
Premier�sibian�absolut�cu MICROBIS
O productie studenteasca.
  Spectacolul este aproape in intregime realizat de si impreuna cu studenti. 
  Totul a inceput anul trecut, in octombrie. Ideea unui spectacol de dans realizat cu studenti este un vis
mai vechi al coregrafului Hugo Wolf, care a mai lucrat cu regizori recunoscuti precum Rannin, Ghandi
sau Hausvater. In octombrie 2003, a luat nastere trupa MICROBIS, pentru ca actorii, studenti la diferite
specializari ale Universitatii  "Lucian Blaga" , precum Jurnalistica, Drept, stiinte Economice si Juridice si
Inginerie au fost uniti de  "microbul dansului" . Dupa formarea trupei, a urmat elaborarea textului scris de
Iulia Vornicu, coordonatoarea Cercului Conexiuni din cadrul Casei de Cultura a Studentilor Sibiu. 
  Piesa, intitulata  "Curtea Miracolelor" , poarta spectatorii intr-un periplu prin istoria locurilor raufamate
din trei secole. Intr-o ora si jumatate, actorii salta pe ritmurile muzicii din secolul al XVIII-lea in al
XX-lea, mesajul spectacolului fiind un semnal de alarma asupra consecintelor consumului de droguri si
alcool asupra vietii tinerilor de astazi. Textul a trecut testul mai multor critici, care au dat, prin aprecierile
lor, unda verde pregatirilor propriu-zise pentru productie. In octombrie anul trecut, au inceput repetitiile
sub exigenta indrumare a coregrafului. In paralel, un student cu numele de scena  "Dudu" , a conceput
muzica pentru spectacol, realizata integral pe calculator. Costumele, afisul, ca, de altfel, si ineditele piese
de decor au fost realizate tot de studenti.
  
  Turneu in tara.
  Dupa premiera in Bucuresti, trupa MICROBIS merge in turneu prin toate centrele universitare din tara,
urmand ca, abia in toamna, spectacolul sa fie jucat si pe scena sibiana. Coregraful Wolf motiva alegerea
capitalei pentru premiera astfel:  "Sincer, vrem sa rodam piesa intai prin Bucuresti si prin tara, caci, chiar
daca se spune ca de la Bucuresti vine ora exacta, cel mai exigent public de arta este cel sibian" . 
  
  Spectacolul este o premiera absoluta. Nici o alta casa de cultura a studentilor din tara nu a mai realizat
vreodata o productie de o asemenea anvergura. Mai mult, se pare ca spectacolul va pleca, dupa ce va
reveni in cetate, si in turnee internationale.  "Sibiul are, deja, un festival de teatru, unul de jazz si altul
medieval. Am considerat ca ar trebui sa avem si un festival de dans. Acesta este un proiect al Casei de
Cultura a Studentilor din Sibiu, pentru toamna anului 2004. Microbis si Curtea Miracolelor sunt doar
inceputul" , ne-a spus Liliana Popescu, directoarea Casei de Cultura a Studentilor din Sibiu,
dezvaluindu-ne partial supriza pe care o pregateste institutia sibiana pentru toamna aceasta.
  
  Iulia NAGY   
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