Sunt un orb- Recital Horatiu Malaele
Locul desfasurarii: Teatrul Elisabeta
Organizator: Teatrul Elisabeta

Farseur din voca?ie, cu ?arm, inteligen?? ?i
umor, Hora?iu M?l?ele va face o noua
demonstra?ie de virtuozitate ?ntr-o edi?ie
special? a spectacolului ,,Sunt un orb", varianta
cu multe "lovituri de teatru", a?a cum trebuie s?
fie un bun show de improviza?ie. Probabil cel
mai bun produs al teatrului rom?nesc din ultimii
20 de ani - a?a cum ?l descrie Ion Caramitru,
Hora?iu M?l?ele este ?ntr-o perpetu? c?utare ?i
de aceea niciuna dintre apari?iile sale pe scen?
nu este similar? cu precedenta. Pentru aceast?
variant? a spectacolului "Sunt un Orb", maestrul
trasului pe sfoar?, al ironiei ?i al hazului ascu?it
??i ia ca aliat fie umorul irezistibil al insinuantului
Brumaru, fie ?n?elesurile subtile ale lui Marin
Sorescu sau vibra?iile delicate ale boemului
Nichita.
Acestea sunt doar c?teva dintre promisiunile unui spectacol de gal?, ?n cursul c?ruia
poeti at?t de diferi?i ca stil sau g?ndire, vor fi deslu?i?i, cu naturale?e ?i ?n cheie proprie,
de geniul comic Hora?iu M?l?ele. Spectacolul ,,Sunt un orb" nu este singurul din
palmaresul actorului Horatiu Malaele, cu zeci sau chiar sute de reprezentatii jucate cu
casa inchisa ani la rand. Dupa mai bine de zece ani de la prima punere in scena a
recitalului intitulat sugestiv - "Sunt un orb", actorul revine, la cererea publicului, pe scena
Teatrului Elisabeta din centrul capitalei, sub auspiciile avertismentului cu care deja ne-a
obisnuit, ,,pericol de ras in hohote". Convins ca rasul va mantui lumea, artistul isi provoaca
spectatorii cu umor si sinceritate intr-un recital de neegalat. ,,Spectacolul Sunt un orb
cuprinde cateva poezii de mare calitate, dar si proza scurta. Sunt mai multe elemente care
formeaza acest spectacol, in care este vorba despre mine, dar este vorba si despre
dumneavoastra", spune Horatiu Malalele. Nu lipsesc, evident, nici momentele de
improvizatie, pline de umor, cele care fac, de obicei, deliciul reprezentatiilor sale. Pret
bilet: 39/ 49/ 59 lei

Despre ASOCIATIA CULTURALA TEATRUL INDEPENDENT ELISABETA
Teatrul Elisabeta este un loc special în care se îmbin? actul artistic, cu divertismentul ?i

socializarea. Este un loc în care arta nu este o experie?? pasiv?, în care spectatorul este
participant, vrea s? se implice ?i s? împ?rt??easc? cu cei din jur ceea ce tr?ie?te ?i simte.
Este un loc în care se formeaza ?i se consolideaz? o comunitate – comunitatea celor care
vor s? experimenteze arta ?i divertismentul de calitate.
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