
<b>Black Roots, elementul exotic al FITS 2004</b>
 Trupa Black Roots (Radacini Negre) din Camerun a avut mare priza la publicul din <a
href="http://www.sibiul.net/sibiu.php" title="Sibiu">Sibiu</a>  Ritmurile africane au dat o nota exotica
Festivalului International de Teatru  Cei sapte camerunezi au fost solicitati sa cante si sa danseze si in
alte locasii decat cele din program  Plini de energie si debordand de veselie, camerunezii au incins
atmosfera si la Clubul Festivalului Singura porblema a fost vremea racoroasa, din cauza careia, cativa
membri ai trupei au si racit  Black Roots vor reveni la festivalul de anul viitor.<br />  <br />  Timp de
zece zile, Festivalul International de Teatru de la Sibiu a atras pe langa yecile de trupe de actori din toata
lumea si mii de turisti. O prezenta exotica a atras insa privirile tuturor celor care au trecut pe Corso. Cei
sapte artisti au strabatut doua continente si mii de kilometrii pentru a participa la Festivalul International
de Teatru de la Sibiu. Grupul de dans si muzica Black Roots vine tocmai din indeparatata Africa, din
Camerun si marcheaza o premiera, fiind prima trupa din acesta zona care participa la renumitul festival.
Camerunezii s-au adaptat foarte repede la  publicul sibian, doar vremea le-a dat de furca fiind prea
racoroasa pentru ei. Conservatorismul sibienilor a palit in fata ritmurilor africane antrenante, atelierele si
concertele sustinute de camerunezi fiind parca prea scurte pentru publicul entuziast. Aflata la prima
deplasare inafara tarii, trupa Black Roots va reveni in Sibiu cel tarziu in 2007, cand vom fi  capitala
culturala a Europei  iar Piata Mare  "va arata mult mai bine ca astazi" , dupa cum spunea  Jean Marcel
Ngova, liderul grupului.<br />  <br />  <b>Spiritul Camerunului</b><br />  Black Roots a luat fiinta in
1975 insa formula actuala a trupei dateaza din 1997. Indiferent de componenta, generatii de generatii,
de-alungul anilor trupa si-a pastrat insa spiritul si dragostea pentru traditii.  "Nu putem sta impotriva
timpului, dar il putem imblanzi. Intr-o lume intr-o continua miscare nu trebuie sa uitam cine suntem si de
unde provenim. Asta incercam noi sa spunem prin muzica si dansurile noastre adica sa aducem traditiile
in modernitate si sa transmitem chintesenta spiritului camerunez: solidaritatea si dragostea pentru muzica
si miscare" , a marturisit liderul grupului Jean Marcel care precizeaza ca desi membrii trupei provin din
triburi diferite si ca urmare nu vorbesc nici macar acelasi dialect se simt ca o familie.  "Vorbim franceza
sau engleza intre noi, acestea fiind si limbile oficiale din tara noastra" , a spus zambind liderul . <br />  
"Suntem impreuna din 1997, suntem ca si frati si surori. Oriunde mergem  suntem impreuna, cantam si
dansam impreuna" , spune Jean Marcel.Trupa este formata din opt membri,  "dar doar sapte au venit in
Sibiu, pentru ca Wiclieff, unul dintre dansatori este la studii in Paris"  precizeaza liderul grupului care
este de meserie translator.  "Nici la noi nu poti trai doar din muzica. Toti lucram si altundeva dar Black
Roots este sufletul nostru" , constata zambind Jean Marcel care si-a tradat formatia profesionala
marturisind mandru  "deja am inceput sa citesc in romana, adica am citit banerele si niste fluturasi si chiar
si un ziar. Chiar inteleg cate ceva, caci stiu nu doar engleza ci si franceza si spaniola." <br />  <br /> 
Alain este compozitorul trupei.  "El stie muzica si ne indruma pe noi sa cream melodiile pentru ca la
versuri contribuim toti"  spune Jean Marcel continuand descrierea trupei cu William care este bateristul
Black Roots. William tine ritmul trupei folosind nu doar percutia moderna ci si  traditionalul tam-tam si
toba cameruneza  "djembe" . William este si cel mai tanar membru al trupei, el fiind  "adoptat"  de la
varsta de 16 ani. Guylaine este solista principala a trupei, cu experienta in domeniul muzicii corale.
Gladys impresioneaza prin dinamismul si entuziasmul pe care-l transmite prin miscarea scenica, fiind
atat dansatoare cat si cantareata. Gregoire este ghitaristul trupei. Acesta  "a imblanzit"  ghitara moderna,
camerunezul obtinand prin talent, inspiratie si folosind o bucatica de burete sunetul xilofonului
traditional african, numit  "balafon" . Magloire  "il concureaza"  pe Gregoire deoarece acelasi sunet de
xilofon este obtinut de acesta la pianul electronic. <br />  Cat timp s-a aflat in Romania, Magloire a facut
si o pasiune pentru o superba sibianca de 18 ani, pe care a invitat-o sa il viziteze in Camerun.<br />  <br
/>  <br />  <b>Am cucerit Sibiul cu  "Buna seara"  </b><br />    "Sincer sa va spun aveam emotii cand am
plecat din Camerun atat pentru ca Romania a fost prima noastra destinatie in afara Camerunului, cat si
pentru ca nu stiam cum vom fi primiti. Dar s-a intamplat ceva miraculos. In prima zi cand am concertat am
spus in romana, pe un glas temator �Buna seara� si publicul a fost in delir. A fost extraordinar, mi s-a
parut ca la un momendat sibienii chiar ne-au simtit, au simtit spiritul nostru"  a spus Jean Marcel care
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admira mult orasul. <br />  <br />   "Ştiti noua nu ne plac prea mult constructiile astea moderne. Ne-am
bucurat ca si Sibiul isi pastreaza radacinile"  a constat liderul grupului spunand pe un ton glumet ca au
simtit caldura publicului sibian care a suplinit din plin vremea prea racoroasa pentru ei.Dealtfel unii din
membrii trupei au si racit.  "<br />  Camerunezii se vor intoarce si la festivalul de anul viitor si au promis
ca nu vor lipsi nici in 2007, cand Sibiul va fi capitala culturala a Europei si  "cu siguranta va arata mult
mai bine ca acum" , dupa cum constata Jean Marcel.<br />   <br />  Iulia NAGY 
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