
Valorile teatrului sibian - Radu-Alexandru Nica strange premii 
Dupa premiul UNITER pentru debut, tanarul regizor sibian, Radu-Alexandru Nica a mai "incasat" cateva
premii si pe la festivalurile de teatru din tara. Ultimele "cuceriri" ale lui Nica au fost Festivalul de Teatru
Interetuic din Gheorgheni si Gala Noilor Generatii "Capu de... Regizor", de la Buzau, unde regizorul
sibian a concurat cu "greii" teatrului romanesc, precum Mihai Maniutiu sau Laszlo Bocsardi. 
  
  "Am angajat un ucigas profesionist" este piesa, pusa in scena la Sibiu, cu actorii de la Teatrul National
"Radu Stanca", care a lasat juriul cu gura cascata la ambele festivaluri. Prima cucerire, regizorul sibian a
facut-o la Gheorgheni, unde a obtinut trei premii cu acest spectacol. Alaturi de trupa sibiana distribuita in
"Killer" - cum a fost poreclit numele piesei -, Radu Nica a fost urcat pe scena de trei ori pentru ridicarea a
cate unui premu important. Primul a fost primit pentru regia piselor "Am angajat un ucigas profesionist"
si "Chip de Foc", pus in scena la Teatrul german din Timisoara. Al doilea premiu, cel de excelenta, a fost
distribuit actorului sibian Pali Vecsei. Publicul din Gheorgheni a apreciat "Killerr-ul" drept cea mai buna
piesa de teatru intrata in competitie. "Premiile au fost deosebite. Organziatorii au gandit un sistem de
premiere foarte original. In afara banilor, premiul publicului a constat intr-o usa complet utilata, iar Pali
Vecsei a primit o carte de istorie a orasului Gheorgheni in limba maghiara", spune Radu-Alexandru Nica.

  
  La Buzau, Radu Nica a facut din nou senzatie cu "Am angajat un ucigas profesionist", care a obtinut
premiul juriului. De aceasta data, regizorul sibian a impartit trofeul castigat cu Vlad Massaci, un alt geniu
al regiei romanesti. Fetivalul de la Buzau i-a oferit ocazia lui Nica sa se mai afirme inca odata, in prezenta
marilor personalitati ale teatrelor din Romania. Laszlo Bocsardi, care a fost si marele premiat de la Buzau
a venit cu o prductie de la teatrul Nottara. Oricum, Sibiul s-a aflat in top si la aceast festival, deoarece
Radu Nica a luat, practic, al doilea premiu ca valoare din competitie, desi pe scena Teatrului "George
Ciprian" din Buzau si-au dat concursul 14 productii dintre cele mai promitatoare. Radu Nica nu va uita,
cu siguranta, calatoria la Buzau mai ales ca la intoarcere, acesta si-a pierdut geanta cu toate actele si
banii. "Mi-am dat seama ca imi lipsesc lucrurile dupa trei ore dupa ce le pierdusem. Asadar, de la Codlea
am facut calea intoarsa la Campina, unde angajatii localului mi-au returnat geanta cu absolut toate
lucrurile. Pot spune ca am avut  noroc", declara regizorul sibian. 
  
  Citat Radu-Alexandru Nica 
  "Organziatorii au gandit un sistem de premiere foarte original. In afara banilor, premiul publicului a
constat intr-o usa complet utilata"
  
  Teodora GHEORGHIU
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