
Tripla lansare la reuniunea multiculturala de la Sala Thalia

   "Rascrucea" si "Carmina Balcanica"
   
   Reuniunea culturala a fost moderata de conf. univ. Anca Sirghie, care, pentru inceput, a prezentat
romanul "Rascrucea" al scriitoarei Adi Travadi. Aceasta s-a reintors in fata publicului sibian, dupa ce in
15 ianuarie si-a lansat volumul in cadrul unei intalniri cu elevii Colegiului National "Octavian Goga".
Anca Sirghie, prefatatoarea cartii, a prezentat actiunea romanului, a vorbit despre personajele principale
si despre semnificatia titlului. La final, a provocat-o pe Adi Travadi sa duca mai departe povestea acestui
roman. Cea de-a doua lansare a fost a revistei "Carmina Balcanica", ajunsa la al 12-lea numar. Redactorii
acesteia, Mihaela Albu si Dan Anghelescu, ambii profesori universitari in Craiova respectiv Bucuresti, au
adus in Sibiu numarul proaspat tiparit al revistei, care cuprinde articole despre comunitatile ce traiesc in
Romania. Prin intermediul revistei, redactorii au marturisit ca isi propun sa evidentieze cultura
minoritatilor din Romania, avand o preocupare deosebita de a le promova in lume, pentru ca revista
ajunge in toate colturile planetei. "Fara falsa modestie, revista este cunoscuta nu numai in spatiul
balcanic, ci si in cel nord-american", a spus prof. Mihaela Albu. Anul acesta, in august, numarul 12 din
"Carmina Balcanica" va fi prezentat la un workshop in Portugalia, in cadrul unei conferinte
internationale. Dan Anghelescu a tinut sa precizeze ca marea problema care se pune astazi este aceea a
identitatii poporului, de aceea "incercam sa promovam o imagine nu numai a romanilor, ci a ceea ce
inseamna sud-estul european", dupa cum a marturisit. De altfel, redactorii revistei au anuntat publicul
sibian ca anul viitor vor consacra un numar integral din "Carmina Balcanica" Sibiului cultural, unde vor
include comunitatile care locuiesc aici. La intalnire a luat parte si inspectorul scolar de resurse umane
Ştefan Keresztes al Colegiului National "Octavian Goga", cel care a vorbit despre comunitatea maghiara.
De altfel, un alt invitat special a fost Valentin Ajder, director al editurii Eikon din Cluj, care a venit la
Sibiu cu mai multe carti pe care le-a prezentat publicului.
   
   
   
   Un film cu si despre Sibiu
   
   
   
   Cel de-al treilea moment de gala al manifestarii a fost lansarea filmului-documentar "Constelatia
Sibiului", realizat de regizorul Al. G. Croitoru, dupa scenariul scris de Anca Sirghie, sibienii prezenti in 
Sala Thalia avand ocazia sa-l vizualizeze in premiera. "Filmul a fost realizat dupa o axa care inseamna
atat oras cat si satele Sibiului, deoarece nu poti sa spui Sibiu fara sa te gandesti la Marginime", a spus
scenarista filmului. Din cauza unor probleme de sanatate, regizorul filmului nu a putut sa fie prezent la
eveniment, dar a avut grija ca mesajul pe care l-a trimis din Bucuresti, unde se afla in prezent, sa ajunga
la auzul publicului. "Constelatia Sibiu face parte din constelatia galactica a unei lumi binecuvantate de
bunul Dumnezeu. Trairile, obiceiurile, sufletul neamului nostru romanesc n-ar fi atat de minunate daca
n-ar exista acest tinut Sibiu, colt de rai!", este o parte din mesajul redactat de regizorul Croitoru. Lansarea
filmului a fost doar primul popas, deoarece in urma discutiilor de miercuri, el urmeaza sa fie prezentat in
viitorul apropiat elevilor si studentilor din institutiile de invatamant sibian si din Marginime.
   
   Evenimentul multicultural a fost realizat de Filarmonica de Stat din Sibiu si de Liga Culturala
"Romania-Franta", in colaborare cu F.D.G.R.-ul din orasul de pe Cibin si cu Societatea Cetateneasca de
Cultura a maghiarilor din localitate.  
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