Teatrul Masca
Aşezare: Adresa teatrului Masca este
Bd. Uverturii nr. 70-72, Sector 6.
Atestare: Pe data de 24 mai 1990 se
semnează Hotărârea de Guvern pentru
înființarea Teatrului Masca, teatru de
gest, pantomimă și expresie corporală,
singura instituție teatrală cu acest profil
din România, iar la 1 iulie 1990 începe
să funcționeze. În luna august are loc
prima reprezentație a teatrului, realizată într-un timp record de cei şase actori
angajați: Anamaria Pîslaru, Dalila Gall,
Sorin Dinculescu, George Toropoc, Florentin Duse, Tudorel Filimon și Mihai
Mălaimare. Totodată, în luna august,
teatrul Masca susține și primul turneu în
țară, la Costineşti. Având o trupă tânără
de actori profesioniști, Teatrul Masca este condus de actorul și regizorul Mihai Mălaimare, doctor în teoria teatrului, absolvent al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică
București secțiile actorie și regie de teatru, elev al lui Jean Lecoq, laureat a numeroase
festivaluri, atât în țară, cât și peste hotare.
Descriere: În cei 26 de ani care au trecut de la înființare, Teatrul Masca a căpătat o
reputație prestigioasă atât în țară, cât și în numeroasele turnee peste hotare în țări precum: Franța, Germania, Austria, Ungaria, Cehia, Slovacia, USA, Luxemburg, Belgia,
Bulgaria, Danemarca, Turcia, Albania, Macedonia, Polonia, Spania.
Până în acest moment, teatrul Masca s-a dezvoltat în două direcții: prima este cea a
teatrului de stradă (unde paleta de spectacole pleacă de la Clovni, commedia dell arte,
teatru medieval, marionete mari, living statues etc.), având actori cu mijloace de expresie foarte diverse - clovnerie, jonglerie, instrumente, step, pantomimă, living statues, mânuire marionete mari (2 m), dans, cântat live, acrobație etc.; a doua este cea a
spectacolelor de interior cu scenariu elaborat, inspirat de marii autori (N.V.Gogol, G.G.
Marquez, E. Briusov, J.L.Borjes) apropiindu-se mult ca stil de genul de teatru-dans, fără
cuvinte sau cu un minim de dialog, actorul fiind pilonul central al spectacolelor, depozitarul unic al misterului teatral.
Sursă text și foto:
https://www.flickr.com/photos/mascateatru/
http://www.masca.ro/teatru/istoricul-teatrului-masca/
https://teatrulmasca.wordpress.com/test/
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