
<b>Cavalerii medievali ai lui Hermann</b>
"Cavalerii Cetatii Rosii"  pleaca la Festivalul Medieval de la Sighisoara 
  
  Cavalerii Sibiului s-au constituit in anul 2001 intr-o asociatie nonguvernametala si apolitica, capatand
personalitate juridica in anul 2003. Numele acesteia provine de la vechea denumire a orasului
Hermannstadt,  "Cetatea Rosie" , atribuita de catre popoarele care au incercat fara izbanda sa-i asalteze
de-a lungul istoriei zidurile rosii. Totul a pornit de la ideea participarii sub indrumarea prof.
Cristian-Herman Hirsch, la prima editie a Festivalului Medieval  "Cetati Transilvane"  ? Sibiu. 
  Pasiunea comuna si nestavilita pentru tot ceea ce insemna arta medievala i-a tinut impreuna pe cei cativa
elevi si studenti, care au decis sa-si continue drumul artistic sub aceleasi aspiratii. In prezent, sunt 40 de
membri, care duc, insa, lipsa de sala pentru repetitii, pe timp de iarna sau ploaie. Planurile de viitor sunt
mari, dar realizabile si constau, printre altele, in productia de pelicule cinematografice, organizarea
diferitelor spectacole cu tematica specifica, stagii, festivaluri, competitii si expozitii,  "ingrediente"  care
au ca efect o terapie prin arta si sport. 
  
  Casatorie ca-n secolele epocii de mijloc
   "Cavalerii Cetatii Rosii"  se pot mandri cu un presedinte de doar 23 de ani, Cristian Hirsch, cunoscut
printre ai lui sub apelativul de Herr, care este si coregraf al spectacolelor. Trupa sa a mai organizat si o
nunta in stil medieval, in care mirele, imbracat in cavaler, trebuia sa-si salveze aleasa, care, la intrarea in
primarie, a fost retinuta de alti cavaleri. Lupta a constat intr-un duel intre mire si atacatori, care, in cele
din urma, s-au lasat invinsi. Chiar si slujba de cununie oficiata in biserica s-a desfasurat intr-un mod
aparte, specific secolului al XVIII-lea.
  Domnite si cavaleri pe scena, coborati din timpurile vechi cu costumele lor specifice si sabiile care taie
limita dintre contemporaneitate si istorie, in timpul liber, ei sunt acei tineri nonconformisti, iubitori de
arta si rock, visatori si aflati la inceputuri de drum. 
  
  Cristian Herman Hirsch, 23 de ani, presedinte
  In prezent este profesor de educatie plastica la Liceu Teoretic din Avrig  "Gheorghe Lazar"  si este
foarte admirat de elevele sale. Atunci cand nu preda sau nu face instructie, Cristian isi face timp si pentru
a merge la cursurile Facultatii de Psihologie pe care o urmeaza. Inca de mic, practica artele martiale,
Kyokushin reprezentand modul sau de viata, dar si religia lui. Veleitatile sale de instructor s-au facut
simtite inca din gradinita, cand isi antrena colegii dupa filmele cu Bruce Lee, idolul sau. 
  
  Cel mai tanar instructor de arte martiale din tara
  La 12 ani a luat locul intai la Campionatul Cupa Florii de Cires din Sibiu, invingandu-si chiar si
antrenorii de Kyokushinkay, iar la 17 ani si-a deschis propria sala de arte martiale, devenind cel mai tanar
instructor din tara. Cristian recunoaste ca a fost crescut si educat de artele martiale. Visul sau este sa
realizeze un film de karate, dar si sa faca inconjurul lumii pe motocicleta, precizand ca  "motociclismul si
SIDA se trateaza doar cu moartea" . In urma unei accidentari survenite in timpul antrenamentelor, a ajuns
la spital, dar asta nu l-a impiedicat ca, la externare, sa se urce din nou pe motor. Artele martiale il ajuta
mult in realizarea coregrafiei spectacolelor sale. 
  Cavalerul lui Hermann isi aminteste, amuzat, de episodul cand a fost confundat, din cauza pletei, cu o
domnita, ceea ce l-a determinat pe ministrul Agathon sa-i sarute mana.
  
  Artist cu trecut politic zbuciumat
  Cristian a fost presedinte interimar pe filiala judeteana, inca de la inceputurile aparitiei Partidului Noua
Generatie pe scena politica. Desi filiala a luat nastere chiar sub ochii lui, inlaturarea lui din partid s-a
facut intr-un mod subtil. sedinta care trebuia sa hotarasca constituirea PNG Sibiu s-a amanat pana la data
la care Cristian era plecat din localitate, iar, in lispa lui, s-au alcatuit si listele de candidati, buletinul de
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vot omitandu-i numele. si-a dat demisia, impreuna cu alti 20 de membri, care au fost urmati de alti
aproximativ 130. 
  
  Cristina Bobolot, 17 ani, domnita
  Urmeaza cursurile Liceului Pedagogic, cu gandul de a-si continua studiile in cadrul Facultatii de
Psihologie. Isi admira foarte mult profesorul de economie, filosofie si sociologie, cu care imparte aceeasi
pasiune pentru chitara. Din clasa a XI-a a inceput, impreuna cu alte trei colege care canta la chitara solo,
baterie si orga, repetitiile in cadrul unei trupe de rock sub numele de Norock.
  
  Arta cere sacrificii
  In timpul repetitiilor de anul trecut pentru Festivalul Medieval de la Sibiu, Cristina a avut de luptat cu
mai multi cavaleri, care o atacau cu sabia. Nenorocul a facut ca una din sabii sa treaca de lovitura de
parat, despicandu-i degetul mic in doua. A ajuns la spital cu capatul falangelui zdrobit.
  
  Instructor de dans sportiv la 16 ani
  Timpul ei liber... nu prea exista. Face dans sportiv, repetitii in cadrul trupei  "Cavalerilor Cetatii Rosii" 
si lucreaza. Dupa un an de dansuri, a devenit instructor la Casa Armatei. Recunoaste ca nu se prea uita la
filme, dar a vazut Dirty Dancing de 12 ori. 
  
  Ciprian Posa, cavaler, 27 de ani, coregraf
  In preajma anului 1997 a colaborat cu regizorul Martin Papirowski la realizarea unui film. Pe langa
actorie, Ciprian mai are o preocupare de artist: deseneaza. Expozitia sa,  "Cum vad eu Transilvania" , a
impresionat publicul. Istoria veche si legendele sunt lectura lui preferata. Spirit ecologist, el este de parere
ca  "trebuie sa mai treaca ceva apa pe Cibin pentru ca mentalitatea oamenilor sa se schimbe. Detest
oamenii care arunca gunoaie pe jos si deterioreaza monumentele istorice cu grafitti" .
  
  Tupa rock din banii de alocatie
  Ciprian a visat si el sa aiba o trupa rock, depasind chiar stadiul de plan. In liceu a cantat la tobe, in trupa
de blackmetal numita Malefizia, pe care membrii ei au incercat s-o intretina din banii de alocatie. Nu
asculta, insa, numai rock, ci si muzica medievala si simfonica, care, pentru el, reprezinta muzica buna.
  
  Sonia Gabriela Prala, domnita, 17 ani, coregraf
  Sonia se ocupa cu intretinerea costumelor si strangerea cotizatei. Dansurile sportive si contemporane au
fost rampa care a facilitat cooptarea ei in trupa pentru realizarea coregrafiei. Ea a fost si instructoare
pentru o perioada de doi ani, avand-o ca eleva chiar pe Cristina. 
  Fire pesimista, ea nu crede in zicala  "speranta moare ultima" , deoarece in viata exista putine sanse deci
 "n-are rost sa fii optimist" . In viziunea ei, planeta ar avea o iarba alba, cerul ar fi rosu, iar oamenii,
transparenti. 
  
  Actoria nu e o meserie de viitor
  Desi, in prezent, vine cu placere la repetitiile trupei, Sonia n-ar face cariera din actorie, pentru ca nu este
o meserie din care se poate trai bine. Viitorul ei ar inclina mai mult in favoarea medicinei, deoarece
considera ca oamenii bolnavi se pot trata nu numai cu medicamante.
  
  Desi  "totul e cu sacrificiu" , dupa cum aminteste si presedintele asociatiei Cristian, in spectacolele lor au
mai avut parte si de incidente haioase. Dintre ele amintim uitatul  "mortului"  pe scena, impiedecarea in
stil domino, ruperea sabiilor (ceea ce le-a antrenat priceperea improvizarii). Din vechea formula s-au
desprins cativa  "fii ratacitori"  care si-au continuat drumul, alcatuindu-si la randul lor trupe individuale.
Concurenta e buna, spune totusi Cristi, pentru stimularea inspre progres. si cum progresul se realizeaza
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doar prin repetitii, momentan  "Cavalerii Cetatii Rosii"  se pregatesc asiduu pentru Festivalul Medieval de
la Sighisoara, unde sunt invitati pentru prezentarea unui spectacol.
  
  Adina KATONA
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