
La Budapesta se rade cu \&quot;D\'ale carnavalului\&quot; de la \&quot;Radu Stanca\&quot;
Sfarsitul de saptamana ii prinde pe actorii Teatrului National "Radu Stanca" in Ungaria: aici se va juca,
vineri, 23 martie, si sambata, 24 martie, spectacolul "D'ale carnavalului" , in regia lui Silviu Purcarete.
Reprezentatiile au loc pe scena Teatrului National din Budapesta, in cadrul celei de-a XXXII-a editii a
Festivalului Primaverii. 
  
  Ce fel de spectacol le propun sibienii maghiarilor? Unul care aduce pe scena lumea carnavalului si a
balciului intr-un vartej de situatii comice construite in jurul unor complicatii amoroase. "Scenele sunt
construite viu, cu o forta populara, in care muzica originala compusa de Vasile Şirli devine un element
decisiv in articularea mesajului. Tensiunea si misterul fiecarei replici sunt sustinute prin jocul de lumini
creat de regizor si de scenograful Dragos Buhagiar, cel care semneaza costumele si decorul din acest
spectacol. Ca un factor inedit, muzica din spectacol este interpretata live de actorii teatrului reuniti de
aceasta data intr-un ansamblu muzical", se arata intr-un comunicat de presa al TNRS.
  
  Pentru actorii sibieni, prezenta la Budapesta nu este o noutate, dat fiind faptul ca la acelasi festival s-a
jucat "Lulu", in 2009. Nici regizorul Silviu Purcarete nu se afla la prima vizita in Ungaria, fiind un invitat
obisnuit al Festivalului Shakespeare din Gyula si al Festivalului Primaverii din Budapesta. Mai mult,
Silviu Purcarete a montat in 2005, pe scena Teatrului Katona Jözsef, spectacolul "Troilus si Cressida"
dupa Shakespeare. 
  
  Pretul unui bilet la spectacolul din Budapesta variaza intre 2000 si 6500 HUF (30 - 100 lei) in functie de
categoria locului. in plus, la finalul fiecarei reprezentatii, spectatorii ii pot intalni pe actorii sibieni in
cafeneaua teatrului. Reprezentatiile de la Budapesta sunt sustinute financiar de Institutul Cultural Roman.
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