
Pod muzical intre Sibiu si Corsica
Legatura stabilita cu 30 de ani in urma intre Filarmonica de Stat Sibiu si Compania Lirica din Corsica a
devenit oficiala ieri. Reprezentantii celor doua institutii muzicale: Ioan Bojin, directorul Filarmonicii de
Stat Sibiu, Robert Girolami, directorul artistic asociat al Filarmonicii de Stat Sibiu, Jean Marc Jonca,
reprezentantul Companiei Lirice Corsica au semnat in prezenta lui Constantin Chiriac, directorul
Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu, a lui Dominique Bucchini, presedintele Adunarii Corsica si a lui
Ioan Cindrea, presedintele Consiliului Judetean Sibiu un acord de colaborare in vederea dinamizarii
relatiilor artistice dintre cele doua institutii. 
  
  Acordul de colaborare s-a semnat oficial luni, 10 iunie, la Consiliul Judetean Sibiu si are drept obiectiv
dezvoltarea de legaturi culturale intre Corsica si Sibiu, asa cum au recunoscut toti cei prezenti la
"parafarea" documentului.
  
  
  
  Prin muzica spre economie si turism
  
  
  
  "Momentul de debut al acestei colaborari a fost marcat in anul 1981, cand filarmonica din Sibiu a plecat
in primul turneu in Corsica, unde a participat la inaugurarea teatrului din Bastia. Filarmonica este
prezenta anual cu turnee in Corsica (...) Sunt foarte bucuros ca oficializam acest document si speram ca
acest acord va impulsiona in viitor dezvoltarea acestor relatii", a spus Ioan Bojin, subliniind faptul ca
legaturile atat de stranse dintre cele doua institutii se datoreaza in primul rand dirijorului Robert
Girolami, un prieten si vechi colaborator al filarmonicii sibiene. La randul sau, maestrul Robert Girolami,
care este corsican, a recunoscut ca relatia de colaborare reprezinta de fapt: "o poveste de dragoste" dintre
cele doua institutii, documentul incununand toti anii de colaborare muzicala.
  
  Pe langa valoarea artistica deosebita, protocolul de colaborare deschide caile si spre alt gen de
colaborare dintre Sibiu si Corsica, a spus Dominique Bucchini: "Am venit sa-i spunem presedintelui
Consiliului Judetean Sibiu ca intentionam sa deschidem o punte intre Corsica si Sibiu", a declarat
presedintele Adunarii Corsica, subliniind ca acest pod "construit" intre cele doua regiuni va avea atat
valente economice, cat si turistice, Constantin Chiriac, aratandu-si, la randul sau, disponibilitatea si
deschiderea catre orice fel de colaborare viitoare.
  
  in asentimentul tuturor celor prezenti a fost si Ioan Cindrea, care a declarat ca: "Am incercat sa ducem
acest act cultural si pe taram economic. Am stabilit ca in perioada urmatoare sa gandim o colaborare din
punct de vedere economic si turistic", a conchis presedintele Consiliului Judetean Sibiu.
  
  Parteneriatul incheiat ieri le va oferi artistilor din cele doua companii sansa de a lucra impreuna in
concerte sau spectacole de opera, initiatorul parteneriatului fiind directorul artistic asociat al Filarmonicii
de Stat Sibiu - François Robert Girolami.
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