
Gata cu FITS 2011! Sa vina FITS 2012!
Mare agitatie a fost timp de zece zile in Sibiu si numai cine nu a vrut nu a gasit un eveniment pe gustul
lui, la Festivalul International de Teatru. Daca nu iti plac montarile de inspiratie modernista, nu a fost
nicio problema sa gasesti una de tip clasic; daca nu iti place teatrul-dans, de ce sa nu te relaxezi la un
spectacol de circ... Ce spectacole si ce spectacole ne-au placut depinde de fiecare dintre noi, oricum un
lucru e sigur: strainii ne-au laudat, iar cei din alte orase ale Romaniei si mai si. Uneori cei care au avut
cuvinte de apreciere au fost oameni implicati in artele spectacolului, alteori au fost oameni simpli, care
s-au lasat prinsi de microbul unui fesitval in care si teatrul si dansul si cartea si expozitiile isi gasesc
locul. 
  
  Jonathan Mills, director artistic al Festivalului International de Te atru de la Edinburgh, aprecia ca
"Sibiu e locul perfect pentru un asemenea festival (...), iar FITS e inima care bate pentru oras, e festivalul
ce reprezinta pasiunea si ambitia puse in slujba unui oras". Concomitent, o romanca, studenta in SUA,
vine in fiecare an la Sibiu, special pentru Festival; si nu doar ca simplu spectator, ci ca voluntar. Şi tot un
simplu spectator, dar avid de teatru, spunea mai ieri ca la capitolul spectacolele de teatru, jucate in spatii
inchise, nu a vazut ceva mai bun in festival. Şi a participat la toate ultimele sapte editii.
  
  Suspendati de macara
  
  in rest, stim doar atat ca vineri, pe la ora 19, vreo 200 de copii, tineri si buncii sa ingramadeau pe
bulevardul Nicolae Balceascu sa vada spectacolul "Ricsa", ca tot vineri, dar aproape de miezul noptii, am
auzit adolescentii care isi sunau parintii sa le dea invoire inca o ora, doar-doar vor prinde tot spectacolul
"in ape", dupa ce au ascultat concertul marca Iris. Altfel spus, vineri a fost una dintre cele mai pline zile
din festival si s-a incheiat dupa miezul noptii. 
  
  Pentru inceput, in Piata Mare, multimi de sibieni s-au strans sa asculte muzica celor de la Iris, care nu
s-au dat plecati pana cand nu i-au ascultat pe spectatori cantand "Floare de iris". Iar dupa concert, in ciuda
intarzierii, mii sau zeci de mii de sibieni au asteptat cuminti sa vada dansul spaniolilor si argentinienilor.
Şi nu orice fel de dans, ci unul performat la peste 30 de metri inaltime, cu dansatori suspendati de bratul
unei macarale. S-a intamplat in cadrul spectacolului "in apa", al celor de la Voala Project. Apa nu a
navalit peste piata, dar scenografia a simulat valurile, cu ajutorul a vreo 16-17 farfurii "zburatoare ". in
plus, coregrafia spectacolului a fost asemanatoare cu cea de la inot sincron.
  
  Sambata am avut alte surprize, caci actorii arabi ai Teatrului National Sharjah au invadat bulevardul
Nicolae Balcescu intr-o parada neasteptata a portului lor traditional. in frunte l-au avut chiar pe seicul
Sultan bin Mohamed Al-Qasimi.
  
  Chiriac vrea companie de strada marca Sibiu
  
  Ca spectacolele de strada prind la public si aduna multimi de spectatori, asta nu poate fi contestat. Şi
atunci de ce nu am avea o companie de strada a noastra? Este foarte probabil sa o avem: Constantin
Chiriac spune ca va incerca sa puna bazele unei asemenea companii. "Avem un proiect pe care il
dezvoltam cu Asociatia Festivalurilor de Teatru de Strada din Europa care a fost aici si va avea o intalnire
la Bremen, unde vom alege conducerea si cu siguranta ca cineva din conducerea festivalului va fi in
conducerea executiva. De asemenea, avem un proiect cu celebra companie Cirque du Soleil, cel mai
important producator de astfel de spectacole, in asa fel incat gimnastii care au facut mare performanta in
Romania, care au fost campioni si care, din pacate, pe la 25 - 26 de ani isi incheie cariera si nu multi pot
sa devina antrenori sau sa profeseze in ceea ce au facut de la 3 -4 ani, incercam sa construim o varianta
pentru Cirque du Soleil pentru Europa centrala si de est", a declarat, directorul FITS, citat de Mediafax.

Pagina 1 / 2

\


  
  *** 
  
  FITS 2011 a jucat ultimul act aseara, in Piata Mare, dar a dat deja startul la festivalul de anul viitor si
unul dintre spectacole de impact este cunoscut deja: "Calalatoriile lui Gulliver". Montarea va purta
semnatura lui Silvia Purcarete. Daca e sa ne luam dupa spectacolele pe care acesta le-a regizat deja la
Sibiu, trebuie sa ne asptetam la ceva special. "Vom crea spectacolul pana la editia viitoare a festivalului.
Cum va iesi o sa vedem. Cert e ca nu voi incerca sa fac o dramatizare a operei lui Swift, ci va fi un
spectacol inspirat din scrierea lui", a spus Purcarete. Deocamdata se stie ca decorul si costumele vor fi
concepute de Dragos Buhagiar, ca Shaun Davey va crea muzica si ca Festivalul de la Edinburgh, cel de la
Belfast si cel de la Dublin sunt interesate de spectacol. in consecinta, startul la FITS 2012 s-a dat deja.
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