
Pustiul cu festival
Adrian Tibu organizeaza, in fiecare an, Festivalul de Teatru al Elevilor "Sibiu Plays!". Elevul dintr-a XI-a
de la "Lazar" crede ca teatrul poate salva lumea.
  Am cunoscut parinti si profesori disperati ca viitorul tarii e unul neguros, din cauza elevilor care nu au
aplecare nici spre carte, nici spre meserii si nici pasiuni nu au. Nimic mai fals! Adolescentii de azi sunt
absolut normali, doar ca traiesc intr-o lume ceva mai complicata decat au avut parte profesorii si parintii
lor cand erau juni.
  Din fericire, acesti tineri sunt atat de bine cuplati la realitate si la furtuna ideilor novatoare, incat ar putea
fi lasati sa se descurce singuri. Ei fac parte dintr-o generatie care, daca isi pune ceva in cap, nu poate sa
dea gres.
  Unul dintre cei care a reusit sa faca ceva important pana la varsta lui, desi nu are nici 17 ani, este Adrian
Tibu, producatorul executiv al Festivalului de Teatru pentru Adolescenti "Sibiu Plays!".
  
  "Ura, am descoperit teatrul!"
  Pentru Adrian Tibu, tanarul care acum coordoneaza oameni, teatrul nu e o pasiune proaspata. Cand era
mic, colecta papusile vecinelor, spre disperarea tuturor si organiza diferite spectacole. Intre timp, a ajuns
in clasa a XI-a si gandurile lui sunt indreptate in profunzime catre teatru.
  Este un tanar inteligent, cu o gandire limpede, care crede intr-o lume mai buna. "Teatrul poate salva
lumea. Vad in teatru un teren de joaca in care ma pot exprima liber, unde invat sa ma cunosc si sa deschid
ferestre pentru parteneriate cu cei din jurul meu. Am un gand special in legatura cu acest festival, acela de
a forma cea mai mare comunitate de elevi de liceu din Sibiu", maturiseste emotionat tanarul manager.
  
  O camera cu vedere
  Cand intri in camera lui Adrian Tibu iti sar in ochi 6 fotografii. Una, cu el triumfator, langa piramida de
sticla de la Luvru. A doua, impreuna cu o prietena, intr-o cafenea din Geneva. A treia, prezentand Sibiu
Plays. A patra, pe scena, jucand cu mare pasiune. A cincea, topaind pe malul unui lac. A sasea, cu fata
pictata, alaturi de o alta prietena, in semn de solidaritate pentru un program social.
  Apoi, dupa ce gazda iti face cunostinta cu cei doi mari prieteni patrupezi: Coby, un simpatic porcusor de
Guineea si Miki, un tacticos testos, nu se poate sa nu remarci rafturile cu carti. Cititul este una dintre
marile pasiuni ale lui Adrian. "In fiecare carte caut sa ma reflecteze povestea reflectata", spune el.
  Dar surprizele nu se opresc aici. Viseaza sa faca film. Are si un idol: Ismail Merchant, producator de
film, de origine indiana, realizat in SUA. Filmul cu care l-a cucerit este "O camera cu vedere". 
  Pentru AdrianTibu, teatrul este un vizor prin care vede lumea. Acolo se simte bine, acolo i se ascut
simturile si de acolo i se nasc uimitoarele intrebari: de ce? cum? ce-as face daca as fi in locul altcuiva?.
   
  "Sibiu Plays! - InLove"
  Festivalul "Sibiu Plays!" a ajuns la editia a IV-a. Tema editiei este "InLove" si a fost gandita ca un
stimulent pentru o declaratie urbana de dragoste, in care cuvintele vin din suflet, cu pasiune si incredere.
"La varsta noastra ne indragostim pentru prima oara. Vrem sa iesim din cutie si sa vedem adevarata forma
a dragostei, redefinind-o pe a noastra. Incercam sa schimbam ceva in moda dragostei", explica Adrian
Tibu.
  Timp de patru zile, intre 27 si 30 aprilie, pe scena Teatrului Gong isi vor arata pasiunea pentru teatru
aproximativ 200 de tineri din Sibiu, Arad, Sebes, Pitesti si Baia Mare. In concurs sunt inscrise doar 11
trupe, dar alte cateva vor evolua in afara concursului. 
  Spectacolele, in limbile engleza, franceza si germana, sunt in intregime rezultatul muncii adolescentilor,
iar cei mai buni dramaturgi, regizori si actori vor fi recompensati pe masura. Exista si un premiu special:
cea mai buna piesa de teatru va fi "exportata" la Luxemburg in aprilie 2007, pentru o saptamana.
  
  Profil de tanar director de festival
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  Adrian Ioachim Tibu s-a nascut in 9 septembrie 1987, la Sibiu. Este elev in clasa a XI-a F (filologie
bilingv engleza) la Colegiul National "Gheorghe Lazar". In 2003 a fost admis ca elev cu bursa in
programul European Minstrels . A facut turnee in Franta, Spania, Portugalia, Elvetia. Este colaborator al
Festivalului de Arta Neconventionala "La Strada" (Sibiu), iar in 2005 a fost chiar asistent manager la
Festivalul International de Teatru de la Sibiu. Din 2003, este producatorul executiv al Festivalului de
Teatru al Elevilor "Sibiu Plays".
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