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Gabriela Popescu – actriță

Oxigen… culturalAjuns la cea de-a XIII-a ediție, Festivalul 
VedeTeatru reprezintă, pentru Municipiul 
și Județul Buzău, unul dintre evenimentele 
marcante ale anului, plasându-se în galeria 
manifestărilor culturale de marcă, nu doar la 
nivel local sau regional, dar și național.

An de an, Buzăul primește oaspeți dintre cei mai 
aleși – actori, regizori, critici, iubitori de teatru și de 
artă în general. Și pentru noi este, de fiecare dată, o 
onoare să îi întâmpinăm pe unii dintre cei mai buni artiști 
ai României.

În acest secol al vitezei este bine ca, măcar din când în când, 
să luăm o pauză și să ne reconectăm la universul artistic, care 
ne oferă posibilitatea de a experimenta și de a trăi noi și minunate 
aventuri. Iar de 13 ani, acest festival vine ca o binemeritată gură de 
oxigen... cultural.

Anul acesta, tema aleasă este „Muzica – vedetă”, iar spiritul nostru va dansa 
și va vibra, timp de o săptămână, pe acorduri dintre cele mai variate.

Urez mult succes, și în acest an, organizatorilor Festivalului VedeTeatru 
și vă invit, stimate doamne și stimați domni, să ne desfătăm, timp de o 
săptămână, cu spectacole de teatru de calitate!

Petre Emanoil NEAGU
Președintele Consiliului Județean Buzău

 



Șansa face ca anul acesta, la cea de-a 
treisprezecea ediție a Galei VedeTeatru de 
la Buzău, să am onoarea de a coordona un 

festival deja cu tradiție, din privilegiata postură 
de director artistic. Spun șansă, pentru că în 

doisprezece ani VedeTeatru și-a transformat 
numele în renume. De doisprezece ani, la Buzău 

„se vede teatru”. Și nu orice fel de teatru. De 
doisprezece ani, la Buzău vin vedete. Și nu orice 

vedete.

Anul acesta, seria întâlnirilor spectaculoase s-a închegat în 
jurul fascinantei lumi a Musicalului. Spectacole memorabile, 

interpreți reputați, ateliere, conferințe, lansări de carte 
vor intra, pe rând, în lumina reflectoarelor pentru a continua 

și consolida tradiția unui festival complex, conceput ca loc de 
întâlnire a artelor.

 
Veniți, așadar, la ediția cu numărul 13 a Galei, pentru a dovedi că în teatru 

până și superstițiile  stau sub o stea norocoasă. 

Adrian GĂZDARU
Director artistic al Galei VedeTeatru 2016

Treisprezece-i 
cu noroc… cultural

Muzica – vedetăAceastă ediţie a Galei VedeTeatru este una cu 
totul specială, de sărbătoare. Pe de-o parte, 
marchează 13 ani de festival, de întâlniri… 
norocoase cu artişti ai teatrului românesc, cu 
personalităţi culturale, 13 ani de spectacole-
vedetă, de experienţe împărtăşite, de dialog 
creator şi schimburi de energie. Dar este şi unul 
dintre cele mai importante evenimente dedicate 
aniversării a două decenii de la inaugurarea primului 
teatru de proiecte din România – Teatrul „George 
Ciprian” din Buzău.

Pentru că se împlinesc 20 de ani de la cel dintâi gong, ne-am 
dorit să vă invităm la o petrecere de gală, de la care nu avea 
cum să lipsească… MUZICA. Ea este vedeta acestei ediţii, este 
personaj, magie, emoţie, inspiraţie şi, mai ales, limbaj universal al 
spiritului.

În acest an, la VedeTeatru, muzica o să (se) povestească în spectacole de 
teatru-dans, teatru-concert, montări în care replicile au armonii şi sonorităţi 
aparte şi musicaluri incluse în Selecţia oficială, dar şi în colocvii, lansări de 
carte şi ateliere de creaţie. Cei mai mici spectatori  sunt invitaţi să descopere 
jocurile şi ghiduşiile sunetelor într-o secţiune care le e dedicată – Vedete 
pentru copii.

 Vă aşteptăm cu drag la teatru, pe ritmuri de poveste!

Gina Chivulescu
Directorul Teatrului „George Ciprian” 



Sâmbătă, 28 mai, ora 19.30
UNATC „I.L. Caragiale“ și Godot Cafe-Teatru, 
București
ZIC ZAC* un spectacol de Andrea GAVRILIU, 
rezemată de Ștefan LUPU
scenografia: Andreea SĂNDULESCU
cu: Andrea GAVRILIU, Ștefan LUPU, Gabriel COSTIN
*Nerecomandat sub 14 ani

Duminică, 29 mai, ora 19.30
Teatrul Evreiesc de Stat, București
MOTKE HOȚUL* de Shalom Ash
regia și versiunea scenică: Andrei MUNTEANU
decorul: Vladimir TURTURICĂ
costumele: Unda POPP
coregrafia: Galea BOBEICU
muzica live: BUCHAREST KLEZMER BAND
cu: Veaceslav GROSU, Geni BRENDA, Anka LEVANA, 
Mirela NICOLAU, Lucia MAIER, Mihai CIUCĂ, Cornel 
CIUPERCESCU, Marius CĂLUGĂRIȚA, Viorica BANTAȘ, 
Monia PRICOPI, Natalie ESTER, Cristina CÎRCEI, Andrei 
FINȚI, Luana STOICA, Mircea DRAGOMAN, Arabela 
NEAZI, Nicolae BOTEZATU, Mihai PREJBAN, Viorel 
MANOLE, Nicolae CĂLUGĂRIȚA, Darius DARADICI, 
Dorina PĂUNESCU, Bogdan LIFȘIN (clape, acordeon), 
Rodica DOIJA, Ștefan Lucian VÂLVOI (vioară), Sergiu 
MARIN (violoncel), Sorin DOBROTĂ (clarinet), Mihail 
VÂRGĂ (flaut), Andrei GHEORGHE (percuție)
*spectacolul se joacă în limba idiș, cu traducere în 
limba română; 
*Nerecomandat sub 16 ani
Luni, 30 mai, ora 19.00
WEST SIDE STORY – manifestul unei generații
muzica: Leonard BERNSTEIN
versurile: Stephen SONDHEIM
spectacol-conferință cu regizorul Răzvan MAZILU și 
actorii Lucian IONESCU, Aylin CADÎR, Alexandra DUȘA, 

Anca FLORESCU, Alina PETRICĂ, Ana Bianca POPESCU, 
Ioana REPCIUC, Daniela TOCARI
Marți, 31 mai, ora 19.00
Teatrul „Toma Caragiu“, Ploiești
VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ 
după William Shakespeare
regia și versiunea scenică: Theo HERGHELEGIU
scenografia: Ovidiu PASCAL
coregrafia: Andreea DUȚĂ
muzica: Călin GRIGORIU
cu: Nico, George CAPANU, Alin TEGLAS, Ion Radu BURLAN, 
Romeo ZAHARIA, Lăcrămioara BRADOSCHI, George Liviu 
FRÎNCU, Gabriela SANDU, Karl BAKER, Dana VULC, Cristina 
MOLDOVEANU, Clara FLORES, Roxana IVANCIU, Cătălin 
RĂDULESCU, Otilia PĂTRAȘCU, Manuela ALIONTE-FRÎNCU, 
Rodica ALEXANDRU, Mihaela DUȚU, Petty MUSA, Andrei 
MADAN, Diana Ana Maria ANTON, Mihaela CORCODEL
participă: Baletul și Orchestra „Majestic“
Miercuri, 1 iunie, ora 19.00
Teatrul Național „I.L. Caragiale“, București
ActORCHESTRA creație colectivă
regia: Horia SURU
costumele: Alina HERESCU
cu: Petre ANCUȚA, Florin CĂLBĂJOS, Emilian MÂRNEA
Joi, 2 iunie, ora 19.00
Teatrul „Sică Alexandrescu“, Brașov
PRIVEȘTE ÎNAPOI CU MÂNIE de John Osborne
regia și traducerea: Vladimir ANTON
scenografia: Rodica ȘTIRBU
cu: Bogdan NECHIFOR, Vlad PAVEL, Ada GALEȘ, Maria 
GÂRBOVAN, Mihai BICA
Vineri, 3 iunie, ora 19.00
MAREA IUBIRE A LUI SEBASTIAN* după fragmente 
din însemnările lui Leny Caler, jurnalul lui Mihail 
Sebastian și piesa „Jocul de-a vacanța“
regia: Diana MIHAILOPOL
cu: Rodica MANDACHE, Marius MANOLE, Ioana 
MĂRCOIU, Istvan TEGLAS
*producție independentă

Selecția OFICIALĂ
Sala Teatrului „George Ciprian“

Sâmbătă, 4 iunie   ora 19.30 
TARI CA PIATRA 
Spectacol-concert
Artiști: Adrian NAIDIN (voce, violoncel)
Ionuț MICU (percuție)

Sâmbătă, 28 mai, ora 11.00
Teatrul Țăndărică, București
MUZICANȚII DIN BREMEN după Frații Grimm
dramatizarea: Ema STERE
regia: Attila VIZAUER
scenografia: Mihai PASTRAMAGIU
muzica: Ioan Gyuri PASCU
coregrafia: Vava ȘTEFĂNESCU
cu: Gabriel APOSTOL, Ioan BRANCU, Andreea IONESCU, 
George NĂSTASE, Daniela Ruxandra MIHAI, George 
SIMIAN, Alexandru NECULCEA
Duminică, 29 mai, ora 11.00
Teatrul Excelsior, București
CEI TREI PURCELUȘI după James Orchard 
Halliwell-Phillipps
regia și adaptarea scenică: Stelian MILU
muzica: Ciprian COJENEL
coregrafia: Florin MARIS
scenografia: Delphi Design
cu: Tudor PÂRVU, Mihaela COVEȘEANU, Silvana 
IONESCU, Ciprian COJENEL, Stelian MILU
Miercuri, 1 iunie, orele 9.00 și 11.30
Teatrul „George Ciprian“, Buzău
PETER PAN – PRIETENUL MEU IMAGINAR
după o idee de J.M. Barrie
regia, ilustrația muzicală și costumele: Octavian 
JIGHIRGIU

asistent regie: Irina SCUTARIU
coregrafia: Edi STANCU
conceptul video-proiecție și decorul: Andrei COZLAC
cu: Anca PASCU și Vlad Willy VOLF
și elevii: Alex Cristian BACIU (Colegiului Național 
„Mihai Eminescu“, Buzău), Miruna PETRACHE, Denisa 
LUNGU, Anamaria CUCU, Nuța ILIE, Irina VLAD, Ana-
Maria ANGHEL, Ramayana BÂCÂIN, Cătălina CRUCERU, 
Adina RĂDUCAN, Emilian PLĂIAȘU, Tudor VLAICU, 
Adelin TUDORACHE, Mihai Alexandru DOBRE, Cristian 
TUDOSE, Marius BRICEAG, Sorin ANGHEL, Florin 
BURLACU, Silviu NEAGOE, Radu Octavian PAUL (Liceul 
de Arte „Margareta Sterian“, Buzău)
Vineri, 3 iunie, ora 11.00
Teatrul Excelsior, București
BAMBI de Felix Salten
dramatizarea: Ema STERE
regia: Attila VIZAUER
decorul: Viaceslav VUTCARIOV
costumele: Claudia CASTRASE
coloana sonoră: Ioan Gyuri PASCU
coregrafia: Vava ȘTEFĂNESCU
cu: Mădălina IGNAT, Ana-Maria IRIMIA, Cristiana 
IONIȚĂ, Cosmina DOBROTĂ, Anca FLORESCU, Ștefania 
DUMITRU, Andrada FUSCAȘ, Oliver TODERIȚĂ, 
Dumitru GEORGESCU, Lia GHERMAN, Ioana REPCIUC, 
Robert RADOVENEANU, Dragoș SPAHIU, Eugeniu 
COZMA, Dan CLUCINSCHI, Ana TUROȘ, Andreea C. 
HRISTU, Smaranda GĂBUDEANU, Alina DUMITRELEA, 
Alexandra STROE, Meda TOPÎRCEANU
Sâmbătă, 4 iunie, ora 11.00
Teatrul „Ion Creangă“, București
SPAIMA ZMEILOR după Ioan Slavici și Ion Pop 
Reteganul
dramatizarea: Mihai ION și Gelu COLCEAG
regia: Gelu COLCEAG
scenografia: Ioana PASHCA
muzica: Călin GRIGORIU
coregrafia: Ștefan LUPU

Secțiunea VEDETE PENTRU COPII
Sala Teatrului „George Ciprian“

Festivitatea de premiere



versurile: Alina SUĂRĂȘAN și Gelu COLCEAG
cu: Vlad CORBEANU, Grațiela TEOHARI-DUBAN, 
Cristian IRIMIA, Alexandrina HALIC, Marcela ANDREI, 
Ilinca ATANASIU, Marius NĂNĂU, Vlad BENESCU, Dan 
CLUCINSCHI, Cristian Boeriu, Gabriel COSTIN, Ion Ionuț 
CIOCIA/Eduard CÎRLAN, Nicoleta RUSU, Liliana DONICI, 
Iuliana COSTINIU

Luni, 30 mai, ora 22.00
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Facultatea de Arte / Teatru
CAZUL LULU de Theo Herghelegiu
Spectacol Actorie, licență – anul III
coordonator: lect.univ.dr. Adelaida ZAMFIRA
cu: Anastasia ANTOCI, Elena SCALEȚCHI, Ana 
ZAGORODNIUC, Geanina SION, Irina BOZIANU
coregrafie: Elena ANGHEL
asistent regie: asist.univ.drd. Radu HORGHIDAN
light design: asist.univ.drd. Gabriel ENACHE
Marți, 31 mai, ora 22.00
Universitatea Națională de Artă Teatrală și 
Cinematografică „I.L. Caragiale“ – București
Facultatea de Teatru
UNCHIUL VANEA de A.P. Cehov
spectacol Arta Actorului, master – anul II
coordonatori: prof.univ.dr. Tania FILIP și 
lect.univ.dr. Dana ROTARU
cu: Cosmin VÎJEU, Alma BOIANGIU, Lavinia PELE, 
Theodora Maria FILIP, Lucian RUS, Dani ACHIM, Marian 
OLTEANU, Andreea ALEXANDRESCU
light design: George ROTARU
sound design: Andreea IACOMIȚĂ

Secțiunea VEDETA DE MÂINE
Cafeneaua Artiștilor

Miercuri, 1 iunie, ora 22.00
Universitatea de Arte - Târgu-Mureș / Facultatea 
de Arte în Limba română
NUNTA ÎNSÂNGERATĂ de Federico García Lorca
spectacol Coregrafie, licență – anul II
coordonator: lect.univ.dr. Cristina IUȘAN
cu: Evelin KONYEVES, Florin CERGHEDI, Beata ORBAN, 
Tudor POPA, George POP, Raluca FAGHIURA, Claudia 
OGREAN, Larisa TRIFU, Loredana MAGHERAN
Joi, 2 iunie, ora 22.00
Universitatea de Arte „George Enescu“– Iași 
Facultatea de Teatru
AUDIȚIA de Alexandr Galin
spectacol Actorie, licență – anul III
coordonator: conf.univ.dr. Octavian JIGHIRGIU
cu: Andreea POPOVICI, Maura MUNTEANU, Sonia 
TEODORIU, Adnana BOLEA, Camelia DILBEA, Nicoleta 
VĂCĂRAȘU, Flavia SANDU, Dumitru FLORESCU, Daniel 
ONOAE, Dragoș MAFTEI, Arun COTIC 
asistent regie: asist.univ.dr. Laura BILIC
video concept: asist.univ.dr. Andrei COZLAC
elemente decor: Răzvan STANCIU
elemente costum: Jenița STĂNILĂ
regie tehnică / lumini: Gheorghe ALBIANU
sunet: Vasile MARIN
Vineri, 3 iunie, ora 22.00
Universitatea din Craiova / Facultatea de Litere, 
Departamentul de Arte
REGELE LEAR* după William Shakespeare
Spectacol Actorie, licență – anul III
coordonatori: prof.univ.dr. Alexandru BOUREANU și 
asist.univ.dr. Alina MANGRA
cu: Denisa COCOROVEANU, Marina COZECA, Flavia 
DOBRE, Erica GHIȚĂ, Vlad EDIȚOIU, Robert IOVAN, Cătălin 
MICULESCU, Andrei NEDELEA, Petre ȘTEFĂNESCU.
machiaj și costume: Minela POPA
coordonator atelier măști: Mihaela GURAN
lumini: Ionel DUMITRIU
*Nerecomandat sub 18 ani

Secțiunea ATELIERE Secțiunea
CONFERINȚE / LANSĂRI DE CARTE

Alte evenimente

Sâmbătă, 28 mai, ora 12.30
Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu“
Lansare de carte
CĂLĂTORII PE FIRUL THALIEI
de Tamara Constantinescu
Editura Artes, Iași 2016
Luni, 30 mai, ora 11.00
Sala Amfiteatru – Teatrul „George Ciprian
Masă rotundă
MUSICALUL – EXTRAVAGANȚĂ ȘI TEATRALITATE
moderator: conf.univ.dr. Carmen STANCIU
Luni, 30 mai, ora 12.30
Sala Amfiteatru – Teatrul „George Ciprian
Lansare de carte
MUZICI ȘI MUZE: De la piesa de teatru
la musical
de Maria Zărnescu
Editura Nemira și UNATC Press, București 2015
Joi, 2 iunie
Sala Teatrului „George Ciprian”
ora 19.00, Lansare de carte
MĂRIA SA TEOFIL VÂLCU de Ștefan Oprea
Editura Cheiron, Fundația Culturală „Camil Petrescu” și 
Revista Teatrul Azi, București, 2016
Prezintă: Florica Ichim

Vineri, 3 iunie, ora 18.30
Foyer – Teatrul „George Ciprian“
Lansare de carte
ALEXANDRU TOCILESCU SE POVESTEȘTE
volum îngrijit de Florica ICHIM
Fundația Culturală „Camil Petrescu“, București 2015

Joi, 2 iunie, ora 11.00
Cafeneaua Artiștilor
OMUL DE GUMĂ de Sebastian Grama
regia: Sebastian GRAMA
cu: Catinca Maria NISTOR și Bogdan NECHIFOR
Compania „First Stage Here“

Sâmbătă, 28 mai, orele 10.00 și 13.00
Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu“
COMUNICAREA DINCOLO DE CUVINTE
coordonator: prof.univ.dr. Doina Anca CIOBOTARU
atelier adresat cadrelor didactice din
învățământul primar
(ora 10.00) și gimnazial (ora 13.00)
Miercuri, 1 iunie, ora 11.00
Sala Amfiteatru – Teatrul „George Ciprian”
ATELIER DE TEATRU DE UMBRE PENTRU COPII
coordonat de Ionel BARAC și Silvia MOROȘANU
Compania „First Stage Here“
Vineri, 3 iunie, ora 11.00
Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu“
ATELIER DE BANDĂ DESENATĂ
coordonat de Ionuț Mihai GRĂJDEANU
Compania „First Stage Here“



Selecţia OFICIALĂ
DISTRIBUŢIA:

EA – Andrea Gavriliu
EL – Ștefan Lupu

DJ – Gabriel Costin

Regie, coregrafie şi ilustraţie muzicală: Andrea 
Gavriliu

Scenografie: Andreea Săndulescu
Asistent scenografie: Alexandru Petre

Light design: Alexandru Bibere
Sunet: Alexandra Poiană

Montaj video: Gabriel Costin

Durata: 1h 5min (fără pauză)
*Nerecomandat sub 14 ani

„Zic Zac” este spectacolul generației noastre. Vorbește despre 
etapele unei relații: simpatie și antipatie, porniri animalice și dezbateri 

filosofice, sensibilitate și cruzime, frici personale și nevoia de a ne găsi 
jumătatea. Toate acestea sunt înglobate într-o călătorie psihedelică plină 
de umor și, mai ales, de Muzică!

„Zic Zac” este un spectacol care transpiră – și la propriu și la figurat – 
energie explozivă, sexualitate, umor și sensibilitate, care ne învață că dacă 
ai carte nu se face primăvară, că „tăcerea este unul dintre argumentele 
cel mai greu de combătut”, că „limba pe români îi încurcă-n gură” și că ne 
e frică de frică.
 
Așadar, doamnelor și domnilor, dansați!

Sala Teatrului „George Ciprian“
sâmbătă, 28 mai, ora 19.30

UNATC „I.L. Caragiale“
şi Godot Cafe-Teatru, Bucureşti

ZIC ZAC*
un spectacol de
Andrea Gavriliu
rezemată de Ștefan Lupu

Foto: Steluţa Popescu, Adi Bulboacă, Dani Ioniță



Selecţia OFICIALĂ

MOTKE – Veaceslav Grosu
MARRY – Geni Brenda
HANELE – Anka Levana
MISS GOLDE – Mirela Nicolau
ZLATKE – Lucia Maier
ALTER SURECH – Mihai Ciucă
KANARIK – Cornel Ciupercescu
POPPER – Marius Călugărița
SUSSY – Viorica Bantaș
JACKLIN – Monia Pricopi
BAȘE – Natalie Ester
LULU – Cristina Cîrcei
MR. MALECH – Andrei Finți
HINDL – Luana Stoica
ȘLOIME – Mircea Dragoman

Sala Teatrului „George Ciprian“
duminică, 29 mai, ora 19.30

Teatrul Evreiesc de Stat, Bucureşti
MOTKE HOȚUL*
de Shalom Ash

LOTTY BROWN – Arabela Neazi
LEIB – Nicolae Botezatu
EFRAIM – Mihai Prejban
BEIRIȘ – Viorel Manole
HAIM – Nicolae Călugărița
JOHHNY – Darius Daradici
NEBUNA ERNESTINA – Dorina Păunescu
CLAPE, ACORDEON – Bogdan Lifșin 
VIOARĂ – Rodica Doija
VIOARĂ – Ștefan Lucian Vâlvoi 
VIOLONCEL – Sergiu Marin 
CLARINET – Sorin Dobrotă 
FLAUT – Mihail Vârgă 
PERCUŢIE – Andrei Gheorghe 

Foto: Oana Monica Nae

DISTRIBUŢIA:

Regia şi versiunea scenică: Andrei Munteanu
Decorul: Vladimir Turturica
Costumele: Unda Popp
Coregrafia: Galea Bobeicu
Muzica live: Bucharest Klezmer Band

Durata: 2 h (fără pauză)

* Spectacolul se joacă în limba idiş, cu traducere 
în limba română 
* Nerecomandat sub 16 ani

Recunoscută drept una dintre cele mai faimoase piese din creația lui Shalom 
Ash, alături de „Dumnezeul Răzbunării”, „Motke Hoțul” se înscrie în lista textelor 
incomode din dramaturgia evreiască. 

Acțiunea piesei este dezvoltată în jurul unui personaj controversat, plin de 
contradicții interioare, dornic de parvenire, crud şi pasional – Motke. Alături 
de el, autorul conturează în culori tari şi lumea care a născut un astfel de 
personaj: hoţi, prostituate, proxeneți. 

Visul lui Motke este să se rupă cu orice preț din cloaca aceasta, care l-a creat, 
dar trecutul său se întoarce împotriva lui însuși.



CU:
 
regizorul Răzvan Mazilu

             și actorii: 
Lucian Ionescu

Aylin Cadîr
Alexandra Duşa

Anca Florescu

Muzica: Leonard Bernstein
Versurile: Stephen Sondheim

Durata: 1h 10 min

„West Side Story – manifestul unei generaţii”, născut dintr-o 
idee a criticului de teatru Marina Constantinescu, a avut premiera 

în octombrie 2014, pe scena Teatrului Odeon din Bucureşti, şi a fost 
produs de UNITER, Teatrul Odeon şi Festivalul Naţional de Teatru, în 

cadrul ediţiei din acel an a FNT. 

Proiectul a pornit de la ideea unui workshop condus de regizorul şi 
coregraful Răzvan Mazilu, având ca temă MUSICALUL şi dorind să atragă 
atenţia publicului şi a oamenilor de teatru asupra tinerei generaţii de 
actori totali (actori care se exprimă pe scenă, deopotrivă, prin actorie, 
muzică şi dans). A fost organizată o audiţie naţională şi au fost aleşi 23 de 
tineri actori, absolvenţi ai facultăţilor de teatru din Bucureşti, Cluj şi Iaşi. 

Workshopul a luat forma unui spectacol cu un titlu celebru, „West 
Side Story” de Leonard Bernstein, varianta modernă a piesei „Romeo 
şi Julieta”, prezentat ca un manifest al acestei tinere generaţii care 
priveşte cu speranţă spre o lume mai bună, guvernată doar de iubire.

Sala Teatrului „George Ciprian“
luni, 30 mai, ora 19.00

WEST SIDE STORY – manifestul
unei generații

un spectacol-conferință de 
Răzvan Mazilu

Selecţia OFICIALĂ

Alina Petrică
Ana Bianca Popescu
Ioana Repciuc
Daniela Tocari

Foto: Dani Ioniţă



Selecţia OFICIALĂ
DISTRIBUŢIA:

TITANIA – Nico
OBERON – George Capanu

PUCK – Alin Teglas
BOTTOM/PYRAM – Ion Radu Burlan

LYSANDER – Romeo Zaharia
HERMIA – Lăcrămioara Bradoschi

DEMETRIUS – George Liviu Frîncu
HELENA – Gabriela Sandu

THESEU – Karl Baker
HIPOLITA – Dana Vulc

FIR DE PĂIANJEN – Cristina Moldoveanu
FLUTURAŞ – Clara Flores

BOB DE MUŞTAR – Roxana Ivanciu
MĂZĂRICĂ – Cătălin Rădulescu

QUINCE – Otilia Pătrașcu
FLUTE/THISBEEA – Manuela Alionte-Frîncu

SNOUT/ZIDUL – Rodica Alexandru
STARVELING/LUNA – Mihaela Duțu

SNUG/LEU – Petty Musa
EGEU – Andrei Madan
FETIŢA – Diana Ana Maria Anton
DOAMNA ÎN NEGRU – Mihaela Corcodel
SPIRIDUŞII – Baletul „Majestic“

Orchestra „Majestic“

Regia şi versiunea scenică: Theo Herghelegiu
Scenografia: Ovidiu Pascal
Coregrafia: Andreea Duţă
Muzica: Călin Grigoriu

Durata: 3h (cu pauză)

Sala Teatrului „George Ciprian“
marți, 31 mai, ora 19.00

Teatrul „Toma Caragiu“, Ploieşti
VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ
după William Shakespeare

Shakespeare? Shakespeare e, pentru teatru, ceea ce este Bach pentru muzică 
– un zeu. Ce poţi spune despre zei? Despre zei nu se vorbeşte. Se tace. Se 
tace cu venerație și magie. (…) Magia nu este un concept abstract. Ea nu 
ţine de imaginarul basmelor; magia se află pretutindeni: într-un gest, într-o 
privire, într-un cuvânt spus la vremea lui, în spirit, în concret, în fiziologie, pe 
scenă, in real life, oriunde. Elfii şi zânele umblă printre noi. Liberi. Miracolele ni 
se trezesc în fiecare dimineaţă, pe pernă. Minunile zburdă prin vieţile noastre, 
uneori deghizate subtil, alteori cât se poate de vizibile.

Foto: Cristi Cîmpeanu



Selecţia OFICIALĂ
CU:

Petre Ancuța
Florin Călbăjos

Emilian Mârnea

Regia: Horia Suru
Costumele: Alina Herescu

Durata: 1h (fără pauză)

Producție realizată de Centrul de Creație și Cercetare „Ion 
Sava“ în cadrul programului 9G la TNB

Nu este concert, nici teatru muzical, nici improvizaţie muzicală, nici 
exerciţiu de actorie… dacă vrem să definim genul. Este doar un joc la 

care se râde… serios, cu 3 actori şi încă 20 de parteneri… sau instrumente 
muzicale. Orchestra din această seară transformă concertul într-un 
spectacol de teatru, pentru că luptele de culise sunt mai spectaculoase 
decât spectacolul din scenă. Instrumentele o iau razna, iar artiştii devin o 
prelungire a sunetelor.

O poveste plină de umor, cu trei personaje pornite pe (mereu) imprevizibilul 
drum al supremaţiei pe scenă. Un concert împachetat într-o poveste 
veselă, sonoră, ritmată. Sunteţi pregătiţi pentru un maraton muzical şi 
teatral de o oră, unde se trece, în mare viteză, de la Mozart la rock… şi 
la şansonete? 

Puneţi-vă centurile de rezistenţă maximă pentru starea de râs.

Sala Teatrului „George Ciprian“
miercuri, 1 iunie, ora 19.00

Teatrul Național „I.L. Caragiale“, București
ActORCHESTRA 
creație colectivă

Foto: Adi Bulboacă



Selecţia OFICIALĂ
DISTRIBUŢIA:

JIMMY – Bogdan Nechifor
CLIFF – Vlad Pavel

ALISON – Ada Galeş
HELENA – Maria Gârbovan

COLONELUL REDFERN – Mihai Bica

Regia: Vladimir Anton
Scenografia: Rodica Ştirbu

Durata: 1h 55 min (fără pauză)

John Osborne este exponent al „furioşilor englezi”, cei care 
în anii ’60 au transferat revolta în artă. „Priveşte înapoi cu 

mânie” este, poate, cea mai cunoscută piesă a sa şi moment de 
răscruce pentru teatrul englez. Obsesiile, furiile dar şi neputinţele 

generaţiei lui Osborne îşi găsesc întruparea, cel mai elocvent, 
în personajul principal, Jimmy Porter. El îşi strigă nemulţumirile şi 

ranchiunele, dar nu ca şi cum s-ar avânta cu toată forţa tinereţii şi a 
pasiunii într-o ascensiune, ci ca şi cum ar încerca să acopere, cu o punte de 
cuvinte, o prăpastie; iar pe măsură ce piesa înaintează, înţelegem că eroul 
nu va găsi în el nici curajul, puterea şi răbdarea de a rupe toate legăturile 
cu acest trecut pe care-l priveşte cu mânie şi căruia numai viitorul i-ar 
putea da un alt înţeles. 

Jimmy Porter înţelege instinctiv că nu te eliberezi de trecut, decât 
făcându-i dreptate, şi-şi răzbună umilinţele şi propriile complezenţe 
stabilind cu cei apropiaţi şi iubiţi o relaţie de ură vindicativă. Este încă 
una dintre formele ambigue şi incomplete ale acestui catharsis pe care-l 
reprezintă mânia.

Sala Teatrului „George Ciprian“
joi, 2 iunie, ora 19.00

Teatrul „Sică Alexandrescu“, Braşov
PRIVEȘTE ÎNAPOI CU MÂNIE
de John Osborne
Traducerea: Vladimir Anton

Foto: Andrei Gîndac



Selecţia OFICIALĂ
DISTRIBUŢIA:

LENY CALER – Rodica Mandache
MIHAIL SEBASTIAN – Marius Manole

ȘTEFAN VALERIU – Istvan Teglas
CORINA – Ioana Mărcoiu

Regia: Diana Maria Mihailopol

Durata: 1h 15 min

Producție independentă

,,Marea iubire a lui Sebastian’’ este un spectacol inspirat 
din volumul de memorii ,,Artistul şi oglinda. Repertoriu, roluri 

şi parteneri de neuitat’’ al actriţei Leny Caler. Figură unică şi 
seducătoare în peisajul teatral interbelic, actriţa Leny Caler a scris 

acest jurnal în exil. Peregrinarea forţată prin capitalele europene, 
impusă la sfârşitul anilor ‘50 de istoria care începuse să-i saboteze 

succesul, a făcut să pară doar un vis minunata perioadă a tinereţii, în care 
viaţa fusese teribil de generoasă cu tânăra actriţă. În cele aproape trei 
decenii de carieră, Leny Caler a cunoscut un imens succes, a fost răsfăţata 
celor mai importanţi cronicari dramatici ai vremii, adorata mai tuturor 
colegilor de scenă, muza marilor scriitori interbelici. Camil Petrescu i-a 
fost profesor, a învăţat-o să joace, i-a scris scrisori. Mihail Sebastian a 
scris, pentru ea, în urma unui pariu, „Jocul de-a vacanţa”, iar în notele sale 
zilnice, eroina principală a piesei, Corina, e numită mereu Leni.

Montarea Dianei Maria Mihailopol surprinde personalitatea fascinantei 
actrițe, dar și frustrările, singurătatea, iubirea neîmpărtășită și dorința 
de viață, care sunt ca un laitmotiv al relației atât de speciale, dintre Leny 
Caler și Mihail Sebastian.

Sala Teatrului „George Ciprian“
vineri, 3 iunie, ora 19.00

MAREA IUBIRE  A  LU I 
SEBASTIAN
de Diana Maria Mihailopol
după fragmente din însemnările
lui Leny Caler, Jurnalul lui
Mihail Sebastian și piesa
„Jocul de-a vacanța”

Foto: Mihaela Petre



ARTIȘTI:

Adrian Naidin (voce, violoncel)
Ionuț Micu (percuție)

„Muzica este o aspirație către mântuire, 
o cerere de iertare a omului față de 

Dumnezeu și față de copacul tăiat, pentru 
a fi transformat în instrument muzical. Nu 

există muzică fără iubire și nu există iubire fără 
iertare. Sunt sunete pe care nu le pot exprima 

prin violoncel, pian sau orice alt instrument. Cel 
mai mare artist este natura, dar deasupra ei este 

Dumnezeu. Apoi vin oamenii. Noi, artiștii, suntem 
niște intermediari între teluric și celest.” (Adrian Naidin) 

Adrian Naidin este artist instrumentist, solist vocal, 
compozitor, un muzician complet, experimental în jazz, 

inspirat de clasic, plin de forță și har în folclor. A absolvit Liceul 
de Muzică „Sigismund Toduță”, la clasa prof. Gabriela Todor, care 
a avut un rol decisiv în formarea lui ca violoncelist, și Academia 
de Muzică „Gheorghe Dima”, din Cluj-Napoca, Secția Violoncel și 
Muzică de Cameră. S-a perfecționat cu cel supranumit „Paganini 
al violoncelului”, Mischa Maisky. A debutat în 1998 ca artist 
instrumentist la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Între 2000 și 
2003, a colaborat cu Teatrul Național București pentru muzică 
de teatru. Din 2001, este membru al Orchestrei Naționale Radio 
din București. 

Printre numeroasele concerte pe care le-a susținut de-a lungul 
timpului pe scenele din România și din străinătate se numără: 
„Damian’s Fire” (alături de Damian Drăghici, București – 2001, 
violoncel); concert cu muzica din spectacolul „Dama cu camelii” 
(Teatrul Alekton, Grecia – 2002, compoziție și interpretare); 
concert de folclor românesc și grecesc (alături de Thanassis 

Sala Teatrului „George Ciprian“
sâmbătă, 4 iunie, ora 19.30

TARI CA PIATRA
Spectacol-concert

Polikandriotis, Grecia – 2002, violoncel, voce); 
concert de jazz cu influențe românești „Painting 
with Music”, alături de Damian Drăghici - 
improvizație după tablourile marilor pictori 
români (Bucuresti, Milano, Viena - violoncel, 
voce, caval); concert de compoziții proprii „Let’s 
Vibe”, cu Orchestra Națională Radio, dirijor 
Jin Wang, soliști Alexandru Tomescu (vioară), 
Adrian Naidin (violoncel acustic, violoncel 
electric, voce), București – 2010; concert 
flamenco, alături de Lucas Molina (percuție și 
dans) și Alexandra Toader (violă), București – 
2010; spectacol „Caramitru – Mălăele, câte-n 
lună și în stele” (invitat special), turneu național 
2011 – 2016; film – „The Necesary Death of 
Charlie Countryman” – colaborare cu muzicianul 
american Moby și pianistul român Raul Kusak 
pentru coloana sonoră – 2012; concertele 
legendarei trupe românești Phoenix (invitat 
permanent), 2012 – 2016.

IONUŢ MICU (tobe) este un muzician care 
fascinează cu rafale sălbatice de percuţii, fie 
alături de legendarii Phoenix, fie în proiecte 
hibride. A început să cânte la vârsta de nouă 
ani, iniţial la şcoala populară de arte din 
Constanţa, apoi a continuat pe cont propriu, 
testând şi inventând note şi sonorităţi speciale, 
cu fantezie, har şi pasiune. La 11 ani avea prima 
trupă, de heavy metal, apoi şi-a descoperit 
adevărata vocaţie: tobele. A fost îndrumat, încă 
de la vârsta de 14 ani, de Ovidiu Lipan Țăndărică. 
A cântat iniţial în formaţia Talisman; au urmat 
Krypton şi Compact, până să fie cooptat de 
trupa pe care o numeşte „de suflet” – Phoenix.

Festivitatea de premiere



Secțiunea
VEDETE PENTRU COPII

CU:

Gabriel Apostol
Ioan Brancu

Andreea Ionescu
George Năstase

Daniela Ruxandra Mihai
George Simian

Alexandru Neculcea

Regia: Attila Vizauer
Scenografia: Mihai Pastramagiu

Muzica: Ioan Gyuri Pascu
Coregrafia: Vava Ștefănescu

Durata: 1h
Categoria de vârstă: copii peste 3 ani

 
Povestea se referă la patru animale (un cocoș, o pisică, un câine și un 

măgar), care au ajuns bătrâne, devenind astfel nefolositoare. De aceea 
stăpânii lor vor să le alunge. Rând pe rând, ele reușesc să fugă. Întâmplător 
se întâlnesc pe drum. La propunerea măgarului pornesc prin pădure spre 
Bremen, orașul care însemna un nou început - drumul spre libertate. 
Obosite și înfometate, decid să înnopteze în casa unor tâlhari. Cele patru 
animale reușesc să-i sperie pe hoți, urcându-se unul pe spatele celuilalt 
și cântând pe limba lor. În final, ajung la Bremen și visul lor de a deveni 
muzicanți se îndeplinește.

Spectacolul de la „Tăndărică” păstrează povestea clasică, dar are o 
prospețime dată de muzica extrem de cantabilă, de jocul nuanțat al 
actorilor, de păpușile expresive și colorate, de umorul replicilor și de 
comicul de situații.

Sala Teatrului „George Ciprian“
sâmbătă, 28 mai, ora 11.00

Teatrul Ţăndărică, Bucureşti

MUZICANȚII DIN BREMEN
după Fraţii Grimm
dramatizarea: Ema Stere

Povestea a cunoscut multe versiuni 
cinematografice, dar și de desene animate, 
musicaluri, jocuri video, cea mai semnificativă 
recunoaștere fiind statuia din Bremen, ridicată 
în 1953 și care reprezintă cele patru animale. 
Legenda spune că dacă pui mâna pe partea de 
jos a statuii, ți se pot îndeplini dorinţele.

Foto: Andrei Gîndac 



Secțiunea
VEDETE PENTRU COPII

DISTRIBUȚIA:
 
SCATIUL – Tudor Pârvu
PIGGY – Mihaela Coveșeanu

PURCY – Silvana Ionescu
PORKY – Ciprian Cojenel

LUPUL – Stelian Milu

Regia: Stelian Milu
Muzica: Ciprian Cojenel

Coregrafia: Florin Mariş
Scenografia: Delphi Design

Durata: 1h 10 min
Categoria de vârstă: 3–12 ani

Povestea din 1843 a fost rescrisă pentru micii spectatori ai zilelor 
noastre. Acțiunea s-a mutat din pădure într-un parc, unde Piggy 

– purcelușul artist, Purcy – purcelușul sportiv și Porky – purcelușul 
constructor se joacă, își trăiesc viața în deplină pace și armonie cu alte 
viețuitoare. 

Transformările societății moderne se aplică și poveștii noastre, în 
care personajul negativ este Lupul antreprenor, iar dreptatea o apără 
polițistul Scatiu. Interesele meschine ale Lupului vor fi descoperite și el își 
va pierde prietenii și va fi pedepsit cu închisoarea. Legea și dreptatea se 
vor instaura din nou în parcul celor trei purceluși.         

Sala Teatrului „George Ciprian“ 
duminică, 29 mai, ora 11.00

Teatrul Excelsior, Bucureşti

CEI TREI PURCELUȘI
după James Orchard
Halliwell-Phillipps
dramatizarea: Stelian Milu

Foto: Teatrul Excelsior



Secțiunea
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CU:

Anca Pascu
Vlad Willy Volf
și:

Alex Cristian Baciu – elev al Colegiului Naţional 
„Mihai Eminescu“, Buzău

Elevii Liceului de Arte „Margareta Sterian“, Buzău:
Miruna Petrache

Denisa Lungu
Anamaria Cucu

Nuța Ilie
Irina Vlad

Ana-Maria Anghel
Ramayana Bâcâin

Cătălina Cruceru
Adina Răducan

Emilian Plăiașu
Tudor Vlaicu

Adelin Tudorache
Mihai Alexandru Dobre
Cristian Tudose
Marius Briceag
Sorin Anghel
Florin Burlacu
Silviu Neagoe
Radu Octavian Paul 

Regia, ilustraţia muzicală şi costumele: Octavian Jighirgiu
Asistent regie: Irina Scutariu
Coregrafia: Edi Stancu
Decorul şi conceptul video: Andrei Cozlac

Durata: 1h 20 min
Categoria de vârstă: 7–18 ani

Sala Teatrului „George Ciprian“
miercuri, 1 iunie
orele 9.00 şi 11.30

Teatrul „George Ciprian”, Buzău

PETER PAN – PRIETENUL 
MEU IMAGINAR
după o idee de  J.M. Barrie

Sirene, indieni, pirați iubitori de hip-hop, 
căpitanul lor dur și crocodilul care îl pândește 
apar pe scenă în pași de dans pentru a ne 
spune o poveste despre prietenie și evadarea 
din realitatea de zi cu zi. 

Actori profesioniști și elevi ai Liceului de Arte 
„Margareta Sterian” și ai Colegiului Național 
„Mihai Eminescu” vă invită la acest musical cu 
efecte scenice spectaculoase.

Foto: Ion Tăbăcaru
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DISTRIBUŢIA: 

MICUŢUL BAMBI – Ioana Repciuc / Mădălina 
Ignat
MAMA – Anca Florescu / Ana-Maria Irimia

MICUŢA FALINE – Cristiana Ioniţă
MICUŢUL GOBO – Ştefania Dumitru

ENA – Andrada Fuscaş  
BĂTRÂNUL PRINŢ – Oliver Toderiţă

BAMBI – Dumitru Georgescu / Dan Clucinschi
FALINE – Lia Gherman / Ioana Repciuc

GOBO – Robert Radoveneanu / Dragoş Spahiu
RONNO – Eugeniu Cozma / Dan Clucinschi

CĂPRIOARA BĂTRÂNĂ – Ana Turoş
COŢOFANA – Andreea C. Hristu

VEVERIŢA – Smaranda Găbudeanu
O CIOARĂ – Alina Dumitrelea

ALTĂ CIOARĂ – Alexandra Stroe
BUFNIŢA –  Meda Topîrceanu / Cosmina Dobrotă

FĂZĂNIŢA – Ana-Maria Irimia / Anca Florescu
LĂCUSTA – Lia Gherman / Mădălina Ignat 
FLUTURELE – Cosmina Dobrotă

Regia: Attila Vizauer
Decorul: Viaceslav Vutcariov
Costumele: Claudia Castrase
Coloana sonoră: Ioan Gyuri Pascu
Coregrafia: Vava Ştefănescu

Durata: 1h 20 min
Categoria de vârstă: 5–12 ani
 
Micul prinț Bambi se naște într-o primăvară, într-un luminiș. Are o mamă 
frumoasă și iubitoare; tatăl lui e cel mai important cerb din pădure; are 
rude numeroase și prieteni de toate speciile. Chiar dacă omul apare 

Sala Teatrului „George Ciprian“
vineri, 3 iunie, ora 11.00

Teatrul Excelsior, Bucureşti

BAMBI
de Felix Salten
dramatizarea: Ema Stere

din când în când, cu pușca pe umăr (și ce e 
ăsta, se întreabă animalele, un fel de braț, 
al treilea braț?), Bambi va crește mare și va 
învăța ce are de făcut. „Trebuie să fugi”, 
„trebuie să te ridici”, „trebuie să te miști tot 
timpul”. Efortul e mare, prețul e greu, dar 
puiul de cerb are stofă de învingător. E gata 
să devină prinț adevărat. 

În realitate, povestea lui Felix Salten are 
de spus lucruri mult mai presante. Viața 
în pădure este o luptă continuă pentru 
supraviețuire. Animalele mari și mici au un 
dușman comun și extrem de puternic: omul. 
În fața vânătorului înarmat cu o pușcă, 
nimeni nu este în siguranță. Cu urechile 
ciulite, veșnic în alertă, întotdeauna gata de 
fugă: așa se trăiește în pădure.

Foto: Costin Rusu
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DISTRIBUŢIA: 
 
STAN BOLOVAN – Vlad Corbeanu

MĂRIOARA – Graţiela Teohari-Duban
DUMNEZEU – Cristian Irimia

SFÂNTUL PETRE – Alexandrina Halic
SFÂNTUL ILIE – Marcela Andrei

CRÂȘMĂRIȚA – Ilinca Atanasiu
ȚAPUL – Marius Nănău

URSUL – Vlad Benescu
ZURBALAN, DIRECTORUL CIRCULUI – Dan Clucinschi

FOFO, ADMINISTRATORUL MENAJERIEI – Cristian Boeriu
MAMA ZMEILOR, MĂCELARUL – Gabi Costin

KLONKAN – Ion Ionuţ Ciocia / Eduard Cîrlan
BĂLĂLAICA – Ilinca Atanasiu

PĂLĂLAICA – Nicoleta Rusu
GEAMBALAICA, SF. GHEORGHE – Liliana Donici

NĂLUCA – Iuliana Costiniu

Regia: Gelu Colceag
Scenografia: Ioana Pascha
Muzica: Călin Grigoriu
Coregrafia: Ştefan Lupu
Versurile: Alina Suărăşan şi Gelu Colceag

Durata: 1h 30 min
Categoria de vârstă: peste 6 ani
 
Nimic nu mai pare să fie de ajuns într-o lume prinsă între Rai şi tărâmul 
de dincolo – nici mâncarea şi nici banii, nici soarele și nici ploaia, nici 
măcar copiii. Când Pământul începe să se îmbolnăvească iar Dumnezeu 
să obosească, un simplu ţăran reuşeşte să călătorească până dincolo de 
zare şi înapoi, tiptil, restabilind echilibrul fragil.

Sala Teatrului „George Ciprian“
sâmbătă, 4 iunie, ora 11.00

Teatrul „Ion Creangă”, Bucureşti
SPAIMA ZMEILOR
după Ioan Slavici şi Ion Pop Reteganul
dramatizarea: Mihai Ion
şi Gelu Colceag

Câteva întâmplări foarte neobişnuite şi 
destul de nefericite sunt motivul pentru 
care ţăranul Stan, zis şi Bolovan, a pornit 
pe drumul către tărâmul celălalt, condus de 
un zmeu nu prea elegant. Nici unul dintre 
monştrii-fraţi care-l aşteaptă netulburaţi 
sub pământ nu e chiar politicos, dar sunt 
simpatici şi le place grozav să cânte frumos. 
Basmul începe cu a fost odată, exact ca 
povestea ta preferată. Şi când muzica se va 
fi terminat, n-o să mai fie ţipenie de zmeu 
nici afară, nici la şcoală, nici sub pat.

Foto: Alexandra Jitariuc



Secţiunea
VEDETA DE MÂINE

DISTRIBUŢIA: 

PRIMA FEMEIE – Anastasia Antoci
A DOUA FEMEIE – Elena Scalețchi
A TREIA FEMEIE – Ana Zagorodniuc

A PATRA FEMEIE – Geanina Sion
A CINCEA FEMEIE – Irina Bozianu

Spectacol de licenţă Arta Actorului – anul III
Regia: lect.univ.dr. Adelaida Zamfira

Asistent regie: asist.univ.drd. Radu Horghidan 
Coregrafia: Elena Anghel

Light designul: asist.univ.drd. Gabriel Enache

 
Lulu este acea parte din noi cu care nu ne întâlnim niciodată. De 

aceea, când unii, norociţi de soartă, au ocazia să stea faţă-n faţă cu 
ea, această împrejurare devine un „caz”. Cazul Lulu...

Lulu este tot ce vrem să păstrăm ascuns în dulap: frici, speranţe absurde, 
amintiri dureroase, fantasme „ruşinoase”, frustrări nerezolvate. Lulu este 
concretă, este vizibilă, audibilă, palpabilă, adulmecabilă. Lulu este vie. În 
ciuda faptului că noi ne străduim s-o menţinem cât se poate de... moartă.

Dacă într-o bună zi s-ar întâmpla să daţi peste ea pe aleea unui parc, de 
exemplu, ce i-aţi cere sa facă? 
          

Theo Herghelegiu

Cafeneaua Artiştilor
luni, 30 mai, ora 22.00

Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi
Facultatea de Arte – Teatru

CAZUL LULU
de Theo Herghelegiu

Foto: Bogdan Nistor
Cazul Lulu – un spectacol-acceptare. Un 
spectacol-întâlnire. Cu EA. Cu Lulu. Cine este 
Lulu? Vom afla în timpul petrecut alături 
de cele cinci studente ale Facultății de 
Arte, secția Teatru, din cadrul Universității 
„Dunărea de Jos” din Galați, într-un spectacol 
de licență, cu cinci partituri provocatoare.



Secţiunea
VEDETA DE MÂINE

DISTRIBUŢIA:

SEREBREAKOV ALEXANDR
VLADIMIROVICI – Cosmin Vîjeu

ELENA ANDREEVNA – Alma Boiangiu

SOFIA ALEXANDROVNA (SONIA) – Lavinia Pele

VOINIŢKAIA MARIA VASILIEVNA – Theodora Maria 
Filip

VOINIȚKI IVAN PETROVICI (VANIA) – Lucian Rus

ASTROV MIHAIL LVOVICI – Dani Achim

TELEGHIN ILIA ILICI – Marian Olteanu

MARINA – Andreea Alexandrescu

Spectacol de Arta Actorului, master – anul II

Profesori coordonatori: prof.univ.dr. Tania Filip şi lect.univ.dr. Dana Rotaru
Light design: George Rotaru
Sound design: Andreea Iacomiţă

Durata: 2 h 10 min (cu pauză)

Universul cehovian este o nesecată provocare pentru actori. Pentru 
cei aflați la început de drum este o veritabila piatră de încercare. 
Acest spectacol-exercițiu se vrea a fi o abordare directă, eliberată de 
preconcepțiile atât de bine înrădăcinate în istoria spectacolului; este 
spațiul în care se întâlnesc actorii masteranzi cu o mare partitură 
cehoviană, spațiul în care își „încearcă puterile” și, nu în ultimul rând, 

Cafeneaua Artiştilor
marţi, 31 mai, ora 22.00

Universitatea Naţională de Artă Teatrală 
şi Cinematografică „I. L. Caragiale”
Facultatea de Teatru

UNCHIUL VANEA
de A.P. Cehov

Foto: Lucian Năstase
spațiul în care respiră Actorul: fără inovații și 
interpretări regizorale, textul lui Cehov este 
slujit cu onestitate și condescendență. 

Spectacolul este conceput cu minimum 
de mijloace tehnice, potențând astfel 
performanța actoricească. Caracterul pe 
care îl joacă fiecare aici se revelează subtil, 
surprinzător, simplu. 

Trecerea de la o scenă la alta se face într-o 
convenție deschisă ce presupune integrarea 
culiselor în spațiul de joc. Pe măsură ce 
spectacolul atinge apogeul, culisele rămân 
goale, actorii devenind un trup comun, 
o comunitate de suflete care visează la 
momentul în care „o să ne odihnim”. Cu toții. 
Învingători.



Secţiunea
VEDETA DE MÂINE

DISTRIBUŢIA:

MAMA – Evelin Konyves 
TATA –  Florin Cerghedi 
LOGODNICA – Beata Orban 

LOGODNICUL – Tudor Popa 
LEONARDO – George Pop 

SOȚIA – Raluca Faghiura 
SLUJNICA – Claudia Ogrean 

VECINA – Larisa Trifu 
SOACRA – Loredana Magheran 

Spectacol de licenţă Coregrafie – anul II

Regia, adaptarea, coregrafia: lect.univ.dr. Cristina Iușan 
(profesor coordonator)

Durata: 1 h (fără pauză)

„Nunta însângerată” este un spectacol coregrafic care are la bază textul 
omonim al lui Federico García Lorca. Spectacolul spune povestea într-o 
manieră dansantă, folosind diverse genuri de dans – de la cel contemporan 
la hip-hop, dans de societate, dans spaniol, genuri stilizate și menite să 
susțină și să dezvolte latura emoțională a piesei.

Este un spectacol care relevă simplitatea şi, în acelaşi timp, complexitatea 
vieţii:  iubiri neîmplinite, vecine care bârfesc mereu, tați duri, mame 
dojenitoare, copile care se îndrăgostesc.

Se desprinde clar un triunghi amoros din care abia la finalul poveștii ni se 
dezvăluie întregul.

Cafeneaua Artiştilor
miercuri, 1 iunie, ora 22.00

Universitatea de Arte Târgu-Mureş
Facultatea de Arte în Limba Română

NUNTA ÎNSÂNGERATĂ
de Federico García Lorca

Foto: Bereckzi Sándor 



Secţiunea
VEDETA DE MÂINE

DISTRIBUŢIA:

VARVARA VOLKOVA – Andreea Popovici
NINEL KARNAUHOVA – Maura Munteanu
OLGA PUHOVA – Sonia Teodoriu

TAMARA BOK – Adnana Bolea
LIZA VOLKOVA – Camelia Dilbea

KATIA VOLKOVA – Nicoleta Văcărașu
TETZUDZIN AOKI – Flavia Sandu

VIKTOR PUHOV – Dumitru Florescu
VASILI BOK – Daniel Onoae

BORIS KARNAUHOV – Dragoș Maftei
ALBERT – Arun Cotic

Spectacol de licenţă Actorie – anul III

Regie: conf.univ.dr. Octavian Jighirgiu
Asistent regie: asist.univ.dr. Laura Bilic

Video concept: asist.univ.dr. Andrei Cozlac 
Elemente decor: Răzvan Stanciu

Elemente costum: Jenița Stănilă
Regie tehnică/lumini: Gheorghe Albianu
Sunet: Vasile Marin

Având ca laitmotiv mirajul unei vieți mai bune într-o țară prosperă, piesa 
propune spre analiză condiția individului care odată ce și-a câștigat 
libertatea nu știe cum să și-o gestioneze, dar și fracturarea relației de 
cuplu, într-o societate debusolată, ce trăiește la limita sărăciei. 

Din această perspectivă, audiția devine în acest spectacol un pretext, 
terenul de confruntare al unor oameni care au uitat cum să comunice 
între ei. Decizia unor femei de a-și părăsi domiciliul conjugal pentru a 
începe o viață nouă, frustrarea și revolta soților acestora, drama a două 
puștoaice – abandonate de mama lor – ce sunt gata să-și vândă trupul 

Cafeneaua Artiştilor
joi, 2 iunie, ora 22.00

Universitatea de Arte „George Enescu”
din Iaşi
Facultatea de Teatru

AUDIȚIA
de Alexandr Galin

pentru un trai mai bun, disperarea unui 
student ce ratează tranzacția vieții lui sunt 
elementele ce compun o situație-limită, din 
care adevărul iese la iveală, lovindu-i în plin 
pe toți cei implicați. 

Studenții dau naștere unor personaje 
profunde, cu profiluri psihologice complexe, 
ce evoluează cu credință și rafinament în 
situații tragicomice memorabile! 

Foto: Mădălina Paftală 



Secţiunea
VEDETA DE MÂINE

DISTRIBUŢIA:

 LEAR – Andrei Ștefănescu
REGAN, DUCELE DE CORNWALL– Marina Cozeca 
GONERIL, DUCELE DE ALBANY – Erica Ghiță 

CORDELIA, OSWALD – Denisa Cocoroveanu
CONTELE DE KENT – Andrei Nedelea

EDMUND – Cătălin Miculeasa
EDGAR – Vlad Edițoiu

CONTELE DE GLOUCESTER – Robert Iovan
 BUFONUL – Flavia Dobre

Spectacol de licenţă Actorie – anul III

Regie: prof.univ.dr. Alexandru Boureanu
Asistent regie: asist.univ.dr. Alina Mangra 

Scenografie: Minela Popa
Concept păpuși/costume: Mihaela Guran

Muzică: Andrei Nedelea
Light & Sound design: Ionel Dumitriu

Tehnică de scenă: Emil Slăvulete
Asistență actori: Ella Negura

Durata: 1h 30 min (fără pauză)
Nerecomandat sub 18 ani

Sub masca inocenței, a supunerii și modestiei stă ascunsă patima ticăloșiei, 
a crimei și a puterii. Spectacolul oferă momente de virtuozitate artistică, 
prin prezentarea de noi mijloace de expresie în rol. 

Este o lume ca la Shakespeare, dar păstrează masca alienării 
contemporanului. 

Cafeneaua Artiştilor
vineri, 3 iunie, ora 22.00

Universitatea din Craiova 
Facultatea de Litere
Departamentul de Arte

REGELE LEAR
după William Shakespeare
adaptarea: Alina Mangra
Vlăsceanu

Foto: Cătălin Corneanu
Nu este un spectacol cu marionete, actorul 
este vizibil, păpușa sa reprezentând o 
prelungire a corpului său și o mască a 
neputințelor și a frustrărilor personajului de 
jucat.



Sâmbătă, 28 mai, orele 10.00 și 13.00
Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu“
Comunicarea dincolo de cuvinte*
coordonator:

conf.univ.dr.habil. Doina Anca Ciobotaru 
(Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, 

Facultatea de Teatru)
*Atelier adresat cadrelor didactice din 

învățământul primar (ora 10.00) și gimnazial (ora 
13.00)

Prin intermediul a două workshopuri demonstrative, 
bazate pe dialog dirijat și exerciții practice, se dorește 

conștientizarea cadrelor didactice cu privire la modalitățile 
de îmbunătățire a nivelului de comunicare prin intermediul 

tehnicilor teatrale. Felul în care sunt transmise și descifrate 
mesajele nonverbale și paraverbale are un impact direct asupra 

elevilor, colegilor, familiei și a fiecăruia dintre noi. Astfel că, prin 
referiri concrete la proximitate, atitudine corporală, mers, gestică, 

mimică, respirație, accent, intonație, ritm, înălțimea vocii, gramatica 
rostirii și prin exemple inspirate de activitatea școlară, cadrele didactice 
participante la atelier vor descoperi noi modalități de relaționare.

Miercuri, 1 iunie, ora 11.00 
Sala Amfiteatru – Teatrul „George Ciprian”
Compania „First Stage Here“
Atelier de teatru de umbre pentru copii
Coordonatori: Ionel Barac și Silvia Moroșanu

Atelierul împletește teatrul de umbre cu desenele animate și este 
conceput astfel încât să stimuleze imaginația, creativitatea și libertatea 
de expresie artistică a copiilor.
Prima parte este dedicată unei povești originale de teatru de umbre, 
produsă de Atelierul de teatru de umbre pentru copii. În cea de-a doua 

Secțiunea ATELIERE
parte, copiii vor descoperi câteva tehnici 
specifice acestei arte, iar în ultima parte 
a atelierului interactiv, cei mici vor crea un 
spectacol de teatru de umbre după ideea 
sau scenariul lor. Vor fi încurajați să lucreze 
în echipe și să interacționeze unul cu altul. 
De asemenea, își vor exersa răbdarea și 
atenţia de a privi și poveștile inventate de 
ceilalți colegi de atelier.
Atelierul este susținut de Ionel Barac 
și Silvia Moroșanu, actori absolvenți ai 
Universității Naționale de Artă Teatrală 
și Cinematografică „I.L. Caragiale”, secția 
Păpuși – Marionete.

Categoria de vârstă: 4–8 ani
Durată: 1h 30 min

Vineri, 3 iunie, ora 11.00
Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu“
Compania „First Stage Here“
Atelier de bandă desenată
Coordonator: Mihai Ionuț Grăjdeanu

Atelierul de creaţie se adresează copiilor 
de toate vârstele şi îi introduce pe cei mici 
în lumea fascinantă a benzilor desenate cu 
tâlc, sub îndrumarea unuia dintre cei mai 
talentaţi ilustratori români – Mihai Ionuț 
Grăjdeanu. Poveştile spuse pe hârtie vor 
prinde viaţă prin culori şi vorbe bine alese 
de micuţii artişti. 

Durată: 1h

Foto: Mihai Zaharia

foto: www.oeffner.ro



Secţiunea CONFERINȚE 
și LANSĂRI de CARTE

Sâmbătă, 28 mai, ora 12.30
Lansare de carte
Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu”

Călătorii pe firul Thaliei
Autor: Tamara Constantinescu

Editura Artes, Iași, 2016

„Ce-ar fi dacă, atunci când intrăm într-o 
bibliotecă, am primi un ghid, care să ne conducă 

printre rafturi ajutându-ne să descoperim noi fețe 
ale lumilor dintre pagini? Ce-ar fi dacă ghidul din sala 

destinată teatrului ar fi o actriță? Ce-ar fi dacă ne-am 
opri din goana vieții pentru a reflecta asupra relației 

dintre lector și sensurile lecturii?
Toate aceste întrebări pot fi declanșate de volumul „Călătorii 

pe firul Thaliei”, sub semnătura Tamarei Constantinescu. În 
fapt, autoarea ne invită la o retragere deliberată într-o zonă 

în afara oricărui confort psihologic, cea a dezbaterilor centrate 
pe o temă fundamentală – CONDIȚIA UMANĂ ȘI ARTELE, construită 

din note de lectură provocatoare și substanțiale, realizate pe  marginea 
operelor lui Dante, I.L. Caragiale, A.P. Cehov, Eugène Ionesco, Yoshi Oida.” 
(Anca Doina Ciobotaru – conf.univ.dr.habil. Universitatea de Arte „George 
Enescu”, Iaşi, Facultatea de Teatru)

Luni, 30 mai, ora 11.00 
Masă rotundă
Sala Amfiteatru – Teatrul „George Ciprian” 
Musicalul – Extravaganță și teatralitate
Moderator: conf.univ.dr. Carmen STANCIU

Luni, 30 mai, ora 12.30
Lansare de carte
Sala Amfiteatru – Teatrul „George Ciprian”
MUZICI ȘI MUZE: De la piesa de teatru la 
musical
Autor: Maria Zărnescu
Editura Nemira şi UNATC Press, Bucureşti 2015

Fără a-şi propune să trateze exhaustiv un 
subiect inepuizabil, cartea de faţă reprezintă 
un studiu al musicalurilor ce au ca punct de 
pornire piesa de teatru: trecut, prezent şi 
perspective. De la „Romeo şi Julieta” la „West 
Side Story” sau de la „Pygmalion” la „My Fair 
Lady” e un drum lung, însă metamorfozele 
se lasă descoperite şi cercetate. Dar, mai 
presus de analize structurale şi radiografii 
spectacologice, „Muzici şi Muze” se constituie 
într-o pledoarie pentru acest gen: „Într-o 
lume divizată, pulverizată de tehnologie, 
cu instinctele amorţite de reţelele de 
socializare, cu atenţia agresată de publicitatea 
omniprezentă, musicalul ne poate aduce 
înapoi la acea umanitate simplă şi caldă, pe 
care, cu siguranţă, nu am pierdut-o de tot.“ 
(Maria Zărnescu)
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Călătorii pe rul Thaliei 
Travellers on Thalia’s trace 

  

 

 

 

Editura Artes

2016

 

De același autor:

Valente ale personajului feminin în 
teatrul ionescian și beckettian 

„Tamara Constantinescu ne se mulţumeşte cu o inventariere 
inteligentǎ şi clarǎ a celor afirmate de alţii. Îmbinând calitaţile 
cercetǎtorului, ale teoreticianului, cu rezultatele muncii scenice 
migǎloase asupra unor roluri definitorii [...] ea analizeazǎ cu fineţe şi 
în profunzime piese şi personaje [...] luminându-le şi din alte 
unghiuri decât cele cunoscute, descoperind [...] conexiuni inedite.”

Zeno Fodor – Teatrolog 

„...se constituie într-o benefică și pasionată contribuție la studiile 
dedicate unei dramaturgii populată de acea relație de generic între 
haosul exterior și labirintul interior circumscrise condiției umane, 
contribuție capabilă să provoace și să îmbogățească memoria noastră 
culturală.  Aș  îndrăzni să afirm că este o lucrare atipică, de un 
farmec aparte și o certă singularitate prin fluența, sinceritatea și 
consistența dialogului autoarei cu sinele personajelor [...], cu sinele 
dramaturgilor şi cu propriile interogaţii legate de teatru.”

Ion Parhon - critic de teatru

www.artesiasi.ro

editura

ARTES www.artesiasi.ro

editura
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Secţiunea CONFERINȚE 
și LANSĂRI de CARTE

Joi, 2 iunie, ora 19.00
Lansare de carte
Sala Teatrului „George Ciprian”

Măria sa TEOFIL VÂLCU
Autor: Ștefan Oprea

Editura Cheiron, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu” 
și revista Teatrul azi, Bucureşti, 2016

Prezintă: Florica Ichim

„Întâlnirea dintre cea mai fragilă dintre arte și 
spiritul lui Teofil Vâlcu devenea, seară de seară, un 

ritual misterios, al cărui unic scop era încoronarea 
spectatorului. Iar acest ispititor joc regal l-a 

transformat inevitabil, în ochii cunoscuților, în „Măria 
sa”. Din acest punct de vedere, nici nu se găsea un titlu 

mai potrivit pentru o carte dedicată acestei personalități 
a teatrului românesc, decât „Măria sa, Teofil Vâlcu”, care să 

stârnească în cititor cele mai 
diverse sentimente – admirație, 

respect, responsabilitate și, de ce 
nu, curiozitate. O carte despre 
unul dintre „stâlpii Teatrului 
Național” – după cum spunea, 
cândva, criticul și eseistul Val 
Condurache – dar nu doar atât, 
ci este și o privire coerentă, 
experimentată, esențială asupra 
teatrului românesc, asupra 
unor valori profesionale puse la 
îndoială sau omise în prezent.” 
(Irina Zlotea)

Vineri, 3 iunie, ora 18.30
Lansare de carte
Foaier – Teatrul „George Ciprian”
Toca se povestește
Volum îngrijit de Florica Ichim
Fundaţia Culturală
„Camil Petrescu”, Bucureşti, 2015

„Toca se povesteşte” (vol. I) este un volum monografic 
pe care criticul de teatru Florica Ichim l-a dedicat marelui 
regizor Alexandru Tocilescu. Cartea se înscrie în „Galeria 
Teatrului Românesc”, cea mai însemnată – ca anvergură 
și consecințe pentru cultura teatrală autohtonă – serie a 
Fundației Culturale „Camil Petrescu”. De-a lungul câtorva veri 
petrecute la 2 Mai, spațiu legendar pentru mediile artistice din 
perioada comunistă, pe care, după cum se știe, Alexandru Tocilescu 
îl iubea cu asupra de măsură, Florica Ichim a început înregistrarea unui 

interviu-fluviu (după modelul celor 
cu Vlad Mugur și Tompa Gábor). Din 
păcate, dialogul lor a rămas nefinalizat, 
ultimele veri fiind mai dificile ca 
sănătate pentru cel care trebuia să fie 
protagonistul cărții. 
Din materialul transcris, 100 și ceva 
de pagini au devenit nucleul unui 
volum – absolut necesar – dedicat 
artistului a cărui oralitate proverbială 
s-a consumat îndeobște în pasionante 
șuete cu prietenii și în interviuri. Am 
dorit să recuperăm din efemeritate 
mărturiile geniului său pentru dialog, 
organizându-le într-o carte care să-l 
readucă în atenția publicului, a celor 
care l-au cunoscut și prețuit.



Alte evenimente
CU:

Catinca Maria Nistor
Bogdan Nechifor

Regia: Sebastian Grama

Durata: 1h

Ingrediente şi mod de preparare: se iau câteva clişee 
(televiziune, manipulare, falsificarea sentimentelor, 

corectitudinea politică) şi se întind pe scenă. Se ia încă o 
serie de clişee (comedie explozivă, ironie feroce, denunţ/

autodenunţ etc). Se adaugă puţină aberaţie, puţină 
violenţă, un pic de sex, un vârf de cuţit de suprarealism. 

Se amestecă bine şi se pune rezultatul la foc puternic. După 
aproximativ o oră, se scoate ce a mai rămas din flăcări şi se 

încearcă (prudent) cu mintea. Dacă s-a obţinut o materie dură, 
abrazivă, aceasta se lasă la aplauze după gust! 

Textul poate fi înţeles că o pildă de „moralitate” din lumea presei, dar şi ca 
povestea a doi oameni pierduţi între două labirinturi: al vieţii profesionale şi 
al celei personale. În cele din urmă, nu se poate spune cine manipulează pe 
cine, dacă este vorba de fapt despre manipulare, despre „automanipulare” 
sau pur şi simplu despre delir.
Tonul scriiturii este comic, iar actorii mizează în bună măsură pe această 
manieră de a-şi construi personajele, deşi concluzia sugerată spectatorilor 
este departe de a fi veselă.

Cafeneaua artiștilor
joi, 2 iunie, ora 11.00

Compania „First Stage Here”
 
OMUL DE GUMĂ
de Sebastian Grama

Foto: Dana Tarbă
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Adrian GĂZDARU
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