
Turnee peste turnee - Actorii sibieni se plimba prin lume cu "Idiotul"
Abia intoarsi de la un festival din Franta, actorii sibieni de la Teatrul National "Radu Stanca" si-au
facut repede valizele si au plecat in Coreea. Echipa ramasa la Sibiu pregateste din greu stagiunea
urmatoare, ultima inainte de 2007. 
     
  Echipa actoriceasca de la Sibiu a facut impresie buna si in fata unui public exigent, precum francezii, la
Festivalul "Chalon dans la Rue", unde a participat cu spectacolul "Idiotul". Dupa intoarcerea din Franta,
actorii nu au avut timp sa isi traga sufletul pe taram romanesc, ca au si trebuit sa isi faca bagajul pentru
plecarea in Coreea, la Festivalurile Internationale de Teatru din Chuncheon si Pohang Bada, unde vor
reprezenta Romania cu acelasi spectacol, ca si in Franta. Actorii sibieni sunt insotiti si de unul dintre
fotografii oficiali ai festivalului de la Sibiu, Dragos Spiteru, care a asigurat si pozele pentru site-ul
oficial. La mijlocul lunii august, echipa de la Sibiu va "zbura" spre Croatia, acasa la regizorul Robert
Raponja, unde vor interpreta piesa "Cerere in Casatorie", jucata la Sibiu in stagiunea abia incheiata. Nici
in luna septembrie, actorii nu vor fi liberi. Ei vor participa la Festivalul International "Francophonies en
Limousin", din Limoges, Franta, unde vor fi insotiti si de regizorul Mihai Maniutiu. Ultima jumatate a
lunii octombrie ii va gasi pe actorii care joaca in "Cumnata lui Pantagruel", intr-un turneu la Roma si
Florenta. 
  Cei ramasi la Sibiu repeta din greu la noile spectacole ce vor reprezenta premierele stagiunii 2005-2006.
Printre numele mari care vor regiza la Sibiu, se inscriu si Mihai Maniutiu, Vlad Massaci, sau
bine-cunoscutul Andriy Zholdak. Aura Gaidarji, reprezentanta biroului de marketing al TNRS considera
ca piesele care sunt repetate acum la Sibiu vor fi cu siguranta noi succese, ce vor atrage publicul mai
mult. Printre productiile de succes aflate in lucru se numara "Take, Ianke si Cadar", in regia lui Dan
Glasu, sau "Asteptandu-l pe Godot" in regia lui Silviu Purcarete.
  
  Teodora GHEORGHIU
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