
<b>Carnavalul lolelor invadeaza strazile Sibiului</b>
Spectacolul Capitalei Culturale Europene se muta din nou in strada, in acest week-end, Sibiul si Agnita
fiind cele doua gazde ale Carnavalului lolelor. Obiceiul este reinviat dupa 17 ani si promite sa fie un
eveniment, care va relua traditia carnavalului. Proiectul face parete din agenda " Sibiu 2007"  si este
finantat de Ministerul Culturii si Cultelor. In prima zi de Carnaval, la Sibiu sunt asteptati in Piata Mare
aproximatv 2000 de sibieni, care vor fi serviti cu cate o gogoasa traditionala, chiar din clestele special
al lolelor. 
  
  Cu siguranta cel mai galagios eveniment de pana acum se va derula sambata la Sibiu, iar duminica la
Agnita. 130 de lole costumate corespunzator vor face un zgomot asurzitor pentru alungarea spiritelor rele
si a iernii. Alaiul lolelor se va deplasa in parada de pe Bulevardul Coposu in tot centrul istoric, atragand in
jocul asurzitor toti trecatorii. Parada va incepe la orele 11 si va aduce in burgul lui Hermann si vechile
bresle ale sasilor transilvaneni. Personajele traditionale reprezentate in parada lolelor sunt reproducerea
celor mai importante bresle mestesugaresti din Agnita, precum cea a blanarilor, croitorilor, sau a
dogarilor. 
  
  Johannis, lola in tinerete
  
  Primarul Sibiului, Klaus Johannis va avea motive de nostalgie cand va primi, sambata, alaiul lolelor. "
Primarul Johannis a fost lola la Agnita, cand era tanar profesor" , a declarat Marinela Stanciu,
coordonatorul proiectului. Alaiul va sosi in fata Primariei Sibiu in jurul orelor 12, unde oficialitatile
orasului vor adresa mesajul oficial participantilor la carnaval. Desi au fost trimise invitatii
reprezentantilor din Ministerul Culturii si Cultelor, la Sibiu  nu va veni nimeni, chiar daca proiectul face
parte din  agenda Capitalei Culturale. " Noi am incercat sa aducem la Sibiu pe cei care ne-au dat banii
pentru proiect. Insa, singura care a confirmat participarea este deputatul Raluca Turcan, cea care ne-a si
sustinut in organizarea acestui Carnaval" , a mai adaugat Marinela Stanciu. 
  
  Costumul de lola, o arta in sine 
  
  Agnitenii, care vor deveni in week-end lole, au avut o ocupatie foarte serioasa in aceasta perioada. Au
fost intrunite adevarate ateliere de creatie a costumelor, care sunt foarte complexe. Costumul are o serie
de accesorii, care se confectioneaza prin procedee foarte dificile. Numai masca si biciul implica munca de
creatie extrem de serioasa. Masca este confectionata dintr-o panza de sarma, pictata si tivita cu blana de
iepure, vulpe, sau jder. Daca acum costumul nu are decat accesorii colorate, in trecut, in urma cu 200-300
de ani, lolele erau deghizate in costume multicolore. Lolele poarta legat cate un clopot mare, sau, dupa
caz doua. In timpul paradei, chiuie si pocnesc din bici, dansand in ritmul sunetului de clopote. Dupa orele
17, lolele isi dezvaluie identitatea, prin renuntarea la masca de lola. In timpul paradei, sefii breslelor isi
cheama lolele cu ajutorul unor zornaitori sau a unui corn de animal. Lolele provin in majoritate din
Agnita, 46 dintre ei fiind sasi transilvaneni, membri ai Breslei Lolelor plecati in urma cu aproape 20 de
ani in Germania. "Toti nostalgicii din Agnita s-au bucurat de aceasta intiativa, insa numai putini dintre ei
s-au implicat in confectionarea costumelor", a povestit Bogdan Patru, invatator la clasa germana din
Agnita, lola la randul sau. In total, la paradele din Sibiu si din Agnita vor participa 110 lole, cu varste
cuprinse intre 4 si 53 de ani.  
  
  Bani putini, proiect mare
  
  Organizatorii de la Fundatia de Tineret EuroEst se plang de banii putini primiti de la Ministerul Culturii
si Cultelor. Aproximativ 20.000 de euro este toata suma data de minister, in conditiile in care
organizatorii sustin ca au cheltuit de patru ori mai mult. "Initial am vrut sa renuntam la proiect, dupa ce am
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vazut care este suma data de Ministerul Culturii si Cultelor, insa am considerat ca proiectul merita dus la
capat. In schimb, am avut sustinere din partea celor doua autoritati locale. Primarul de la Agnita va fi
chiar lola la Carnaval", a declarat Mihai Staicu, presedintele EuroEst.  
  
  Teodora GHEORGHIU
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