
La Sibiu, ca in Sicilia
Cei care au trecut ieri si alaltaieri seara prin fata Centrului Cultural Habitus din Piata Mica au avut ocazia
sa se lase fermecati de nurii Isidorei. Frumoasa sclava grecoaica este unul dintre personajele
spectacolului "Sicilianul", care este programat sa se desfasoare in inima Sibiului pe toata perioada lunii
august. Fermecatoare si sursa de la care porneste intreaga poveste, Isidora coboara din textul dramatic cu
ajutorul Andreei Gabor care ii da viata si care, alaturi de colegii ei, Mihai Panaitescu in rolul lui Adrast,
Mircea Puiu Lascus, in rolul lui Don Pedro si Razvan Corneci in rolul lui Ali, aduc in prezent si in Sibiul
Mileniului III, o intamplare petrecuta tocmai in Sicilia, in secolul al XVII-lea. 
  
  Exact ca orice poveste din acea perioada, "Sicilianul" "vorbeste" despre pasiune si dragoste, precum si
despre uneltirile si incurcaturile la care duc acestea, punandu-i fata in fata (metaforic) pe cei doi
pretendenti la inima si mana Isidorei: Don Pedro si Adrast. Don Pedro, personajul principal al povestii,
este un nobil sicilian rudimentar si foarte gelos, indragostit pana in varful urechilor de sclava Isidora. Din
dorinta de a se casatori cu ea, nobilul o elibereaza din chingile sclaviei, insa povestea nu se opreste aici.
Frumusetea grecoaicei nu a ramas intre zidurile casei lui Don Pedro, pentru ca faima tinerei s-a intins in
tot tinutul, ajungand si la urechile unui nobil francez, Adrast, care o vrea, si el, numai pentru el. Sambata,
18 august si duminica, 19 august, de la ora 21, in locul stabilit, sibienii care iubesc teatrul si povestile
vechi, romantice, vor putea afla ce face Adrast pentru a "pune mana" pe Isidora. Dupa mai multe
incercari nereusite de a patrunde in casa lui Don Pedro, el reuseste sa o rapeasca pe frumoasa grecoaica,
deghizat in pictor. 
  
  Deghizarea este si cea care sta la baza spectacolului, fiind sursa umorului, "Sicilianul" dorind sa scoata
in evidenta tocmai faptul ca "nimeni nu este ceea ce vrea sa para a fi''.
  
  Spectacolul, care va avea alte doua reprezentatii, in zilele de 23 si 24 august, pe langa cele din weekend,
este cuprins pe agenda programului Sibiu Baroc Update, face parte din Ministagiunea de muzica si Teatru
cu specific baroc si este regizat de Mihai Panaitescu. Viorica Iacob si Andreea Gabor sunt semnatarele
coregrafiei "Sicilianului", spectacol organizat de Asociatia Sibiu 1191.
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