Festivalul International de Statui Vivante, un eveniment unic in peisajul
teatral romanesc!
Teatrul Masca va invita in perioada 16-20 iunie la cea de-a VI-a editie a Festivalului
International de Statui Vivante, eveniment ce se va desfasura anul acesta in trei spatii
diferite: Gradina Casei Filipescu - Cesianu (Calea Vicotriei), Parcul Crangasi si Parcul
Alexandru Ioan Cuza (intrarea de la statuia lui Al. I. Cuza).
„Avand in vedere faptul ca ne aflam in anul Brâncuși, este firesc ca editia din acest an sa
aminteasca de marele artist si sa-l aducem in atentia publicului prin două statui vivante:
prima reprezentându-l în atelierul din Paris și prin Rugăciune, una dintre celebrele sale
opere.
Festivalul din acest an marcheaza debutul unor serii de evenimente prin care Teatrul Masca
sprijina proiectul Bucuresti 2021, capitala europeana a culturii. Această ediție se arată a fi o
manifestare puternică și care, suntem siguri, va avea un imens impact. Bucureștiul se
număra printre puținele capitale din lume în care statuia vivanta are un astfel de
eveniment.
Alegerea spatiului de la Casa Filipescu-Cesianu nu este deloc intamplatoare; printr-un
parteneriat durabil cu Muzeul Municipiului Bucuresti vom incerca sa aducem la lumina 300
de ani de istorie.”, declara Mihai Malaimare, fondatorul Teatrului Masca.
Festivalul va reuni peste 40 de statui vivante prezentate in premiera de Teatrul Masca si 20
de invitati straini din Olanda, SUA, Israel, Macedonia, Germania, Marea Britanie, Portugalia si
Rusia. Serile de festival vor fi incheiate prin spectacole ale Teatrului Masca realizate in
tehnica statuii vivante – Zidul si Arca lui Lenin.
Intrarea publicului este libera.
Detalii si program pe www.masca.ro.
Festivalul International de Statui Vivante sustine Bucuresti 2021 – oras candidat la titlul de
Capitala Europeana a Culturii. Afla mai multe pe www.bucuresti2021.ro.
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