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a începutul lui noiembrie, Sibiul a
celebrat în două zile (ar fi dorit o
săptămână) 75 de ani de la înfiin
ţarea Teatrului ASTRA - prima trupă
românească din oraş - şi 50 de
funcţionare a Teatrului de Stat.
Faptul de a fi aflat abia la coborîrea din
tren că dimineţile erau consacrate
discuţiilor (organizatorii nu anunţaseră
decât spectacole) a lăsat vaga impresie că
invitaţii erau excluşi din program).
În cuvântul de salut, autorităţile locale au
promis - pentru a câta oară ? - că va fi, în
sfârşit, reconstruit Teatrul lui Hoch
meister. Sesiunea dedicată ASTREI a
îndesat în trei ore un istoric al celebrei
asociaţiuni (despre a cărei activitate nu se
mai ştie nici măcar că se referea şi la
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Conform programului, ar fi trebuit ca, în
teatru), evocarea primului director al
teatrului - Nicolae Băilă, lansarea volu final, directorul Mihai Bica să prezinte
mului "Dramaturgia şi teatrul în acţiunile proiectele teatrului. Întrebat fiind de
culturalizatoare ale ASTREI" de Corneliu criticul Victor Parhon de ce secţiunea
Dragoman şi vernisajul, în sală, al germană nu a fost nicicum cuprinsă în
expoziţiei din foaier. Aici, 75 de ani con aniversarea instituţiei a cărei parte este,
centraţi în caiete-program (nu neapărat directorul a răspuns că aceasta şi-a avut
de curând propria sărbătorire a 40 de ani
ale celor mai reprezentative spectacole)
(când secţia română a participat, însă îngrămădite în două vitrine cu regizori
n.n.) şi că Teatrul " Radu Stanca" e o mare
zâmbind pricăjit din fotografii minuscule,
în vreme ce de pe ultima pagină a pro familie... Menţionăm că secţia germană
gramului manifestării ne vor privi multă (compusă din doar şase actori!) are acces,
' în cond�ii de multiculturalitate afişată şi
vreme câinii oploşiţi pe lângă teatru ...
Dimineaţa de duminică a presupus evo : într-un burg de masivă trad�ie germană,
carea fugitivă a regizorilor dispăruţi ai
doar sporadic la scenă. Cea mai recentă
reprezentaţie a avut loc la începutul anului.
Teatrului de Stat - Radu Stanca, Mihai
Dimiu, lulian Vişa - şi a celor din corpul
Daria Dimiu
tehnic, trecând sub tăcere taman actorii.
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zicalei "Încercarea moarte
Alice Georgescu

