
PROGRAM TEATRUL DE ARTĂ BUCUREŞTI  

20 – 30 MARTIE     2014

Joi, 20 martie | ora 20.15
„Șase din 49” cu Dana Voicu şi Liviu Cheloiu | regia Alexandru Maftei

Ce se poate întâmplă unui cuplu de oameni simpli atunci când sunt puși în fața unui bilet câștigător la
loto care valorează 10 miloane de euro? Cei doi, soț și soție și părinți a doi copii adolescenți, evoluează
de la bucurie frenetică și imaginație bolnavă până la frica paralizantă sau paranoia avansată. Toate hibele
mai vechi sau mai noi ale relație lor ies încet încet la iveală într-o cavalcadă când comică, când tragi-
comică care culminează cu un gest extrem: distrugerea biletului câștigător.

Preţ bilet: 30 lei | Producție a Teatrului de Artă București

Vineri, 21 martie | ora 20.15
„Ruleta rusească” cu Ovidiu Niculescu, muzica live Trupa Veche

[De ce "Ruleta rusească"? Simplu, pentru că în lumea de azi, ruleta rusească este jocul în care suntem
obligați să trăim de către societate, de politică, de dogmele religioase și, din păcate, inclusiv de iubire.
De ce poezie și muzică rusească? Pentru că, așa cum spunea Ivan Alekseievici Bunin, primul scriitor rus
laureat al premiului Nobel pentru literatura în 1933: "Sufletul rusesc este ca lemnul din care se fac și
bâte și icoane". Nu vi se pare ca această descriere ni se potrivește frapant de bine și nouă românilor? 
Spectacolul RULETA RUSEASCĂ a avut premiera absolută la Sibiu, în cadrul Festivalului de Teatru
“25  de  ore  de  teatru  non-stop  -  Respiră  Teatru”-  2013  și  invitat  în  cadrul  evenimentului  Noaptea
muzeelor, ediția 2013. 

Preţ bilet: 30 lei | Producție a Teatrului de Artă București

Sâmbătă, 22 martie | ora 20.15

„Un bărbat și mai multe femei” cu Paula Chirilă şi George Constantinescu | regia Bogdan

Huşanu



Într-o societate în care bărbaţii încă se mai întreabă „ce-şi doresc femeile”, Teatrul de Artă Bucureşti a
descoperit secretul eternului feminin: firea permanent schimbătoare a sexului „slab”. 
Gavrunski,  personajul  masculin,  cunoaşte  de-a  lungul  spectacolului  femeia  înger,  femeia  exaltată,
femeia paznic, femeia autoritară, femeia disperată, femeia victimă, femeia romantică – acestea devenind
norocul şi ghinionul din viaţa sa. 

Preţ bilet: 30 lei | Producție a Teatrului de Artă București

Duminic  ă  , 23 martie | ora 20.15

„Voyeur” cu Alexandra Ioniţă şi Tudor Aron Istodor | regia Claudiu Istodor

"Dacă piesa aceasta este despre ceva, atunci ea este despre abilitatea noastră vastă de a ne manipula unii
pe ceilalţi. Despre darul nostru minunat de a minţi. Este despre puterea oribilă a carismei noastre. Este
despre capacitatea noastră de a crede în orice adevăr, în forma în care ni se potriveşte.  Este despre
puterea noastră imediată de a ierta;  nevoia noastră de a merge mai departe. Este despre compromis,
despre dorinţa noastră de a ajunge în pat cu călăul. Este despre nelegiuirea noastră morală; pierderea
instinctelor şi credinţelor noastre. Este despre capacitatea noastră de a asimila oroarea, faptul că o crimă
este o crima doar dacă ni se întâmplă nouă; nimic altceva nu ne mânie.

Este despre crimele noastre oribile;  nu despre faptul că se întâmplă sau că ştim de ele şi întoarcem
pagina."

Gardner McKay

Piesa  este  un  thriller  psihologic  de  o  extraordinară  încărcătură  emoţională.  Protagoniştii  –  Tudor
Istodor şi Alexandra Ioniţă – spun povestea unui psihopat care hărţuieşte femei şi care, departe de a le
agresa  fizic,  reuşeşte  să  le  ţină  sub o continuă  teroare,  într-un joc  al  minţii  care  forţează  graniţele
moralităţii.

Preţ bilet: 30 lei | Producție a Teatrului de Artă București.

Joi, 27 martie | ora 20.15
„Recviem pentru un iepuraş” Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Teatru,

Anul III, Clasa Lect. Univ. Ioana Visalon, Asis. Univ. Dana Voicu | regia Dana Voicu

Vineri, 28 martie | ora 20.15
“Monoloagele Vecinului” cu Laurențiu Bănescu  | regia Laurențiu Bănescu | 

Muzica SUBCARPAȚI

Spectacolul propune un scanning plin de comic şi prospeţime al unei societăţi a discrepanţei sociale
extreme,  care  evoluează  încet  şi  uneori  dureros  sub  influenţa  unor  modele  şi  tendinţe  globale.



Personajele lui sunt bărbaţi români cu vârste de la 12 la 82 de ani, posibili vecini parcă surprinşi de o
cameră ascunsă.

Preţ bilet: 30 lei

Sâmbătă, 29 martie | ora 20.15
„Șase din 49” cu Dana Voicu şi Liviu Cheloiu | regia Alexandru Maftei

Ce se poate întâmplă unui cuplu de oameni simpli atunci când sunt puși în fața unui bilet câștigător la
loto care valorează 10 miloane de euro? Cei doi, soț și soție și părinți a doi copii adolescenți, evoluează
de la bucurie frenetică și imaginație bolnavă până la frica paralizantă sau paranoia avansată. Toate hibele
mai vechi sau mai noi ale relație lor ies încet încet la iveală într-o cavalcadă când comică, când tragi-
comică care culminează cu un gest extrem: distrugerea biletului câștigător.

Preţ bilet: 30 lei | Producție a Teatrului de Artă București

Duminică, 30 martie | ora 20.15
„Unora le place swingul” cu Lavinia Munteanu, Anca Manolescu, Edgar Nistor, 

Marius Călugăriţă | regia Claudiu Puşcău

Trăim într-o lume a preferinţelor şi opţiunilor, a tendinţelor şi a liberului arbitru! Unii preferă iarna, alţii
pescuitul, unii hainele în culori pastel, alţii...puiul la ciaun. Mulţi optează pentru filme horror, iar unora
le place...swingul... 
Textul, după o cunoscută şi premiată autoare din Statele Unite, tratează cu umor şi dezinvoltură, dar şi
cu  sensibilitate,  problemele  cuplurilor  tinere  din  zilele  noastre!  Ce legatură  poate  exista  între  două
cupluri vecine, un pui de elefant, sex şi lasagna? Iată un răspuns pe care îl puteţi afla numai dacă veţi
accepta  să  vă  dezbrăcaţi  de  prejudecăţi  şi  să  deveniţi  spectatori  ai  unui spectaculos  spectacol al
contrastelor,  în  care  nonconformismul  se  îmbină  cu  sensibilitatea,  iar  umorul  cu  profunzimea
sentimentelor.
Un spectacol care, cu siguranţă, vă va face să vă priviţi altfel vecinii... 

Preţ bilet: 30 lei | Producție a Teatrului de Artă București
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