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 Concert de
muzicã sacrã

În organizarea
Episcopiei Romano-
Catolice de Timișoara,
prin Oficiul Diecezan
de Muzică Sacră, în
colaborare cu Faculta-
tea de Muzică din ca-
drul Universităţii de
Vest Timișoara, dumi-
nică, 22 februarie, în-
cepând cu ora 19, în
Catedrala (Domul) din
Piaţa Unirii va avea loc
un concert de muzică
sacră, susţinut de Co-
rul de Cameră al Facul-
tăţii de Muzică cu par-
ticiparea masteranzilor
clasei de oratoriu a
prof. univ. Dr. Ionel
Pantea și lect. univ. Dr.
Dana-Sorina Chifu. Di-
rijor: Diodor Nicoară,
la orgă va cânta lect.
univ. Dr. Marcela Cos-
tea. Moderator va fi
prof. univ. Dr. Walter
Kindl, capelmaestrul
Catedralei. Intrarea
este liberă. (S. P. D.)

 Masã rotundã
Marţi, 24 februarie,

ora 10,00, Biblioteca Ju-
deţeană Timiș organi-
zează, la sediul din Pia-
ţa Libertăţii, masa rotun-
dă cu tema Jurnaliști
bănăţeni de altădată,
dedicată memoriei zia-
riștilor Valeriu Braniște,
Corneliu Diaconovici,
Pavel Rotariu, Meletie
Drăghici. (C.D.T.)

Autor al celei mai noi producţii a Te-
atrului German din Timișoara, spectaco-
lul „Toate la timpul lor”, regizorul sibian
Radu Alexandru Nica montează piesa
„Caii la fereastră” de Matei Vișniec, la
Trap Door Theatre din Chicago, în Sta-
tele Unite ale Americii. Realizat la teatrul
american în colaborare cu Institutul Cul-
tural Român din New York și Serviciul
Cultural Francez din Chicago, spectaco-
lul va avea premiera joi, 19 martie 2009,
de la ora 20.00. „Caii la fereastră” este
un spectacol dinamic cu accente absur-
de pe tema războiului, un subiect de ac-
tualitate în societatea americană. Piesa
explorează cu umor viaţa femeilor care

Caii lui Vișniec la fereastra Americii
Regizorul sibian Radu Alexandru Nica

montează un spectacol de teatru la Chicago

„Toate la timpul lor”, producţie a Teatrului German Timișoara

își așteaptă acasă răbdătoare bărbaţii
plecaţi pe front, vorbind despre martiriu
inutil și patriotism exacerbat”, punctea-
ză Mihaela Ghenescu, coordonatorul PR
al scenei sibiene. Radu Alexandru Nica
este regizor la Teatrul Naţional Sibiu din
anul 2004, unde a montat spectacole pre-
cum „Nora” de Henrik Ibsen (laureat cu
Premiul UNITER pentru debut în anul
2005), „Vremea dragostei, vremea morţii”
de Fritz Kater (2006) și „Hamlet”, după
William Shakespeare (2008). Cel mai re-
cent spectacol al său, „Toate la timpul
lor” de David Ives, a avut premiera în 24
ianuarie 2009 la Teatrul German de Stat
din Timișoara. S. P. DONICI

Duminică, de la ora 20, la Club 30
va avea loc un concert deosebit cu
Trupa Veche, formaţie care s-a născut
acum trei ani prin scindarea celor de la
Vama Veche în Vama și Trupa Veche.
Formaţia s-a calificat în finala Eurovisi-
on în anul 2007 cu melodia Deci20, iar
în luna noiembrie a aceluiași an a lan-
sat albumul de debut 1907km. Titulatu-
ra a venit de la numărul de kilometri pe
care i-a făcut Traian Bălănescu pe mo-
toreta lui, de la destrămarea trupei
Vama Veche până la primul concert al
noului proiect. Anul trecut, formaţia a
fost recompensată cu premiul pentru

Trupa Veche
concerteazã la Club 30
Formaţia care a luat naștere acum trei ani pregătește

un nou material discografic și un musical

Trupa Veche va concerta duminică seara la Club 30

cel mai bun debut discografic, iar com-
ponenţa actuală a formaţiei este Liviu
Mănescu - bas, Traian Bălănescu -
pian, Paul Radu - voce, chitară, Doru
Cinca - tobe, Sabin Penea - vioară. Prin-
tre proicetele aflate în derulare pentru
acest an se numără lansarea site-ului
trupei în 25 februarie, realizarea unui
videoclip la piesa Material Zugheghe-
ben, lansarea unui nou album și pune-
rea în scenă a unui musical ce poartă
titlul de Împărăţia ceasurilor, la care s-a
lucrat aproximativ 2 ani. Biletele pentru
concertul care va avea loc duminică la
Club 30 costă 15 lei. Z. VARGA

Un concert de nai unic în Româ-
nia - One Panpipes & Loop Show -
susţinut de artistul Mădălin Luca și
organizat de către Asociaţia Cultu-
rală Compania D’Arte va avea loc
mâine seară, de la ora 21,00, la Club
Porto Arte (ex- Vaporul). Este pri-
mul concert One Panpipes & Loop
Show din lume, oferind publicului
șansa de a descoperi noi valenţe ex-
presive ale sunetului naiului da-
torită împletirii surprinzătoare a unor
genuri muzicale diferite, aparent ire-
conciliabile - muzica clasică, muzica
tradiţională românească, jazzul și
muzica electronică. Mădălin Luca

Premieră: One Panpipes & Loop Show
Naistul Mădălin Luca vă așteaptă la Porto Arte într-un concert unic

experimentează noi modalităţi de ex-
primare a naiului introducându-l
într-un teritoriu muzical nou, neîn-
cercat până în prezent de un naist.
Mădălin Luca este un instrumentist
care, de-a lungul carierei sale, a
abordat cu îndrăzneală diferite ge-
nuri muzicale (muzica clasică, jazz,
world music și muzica tradiţională
românească), în diferite festivaluri și
concerte susţinute în România, Da-
nemarca, Italia, Grecia, Franţa și
Germania. Printre cele mai importan-
te  manifestări la care Mădălin Luca
a participat se numără: Vendsyssel
Festival, Festivalul Hans Christian

Andersen - Danemarca; Festivalul
de Jazz Sibiu, Festivalul de Jazz Bra-
șov, Noaptea Muzeelor - Lumini în
noapte Sibiu, Timorgelfest, Timișoa-
ra Muzicală, Festivalul Mariana
Drăghicescu Timișoara, Festivalul
Folcloric de Artă și Tradiţie Popula-
ră București/Otopeni - România. Ini-
ţiator al unor concerte de nai solo,
fără acompaniament, Mădălin Luca
este deschizător de drumuri cu One
Panpipes & Loop Show. Preţul unui
bilet este 10 lei. Informaţii la tel.
07.20.76.20.73, rezervări bilete la  tel.
07.28.89.33.31 - Club Porto Arte.

C. D. TOMOV

Opt sute de
portrete de Acasă

Centrul Cultural German
propune o expoziţie foto și un atelier

Centrul Cultural German găzduiește până în 18 mar-
tie expoziţia fotografilor  români Andreea Erli, Andreea
Székely și Cătălin Ștefan, intitulată „Acasă (?)”. În ex-
poziţie este  prezentat un colaj cu 800 de fotografii
portret, precum și 14 portrete individuale acompaniate
de câte un scurt text care pun în evidenţă semnificaţia
termenului „acasă/Heimat” pentru diferite naţionalităţi
rezidente în Germania. „Această idee a luat naștere la
iniţiativa Ministerului Protecţiei Sociale a Landului Sac-
hsen (Saxonia), care a iniţiat în anul 2006 proiectul cul-
turalo-social Integrare prin muncă culturală. Cei trei
români rezidenţi de mai mulţi ani la Dresda au elaborat
pentru acest proiect o serie de fotografii precum și
interviuri, portretizând astfel diferite naţionalităţi care
trăiesc în orașul de pe malul Elbăi. Cu această ocazie a
fost pusă în evidenţă semnificaţia cuvântului Heimat
(acasă, patrie) pentru persoanele intervievate”, explică
organizatorii. În paralel cu expoziţia, are loc și un work-
shop pentru studenţii Facultăţii de Știinţe ale Comuni-
cării din cadrul Universităţii Politehnica. S. P. D.

Prima ieșire în oraș
a Alexandrinei

Materialul de debut al solistei
a fost înregistrat la Timișoara

Unul din numele de care cu siguranţă vom mai
auzi în viitorul apropiat, Alexandrina Hristov și-a în-
registrat albumul de debut programat în orașul nos-
tru, producătorii muzicali ai acestuia fiind Petrică Io-
nuţescu (Blazzaj) și Gabi Almasi. „Discul va avea pie-
se în limba română, rusă și franceză“, ne-a declarat
Alexandrina, cunoscută în special graţie hitului Fata
care merge pe jos. Deși mulţi dintre cei care au au-
zit-o o compară cu celebra solistă Tori Amos, ea ne-a
precizat că are o serie de influenţe. „E drept că m-am
format cu Tori Amos, m-am îndrăgostit de muzica ei
pe la 14 ani. Dar ceea ce cânt e o diversitate de sti-
luri“. Producătorul Petrică Ionuţescu din Blazzaj a
precizat că discul „e o combinaţie între electro și in-
strumente acustice cu influenţe de rnb pop electric
stilistic foarte mult, mai multe genuri, îmbină mai mul-
te stiluri“, iar masterul acestuia a fost realizat la New
York. Primul concert al Alexandrinei în orașul nostru
va avea loc în această seară de la ora 22 la 700 Cofee
& Lounge. Z. VARGA

O expoziţie personală – a noua,
deși, dac-o privești pe tânăra artistă,
îţi vine să te-ntrebi când a avut timp
să lucreze atât – a deschis ieri, la Ga-
leria Helios, Doroteea Hîrjoi, exponen-
tă a unei noi generaţii de creatori
școliţi la Facultatea de Arte Timișoa-
ra. „Ea ne propune, sub titlul Reverii,
o pictură în care lumea este văzută
de sus, în regim diurn. Din câmpul
vizual, artista alege zarea, coamele
dealurilor estompate de lumină și de
ceaţă, în vreme ce cerul este secund
ca intensitate și ca importanţă. De-
părtarea impune tonalităţile, culorile
și, fie că ceea ce se vede este orizon-
tal sau vertical, găsim o geometrie

Reveriile luminoase  din
pictura  Doroteei Hîrjoi

Artista a deschis ieri la Helios a noua „personală“

Doroteea Hîrjoi expune la Helios

secretă. Aerul este dens, dominanta
e lumina translucidă, lucrările Doro-
teei Hîrjoi sunt o comunicare tonică
precum aceea din amintirile copilăriei,
funcţionează în ele o bidimensionali-
tate de tip Paul Klee, iar rafinamentul
cromatic atrage atenţia, a explicat cri-
ticul de artă Ioan Iovan. În pictura
ei, pământul – sol și cer – se plasea-
ză sub un astru ambiguu, inducând
privitorului un sentiment paradisiac,
reconfortant, fără griji. Nu putem să
nu remarcăm că expoziţia de faţă este
un câștig în ceea ce privește sub-
stanţa artistică, limpezimea de stil,
culoarea“.

CODRINA DIANA TOMOV
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