro Yasuda, din 27 septembrie,
"Gegen die demokratie" sau "impotriva democratiei" a regizorului Alexandru Dabija, din 28 septembrie,
"Chaos" sau "Haos", un spectacol sub o regie marca Johanna Adam, din 29 septembrie, "Platonov" al
regizorului Alexandru Dabija, din 14 octombrie, "O femeie singura" tot din 14 octombrie, "Cheie pentru
doi", sub regia lui Şerban Puiu, din 15 octombrie, "Putina rugina" din 22 octombrie, "Povara lui Ossi", in
regia lui Daniel Plier, din 7 noiembrie, "Melodie varsoviana" din 7 decembrie si "Sabotaj din iubire" din 9
decembrie 2012
  
  
  
  26 de turnee si zeci de mii de spectatori
  
  
  
  Astfel, nici macar criza economica si zilele ploioase din timpul Festivalului International De Teatru De
La Sibiu nu au scazut din importanta sau castiguri. Numarul spectatorilor a ramas ridicat, numeric
vorbind referindu-ne la 41.421 de bilete, dintre care 18.153 bilete au fost vandute cu reducere pentru
elevi, studenti si pensionari. Tot anul trecut, actorii Teatrului s-au deplasat in 26 de turnee, dintre care le
amintim pe cele mai importante, respectiv pe cele de la Festivalul Iberoamerican de Teatru de la Bogota
("Asteptandu-l pe Godot", in regia lui Silviu Purcarete, intre 29 martie - 2 aprilie, si "Electra", in regia lui
Mihai Maniutiu, din 4 - 8 aprilie), de la Festivalul din Edinburgh ("Calatoriile lui Gulliver", coordonate
de Silviu Purcarete, din 17 - 20 august), de la Maribor, Capitala Culturala Europeana 2012 ("Faust", in
regia lui Silviu Purcarete, 7 - 8 septembrie), de la Zilele Culturii Romane la Munchen ("Operele complete
ale lui Shakespeare pe scurt", in regia lui Daniel Plier, 7 octombrie) si de la Seoul Performing Arts
Festival ("Eu, Rodin", in regia lui Mihai Maniutiu, 3 - 4 noiembrie). Anul trecut, productia "Ultima zi a
tineretii" a Teatrului National "Radu Stanca" a primit premiul pentru "cel mai bun spectacol" in cadrul
Galei UNITER, pentru ca regizorul Silviu Purcarete sa ia trofeul "Herald Angel" pentru spectacolul
"Calatoriile lui Gulliver". De altfel, la Galele FestCO de la Bucuresti, spectacolul "D'ale carnavalului" a
fost premiat la categoria "cea mai buna regie", semnata de Silviu Purcarete, "cea mai buna scenografie", a
lui Dragos Buhagiar, si "cel mai bun actor intr-un rol secundar", ce ii apartine lui Adrian Matioc. Nici
contul de Facebook al Teatrului nu a inregistrat scaderi. Astfel, el a inregistrat peste 7.000 de fani, iar
site-ul, www.tnrs.ro, a adunat peste 30.000 de vizitatori unici. Asadar, pentru Teatrul National "Radu
Stanca" din Sibiu, anul 2012 a insemnat un succes impresionant scenic, iar pentru 2013 programul teatral
se anunta unul si mai provocator.

Cuvinte cheie: cristian  alma  bucuresti  capitala culturala  teatru  csu  ioan  record  centrul  faust  mihai
maniutiu  silviu purcarete  alexandru dabija  festivalului international de teatru  budapesta  avas
festivalului international de teatru de la sibiu  varsovia  teatrului national  ion  seo  teatrul national
capitala culturala europeana  ofelia popii  programul  tnrs  teatrul national din sibiu  pal  criza economica
bilete  chineza  prima  tes  2012  miere  lulu  vand  japoneza  abs  fir  ref  festivalului international de
teatru de
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