
Regizorul sibian Radu Nica monteaza o piesa la Chicago
Regizorul sibian Radu Alexandru Nica monteaza spectacolul "Caii la fereastra" ("Horses at the
Window"), de Matei Visniec, la Trap Door Theatre din Chicago. Premiera va avea loc joi, 19 martie, de la
ora 20.00.

 "Caii la fereastra" este un spectacol dinamic cu accente absurde pe tema razboiului, un subiect de
actualitate in societatea americana. Piesa exploreaza cu umor viata femeilor care isi asteapta acasa
rabdatoare barbatii plecati pe front, vorbind despre martiriu inutil si patriotism exacerbat. O mama, o fiica
si o sotie isi iau ramas bun de la barbatii din viata lor, cand un Mesager isi face apartia cu flori si
complimente, vestind moartea. Un personaj fermecator si viclean, Mesagerul se insinueaza in vietile lor,
la fel cum ideea razboiului se insinueaza in mentalul societatii, devenind normalitate. 

 Spectacolul este realizat in colaborare cu Institutul Cultural Roman din New York si Serviciul Cultural
Francez din Chicago, spectacolul va avea.

 Bazele colaborarii lui Nica cu teatrul american au fost puse in 2007, cand americanii au participat la
Festivalul International de Teatru de la Sibiu cu spectacolul "Angajare de clown", de Matei Visniec, in
regia lui Gregory Fortner. Publicul din Romania va putea urmari spectacolul "Caii la fereastra" la cea
de-a 16-a editie FITS, la Festivalul de Teatru de Camera si Underground ARAD – FUN si la Teatrul de
Comedie din Bucuresti. 

 Radu Alexandru Nica este regizor la Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu din anul 2004, unde a montat
spectacole precum "Nora" de Henrik Ibsen, care i-a adus Premiul UNITER pentru debut in anul 2005,
"Vremea dragostei, vremea mortii" de Fritz Kater (2006), "Balul" dupa o idee Theatre de Campagnol
(2007) si "Hamlet" dupa William Shakespeare (2008). 

 Radu Alexandru Nica a colaborat, de asemenea, cu unele dintre cele mai importante teatre din tara,
montand "Broadway – Bucuresti" alaturi de Alexandru Tocilescu, Ion Caramitru, Beatrice Rancea, Radu
Afrim, Cornel Todea si Razvan Dinca la Teatrul National de Opereta "Ion Dacian" din Bucuresti (2007)
si "Emilia Galotti" dupa G. E. Lessing la Teatrul Odeon din Bucuresti (2008). Cel mai recent spectacol al
sau, "Toate la timpul lor" de David Ives, a avut premiera in 24 ianuarie 2009 la Teatrul German de Stat
din Timisoara. 

 Teatrul Trap Door a fost fondat in 1994 de directorul artistic Beata Pilch cu scopul de a descoperi creatii
obscure, dar care reprezinta adevarate provocari, si a le aduce la viata pe scena. Compania de teatru Trap
Door exista insa din anul 1990. Fie ca este vorba despre clasicii europeni rar vazuti in Statele Unite sau
de o piesa necunoscuta din literatura americana, Trap Door isi propune sa gaseasca aceste voci si sa le
prezinte publicului printr-o expresie inovatoare. Timp de 14 ani, teatrul a prezentat peste 70 de productii
proprii, bucurandu-se atat de aprecierea publicului, cat si de cea a criticilor si fiind distins cu numeroase
premii. Jurnalistul Lucia Mauro a calificat Teatrul Trap Door drept cel mai bun teatru de avangarda din
oras in publicatia Chicago Sun Times.
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