
Virgil Flonda si Adrian Ratoi, in rol de ingeri
Doi mari actori ai teatrului sibian au disparut, zilele acestea, dintre noi. Ieri, directorul artistic al Teatrului
National "Radu Stanca" din Sibiu, Virgil Flonda, a plecat pe ultimul sau drum. Slujba de inmormantare,
din foaierul teatrului, a adunat pe langa familie, prieteni si colegi, si cateva sute de admiratori, studenti si
oficialitati locale, prefectul, presedintele Consiliului Judetean si primarul.
  
  "Sunt oameni care sunt de neinlocuit, Virgil Flonda e unul din ei", a spus directorul general al teatrului
din Sibiu, Constantin Chiriac, coleg pe scena, dar mai ales unul din cei mai buni prieteni ai sai. Chiar si in
ultimul sau rol, in piesa "Asteptandu-l pe Godot", Virgil Flonda a jucat alaturi de prietenul sau Constantin
Chiriac, prieteni in lumina reflectoarelor, dar si dincolo de ele. "Sunt doua luni si doua zile de cand jucam
Godot si spuneam: daca ne-am desparti… si apoi hohotind, ziceam, poate ne-ar merge mai bine. Nu ne
desparteam in piesa, nu o sa ne despartim nici viata. Virgil Flonda, cale cu lumina, prietene!", au fost
cuvintele lui Constantin Chiriac. Actorul a murit, saptamana trecuta, la o clinica din Germania, la 58 de
ani, fiind bolnav de cancer. 
  Virgil Flonda a avut o contributie de necontestat in crearea unei scoli de teatru la Sibiu si in obtinerea
titlului de Capitala Culturala Europeana 2007. Unul din principalii organizatori ai Festivalului
International de Teatru, profesor, cercetator si publicist, Virgil Flonda va ramane, insa, in inima
sibienilor, prin rolurile pe care le-a interpretat de-a lungul anilor. In urma cu trei zile, un alt actor iubit a
parasit pentru totdeauna scena sibiana. Adrian Ratoi, actor si profesor, a fost inmormantat la Brasov. 
  
  Adrian Ratoi s-a nascut la 13 octombrie 1950, la Dorohoi, judetul Botosani. A absolvit Institutul de arta
teatrala si cinematografica I.L.Caragiale din Bucuresti si a jucat apoi la Teatrul de Stat din Baia Mare,
unde a interpretat peste 45 de roluri. Intre 1987 – 1999, a fost actor la Teatrul Sica Alexandrescu din
Brasov, pentru ca apoi sa vina la Sibiu. Din 2001, a devenit si cadru didactic la Facultatea de Litere si
Arte, catedra de Arta teatrala, cursul de expresia vorbirii. Dumnezeu sa-l odihneasca!  
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