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Institutul Cultural Român, Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu" la Chișinău, în colaborare
cu România TV, Arhiva Națională de Filme " Cinemateca Română", organizează în data de 7
octombrie 2019, ora 18.30, la Teatrul Național Satiricus "Ion Luca Caragiale" din Chișinău,
premiera spectacolului „Un Capricorn sub stele", prezentat de Compania Platinium, transmite
ICR într-un comunicat de presă preluat de Romanian Global News.

Într-o atmosfera inedită, la confluența dihotomică a filmului cu teatrul, își face apariția
spectacolul eveniment de buna calitate, dar nu oricum, ci folosind mijloacele cinematografice în
spectacolul propus cu ingeniozitate,aplomb și interogativă construcție artistică. Este un
spectacol în care artele se întrepătrund și astfel se creează un tot unitar magnific!

Magda Catone, Anca Sigartău și Andrei Duban nu numai că interpretează roluri magistrale pe
textul dramaturgului Alexei Galin ( piesele sale se joacă astăzi atât la Moscova cât și la Tokyo,
Paris, Berlin, New York, Londra),ci vin și cu harul lor în muzică, în muzica live ce o vor cânta
împreună cu Gorgon Band.

Și dacă palmaresul celor trei protagoniști nu mai are nevoie de nicio trimitere la zecile de roluri
jucate în teatru și film, iar succesul lor este incontestalil, vă atragem atenția și asupra prestației
instrumentiștilor.

Gorgon Band au susținut mii de spectacole în toată lumea și au câștigat în cariera lor
nenumarate premii internaționale de valoare, culminand cu premiul pentru muzică câștigat la
Festivalul de la Monte Carlo.

Muzica acestui spectacol nu este aleasă întâmplător, ea punctând și crescând valoric
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momentele emoționale sau cele de comedie. Muzica nu apare ca un pretext, ci este liantul
forței și nobleței unui spectacol de o inestimabilă valoare.

Suntem în lumea filmului și a teatrului prin decorurile realizate de Noni Molete, un consacrat
scenograf în arta spectacolului și a filmului.

Este elegantă, este stil, este profesionalism, este un spectacol pus în scenă de bagheta
regizorală a Brîndușei Novac, care la randul ei a primit, în cariera sa artistică, zeci de premii
naționale și internaționale.

O echipă de excepție, care vă propune un spectacol de excepție, într-o locație la fel de
excepțională,astfel încât veți intra în lumea filmului prin teatru și în lumea teatrului prin film.

Intrarea este liberă.

2/2

