
In sfarsit�Faust
Mult asteptatul spectacol " Faust ", pus in scena de Silviu Purcarete la Sibiu, are premiera in 20
septembrie, numarandu-se printre spectacolele care deschid noua stagiune a Teatrului National " Radu
Stanca " din Sibiu. 
  
  Spectacolul " Faust " de Goethe, in regia lui Silviu Purcarete, va avea premiera la Sibiu, in zilele de 20,
21 si 22 septembrie, fiind una dintre cele mai asteptate productii ale Capitalei Culturale. in aceasta
perioada, Silviu Purcarete monteaza spectacolul intr-una din halele dezafectate ale fabricii Simerom.
Decorurile spectacolului au fost concepute pecial pentru acest spatiu special de Helmut Sturmer, iar
costumele poarta semnatura Liei Mantoc. Mai mult decat atat, muzica si orchestratia ii apartin celebrului
Vasile Şirli, respectiv Doru Apreotesei. in rolurile principale se vor regasi Ilie Gheorghe si Ofelia Popii,
iar in intreg proiectul sunt implicati atat actori ai Teatrului National " Radu Stanca ", studenti din Sectia
de Actorie a Facultatii de Litere si Arte din cadrul Universitatii " Lucian Blaga ", cat si muzicieni si
copii. in total, pe scena, sau in fata publicului, vor urca peste 70 de comedianti, muzicieni si artisti. 
  
  Instalatii uriase
  
  Spectacolul este conceput pentru hala uzinei Simerom, intr-un spatiu cu o suprafata de aproximativ
1.500 metri patrati. Aici sunt instalate mai multe arii de joc, folosindu-se toate dotarile care exista intr-o
uzina: traverse, carucioare metalice, sine de vagoneti, lanturi, troliu, macarale interioare. Timp de trei ore
publicul se va putea plimba dintr-un loc intr-altul conform unui itinerariu prestabilit, asistand la diverse
episoade din monumentala opera " Faust ". Vor exista scene din teatrul medieval si un traseu de atractii
de balci pentru spectatorii care vor acompania experientele lui Faust. Spectacolul regizat de Silviu
Purcarete se va alatura altor montari semnate de Mihai Maniutiu si Radu Alexandru Nica, care vor
deschide stagiunea 2007 - 2008 la Teatrul din Sibiu. Toate spectacolele se deruleaza in cadrul
programului " Sibiu - Capitala Culturala Europeana 2007 ".
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