Premiera la Teatrul Municipal Baia Mare: „Cazul Pintea Viteazul”, legendă şi mister
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Sâmbată seara, scena Teatrului Municipal Baia Mare a fost în sărbătoare, găzduind
premiera spectacolului „Cazul Pintea Viteazul”, în regia lui Gavriil Pinte. Din distribuţie au făcut
parte: Grigore Leşe, Liviu Topuzu, Ruxandra Lăzărescu, Claudiu Pintican, Ştefan Mura, Mircea
Gligor, Vali V. Popescu, Loredana Maghear, Adrian Pop, Raul Conicica, Marius Szabo.
Viaţa lui Pintea, aşa cum au perceput-o oamenii din popor, ilustrată cu fineţe regizorală, dar în
special prezenţa interpretului Grigore Leşe în acest spectacol, i-a provocat pe băimăreni şi nu
numai, să renunţe preţ de câteva ore la confortul din faţa televizorului şi să vină la teatru, unde
s-au putut bucura de un spectacol frumos, plin de simboluri şi realizat cu multă dibăcie.

Aşa cum preciza regizorul Gavriil Pinte, spectacolul nu a fost dedicat personajului istoric Pintea
Viteazul, ci în scenă a fost spusă povestea lui Pintea, aşa cum s-a fabulat despre acest haiduc
curajos.

La conferinţa de presă dinaintea premierei spectacolului, Grigore Leşe a mărturisit că
spectacolul va fi un reper, jucat în Bucureşti şi în străinătate, el va avea succes oriunde în lume.

„Spectacolul a fost extraordinar. Gavriil Pinte are nişte idei regizorale pentru marile scene ale
lumii. Grigore Leşe este zeul muzicii pe pământ, el ridică spectacolul extraordinar de mult”, a
aprecizat scriitorul Nicoară Mihali.

Spectacolul „Cazul Pintea Viteazul” a fost văzut „ca o realizare de excepţie” şi de către Teodor
Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, Baia Mare. „Este a treia bornă în
existenţa dramatică a acestui teatru. Acesta este un spectacol de seamă a unui teatru care face
paşi serioşi către o lume nouă, către jocul misterului. Un astfel de spectacol fără Grigore Leşe
ar fi sărăcit. Sperăm să vedem acest spectacol cât de repede în Bucureşti”, a concluzionat
Teodor Ardelean.
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Următorul spectacol „Cazul Pintea Viteazul” se va juca pe scena Teatrului Municipal Baia Mare,
duminică, 8 decembrie, de la ora 18.00.
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