
Ultimele spectacole ale anului la TNRS
Teatrul Naţional „Radu Stanca " a pregătit pentru acest sfarşit de an un program incărcat ce cuprinde cele
mai noi spectacole ale stagiunii 2010 – 2011, două spectacole ale stagiunilor trecute care se bucură de un
mare succes la public şi un eveniment special.
  
  Vineri, 18 decembrie, de la ora 19.00, este programat spectacolul Breaking the Waves sau Viaţa
binecuvantată a lui Bess, o adaptare scenică de Sanda Anastasof după un scenariu de Lars von Trier, in
regia lui Radu Alexandru Nica. Cea mai recentă montare a regizorului sibian propune o poveste despre
credinţă, spirit de sacrificiu şi dragoste necondiţionată, iar demersul regizoral se imbină prefect cu
scenografia lui Dragoş Buhagiar, cu proiecţiile lui Daniel Gontz şi cu muzica lui Vlaicu Golcea, creand
astfel un spectacol emoţionant. 
  
  Sambătă, 19 decembrie, Teatrul Naţional „Radu Stanca " propune publicului două reprezentaţii ale
spectacolului de sărbători Casa Andersen (Poveşti de Crăciun), scenariu de Bogdan Sărătean după texte
de Hans Christian Andersen, Maurice Maeterlinck şi scheciuri romaneşti celebre, regizat de Bogdan
Sărătean. Din distribuţie fac parte actorii Codruţa Vasiu, Viorel Raţă, Cătălin Neghină, Bogdan Sărătean,
Cristina Ragos, 29 de studenţi şi masteranzi ai Universităţii „Lucian Blaga " Sibiu, Secţia Actorie, şi
Anamaya Brumar, in varstă de 3 ani. Spectacolul se joacă de la orele 11.00 şi 19.00.
  
  
  Duminică, 20 decembrie, de la ora 19.00, prinţesa Turandot invită spectatorii intr-o lume suprarealistă
creată de ucraineanul Andriy Zholdak, caştigător al premiului UNESCO pentru regie. Spectacolul este
inspirat dintr-un basm din culegerea orientalistului francez Pétis de la Croix, „Cartea celor o mie şi una de
zile, poveşti persane ", şi aduce pe scenă imagini dramatice copleşitoare. Scenografia este semnată de
Dragoş Buhagiar, sound-design-ul este creaţia lui Vladimir Klykov, textul a fost adaptat de dramaturgul
Lia Bugnar, iar rolurile principale sunt interpretate de Cristina Flutur, Ema Veţean, Constantin Chiriac,
Florin Coşuleţ, Cătălin Pătru şi Pali Vecsei.
  
  La inceputul săptămanii viitoare, Teatrul Naţional „Radu Stanca " aduce in faţa publicului Cerere in
căsătorie de A. P. Cehov, regia Robert Raponia (Croaţia) şi Electra după Sofocle şi Euripide, regia Mihai
Măniuţiu. Marţi, 22 decembrie, de la ora 18.30, va avea loc lansarea a două albume de muzică populară:
Ioan Pop şi Grupul Iza - „O vară fierbinte pe Iza " şi Ioachim Făt - „Joc pe Fisculaş ". Albumul lui Ioan
Pop şi al Grupului Iza conţine 14 piese extrase din coloana sonoră a spectacolului „O vară fierbinte pe Iza
", o coproducţie a Teatrului Naţional „Lucian Blaga " din Cluj-Napoca cu Teatrul " Tony Bulandra "
Targovişte. Grupului Iza a fost infiinţat in 1998 şi este format de muzicienii Anuţa Pop, Voichiţa Tepei,
Ioachim Făt şi Grigore Chira, conduşi de Ioan Pop. Albumul „Joc pe Fisculaş " conţine 18 piese,
interpretate de Ioachim Făt, Grigore Chira, Bora Dezideriu şi Ioan Pop. După lansare, la ora 19.00, va
avea loc singura reprezentaţie din 2009 a spectacolului Electra după Sofocle şi Euripide, regia Mihai
Măniuţiu. in Electra, regizorul aduce faţă in faţă tragedia greacă şi muzica tradiţională din Maramureş
intr-un dialog inedit, care ii are ca protagonişti pe Mariana Mihu, Ioana Crăciunescu, Marian Ralea, Gelu
Potzolli, Dan Glasu, Ofelia Popii, Florin Coşuleţ şi Adrian Matioc.
  
  Ultima reprezentaţie a anului la Teatrul Naţional „Radu Stanca " va fi Casa Andersen (Poveşti de
Crăciun), regia Bogdan Sărătean, care va avea loc miercuri, 23 decembrie, de la ora 19.00.
  
  Biletele pentru fiecare reprezentaţie costă 10 lei (5 lei cu reducere pentru elevi, studenţi şi pensionari) şi
s-au pus in vanzare la Agenţia Teatrală şi online, pe www.sibfest.ro.
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