
Peste 200 de tineri s-au spalat pe dinti in Piata Mare
Toata noaptea au mers la spectacole de teatru, cu prietenii, cu cei dragi sau cu... cainii. Apoi, in zori de
zi, au venit la o cafea in Atrium Caf�, ca sa se trezeasca. La micul dejun, au servit poezie. Tinerii actori
au recitat versuri din poemele lui Radu Vancu, in prezenta autorului. "Pentru mine, a fost o premiera sa ii
ascult. Şi anul trecut s-a organizat, tot pe textele mele, dar nu am putut veni, deoarece am fost plecat in
acea perioada la un Festival de Poezie in strainatate", a spus Radu Vancu. Dupa ce au degustat versurile,
si-au luat periutele de dinti in maini si au venit in Piata Mare. Peste 200 de oameni s-au strans sa ia parte
la evenimentul organizat de Asociatia Culturala BIS, parte a maratonului "25 de ore de Teatru non-stop",
desfasurat in perioada 5-6 aprilie. 
  
  
  
  
  
  Pregatiti pentru a respira teatru. Iar
  
  
  
  
  
  Nedormiti, dar cu sete de teatru au stat sibienii si cei care au venit special in oras pentru a savura
spectacolele festivalului BIS. Dimineata, s-au trezit in papuci de casa, in halate cu iepurasi, in pijamale
care mai de care mai colorate sau chiar in prosoape. Duminica, razele soarelui i-au ajutat sa isi faca
incalzirea pentru inca o zi de teatru. Non-stop. "Noi sarbatorim Ziua Mondiala a Teatrului si o facem
impreuna cu orasul, cu cetatea. Deja e al patrulea an la rand si orasul vibreaza, reactioneaza. Are sens tot
ce se intampla aici. De la apa asta care tasneste din piatra, la artistii astia care sunt tineri si foarte tineri si
care vin aici cu un semn de sanatate si normalitate, toti in pijamale. Festivalul e proaspat in fiecare an", a
spus Bogdan Saratean, care a participat la inviorarea din Piata Mare. Mai intai, actorul Florin Cosulet i-a
provocat pe tinerii ce s-au inscris sa bata recordul in mijlocul orasului sa efectueze un set de exercitii
fizice. Au dat din cap, din umeri, au sarit, au fugit, au strigat si s-au distrat. "Mi se pare extraordinar ca
antreneaza toata lumea aceasta, chiar si pe cei de pe margine, pe cei nou-veniti, vizitatorii Sibiului, ca
sunt toti aici, prezenti, si se misca. 
  
  Este foarte important: respiri teatru, respiri aerul orasului. Am fost aseara la festival, de la inceput, pana
noaptea tarziu. Azi dimineata (n.r. duminica) la opt eram deja la cafenea. Şi acum o sa fiu toata ziua",
ne-a marturisit Maria Sihastru, una dintre doamnele care a ales sa nu participe la exercitii decat cu
privirea. Dupa ce au terminat miscarea de dimineata, s-au adunat iute sa faca o poza de grup. O amintire
frumoasa pentru ei, pe care sa o adauge in cufarul lui 2014. Urmatoarea activitate le-a fost spalatul pe
dinti. Sub indrumarea lui Gheorghe Igna, stomatologul oficial al festivalului inca de la prima editie, ei au
invatat cum se realizeaza un periaj dentar corect. Astfel, le-au adaugat periutelor pasta si si-au curatat
dantura, clatindu-se la fantana din Piata Mare. "Viitorul teatrului depinde de voi!", le-a spus Gheorghe
Igna. Apoi, cu totii au revenit la piesele de teatru din programul de duminica.
  
  
  
  
  
  Gratis, dar la trei lei
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  Cele "25 de ore de teatru non-stop" au inceput sambata, ora 19, la Sala Thalia, cand evenimentul de
deschidere a umplut incaperea. Bogdan Saratean a prezentat un scurt istoric al festivalului, dupa care a
rostit mesajul de Ziua Mondiala a Teatrului, ce i-a apartinut anul acesta lui Brett Bailey. Startul
reprezentatiilor l-a dat Florin Cosulet, cu comedia "Ma scoti din sarite!", in premiera absoluta, care a
starnit hohote de ras si numeroase ropote de aplauze, pe parcursul unui ceas. Sibianul a jucat rolul unui
vanzator de lalele, care a incercat sa isi "vanda", asadar, marfa. S-a strecurat in public, a spus ca lalelele
"sunt cadou, sunt gratis. Numai ca sunt la pachet. Trei lei", a recitat poezii de cateva versuri sau de cateva
minute bune, a cantat la pian, a pus una dintre tinerele din public sa cante la vioara si asa mai departe.
Spectacolul i-a fost completat de actorii Petre Ancuta si Emilian Marnea, care, la fel de haiosi, au
interpretat roluri inedite, cu zambetul pe buze. 
  
  
  
  
  
  Cu cainii, la teatru
  
  
  
  
  
  Prima noapte a maratonului de anul acesta a adus si mult-asteptatul spectacol cu si despre caini.
"Doggystyle" a fost jucat la CAVAS la ora 1, adunand in primele randuri spectatori-caini, insotiti de
stapani. Sau invers. "L-am adus la teatru pentru ca era un spectacol dedicat lui. E prima oara cand il aduc.
Cred ca i-a placut", ne-a spus doamna Maria, una dintre spectatoarele nocturne ale festivalului. Pana
acum, spectacolul s-a mai jucat la Galati, fiind o premiera pentru animalele din Sibiu sa vina la o
reprezentatie despre ele. "Am fost suprinsi sa vedem cat de cuminti au fost cateii. La final, am reusit si o
adoptie. A fost adoptat un caine comunitar la finalul spectacolului pentru a fi salvat de eutanasiere", a
explicat Bogdan Saratean.
  
  Duminica, programul trebuia sa cuprinda si prezenta actritei Coca Bloos, dar, din cauza unui deces in
familie, nu a mai putut ajunge la Sibiu. "Teatrul intre sacru si profan" s-a tinut la Libraria Humanitas cu
parintele Necula, profesorul Dan Vasiliu si Pompilus Onofrei.
  
  Festivalul s-a incheiat aseara, pe ritmurile live ale "Lipiciosilor", in Oldies Pub, dupa piesa "LSD
Theatre Show".
  

Cuvinte cheie: piata mare  cetatea  buia  sala thalia  teatru  sanatate  sibiul  noaptea  record  animale  avas
galati  despre  atrium  itm  cultura  ilie  spectacole de teatru  gheorghe  humanitas  caini  stomatolog  emil
zambet  oldies pub  chei  libraria humanitas  lalele  nasi  iute  pasta  radu vancu  sibienii  piatra  theatre
live
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