
TNRS aniverseaza 100 de ani de la nasterea lui Emil Cioran cu un spectacol nou
Castigator al trei premii UNITER pentru Teatru radiofonic, regizorul Gavriil Pinte monteaza la Sibiu
spectacolul `Ispita Cioran" , o propunere de biografie poetica dupa viata si opera lui Emil Cioran. 
  
  Proiectul este o productie a Teatrului National `Radu Stanca"  Sibiu si aniverseaza 100 de ani de la
nasterea filosofului si scriitorului roman Emil Cioran. 
  
  `Ispita Cioran"  este un spectacol itinerant ce are loc intr-un vagon de tramvai, pe ruta Sibiu – Rasinari
si retur. Spectacolul reprezinta cea de-a patra productie marca Gavriil Pinte la Sibiu si isi propune sa
reconstruiasca simbolic calatoria imaginara, inapoi spre Rasinari, a marelui filosof roman Emil Cioran.
Itinerariul incepe de la intrarea principala in Muzeul In Aer Liber si continua, cu opriri scurte, de-a
lungul Padurii Dumbrava pana in satul Rasinari, unde publicul este invitat sa coboare pentru un popas
mai lung. Calatoria continua inapoi spre Sibiu pastrand atmosfera fascinanta, plina de lirism si
muzicalitate. Evenimentele sunt aduse in fata privitorilor in ordine cronologica: nasterea, copilaria,
izgonirea de acasa, inaintarea in varsta, dragostea tarzie pentru Friedgard Thoma si imaginea finala a
mortii sale. Regia, scenariul si coloana sonora poarta semnatura lui Gavriil Pinte, iar scenografia a fost
realizata de Roxana Ionescu. Din distributia spectacolului fac parte actorii Marius Turdean, Veronica
Arizancu, Simina Contras, Raluca Iani, Laura Ilea, Mariana Mihu, Cristina Ragos, Arina Trif, Mihai
Coman, Adrian Neacsu, Eduard Patrascu, Viorel Rata si Ciprian Scurtea. Asistent regie: Vicentiu Rahau. 
  
  Premiera spectacolului va avea loc sambata, 14 mai, ora 14:00. Urmatoarele trei reprezentatii vor avea
loc duminica, 15 mai, ora 14:00, sambata, 21 mai si duminica, 22 mai, incepand cu ora 18:00. Plecarea
publicului se va face din parcarea teatrului, cu 30 de minute inainte de inceperea spectacolului, cu
autobuzele puse la dispozitie gratuit de Tursib. Biletele au fost puse in vanzare la Agentia Teatrala din
bd. Nicolae Balcescu nr. 17 si online pe bilete.sibfest.ro. Pretul unui bilet este de 30 de lei, respectiv 20
de lei cu reducere. Toate biletele puse in vanzare pentru premiera si pentru cea de-a doua reprezentatie au
fost deja epuizate. 
  
  Spectacolul va fi prezentat, de asemenea, in cadrul celei de-a XVIII-a editii a Festivalului International
De Teatru De La Sibiu ce va avea loc in perioada 27 mai – 5 iunie. Tot in cadrul festivalului va fi
prezentat si spectacolul `Un tramvai numit Popescu" , un punct de reper important pe Harta turistica, dar
si cea afectiva a orasului. Astfel se remarca numarul ridicatal cererilor pentru reprezentatii private pentru
turisti sau chiar pentru aniversarea unei zile de nastere. Mai mult decat atat, biletele pentru toate
reprezentatiile acestui spectacol programate in cadrul festivalului au fost deja epuizate. 
  

Cuvinte cheie: rasinari  emil cioran  harta  teatru  international  cristina  tursib  festivalului international
de teatru  strand  festivalului international de teatru de la sibiu  teatrului national  aniversare  radio  muzeu
dumbrava  nicolae balcescu  muzeul in aer liber  evenimente  tramvai  zile de nastere  gratuit
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