
Balada vremii care trece... de 34 de ani
Ceva vechi si ceva nou. Regula se aplica si in Teatrul National "Radu Stanca" si in Teatrul pentru copii si
tineret "Gong", acolo unde premierele se joaca alaturi de spectacole ce fac cariera de 10, 20 sau 30 de
ani. intr-adevar, exista spectacole care au "schimbat de mai multe ori prefixul" si au adunat zeci sau sute
de reprezentatii la catastif. "Balada vremii care trece" este cel mai batran spectacol care se joaca la Sibiu. 
  
  Spectacol de 34 de ani pentru copii de 4 ani 
  
  Micutii de azi au posibilitatea de a se intoarce in timp, pe vremea cand parintii lor erau la randul lor
copii, pentru ca la Teatrul pentru Copii si Tineret Gong se joaca inca spectacole care au fost prezentate
publicului pentru prima data, la sfarsitul anilor '70. "Balada vremii care trece", in regia lui Lilly Krauss
Kalmar, si "Muzicantii din Bremen" sunt cele mai vechi spectacole care inca se mai joaca, dupa cum au
aratat reprezentantii institutiei. Anii 1977 si 1978 par sa fi fost unii buni pentru teatrul sibian, pentru ca
atunci au fost montate cele doua spectacole. Prima care sare in ochi este povestea fermecatoare care
aduce Craciunul mai aproape de sufletele celor mici, prin intermediul "Baladei vremii care trece", un
spectacol care implineste in februarie 2011, 34 de ani. 
  
  Tot vechi, dar mai "tanar" cu un an este spectacolul "Muzicantii din Bremen", care a avut premiera in
limba germana la 31 ianuarie 1978, pentru ca din 20 aprilie acelasi an micii spectatori sa vada varianta in
limba romana. 
  
  11 ani cu "Woyzeck" 
  
  "Woyzeck" si "Reise ins Gluck - La noroc" se bat pentru primul loc podiumul longevitatii la Teatrul
National "Radu Stanca". Ambele sunt productii ale Sectiei germane si ambele au dat examenul cu public
in luna aprilie a anului 2000: "Woyzeck"- pe 5 aprilie, iar "Reise ins Gluck - La noroc" - pe 21 aprilie. 
  
  Anul 2001 se deschidea la Teatrul National "Radu Stanca printr-o premiera, ce avea sa atraga un public
numeros pe scene din Romania si strainatate. Este vorba de "Idiotul", un spectacol montat de Andriy
Zholdak, ponind de la romanul lui Feodor Dostoievski. Prima reprezentatie a avut loc in 25 ianuarie
2001, iar nici doua luni mai tarziu un alt spectacol vedea lumina scenei: "C'est l'amour... In memoriam
Edith Piaf". intr-o lume a sound-ului computerizat si a simularii virtuale, spectacolul aduce izul muzicii
frantuzesti de alta data, asa ca nu e de mirare ca productia se numara printre spectacolele longevive de la
"Radu Stanca". 
  
  Putin mai tarziu, adica in 2002, am avut un an plin de voie buna pentru ca atunci au iesit la rampa
"Conu' Leonida fata cu reactiunea", "O noapte furtunoasa", de I. L. Caragiale, si "Gaitele", de Al.
Kiritescu. Prima a fost jucata pe 19 martie, "O noapte furtunoasa" a fost prezentata in premiera pe 24 mai
2002 si, dupa doar cateva luni, in 1 octombrie, noua stagiune se deschidea tot cu hohote de ras, prin
"Gaite". 
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