
Biletele la premiera lui Hamlet s-au epuizat
Sibienii erau insetati de teatru. Biletele la prima premiera a Teatrului National Radu Stanca in acest an,
s-au epuizat de ieri, la amiaza. Teatrul sibian incepe in forta, cu un spectacol semnat Radu Nica. Este
vorba de  „Hamlet ", care va avea premiera duminica, de la ora 19. Scenografia este semnata de Dragos
Buhagiar, unul din cei mai titrati scenografi ai scenei romanesti, cu cele mai multe premii UNITER
pentru scenografie. Coregrafia este realziata de Florin Fieroiu, care a primit anul acesta premiul special
UNITER pentru coregrafie. " Hamlet este cea mai puternica provocare pentru un regizor, pentru ca este
textul cel mai important si mai cunoscut din dramaturgia universala si bineinteles orizontul de asteptare
este extrem de ridicat atunci cand il montezi. De ce Hamlet? Pentru ca ma intereseaza extrem de mult
povestea si pentru ca in ultima vreme am montat mai mult texte contemporane, despre care nu am o
parere atat de buna ca despre textele clasice. Este un pariu foarte mare pentru mine, sa te iei de gat cu un
asemenea text, un pariu care poate fi pierdut foarte usor. Nu va fi cazul de data aceasta. Interpretarea
noastra e noua, e obraznica e originala, dar un text atat de puternic cum e Hamlet suporta foarte bine
astfel de interpretari si fortarile pe care noi le-am facut situatiilor dramatice ", a expiclat Radu Nica.
Hamlet se adreseaza atat tinerilor prin faptul ca este un spectacol dinamic insa si celorlalte categorii,
intrucat se pune mare accent pe recitalurile actorilor. " Am mizat mai mult pe actori decat in orice alta
piesa a mea. Am parit mai mult pe actori decat pe spectaculosul imaginii ", a continuat regizorul. Decorul
lui Buhagiar este inspirat din anii 30 in America, are  un parfum de epoca. " Ce o sa vedeti e un spectacol
gandit fara nici o teoretizare, e tot ce am putut noi mai bun la ora asta ", a conchis scenograful. Hamlet
este dedicat atat actorului Ovidiu Iuliu Moldovan, care s-a stins miercuri noaptea din viata, cat si
regretatului actor sibian Virgil Flonda.
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