
Lia Bugnaru aduce povestea a \&quot;Doua liniute\&quot; la Sibiu
Piesa scrisa si regizata de Lia Bugnaru pune in scena, intr-o maniera tragi-comica, o adevarata poveste de
viata care surprinde destinele a doua cupluri. Totodata, "Doua liniute" isi propune sa fie o comedie
dulce-amara despre a fi sau a nu fi responsabil, a fi sau a nu fi indragostit, despre banci, ganduri stinghere
si alte lucruri neasteptate. Piesa ofera posibilitatea unei interactiuni mai apropiate cu femeile, capabile nu
doar sa sintetizeze mesajul, ci si sa-l raspandeasca in cercul lor. in acelasi timp, sprijina si continua
campania educationala a platformei Cerculfetelordestepte.ro, menita sa faciliteze accesul la informatie si
sa puna la dispozitie suportul celor mai buni specialisti in domeniu, piesa de Teatru tratand subiectul
avorturilor. Cerculfetelordestepte.ro este o platforma care ofera informatii legate de contraceptie si
prezinta diferitele optiuni disponibile astazi. Platforma a prins contur in 2011, datorita numarului
alarmant de avorturi din Romania. 
  
  
  
  Lia Bugnaru, oaspete de seama in Sibiu
  
  
  
  Actor si regizor, Lia Bugnaru este si cea mai cunoscuta scriitoare de dramaturgie contemporana, piesele
ei fiind montate atat in teatrele independente, cat si in cele de stat. in intreaga cariera a castigat numeroase
premii, cele mai importante fiind cele de teatru independent, cucerite in 2004, la Dublin, in cadrul Fringe
Festival, pentru piesele "Aici nu se simte" si "Oase pentru Otto". De altfel, isi trece in cont multe alte
piese de succes, majoritatea fiind regizate de ea, printre care "7 dintr-o lovitura", "Felii", "Noi 4", "O
piesa des[ntata", "Fata din Curcubeu" sau "Masculin - Feminin". "Principala mea preocupare a fost sa
scriu o piesa care sa aiba toate calitatile pentru a deveni un spectacol bun, independent de intentia care se
ascunde in miezul povestii. Subiectul avorturilor e unul foarte intim si nu-i deloc greu sa pici in capcana
de a agresa spectatorul cu el. Dintr-o sala de spectacol, probabil ca unul din doi spectatori au, intr-un fel
sau altul, legatura cu subiectul. Pentru unii e un subiect dureros, pentru altii unul stanjenitor, pentru unii
poate fi chiar subiect tabu sau indecent", spune Lia Bugnaru. Dupa ce a lansat-o in noiembrie, anul
trecut, la Bucuresti, Lia Bugnaru isi aduce piesa la Sibiu, dand startul unui turneu national, cu scopul de a
transpune publicul din intreaga tara ^n "Doua liniute". De la Sibiu, actrita isi va duce lucrarea mai
departe, urmand sa se indrepte catre Brasov, Timisoara si Iasi.
  
  Spectacolul "Doua liniute" dureaza 90 de minute, iar intrarea in sala se face pe baza de bilet, care poate
fi achizitionat de la Casa de Bilete a Casei de Cultura a Sindicatelor. Costul unui tichet este de 40 de lei.
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