
Ce ne rezerva astazi Capitala Culturala?
Programul de astazi al Capitalei Culturale aduce un excelent film documentar romanesc, “Facatorul de
minuni" , la Studioul Astra Film, dar si un concert live special cu Lucian Fabro Trio & Guests, in
Imperium. Din program nu puteau lipsi nici proiectele Complexului National Muzeal Astra, “Sibiu,
tinutul meu natal"  si expozitia “Tezaure Umane Vii" .
  
  Expozitie “Tezaure Umane Vii" , Complexul National Muzeal Astra, Casa Hermes, Piata Mica, ora
10:00
  
  “Tezaure Umane Vii"  este expozitia unui proiect mai amplu prin care se incearca revitalizarea culturii
si traditiilor populare din Romania. Şi pentru ca in spatele traditiilor sunt oamenii care le duc mai
departe, proiectul aduna la Sibiu mari mesteri populari din toata tara care isi doresc sa transmita
generatiilor viitoare mestesugurile si traditiile pe care doar ei le cunosc. Realizarile din anii precedenti ale
micilor mesteri si ale indrumatorilor lor pot fi vazute in aceasta expozitie. “Tezaure Umane Vii"  este un
eveniment care a primit pentru desfasurare sprijinul si acordul UNESCO.
  
  “Facatorul de minuni" , realizat de Catalin Ştefanescu, Romania, 2002, Studioul Astra Film, ora 14:00
  
  Pe Catalin Ştefanescu si povestea pe care o prezinta el in filmul “Facatorul de minuni"  ati mai avut
ocazia de a ii vedea la televizor, la “GARANTAT 100%" . Pe scurt, Ioan Mates este facatorul de minuni.
Cu multi ani in urma acesta a ales sa se mute intr-o padure, departe de lume. Aici, dupa orice schita sau
model, el este capabil sa realizeze  arme de foc. Aceste arme au ramas din tinerete pasiunea lui de
capatai. Acum, sta singur, citeste carti vechi, sau orice carti gaseste, construieste arme si vorbeste in
versuri. Practic, in singuratatea si lumea lui, Ioan Mates se afla undeva intre vis si realitate.
  
  Caffe Jazz, concert live cu Trio Fabiano & Guests, Imperium Pub, Strada Nicolae Balcescu, ora 20:30
  
  Muzica jazz si de calitate va fi cuvantul de ordine anul acesta in Imperium Pub. In fiecare seara, fie ca
este vorba de Lucian Fabro, Cipi Muntiu sau un invitat special, aici intotdeauna veti gasi o muzica buna
si o atmosfera familiala. Mai mult, o data pe luna, un concert master va aduce aici nume mari ale genului,
precum Johnny Raducanu, Teodora Enache, Berti Barbera si altii.
  
  
  
  Serbare Petre Sbarcea
  
  Concertul de maine seara de Fliarmonica de Stat din Sibiu aduce sibienilor doua motive de sarbatoare. In
primul rand, concertul cu care Flarmonica sibiana ne-a obisnuit in fiecare seara, si in al doilea rand,
dirijorul Petre Sbarcea sarbatoreste implinirea a 75 de ani. 75 de ani dedicati in primul rand muzicii,
dintre care 50 de ani de activitate artistica si 30 de ani petrecuti numai la pupitrul dirijoral al Filarmonicii
din Sibiu. Acest eveniment nu putea sa treaca neobservat de catre conducerea Filarmonicii sibiene, care
pentru a marca momentul ii va oferi marelui dirijor o diploma speciala, dar i se va inmana si cuvantul
ministrului Culturii, Adrian Iorgulescu, cu dedicatie. “Dirijorul nostru va primi o diploma de onoare si ii
va fi transmis cuvantul ministrului culturii" , ne-a declarat Ana-Maria Florea, purtatorul de cuvant al
Filarmonicii de Stat din Sibiu. Concertul de joi il va avea la vioara pe Vlad Stanculeasa, el interpretand
alaturi de orchestra sibiana Concertul pentru vioara in Re Major op.35 de Piotr Ilici Ceaikovski. Acest
concert initial a  fost dedicat celebrului violonist Leopold Auer, care a refuzat sa-l cante, considerandu-l
prea dificil. Ulterior partitura a fost schimbata pentru Adolf Brodsky, care l-a si executat in premiera la
Viena, in 1881. Vioara pe care va canta Vlad Stanculeasa a fost creata in 1739 si a aprtinut lui George
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Enescu. 
  
  Ş.D.
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