
<b>Festivalul de Teatru pune politia si jandarmii pe jar</b>
Festivalul International de Teatru (FITS) isi deschide, azi, portile, pentru 11 zile de spectacole de toate
felurile. Sibienii vor descoperi pe parcursul festivalului piese de teatru in toate locatiile cunoscute, ba
mai mult - chiar si in Uzina Mecanica Simerom, unde organziatorii au montat impreuna cu echipa din
Israel un spectacol special. 
  
  Maratonul teatrului incepe astazi, de la orele 17, cand toata suflarea teatrala se va muta in Muzeul
Brukenthal pentru vernisajul unei expozitii unice la Sibiu - "Teatru, Text, Imagine". De aici,
reprezentantii festivalului vor declara deschisa cea de-a XII-a editie a FITS. Neoficial, festivalul incepe
de dimineata, de la orele 10, pe Bulevardul Nicolae Balcescu, unde  va fi prezentata o expozitie de arta
neconventionala. Sarbatoarea teatrului continua in forta, seara, in jurul orelor 19, cand echipa Teatrului
National "Radu Stanca" va ceda spatiul colegilor de la Teatrul "Odeon" din Bucuresti, care invita
publicul la o piesa de aproape trei ore - "Portretul lui Dorian Gray". 
  
  Teatrul de tip underground va fi jucat din prima zi, la clubul Venetia, de trupa germana "Ensemble
Theater Ulm", care va interpreta piesa "Alle lust will", de la orele 19.30. Pentru prima data in istoria
festivalului, organizatorii au ales o locatie neconventionala in adevaratul sens al cuvantului. Centrala
uzinei mecanice "Simerom" va fi gazda spectacolului montat de israelienii de la Shlomi Center for Work
and Creation - "Our lifework forgotten memories", ce va fi jucat de la orele 21.30. 
  
  Sibienii care vor sa faca o excursie pana la Cisnadioara vor avea ce sa urmareasca, deoarece germanii de
la "Academie fur darstellende Kunst-Ulm" au pregatit in cetate, piesa "Cameristele". Organizatorii FITS
s-au gandit si la publicul care nu are masina si au pus la dispozitie un autobuz "Tursib" ce se va deplasa la
Cisnadioara. Pentru cei care raman in Sibiu, festivalul continua la Cazarma 90 care va fi in aceasta seara
centrul atentiei, mai ales ca dupa spectacolul de aici, organizatorii vor marca inceputul celei de-a XII-a
editii cu un foc de artificii. Inainte de miezul noptii, cei indragostiti de muzica vor avea parte de un
concert inedit al grupului muzical "Tibesti", din Ciad. Teatru va fi jucat in aceasta seara si la Muzeul de
Istorie, unde trupa ruseasca "Arkhangelsk Youth Theatre" va interpreta "Bolero". 
  
  Ordinea publica va fi asigurata pe tot parcursul festivalului de peste 200 politisti si jandarmi, care au
fost pusi in garda, numai pentru FITS 2005. "Vom sprijini Politia in cazul unor modificari in situatia
operativa, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, executand misiuni specifice
impreuna cu aceasta institutie, cu preponderenta pe timpul noptii, cu un efectiv suplimentar de 20 de
jandarmi", spune purtatorul de cuvant al IJJ Sibiu, Alexandru Costea. Cele zece locatii, in care sunt cazati
invitatii festivalului, vor fi pazite in permanenta de politisti.
  
  
  Agenti de paza si ordine, politisti cu caini antrenati, agenti rutieri si jandarmi vor impanzi, de azi,
locurile unde se desfasoara spectacolele Festivalului de Teatru. 
  
  Teodora GHEORGHIU
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