Atelier de creatie scenografica
Locul desfasurarii: Turnul Croitorilor
Organizator: Asociatia MeduArt, Cenaclul Vox Napocensis

In cadrul Festivalului Ingerilor, Asociatia MeduArt alaturi de partenerii sai Casa de Cultura a
Studentilor si Cenaclul Vox Napocensis va invita la o seara cu masti si ingeri, unde motto-ul
serii este: ,,E timpul sa ne gasim!"Zeci de masti agatate in vid vor astepta publicul larg, in
Turnul Croitorilor, luni 27 mai de la ora 18:00. Fiecare dintre noi are o masca proprie. O
masca interioara si una exterioara. Cateodata trebuie sa ne dezlipim de cea exterioara ca sa
ne aflam cea interioara. In cadrul atelierului de creatie scenografica vom incerca sa ne
gasim propria masca interioara pe care o vom prezenta ca pe un spectacol de teatru. Atunci
cand mergem la un spectacol de opera sau de teatru incercam sa ne identificam cu un
personaj anume din piesa. Un personaj, care pentru noi este necunoscut, dar totusi ne
transmite propriile noastre sentimente. E timpul ca aceste personaje sa fim noi.Cel putin o
data in viata noastra trebuie sa ne tinem in mana propria noastra masca. Cum trebuie
procedat?Exemplu vor fi actorii, care vor juca un scurt fragment din volumul ,,Ingerul pierdut"
scrisa de catre Torok-Agoston Rebeka. In aceasta sceneta scurta autoarea va cobora in
adancimile sufletului, in ideea de a se afla si de a se salva. In tot acest demers, pe acest
drum catre purgatoriul terestru, care este rolul Ingerilor?Activitatatea este parte a proiectului
,,Si tu ai un Inger", realizat cu sprijinul Primariei si a Consiliului Local Cluj-Npoca.Proiectul
sustine Cluj-Napoca 2021 Capitala Culturala Europeana, oras candidat.

Despre MeduArt
Asociatia cultural-artistic? MeduArt s-a n?scut din dorin?a de a sus?ine activit??ile creative,
de a sprijini valorile artistice prin promovarea artei ca pe un mijloc de autocunoa?tere,
afirmare, valorizare ?i construire a personalit??ii, ce permite conectarea cu sine însu?i ?i de
a dezvolta capacitatea de expresie ?i comunicare în rela?iile interumane.
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Program
Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

Locul desfasurarii:
Turnul Croitorilor Baba Novac

