
Joi, 28 august, ora 20.00 
POEZIA VISULUI 
Versuri de Emil Botta 

Un spectacol de Miriam Răducanu 
scenografia: Vladimir Turturica 

cu: Lari Giorgescu 
"Poezia, cand e bogata in semnificatii si culori autentice, da substanta 
nu numai lecturii sau recitalului. Ea poate da continut unui spectacol 
teatral cu tot ceea ce inseamna acest gen artistic. Creatia celui ce a fost 
un mare actor si exceptional poet, Emil Botta, ne-a inspirat in incercarea 
de a-i valorifica multitudinea de idei si metafore intr-un format teatral. 
Am ales din Emil Botta cateva poezii subsumate ideii de vis creator de 
imagini si intamplari incarcate de sensuri si sugestii. Rezultatul: 
spectacolul de fata." 
Miriam Răducanu 
 
Participari la Festivaluri 
Festivalul International de Teatru Sibiu 2014 
Gala Star Bacau 2014 
  

Vineri, 29 august, ora 20.00 
BLACKBIRD de David Harrower 
Cu: Constantin Cojocaru, Florina Gleznea 

Regia: Andrei si Andreea Grosu 
Scenografia: Vladimir Turturica 

“Blackbird” isi propune sa ne plaseze intr-o sala de judecata in care noi, 
publicul sa incercam sa emitem un verdict asupra unei fapte savarsite. 
Sa judecam, sa blamam sau sa iubim doua personaje care ne vor 
rascoli si ne vor forta sa ne uitam inauntrul nostru cautand Solutia. Un 
text contemporan apartinand unuia dintre cei mai importanti dramaturgi 
tineri, montat intr-o foarte scurta perioada de timp in toata lumea. 

Nerecomandat sub 16 ani 
 
Participari la Festivaluri 
Festivalul Internațional de Teatru Sibiu 2014 
Festivalul Antagon Timișoara 2014 
Festivalul Perform Iasi 2014 
  

Sambata, 30 august, ora 20.00 
SCRISOARE CATRE CASANDRA de Pedro Eiras 

 
Cu: Cristina Casian, Liviu Pintileasa 

Regia: Andrei si Andreea Grosu 
Scenografia: Vladimir Turturica 

Scrisoare catre Cassandra este incercarea lui Pedro Eiras de a 



supravietui unei lumi in care violenta, singuratatea si moartea infloresc 
ametitor. Doi indragostiti , o scrisoare si departarea. Fragilitatea 
discursului teatral e potentat de fundalul imaginat de autor: razboiul. Se 
vorbeste despre un soldat condamnat care a facut tot ce-i statea in 
putinta pentru a evita nebunia. Si despre o Cassandra- cea blestemata 
sa ghiceasca. Prin cuvintele ei Pedro Eiras incearca psihanaliza, 
deconstructivismul, pentru a transmite ca textul lumii intregi se afla 
acolo ,asteptand sa fie citit. “Cu toate ca cititul este un blestem lucid, 
am scris aceasta piesa pentru a sti sa citesc un pic mai bine.” – PEDRO 
EIRAS 
 
Participari la Festivaluri 
Festivalul National de Teatru Independent 2013 
Maratonul Teatrului Independent 2013 

  
PREMIERA 

Miercuri, 3 septembrie, ora 19.00 
TRADARE de Harold Pinter 

Spectacol realizat in parteneriat cu Primaria Sectorului 3 si Centrul 
Cultural „Casa Artelor” Sector 3 

 
Cu:Sabrina Iaschevici, Silviu Debu, Ionut Visan 

Regie: Sanziana Stoican 
Scenografie: Valentin Varlan 
traducere Sanziana Stoican 

  
A trăda = A înșela în mod voit și perfid încrederea cuiva, săvârșind acte care îi 
sunt potrivnice . A fi neloial față de cineva sau de ceva. A se abate de la o 
linie de conduită, a dovedi inconsecvență față de o acțiune, de o idee etc. A 
comite o infidelitate în dragoste sau în căsnicie; a înșela. 

  
PREMIERA 

Vineri, 5 septembrie, ora 19.00 
TRADARE de Harold Pinter 

Spectacol realizat in parteneriat cu Primaria Sectorului 3 si Centrul 
Cultural „Casa Artelor” Sector 3 

 
Cu:Sabrina Iaschevici, Silviu Debu, Ionut Visan 

Regie: Sanziana Stoican 
Scenografie: Valentin Varlan 
traducere Sanziana Stoican 

A trăda = A înșela în mod voit și perfid încrederea cuiva, săvârșind acte care îi 
sunt potrivnice . A fi neloial față de cineva sau de ceva. A se abate de la o 

linie de conduită, a dovedi inconsecvență față de o acțiune, de o idee etc. A 
comite o infidelitate în dragoste sau în căsnicie; a înșela 


