
Vedete pe alese in 2010. De la Dani Otil la Nicolas Cage
Se poate spune ca in 2010 Sibiul a fost o gazda buna, pentru ca, pe langa turistii care ajung in numar mare
pe strazile inguste, a primit cu bratele deschise si vedete de pe la noi, dar si de pe la altii, unele chiar de
renume international. Daca unele dintre VIP-uri s-au aflat aici doar pentru relaxare, prezenta lor in oras
fiind incognito, multe dintre vedetele aflate in trecere prin Sibiu, au facut-o pentru ca aveau treaba. Asta
nu inseamna, insa, ca orasul nu le-a captat atentia, pentru ca unii dintre ei nu s-au multumit doar cu o
trecere in revista a citadelei, luand decizia sa revina. Iar si iar.
  
  Pusi pe jar de Nicolas Cage
  
  in anul care tocmai s-a incheiat vedeta cu cea mai mare priza la public a fost de departe starul american
Nicolas Cage. Aflat in Romania inca de la sfarsitul lunii octombrie pentru a filma la pelicula "Ghost
Rider 2", o continuare a productiei "Ghost Rider", Nicolas Cage i-a pus pe jar pentru o saptamana pe
multi dintre sibieni. De la jumatatea lunii noiembrie toti locuitorii Sibiului au putut respira, timp de o
saptamana, acelasi aer cu vedeta americana, dar si cu familia acestuia pe care nu a lasat-o acasa. in cele
sapte zile fierbinti centura ocolitoare a Sibiului, strada Şelarilor, Piata Mare, Piata Mica si cateva
restaurante si hoteluri din oras fie s-au transformat in platouri de filmare asaltate de admiratorii care
cereau un autograf, fie l-au gazduit pe actor si pe staff-ul acestuia. 
  
  Alaturi de Nicolas Cage, in aceeasi perioada s-au aflat, printre altii si actori cunoscuti care le vor da
viata mai multor personaje din pelicula americana: Violante Placido, fiica actorului italian Michele
Placido, alias Corrado Cattani din serialul de televiziune "Caracatita", actorul aerican Idris Elba, Krook
Amelia, Johhny Whitworth, Fergus Riordan sau Valentin Popescu. " Cand am venit in Romania, am
cautat in intreaga tara un loc potrivit (...) inainte sa ne hotaram sa filmam in Romania ne-au interesat
locatiile si oamenii. (...) Ce e minunat la Sibiu este tocmai faptul ca este mic si ca poti merge pe jos, in loc
sa iei masina", spunea la acea vreme Bennett Walsh, producatorul executiv al "Ghost Rider: Spirit of
Vengeance", aratandu-se incantat de orasul de pe malul Cibinului. 
  
  Decizia productorilor americani de a-i da Sibiului dimensiunea unui platou de filmare, a transformat
punctele cheie ale orasului intr-o adevarata Mekka a vedetelor, oricand existand posibilitatea ca ele sa fie
intalnite pe strada.
  
  Trandafiri si fete frumoase cu Botezatu
  
  Numarul unu in topul vedetelor autohtone indragostite de Sibiu pare sa fie Catalin Botezatu. Designerul
a fost VIP-ul care s-a plimbat cel mai mult in 2010 pe strazile vechii cetati, el alegand orasul pentru
binecunoscutele sale prezentari de moda, pentru lansarea primei sale biografii, "Trei vieti. Pedeapsa ", dar
si pentru a filma un intreg episod din emisiunea "Burlacul" difuzata la Antena 1 in vara anului trecut.
Muzeul din Dumbrava Sibiului, Pata Mare, mai multe hoteluri si Pensiuni din oras si imprejurimi au
ajuns pe ecranele televizoarelor romanilor din toata tara, prin intermediul emisiunii care le-a tinut pe
frumoasele sale pretendente, dar si pe spectatori, cu sufletul la gura, un anotimp intreg. 
  
  Sibiul a fost orasul care i-a furat inima creatorului de moda, pentru ca si aici a ales sa-si deschida
sufletul, prin biografia sa: "Mi-am asumat prin aceasta carte un trecut extrem de dureros. Privesc in
trecutul meu fara sa-mi fie rusine (...) Veti cunoaste un alt Catalin Botezatu sau, mai bine zis, adevaratul
Catalin Botezatu, care de multe ori se ascunde in spatele unei masti puse de televiziune", spunea Botezatu
la lansarea cartii "Trei vieti. Pedeapsa ", de la sfarsitul lui noiembrie. Designerul si-a castigat renumele pe
podiumurile din tara si din strainatate si care si-a prezentat colectiile de la New York sau Las Vegas, la
Windock in Namibia, Sun City in Africa de Sud, Islanda, Indonezia si in toate marile capitale ale
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Europei. 
  
  Carti de la Monica Tatoiu
  
  O alta personalitate care incet, incet devine obisnuita Sibiului si a locuitorilor sai este Monica Tatoiu.
Fostul director general al Oriflame Romania, o prezenta constanta a televiziunilor romanesti, a trecut pe
aici nu doar o data, pentru ca in 2010, ea a lansat doua carti la Sibiu. "Politic (in) corect - Despre
Romania, dar cu dragoste", un dialog intre arhitectul Camil Roguski si Monica Tatoiu, care aminteste
despre trecutul romanesc mai putin cunoscut, a fost prezentata publicului in februarie 2010, pentru ca in
mai sa vina randul unui volum scris de femei barbatilor, dupa cum spunea fostul director Oriflame - "Cele
4 dimensiuni ale feminitatii romanesti". Ambele evenimente au atras un numar mare de sibieni, care s-au
bucurat de autografe oferite cu generozitate de Monica Tatoiu. 
  
  Amintindu-ne de Ally McBeal
  
  Tot in 2010 Sibiul s-a aliniat din nou lumii intregi, prin concertul sustinut aici de Vonda Shepard.
Devenita cunoscuta prin cantecele sale care au sustinut-o pe zapacita si fermecatoarea Ally McBeal, din
serialul de televiziune cu acelasi nume, Vonda Shepard si-a desertat comoara de cantece in luna
februarie, in fata a aproximativ 600 de sibieni. Blonda, imbracata intr-o rochie neagra foarte scurta,
purtand cizme negre lungi Vonda Shepard a interpretat la Sibiu melodiile deja celebre: "Sweet Inspiration
", "I Only Want To Be With You ", "Someday We'll Be Together", sau "Hooked On A Feeling ",
fredonate de toti cei care au urmarit serialul Ally McBeal.
  
  inceputul anului trecut nu ne-a lasat descoperiti nici in ceea ce priveste muzica italiana, pentru ca la
sfarsitul lui ianuarie 2010 laureatul Festivalului de Muzica de la San Remo 2009, Franco Midiri, a cantat
si el pentru sibieni. Pasionatii de muzica italiana au putut audia cu aceasta ocazie si melodia " E! Sai che
cosa c'è ", cea cu care solistul a cucerit juriul Festivalului San Remo. Alaturi de piesa castigatoare
publicul s-a mai delectat si cu " Perche lei ", cea mai apreciata si ascultata piesa in Italia, la inceputul
anului, si " Ma chi sei ", o piesa de top ten la radiourile din Italia si Ucraina. Franco Midiri este, incepand
din anul 2000, o prezenta obisnuita pe scenele din Italia impunandu-se in numeroase competitii nationale
si internationale. 
  
  Motociclete si vin
  
  in ceea ce priveste viata sportiva, in 2010 Sibiul a "saracit" in evenimente fata de 2009, dar si in vedete.
Cel care a trecut totusi prin orasul de pe malul Cibinului in anul care tocmai s-a incheiat, a fost Dani Otil,
vedeta emisiunii "Neatza cu Razvan si Dani", matinalul de la Antena 1. Fiind un impatimit al sporturilor
cu motor, Dani a concurat alaturi de coechipierul lui Cristian Nagy, la Red Bull Romaniacs din 2010.
Chiar daca nu a reusit sa se califice la Prolog, regina probelor din cadrul concursului, desfasurata pe
Bulevardul Corneliu Coposu din Sibiu, vedeta Antenei 1 a fost o prezenta plina de culoare in competitie.
Red Bull Romaniacs nu este singurul concurs din tara care se desfasoara in compania lui Dani Otil, omul
de televiziune fiind un obisnuit al acestor provocari.
  
  Mai aproape de noi, mai precis la sfarsitul anului trecut, Targul de Craciun de la Sibiu a adus in scena
unul dintre cele mai picante personaje ale lumii publice romanesti: Mircea Dinescu. Omul de televiziune,
cantaretul, poetul, dar si producatorul de vinuri sunt cele trei fatete aratate de Mircea Dinescu sibienilor.
Pasionatii de discutii si de manifestari spumoase au participat in Piata Mare din Sibiu, in miez de iarna, la
lansarea volumului de poeme "Femeile din secolul trecut" semnata de scriitor, la o prezentare de vinuri,
care au cuprins poezii pe etichete, dar si la un "concert" oferit de poet, in stilul propriu.
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  Nicolas Cage, Franco Midiri, Vonda Shepard, Monica Tatoiu, Catalin Botezatu, Dani Otil sau Mircea
Dinescu sunt doar o parte dintre cei cu care sibienii au luat contact in anul care tocmai s-a incheiat.
Alaturi de ei s-au aflat membrii trupelor romanesti, obisnuitele evenimentelor sibiene, dar si oamenii de
cultura precum Mircea Cartarescu, Gabriel Liiceanu sau Horia-Roman Patapievici.

Cuvinte cheie: piata mare  piata mica  pensiuni  romania  cristian  romaniacs  romanesti  bulevardul
corneliu coposu  concert  constanta  concurs  red bull romaniacs  international  carti  sibiul  cibin  hotel
vip  centura ocolitoare  restaurante  dumbrava sibiului  italia  dumbrava sibiu  new york  ucraina  design
sport  carta  muzeu  petitie  restaurant  hoteluri  dumbrava  piata mare din sibiu  muzeul din dumbrava
sibiului  competitii  centura ocolitoare a sibiului  antena 1  aga  fete  red bull  bulevardul corneliu coposu
din sibiu  centura  evenimente  targul de craciun  ski  prolog  dani otil  ceas  italian  pre  radio  sibienii
malul cibin  interna  motor
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