
Nasul lui Gogol � sala de sport
Teatrul National  "Radu Stanca"  din Sibiu aduce astazi in Capitala Culturala premiera spectacolului 
"Nasul" , dupa N. V. Gogol, in regia lui Alexandru Dabija. De fapt, regie este mult spus pentru ca 
"Nasul"  gandit de teatru sibien este un spectacol care imbina teatrul cu muzica, Alexandru Dabija
realizand mai mult miscarea scenica a acestui spectacol. Si cum sa nu se imbine muzica cu teatrul cand,
dupa unul dintre cei mai mari regizori romani ai tuturor timpurilor, in distributie intalnim doi cantareti
celebri, doi obisnuiti ai marilor scene romanesti de profil. Ada Milea, care nu mai are nevoie de nicio
prezentare si Bogdan Burlacianul, cunoscut publicului larg ca Bobby de la trupa Fara Zahar. 
"Spectacolul este un amestec paradoxal de 99 la suta muzica si si 99 la suta teatru" , spunea ieri la
conferinta de presa Alexandru Dabija. In acelasi timp, Constantin Chiriac, directorul Teatrului National 
"Radu Stanca"  din Sibiu l-a caracterizat ca fiind un soi de spectacol aflat la intersectia dintre muzica,
teatru si imagine video, emotie si stare. Pentru cei doi actori, de cealalta parte, este mai mult un prilej de a
lucra cu oameni deosebiti.  "Este al doilea spectacol la care stam pe scena si ma bucur foarte mult de
acest lucru pentru ca o stiu pe Ada inca de cand eram in liceu" , a spus Bogdan Burlacianu. 
  
  Redeschidem teatre
  
  Pentru  "Nasul"  care se va juca in perioada acesta in fiecare sera, pana duminica, de la ora 19:00,
conducerea teatrului sibian s-a gandit la o noua locatie. Este vorba despre sala de sport a Casei de Cultura
a Sindicatelor care a fost special amenajata pentru acest spectacol. Ideea se inscrie in noua tendinta a
teatrulu sibian de a descoperi si oferi publicului noi spatii de joc, asta in mare masura si din cauza
numarului foarte mare de spectacole pregatite pentru Capitala Culturala si a aglomerarii scenei principale
din sediul teatrului  "Radu Stanca" . In general, in lume si in tara noastra se inchid teatre si sali de
spectacole. In Sibiu se construiec" , a declarat Constantin Chiriac. Sala de sport a Casei Sindicatelor si 
aleea de acces catre ea ar urma ca in viitorul apropiat sa fie amenajata si de catre municipalitate pentru a
putea fi redata circuitului cultural. 
  
  Teatrul National  "Radu Stanca"  din Sibiu propune sibienilor luna acesta inca doua premiere. Vineri, 23
martie, este randul spectacolului  "Viata cu un idiot" , de V. Erofeev, in regia lui Andriy Zholdak, pentru
ca spre sfarsitul lunii, in 30 martie sa fie programata premiera spectacolului  "Othello?!"  dupa W.
Shakespeare, tot in regia lui Andriy Zholdak.
  Stefan DOBRE
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