„Incursiune în lumea teatrului” la Biblioteca Județeană
De către Vaslui Azi 27/03/2021

Din 1962, la 27 martie, este sărbătorită Ziua Mondială a Teatrului. Pentru
marcarea acestei zile sunt organizate diverse manifestări naţionale şi
internaţionale de teatru, în cadrul cărora publicul are ocazia să întâlnească artiştii
preferaţi.
Cu această ocazie, Luciana Macovei, bibliotecară la Sala de lectură și periodice,
vă invită la o „Incursiune în lumea teatrului”.
„În anul 1961 la Viena s-a hotărât că teatrul trebuie celebrat cum se cuvine, întro zi numai a sa. Astfel a fost creată Ziua Mondială a Teatrului, stabilită de
Institutul Internațional de Teatru în cadrul celui de-al IX-lea Congres Mondial,
iar din 1962 a devenit un eveniment sărbătorit anual pe data de 27 martie.
Sărbătoarea este un moment de recunoaștere a forței de comunicare pe care o are
teatrul, dincolo de toate frontierele geografice sau culturale, lingvistice, religioase
sau politice.
Teatrul cuprinde și exprimă viața. Este un limbaj universal care unește culturi și
popoare.

Este o formă de artă, este divertisment și educație, în același timp. Teatrul
exprimă sentimente și trăiri, ne poate face să zâmbim sau să plângem, ne pune pe
gânduri și ne transpune într-o altă lume.
Prin expoziția realizată vă invităm într-o călătorie fascinantă a autorilor de teatru,
începând cu antichitatea și până în zilele noastre” (Luciana Macovei, bibliotecară,
Sala de lectură și periodice)
Expoziția este realizată de bibliotecara Luciana Macovei în Holul Bibliotecii
Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, cu documente din colecțiile Sălii de
lectură și periodice.
„Au fost timpuri atât de dificile pentru reprezentațiile cu public și mulți artiști,
tehnicieni, artizani le-au înfruntat din interiorul acestei profesii, marcate deja de
sentimentul de nesiguranță. Poate că tocmai această perenă stare de insecuritate
i-a făcut mai apți să supraviețuiască acestei pandemii cu inteligență și curaj. În
aceste circumstanțe noi, mulțumită în mare măsură internetului, imaginația lor sa tradus deja în moduri de comunicare inventive, amuzante și emoționante.
De când au apărut pe lume, ființele umane și-au spus unele altora povești.
Frumoasa cultură a teatrului va rămâne vie atâta timp cât vom exista.
Imboldul creator al scriitorilor, designerilor, dansatorilor, cântăreților, actorilor,
muzicienilor, regizorilor nu va fi niciodată înăbușit și va reînflori curând, cu o
nouă energie și cu un nou mod de înțelegere a lumii în care trăim cu toții.
Abia aștept!” (Helen MIRREN, actriță de teatru, film și televiziune, Mesajul
internațional pentru Ziua Mondială a Teatrului, 2021)
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