
Reteta spectacolului perfect: Junii Sibiului la 65 de ani
De sase ani incoace, arareori se intampla sa pierd un spectacol din Sibiu al Junilor Sibiului, al Cetei
Junilor sau al Veteranilor Junilor. Ma uimesc de fiecare data cu perfectiunea piruetelor in lant sau
vigoarea batailor in cizma. Miercuri seara piruetele si bataile in cizma m-au uimit din nou, dar altceva
m-a fascinat: jocul Junilor mi-a aratat mai mult decat oricand cat de adanc ii sunt radacinile infipte in
pamantul satului romanesc, in jocurile, cantecele si obiceiurile nascute aici. Cheia acestei fascinatii a
purtat un nume simplu si complex in acelasi timp: "Pe firul nesfarsit al vietii ". Acesta este spectacolul ce
marcheaza aniversarea a 65 de ani de existenta a Junilor Sibiului, acesta este spectacolul care a deschis
cea de-a XI-a editie a Festivalului National "Ioan Macrea". 
  
  Festivalul reuneste noua ansambluri folclorice profesioniste intr-o competitie a jocului popular, iar
manifestarea s-a deschis miercuri seara prin spectacolul sustinut de Ansamblul profesionist
"Cindrelul-Junii " si de ansamblurile invitate: "Doina Covurluiului" (Galati), "Baladele Deltei" (Tulcea),
"Transilvania" (Baia Mare). Ieri, in cea de-a doua zi de festival, au evoluat "Doina Gorjului" (Targu Jiu)
"Muresul" (Targu Mures), "Maria Tanase" (Craiova), Banatul" (Timisoara) si "Crisana" (Oradea). "Ne-am
dorit un festival de dans traditional la Sibiu si iata ca am reusit la cea de-a XI-a editie sa aducem cele mai
bune noua ansambluri profesioniste din tara", a spus Silvia Macrea, director festival. Evolutiile acestor
profesionisti ai dansului traditional sunt evaluate de un juriu format din specialisti in domeniu: Theodor
Vasilescu, coregraf si presedinte Juriu, Elize Stan, realizator emisiuni folclorice TVR, Marin Barbu,
coregraf, Ilie Mose, etnolog, Silvia Macrea, director festival, si directori ai ansamblurilor invitate. Astazi,
ne intalnim din nou cu toate cele noua ansambluri intr-un spectacol de gala. 
  
  Peste o suta de artisti pe scena
  
  "Cu bucuria mostenita de la stramosii acestor locuri, va oferim azi o poveste intr-un voios buchet de
jocuri. " Acestea sunt cuvintele care au marcat inceputul povestii depanate de cele trei generatii de Juni pe
scena Festivalului "Ioan Macrea ". Acestea au fost cuvintele care au dat startul unui spectacol de aproape
doua ore, rastimp in care publicul a privit fascinat si s-a lasat patruns de mirajul lumii vechiului sat
romanesc. 
  
  Reteta imbratisata de Silvia Macrea si Theodor Vasilescu (semnatarii scenariului, coregrafiei si regiei
spectacolului)? Una care a combinat perfect momentele lirice, cu cantecele si jocul. Astfel, intr-un
spectacol omogen si divers in acelasi timp, ni s-a oferit un melanj al obiceiurilor legate de viata omului,
obiceiuri practicate in Marginimea Sibiului, pe Valea Tarnavelor si pe Hartibaci, un melanj al jocurilor,
cantecelor, un melanj al textelor poetice recitate de actorul Mihai Bica, chiar din mijlocul spectatorilor.
  
  Rand pe rand, in scena au urcat Veteranii Junilor, Ceata Junilor, Ansamblul Cibinul al Palatului Copiilor
si Ansamblul profesionist Cindrelul-Junii Sibiu, alaturi de instrumentistii ansamblului si solistii Viorica
Telcean, Nelu Albu, Alina Bica, Robert Tarnaveanu, Daniel Rosalim si Nineta Popa. Cum ar trebui sa va
imaginati spectacolul "Pe firul nesfarsit al vietii"? Ca unul care a avut in distributie peste o suta de artisti,
o scenografie bine alesa, ca un spectacol care le-a permis artistilor sa albeasca panzele la rau, sa culeaga
strugurii sau sa ne poftesca la nunta. Cum ar trebui sa va imaginati spectacolul "Pe firul nesfarsit al
vietii"? Ca unul in care jocul popular a facut casa buna cu poezia si teatrul, pentru ca am vazut in
dansatori actori perfecti ce au stiut sa "inghete " la stop cadru pentru a da din nou cuvantul povestitorului.

  
  Din Marginime, pana la Tarnave si Hartibaci
  inceputul povestii s-a facut, cum altfel, decat cu nasterea omului, asa ca nasi, rude si vecini l-au
increstinat pe cel mai tanar membru al comunitatii, au jucat o ciobaneasca si-o invartita in jurul
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pruncului. Cateva zeci de copii au navalit apoi in scena, ne-a delectat cu hategane, s-au prins veri si
varute, iar mai apoi s-au si indragostit. 700 de spectatori s-au transformat in nuntasii de nunta
hartibaceana: i-au cantat miresei "Trandafir in coltul mesei, Jalnic plang ochii miresei", au jucat steagul
de nunta alaturi de stegar si stegarita, iar cand petrecerea s-a spart, tineri si batrani ne-au amintit de
vremurile secerisului de altadata, de albitul panzelor la rau si de culesul strugurilor. 
  
  La apus de soare si la apus de viata, in sunet de toaca, la lumina lumanarilor, Junii i-au jelit pe cei
disparuti, dar cum povestea lor si povestea traditiilor e una nesfarsita, tot Junii ne-au adus aminte ca
atunci cand un om pleaca, un altul vine. in consecinta, finalul a fost unul hipnotic: peste o suta de juni, de
ieri, de azi si de maine, au urcat in scena intr-un foc al piruetelor si batailor din cizma, iar cand muzica a
tacut pret de cateva secunde, Junii au continuat sa danseze, asa cum maestrul Macrea i-a invatat, asa cum
ii invata fiica sa, Silvia Macrea. A fost linistea dinainte furtunii, o furtuna declansata de aplauzele sutelor
de spectatori. intotdeauna s-au bucurat Junii Sibiului, Veteranii Junilor, Ceata Junilor si micutii de la
Ansamblul Cibinul de aplauzele sibienilor. Miercuri seara insa, aplauzele au rasunat altfel: au purtat in ele
bucuria oamenilor de a se regasi in momentele ce-au prins viata pe scena, au purtat in ele bucuria de le
ura La multi ani Junilor si de a le multumi pentru calitatea spectacolului pe care continua sa il ofere de 65
de ani.
  
  ***
  Ce gust a avut spectacolul generatiilor de Juni? Gust de mai a da, pentru ca prin acest spectacol Junii
ne-au facut sa vrem sa ne prindem veri si varute, sa facem nunta cu steag, sa cantam Dealul Mohului sau
sa albim panzele. Nu stiu cate superlative ar trebui asezate in dreptul acestui spectacol pentru a nota la
adevarata valoare a ceea ce am vazut pe scena si a ceea ce am trait in sala alaturi de peste 700 de
spectatori. Ştiu doar ca acest spectacol ar trebui vazut deopotriva de tineri si batrani, pentru ca aici se alfa
esenta traditiei despre care se tot discuta. in concluzie nu ne ramane decat sa le multumim Junilor de ieri,
de azi si maine, maestrului Ioan Macrea, Silviei Macrea, pentru bucuria pe care ne-o daruiesc de 65 de
ani incoace. 
  
  "Povestea noastra nu se-ncheie, / ea nu se-opreste niciodata,/ Şi-asa cum ati trait-o astazi/ e-n
permanenta repetata.../ Ca-i toarsa, ca si FIRUL VIEŢII,/ pe-un sfant fuior al nesfarsirii,/ Urmandu-si
neclintita cursul,/ care-i inscris in legea firii.../ Iar JUNI de ieri, de azi si maine,/ in jocul lor neintrecut,/
Ne-au depanat povestea vietii,/ cu-al ei etern ... nou inceput!" 
  

Cuvinte cheie: mohu  marginimea sibiului  cindrel  teatru  transilvania  sibiul  distributie  cibin  oradea
banat  targu mures  baia mare  casa buna  timisoara  junii sibiului  ispa  craiova  galati  aniversare  targu
jiu  petitie  meniu  jocuri  junii sibiu
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