
Cea mai buna editie a FITS. Nu chiar
Editia din acest an a Festivalului de Teatru a fost un buna, cu multe spectacole reusite, cateva spectacole
de neuitat dar si destui artisti de umplutura.

 De la premiera „Metamorfozelor " la Sibiu am plecat ud pana la piele, de la „Woyzeck "-ul lui Andriy
Zholdak am plecat cu dureri de cap si tiuit in urechi, iar de la concertul Shaun Davey am plecat foarte
incantat. La „Uriasii muntilor " m-am plictisit iar la „Omul perna " am ras.

 Editia din acest an a Festivalului a avut si bune si rele, si spectacole excelente, evenimente reusite si
invitati de umplutura. S-a inscris perfect in linia ultimilor ani. Cea mai reusita zi a festivalului a fost chiar
cea de duminica, din inchidere, cand sustinuti si de vremea foarte buna, mii de sibieni au iesit din casa.
I-au atras in primul rand spectacolele de strada, concertul „Amadeus " si focurile de artificii.
 in euforia inchiderii directorul Constantin Chiriac a declarat ca a fost „o editie cu totul si cu totul
speciala, probabil cea mai frumoasa din istoria festivalului. O editie care ne-a solicitat la maximum dar
care ne-a adus atat de multe satisfactii, asa incat putem considera in aceasta clipa ca Sibiul a devenit un
pol al puterii culturale. in clipa in care marile puteri culturale vin si judeca prin prisma a ceea ce se
promoveaza la Sibiu si preiau lucrurile cele mai importante care se fac la Sibiu, Festivalul capata o forta
si o independenta care trece dincolo de puterea politica si ceea ce inseamna moment de criza. Acum la
urma putem sa spunem cu mandrie ca festivalul a fost o provocare in asa fel incat sa aratam ca intr-un
moment de criza se poate face mai mult decat chiar intr-un an normal ". Cu exceptia primei propozitii,
Chiriac are dreptate.

 in deschidere s-a vorbit de 60.000 de spectatori zilnic. Mai ales din cauza ploilor de la inceput, n-au fost
nici pe departe atatia. Lupta cu vremea a sters din efervescenta primelor zile de festival. Primarul
Sibiului, Klaus Johannis, a declarat la finele saptamanii trecute ca editia din acest an a FITS nu a avut
aceeasi stralucire ca in trecut. „Are un ecou retinut. Probabil ca aceasta impresie se datoreaza si faptului
ca multe evenimente de outdoor nu au putut avea loc din cauza vremii. Pana la urma, insa, cred ca va fi o
editie reusita ", a spus Johannis.

 Dincolo de declaratii, editia din acest an a FITS a pastrat nivelul ridicat impus cu cativa ani in urma, fara
sa iasa din tipare. Orasul a fost plin de turisti, invitati, hotelurile si terasele si-au scos profitul iar cine a
vrut sa vada teatru a avut de unde alege. in Sibiu, mai ales in ultimele zile, s-a simtit ca a fost un adevarat
festival.
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