
Intrebari la Festivalul de Teatru 2010
Constantin Chiriac, directorul Teatrului National `Radu Stanca` a dezvaluit cateva din atractiile editiei din
acest an a Festivalului International de Teatru de la Sibiu.Editia din acest an a Festivalului International
De Teatru De La Sibiu se va numi `Intrebari` si se va desfasura intre 28 mai si 6 iunie. Conducerea
festivalului spune ca a ales aceasta titulatura pentru ca dupa 17 ani de festival a venit momentul sa isi
puna cateva intrebari. `Este un moment binevenit pentru a ne pune cateva intrebari. Cred eu ca societatea
romaneasca are nevoie de cateva intrebari. Are nevoie de intrebarile profunde nu doar de intrebari. Sunt
atat de multe intrebari profunde la care trebuie sa raspundem, la care trebuie sa ne raspundem... este un
moment de cotitura`, a declarat Constantin Chiriac.O problema majora in organizarea editiei din acest an
a Festivalului International de Teatru de la Sibiu o constituie banii. Si editia de anul trecut a fost una de
criza insa cea de anul acesta se anunta una si mai dificila din punct de vedere financiar. Organizatorii
spun ca si-au propus pentru `Intrebari` sa se ridice cel putin la standardul festivalului din 2009.
`Previziunea bugetara pentru anul acesta este cel putin cu doua milioane de lei mai mica decat anul
trecut. Nu m-am plans niciodata. Nici de bani. In momentul in care nu voi mai putea sa fac un lucru
renunt. Speram din toata inima ca ceea ce s-a intamplat anul trecut sa se intample si anul acesta. Nu sunt
multe lucruri in care Romania investeste. Nu se poate sa nu investeasca in teatru si in Festivalul de la
Sibiu. Noi incercam pentru atragerea de fonduri o mie si una de formule. Fortam orice limita`, a mai
declarat Constantin Chiriac despre bugetul `Intrebarilor`.Cat priveste programul artistic al Festivalului
International de Teatru de la Sibiu, editia 2010, organizatorii nu au dezvaluit decat doua productii de care
sunt siguri. Prima productie teatrala care va avea premiera in cadrul festivalului se numeste `Don Juan
vine de la razboi` in regia Ancai Bradu. Acesta este un proiect mai vechi al teatrului din Sibiu, gandit
initial pentru regretatul Virgil Flonda. Cea de-a doua productie teatrala care va avea premiera in cadrul
FITS 2010 se numeste `Jurnal pe frontul de acasa` si este o productie gandita in colaborare cu scriitorul
Andrei Codrescu. Initial acest proiect fusese gandit pentru editia de anul trecut a festivalului insa s-a
renuntat la el in ultima clipa, dupa ce scriitorul sibian stabilit in Statele Unite ale Americii s-a aratat
oarecum nemultumit de dramatizare. `Andrei nu a fost foarte multumit de prima dramatizare pe care am
facut-o si a trebuit sa recurgem la o colaborare din SUA`, a mai declarat Constantin Chiriac. Spectacolul
are la baza scrierile eseistului, poetului si prozatorului Andrei Codrescu, iar regia ii apartine lui Gavriil
Pinte. Ideea initiala era ca spectacolul sa se joace in sala liceului unde a invatat Andrei Codrescu,
Colegiul `Gheorghe Lazar`. Un rol in spectacol il va avea chiar scriitorul Andrei Codrescu.
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