
\&quot;Carmen\&quot; - un spectacol in premiera absoluta
Piata Mare se transforma astazi, de Ziua Bunelor Maniere, in sala de spectacol. Iubitorii dansului si ai
muzicii sunt asteptati in inima Sibiului, la ora 21, pentru a "gusta" un spectacol unic in lume, prin viziune
si punere in scena, dupa cum a spus Ovidiu Dragoman, directorul Casei de Cultura a Municipiului Sibiu. 
  
  Baletul, opera si muzica clasica, dansatori, muzicieni si cantareti din tara si din strainatate isi dau mana
pentru a da viata personajelor imaginate de Georges Bizet, pentru una dintre cele mai frumoase creatii ale
lumii: "Carmen".
  
  Pe ultima suta de metri
  
  Carmen, Don Jose, Escamillo, Micaela, Dancairo, Remendado sau Mercedes sunt doar o parte dintre
personalitatile cu care publicul va lua contact in aceasta seara. Personalitati relevate atat prin opera, cat si
prin dans, totul desfasurandu-se pe aceeasi scena din Piata Mare. Spectacolul se bucura de o distributie
uriasa, cei cel putin 150 de artisti si decorul minimalist, promitand sa tina publicul cu sufletul la gura, in
timp ce afla povestea senzualei si nabadaioasei Carmen. 
  
  Cel putin 700 de iubitori ai artelor si-au achizitionat pana ieri dimineata bilete pentru spectacolul
"Carmen", dupa Georges Bizet. Ele mai pot fi cumparate pana astazi, la ora 13.30, de la Casa de Cultura a
Municipiului Sibiu, la pretul de 10 lei, respectiv 5 lei pentru elevi, studenti si pensionari. 
  
  "Carmen", o poveste
  
  "Carmen" este una dintre cele mai indragite opere ale lumii, care in aceasta seara aduce Sevilla la Sibiu,
intr-o poveste despre dragoste, gelozie si moarte. Opera se deschide cu o piata din Sevilla, unde soldatilor
care se amuza pe seama trecatorilor, le este trezit interesul de catre Micaela, o tanara venita de la tara
pentru a-l cauta pe Don José, iubitul ei. Carmen intra in scena odata cu muncitoarele de la manufactura de
tabac, si incearca sa-l provoace pe Don Jose. in timp ce Micaela si Don Jose rememoreaza amintiri legate
de satul natal, la manufactura izbucneste un scandal. Carmen este arestata in urma acestuia, dar reuseste
sa scape vrajindu-l pe Don Jose, caruia ii promite o revedere. 
  
  Mai tarziu, la hanul lui Lilas Pastia, tiganii si contrabandistii se intalnesc la petrecere, lor alaturandu-se
si toreadorul Escamillo. Toreadorul a fost cucerit de farmecul frumoasei Carmen si ii propune sa-l
urmeze. Carmen il asteapta, insa, pe Don Jose, pentru care mai apoi canta si danseaza. O conjunctura
nefericita nu ii mai permite lui Don Jose sa se mai intoarca la garnizoana, el alaturandu-se
contrabandistilor. 
  
  Curand, insa, Don Jose constata ca nu se mai bucura de dragostea frumoasei Carmen si este ros de
pareri de rau ca a dezertat. La randul sau, Carmen, afla din carti ca va muri curand, in timp ce Micaela ii
aduce lui Don Jose o veste trista: mama sa este pe moarte. Eroul nostru pleaca, chinuit de gandul ca intre
timp, Carmen se indragostise de Escamillo.
  
  Ultimul act al operei ii aduce fata in fata pe Carmen si Escamillo care isi marturisesc iubirea. Don Jose
este martorul declaratiilor lor, care in final, innebunit de gelozie o ucide pe Carmen.
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