
Dramatizare dup�Kafka la Radu Stanca: Realitatea v�ut�prin vis
Teatrul National " Radu Stanca"  din Sibiu propune maine sibienilor o noua premiera in cadrul
Capitalei Culturale: " Brunelda" , o dramatizare de Marius Oltean, dupa romanul " America"  al lui
Franz Kafka.
  
  " Citindu-l pe Kafka am avut mereu senzatia ca, chiar daca nu a scris teatru este foarte teatral. Si atunci
am decis sa-l aduc pe scena" , a declarat Marius Oltean, cel care semneaza si regia spectacolului. Pentru
punerea in scena, Marius Oltean s-a oprit la capitolele IV si V din romanul amintit , considerate de el mai
reprezentative. " Ceea ce mi-am propus sa demonstrez prin acest spectacol este ceea ce am simtit eu la
Kafka in mai toate romanele. Viata reala, privita cu atentie, mai multa atentie decat de obicei, pare
abstracta, ireala, in timp ce visul poate de multe ori fii mult mai real decat este"  a mai spus Marius
Oltean. Ca si in operele lui Franz Kafka, spectacolul " Brunelda"  este impartit pe doua planuri, unul al
realitatii, vazuta insa intr-un mod ciudat, un mod in care apare mai ireala decat visul, in timp ce cel de-al
doilea plan, al irealului, apare mai real si mai clar decat realitatea insasi.
  
  Noi locatii pentru spectacole
  
  Spactacolul " Brunelda" , din distributia caruia fac parte Renate Muller Nica, Johanna Adam, Georg
Potzolli, Franz Kattesch, Horia Nicoara si Axel Moustache se va juca in Casa de Cultura a Sindicatelor
integrandu-se in directia teatrului sibian de a apela si la alte spatii pentru punerea in scena a
spectacolelor. " Dat fiind faptul ca este o luna foarte plina am incercat sa gasim si alte spatii in care sa
producem. Incercam sa ocupam Sala Studio cu acesta productie"  a declarat Constantin Chiriac,
directorul Teatrului National " Radu Stanca" . Pentru prouctiile viitoare ale teatrului sibian se are in
vedere, pe langa Casa de Cultura Sindicatelor si Sala de Sport aflata in piata de langa teatru. Aici au mai
putut fi vazute spectacole de teatru in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu. Pe langa "
Brunelda" , sectia germana a teatrului din Sibiu mai pregateste pentru viitorul apropiat un alt proiect,
intitulat " Monodrame europene" , precum si o coproductie numita " City Mith"  realizata in colaborare cu
Teatrul Anthagon din Frankfurt. Acest spectacol din urma va incerca sa valorifice povestile urbane si
miturile existente despre Sibiu, spectacolul fiind programat sa se desfasoare in Piata Mica si in alte locatii
stradale.
  
  Stefan Dobre
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