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În cadrul Targului de Pa?ti organizat de Primaria Oradea prin Asocia?ia pentru Pro
movarea Turismului din Oradea ?i Regiune (APTOR), va avea loc mar?i, 11 aprilie 20
17, spectacolul de teatru de strada ''Via Crucis'' (Drumul Crucii).
Spectacolul este realizat de peste 70 de actori, care evoca patimile Mantuitorului de pe
Calea Crucii ?i crucificarea acestuia. Spectacolul "Drumul Crucii" va porni marti, 11 a
prilie, la ora 17:00, de pe strada Republicii (intersectie cu Aurel Lazar) unde la fi pusa
in scena Judecata lui Isus, iar apoi va continua pe pietonala pana va ajunge in Piata
Unirii, unde va fi recreata scena crucificarii. Evenimentul va dura aproximativ o ora.
Ini?iatorul acestui spectacol inedit este maestrul olar Dan Le? din Baia Mare. Acesta es
te cunoscut ca singurul ceramist roman care lucreaza dupa o metoda veche de mii de
ani, fiind declarat ani la rand "ceramistul anului", dupa ce ?i-a expus lucrarile de arta c
eramica la muzeele de etnografie ?i arta din toata Europa.
"În primul rand, rolul acestui spectacol este de a ne ajuta sa nu uitam de sarbatorile n
oastre cre?tine. În fa?a acestui mare tavalug al zilelor noastre, numit consumism, care de
multe ori ne face sa uitam de ceea ce este cu adevarat important, noi incercam prin
acest spectacol de teatru de strada sa aducem in prezent intamplarile biblice de acum
2000 de ani. Acest spectacol de strada este jucat de actori de diferite religii cre?tine, iar m
esajul pe care dorim sa il transmitem este ca Isus este al tuturor!", ne-a declarat
ini?iatorul acestui eveniment, maestrul olar Dan Le?, care joaca si rolul lui Isus in sp
ectacol.
Costumele personajelor sunt lucrate de un artist din Timi?oara, iar unele sunt chiar c
omandate de la Roma. Spectacolul va include toate personajele biblice: Isus, Maria mama lui Isus, cei doi talhari, Baraba, mironosi?ele, Pilat din Pont, centurionii romani. P
entru to?i actorii implica?i, pregatirea acestui spectacol ?i sus?inerea lui este o activitate volu
ntara, neremunerata.
Ca la fiecare spectacol sus?inut in ora?ele din ?ara, actorii vor interac?iona cu publicul, din
randul caruia vor fi ale?i barba?ii care doresc sa duca crucea lui Isus, a?a cum sunt pre
zentate intamplarile in textul biblic.
Spectacolul se joaca de 12 ani in toate ora?ele Romaniei, in Saptamana Mare p
remergatoare Sarbatorii Pa?telui. Spectacolul nu este pentru copiii cu varste foarte mici, c
are nu inteleg semnificatia evenimentului. Scenele dure, care apar in spectacolul de
strada, nu pot fi scoase din contextul evenimentelor religioase care sunt transpuse in
acest spectacol.

