
Artmania Festival 2007 - Doar o suta de sibieni sunt rock!

Pentru Artmania, care se doreste a fi cel mai mare festival de muzica rock din tara, in Sibiu s-au vandut
putin peste o suta de bilete. Mai multe s-au vandut in Moldova, Bulgaria, Austria sau Israel.
Organizatorii sunt uimiti de reactia publicului sibian si anunta ca intrarea nu va fi libera. Ca si cum nu ar
fi suficient, pianistul trupei Haggard a suferit un accident la mana si trupa nu va mai putea concerta.
Oficialii festivalului au declarat in exclusivitate pentru ZIARUL de Sibiu ca in 30 iunie Sibiul va gazdui
un concert al celebrei trupe Jethro Tull. 
  
  Organizatorii Festivalului Artmania spera ca prin aceasta a doua editie a evenimentului sa isi
consolideze statutul de cel mai mare festival rock din tara. Cifrele arata insa altceva, cel putin pana la
inceputul evenimentului. Din cele 10.000 de bilete cate au fost puse in vanzare in total, pana ieri se
vandusera doar vreo 5.000. Asta in conditiile in care la editia de anul trecut, in care cap de afis a fost
trupa H.I.M. au fost peste 7.000 de spectatori in Piata Mare. Situatia cea mai drastica insa este la Sibiu,
unde nu s-au vandut decat putin peste o suta de bilete. Organizatorii sunt uimiti de reactia sibienilor.
„Rata vanzarii biletelor in Sibiu este uimitor de mica. Probabil ca exista o suprasaturare. Diferenta de
vanzare este strict pe Sibiu " a declarat Codruta Vulcu, directoarea Artmania. Aceasta a continuat:
„numarul lor fata de numarul biletelor vandute in tara si in Bucuresti este foarte mic, ceea ce ma
intristeaza pe mine ca sibian ". Cereri de bilete au existat inclusiv din strainatate, predominand tarile
vecine, precum Ungaria, Moldova, Bulgaria, dar si unele state mai indepartate cum sunt Austria sau
Israel. 
  in ciuda situatiei create prin vanzarea destul de slaba a biletelor, organizatorii anunta ferm ca nu accesul
la concert se va face numai pe baza de bilete si ca in niciun caz nu va fi lasata intrarea libera. Aluzia este
intreptata catre Gala MTV Romanian Music Awards, cand la aproximativ o ora de la inceputul
evenimentului, pentru ca Piata Mare era aproape goala, a fost permisa intrarea tuturor spectatorilor. „Eu
sunt absolut convinsa ca publicul crede in continuare ca va putea intra liber ", marturiseste Codruta
Vulcu. Reprezentantii Artmania spun ca prefera sa tina concertele in Piata Mare cu doar o mie de
spectatori, insa fani ai trupelor si ai genului, in orice caz cunoscatori, decat sa lase pe toata lumea,
majoritatea atrasa acolo de zgomot, cum se intampla de cele mai multe ori. „Daca vor fi doar o mie de
oameni cu atatia se va tine concertul " arata acestia. 
  
  Artmania fara Haggard
  
  Cu siguranta una din trupele importante ale editiei din acest an era Haggard. Din cauza unui accident
suferit de pianistul trupei, Hans Wolf, concertul Haggard de la Sibiu a fost anulat in ultima clipa.
Pianistul trupei, unul dintre cei 16 componenti, a suferit in cursul noptii de miercuri spre joi un accident
in urma caruia s-a lovit serios la o mana si a necesitat spitalizare. Atat organizatorii Artmania, cat si
reprezentantii Haggard isi exprima regretul pentru situatia aparuta. „Nu stiu nici macar cat de grava este
situatia cu pianistul respectiv, insa este unul dintre elementele principale ale trupei ", spunea ieri, inainte
de luarea unei decizii finale, Codruta Vulcu, directoarea Artmania. Concertul de la Sibiu al Haggard era
programat pentru acesta seara, de la ora 21:00. in locul lor pe scena au acceptat sa urce romanii de la
Cargo. 
  
  Capitala rock-ului
  
  Lasand la o parte problemele organizatorice, Festivalul Artmania se anunta unul dintre cele mai mari
evenimente ale anului in Sibiu si in tara noastra. Sunt nu mai putin de 13 trupe rock, majoritatea celebre
in toata lumea. Cap de afis este trupa olandeza Within Temptation, care vine la Sibiu dupa concerte cu
Rammstein sau Iron Maiden, insa cu nimic mai prejos nu sunt nici britanicii de la Anathema, My Dying
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Bride sau Haggard si Tarot. Lor li se adauga legendele rock-ului romanesc Iris, Cargo sau explozivii Vita
de Vie. De fapt, reprezentantii Artmania spun ca singurul motiv pentru care au ales Within Temptation ca
si cap de afis este cota de piata a trupei. 
  
  „R " de la rock
  
  La asemenea trupe si invitati, si scena este una pe masura. Olandezii de la Within Temptation vin cu un
montaj de scena propriu, care include lumini, proiectii si sunet. Aparatura a ajuns Sibiu noaptea trecuta si
care va fi pregatita in acesta noapte. Toate se adauga celor aproape 200 de lumini si peste 70.000 de
watti. Sunt vreo 60 de lumini inteligente, 80 de lumini standard, 20 de proiectoare, plus stroboscoape si
echipamentele suplimentare ale trupelor. „Sunt undeva in jur de 70.000 de watti. Avem experienta anului
trecut si stim cat putem aduce si cat nu in Piata Mare. Zgomotul se va auzi probabil pe un perimetru de
jumatate de kilometru in jurul centrului Sibiului ", spune zambind stage-managerul Artmania. Desi cifrele
sunt foarte mari, cei implicati in organizarea festivalului subliniaza faptul ca importanta este calitatea
sunetului si nu cat de tare se va auzi. 
  
  Rock-eri fara picanterii 
  
  Majoritatea trupelor, care au inceput deja de ieri sa soseasca in Sibiu, sunt cazate in afara orasului. Unele
dintre ele se afla la Cisnadioara iar altele la Gura Raului. Niciunii nu au venit cu solicitari speciale pe
durata sederii lor la Sibiu. Exceptand pe cei de la After Forever, care au cerut ca mancarea lor sa nu
contina sub niciun chip curry, trupele invitate s-au aratat interesate de meniul local transilvanean. La
mancare nu intra insa si bautura. „La unii dintre invitati m-a surprins cat de putin au cerut, mai ales din
sfera alcoolului ", spune Codruta Vulcu, care insa nu omite sa mentioneze nici finlandezii. „Finlandezii au
cerut cea mai mare cantitate de bautura " spune directoarea festivalului. Alte solicitari ciudate ale trupelor
de la Artmania sunt legate de anumite specialitati de musli pentru micul dejun si de iaurt. Cat priveste
restul sederii lor la Sibiu, fiecare cu propriul program. „Programul si l-au facut singuri. Sunt oameni cu
foarte multa personalitate si nu pot fi usor ghidati ", spun organizatorii. 
  
  Mai mult decat muzica
  
  Asa cum a obisnuit de la prima editie, Festivalul Artmania se doreste a fi mai mult decat un festival de
muzica live ci se are in vedere si cooptarea altor arte. Asa se face ca anul acesta avem parte si de lansari
de carte sau evenimente de strada. Nu mai putin de cinci carti se vor lansa la Sibiu pe perioada
festivalului, incepand cu unii dintre cei mai cunoscuti scriitori contemporani, Traian Ungureanu si Radu
Praschivescu, in acesta seara de la ora 18:00, la Biblioteca Astra si continuand cu biografia „Once upon a
Nightwish " cu participarea lui Marco Hietala, fostul basist al celor de la Nightwish, de dumininica in
Atrium Cafe. Lor li se adauga alti doi cunocuti scriitori romani, in special pentru activitatea lor
jurnalistica. Cristian Geambasu si Alin Buzarin isi lanseaza cartile tot duminica, de la ora 17:00 la
Libraria – Cafenea Erasmus. 
  De partea cealalta, „Sticky Situation aka Happy Streets ", prezentat in cadrul Artmania de Centrul
Cultural German si revista Şapte Seri, se vrea un impuls pentru tinerii creativi din Sibiu, care inteleg a-si
manifesta talentul pe zidurile cetatii. Ca raspuns la fenomenul grafitti in Sibiu, in Piata Mare vor fi
amplasate duminica panouri speciale pe care se va face grafitti iar rezultatele vor fi prezentate ulterior in
tot Sibiu. 
  
  Jethro Tull la Sibiu?
  
  Codruta Vulcu, directoarea Artmania a declarat in exclusivitate pentru ZIARUL de Sibiu ca in data de
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30 iunie Sibiul va gazdui un concert al celebrei trupe Jethro Tull. „Cu siguranta vom avea in 30 pe Jethro
Tull la Sibiu, insa mai multe informatii vom oferi dupa sfarsitul Artmania ", a spus Codruta Vulcu. Cu
toate acestea, nici programul Capitalei Culturale pe luna acesta si nici site-ul oficial al trupei nu
mentioneaza nimic despre concertul de la Sibiu. Reprezentantii Biroului de Coordonare Sibiu 2007 spun
ca ei nu stiu nimic deocamdata despre acest concert. Iar site-ul trupei mentioneaza in data de 30 iunie un
concert in localitatea Viareggio din Italia. 
  Trupa Jethro Tull este una dintre cele mai mari trupe rock ale tuturor timpurilor. A fost infiintata in 1967
si se numara printre putinele trupe rock britanice castigatoare ale unor premii Grammy. De-a lungul celor
40 de ani de exitenta in trupa s-au perindat peste o suta de muzicieni. Pana in prezent au scoase pe piata
nu mai putin de 23 de albume, la care se adauga doua EP-uri, 11 compilatii si trei albume inregistrate live
in concert.   

   Programul complet Artmania
  
  18:00 Biblioteca Astra – lansare de carte Traian Ungureanu si Radu Paraschivescu 
  
  Vineri, 15 iunie
  Accesul publicului in Piata Mare din Sibiu se va face in intervalul 17.40 - 18.40. 
  18.40 - 19.20 Altar (40 min.) 
  19.35 - 20.30 Celelalte Cuvinte (55 min.) 
  21.00 - 22.00 Haggard (1 h) 
  22.30 - 00.00 Anathema (1 h 30 min.) 
  00:00 – 05:00 Artmania Festival – Chill out party in Up Town Club 
  
  Sambata, 16 iunie
  Accesul publicului se va face in intervalul 16.00 - 17.00. 
  17.10 – 18.20 Cargo (1 h 10 min) 
  18.35 - 19.30 Tarot ( 55 min) 
  19.45 - 20.45 The Gathering (1 h) 
  21.00 - 22.00 My Dying Bride (1 h) 
  22.30 - 00.00 Within Temptation (1 h 30 min.) 
  00:00 – 05:00 Artmania Festival – Chill out party in Up Town Club (invitat special XERXES din
Norvegia) 
  
  Duminica, 17 iunie 
  14:00 Lansare carte biografica " Once upon a Nightwish " – Atrium Café 
  17:00 Lansare de carte Cristian Geambasu si Alin Buzarin – Cafeneaua Erasmus 
  " Sticky Situation aka Happy Streets ", prezentat de Centrul Cultural German si Şapte Seri 
  in ultima zi a festivalului, publicul va avea acces in Piata Mare din Sibiu de la 18.00 pana la 18.55. 
  18.55 - 19.35 Luna Amara (40 min.) 
  19.50 - 20.40 Vita de vie (50 min) 
  21.00 - 22.00 After Forever (1 h) 
  22.30 - 00.00 Iris (1 h 30 min) 
  00:00 – 05:00 Artmania Festival – closing party in Up Town Club 

Cuvinte cheie: Artmania
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/Artmania

