
„Frumoasa călătorie a urșilor panda povestită de un saxofonist care avea o 

iubită la Frankfurt” de Matei Vișniec 

 

Joi, 7 decembrie, de la orele 20:00, Teatrul Arte dell’Anima vă așteaptă la 

spectacolul Frumoasa călătorie a urșilor panda povestită de un saxofonist care avea o iubită 

la Frankfurt de Matei Vișniec, în regia Dianei Tănase la sediul nostru din strada Făinari, nr. 

17D.  

Un El și o Ea. Două personaje arhetipale. Un Adam și o Eva? Eros și Thanatos? 

Un om și... cine oare? Doi tineri petrec împreună nouă nopți la limita dintre 

transcendență și cădere și fiecare noapte creează un univers magic, efemer și irepetabil. Nouă 

nopți sau nouă ceruri?  

„Nouă nopți sunt de ajuns pentru a cunoaște pe cineva, pentru a te îndrăgosti și a te 

topi in iubire? Nouă nopți sunt de ajuns pentru a înțelege sensul existenței, pentru a învăța să 

te desprinzi de lucrurile mundane și pentru a te transforma în conștiință pură, parte a tot ceea 

ce este, a fost și va fi vreodată?”, din cronica 4arte de Cristina Mitrea.  

 

Distribuție: Rusalina Bona, Voicu Aaniței 

Regie și scenografie: Diana Tănase 

Muzică: Adrian Piciorea 

Durată: 1h 10’ 

Producție: Teatrul Arte dell’Anima 

Preț bilet: 30 lei 

Adresă: Str. Făinari Nr. 17D, Sector 2, București, Bucharest 

Rezervările se fac pe pagina de Facebook: Teatrul Arte dell’Anima, la nr. de tel.: 

0733060033 sau prin e-mail: teatru@artedellanima.ro.  

 

*Biletele sunt disponibile în rețeaua MyStage aici: 

https://www.mystage.ro/spectacole/frumoasa-calatorie-a-ursilor-panda-povestita-de-un-

saxofonist-care-avea-o-iubita-la-frankfurt-866/  și la Casa de Bilete a Teatrului Arte 

dell’Anima.  

„Lettice & Lovage” – premieră în București la Teatrul Arte dell’Anima 

 

Teatrul Arte dell’Anima vă așteaptă la cea mai nouă producție a sa, spectacolul 

„Lettice & Lovage” de Peter Shaffer, traducere de Crina Lință, regia Geanina 

Hergheligiu în datele de 8, 14, 20 și 21 decembrie, de la orele 19:30. O comedie verbală, 

ierbală, dar nu și letală cu Crina Lință, Ioana Pavelescu și Silviu Biriș.  
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„Lettice & Lovage” este o savuroasă comedie satirică, scrisă în 1987, special pentru 

actrița Maggie Smith și spune, într-un stil plin de umor fin și nuanțat, British, povestea 

întâlnirii dintre Lettice Douffet (o femeie pasionată de istorie, teatru și bucătărie 

elisabetană), ghid turistic la Conacul Fustian, conac bântuit (în opinia ei) și Charlotte 

(Lotte) Schoen, aparent rigidul reprezentant al Consiliului Conservării și Protejării 

Obiectivelor Istorice ale Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. 

Ca în fiecare loc de muncă, Lettice decide să urmeze „regula celor trei Î”, regulă 

moștenită de la mama ei, imaginând fapte grandioase petrecute pe Marea Scară a Conacului. 

Lotte o concediază, dar are revelația întâlnirii unui om „spectaculos”, pe care, săptămâni mai 

târziu, simte nevoia sa îl caute. Lotte îi va împărtăși acesteia faptul că a moștenit de la tatăl ei 

(proprietarul Editurii Perseus), „ochii” pentru frumos, pentru construcțiile cu arhitectură 

splendidă, care dau identitate. 

Cele două petrec tot mai mult timp împreună, reînviind scene din istorie și, inevitabil, 

se produce un accident, care conduce la un proces public. Cel mai intrigat de toate 

întâmplările ciudate care declanșează accidentul este avocatul Bardolph, un profesionist 

prins fără voia sa în mrejele imaginației actriței Lettice Douffet. 

Ce au în comun Lettice Douffet, Charlotte Schoen și Maria Stuart, regina Scoției 

rămâne să descoperim împreună în datele de 8, 14, 20 și 21 decembrie, începând cu orele 

19:30 la Teatrul Arte dell’Anima din strada Făinari, nr. 17D!  

Distribuția: Lettice Douffet – Crina Lință 

Charlotte/ (Lotte) Schoen – Ioana Pavelescu 

Țâfnosul /Framer/Jim Mackintosh/ Mr. Bardolph – Silviu Biriș 

Regie: Geanina Hergheligiu 

Pictură décor: Alina Mavru 

Sound&light: Alex Bibere 

Durata: 1h 45’ 

Preț bilet: 40 lei 

Adresă: Str. Făinari Nr. 17D, Sector 2, București, Bucharest 

Rezervările se fac pe pagina de Facebook: Teatrul Arte dell’Anima, la nr. de tel.: 

0733060033 sau prin e-mail: teatru@artedellanima.ro.  

 

Biletele sunt disponibile în rețeaua mySTAGE aici: 

https://www.mystage.ro/spectacole/lettice-lovage-895/  și la Casa de Bilete a Teatrului 

Arte dell’Anima. 
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„Treapta a noua” la Teatrul Arte dell’Anima 

 

Teatrul Arte dell’Anima vă invită la spectacolul Treapta a noua, luni, 18 

decembrie, de la orele 19:00 la sediul nostru din strada Făinari, nr. 17D! 

Piesa lui Tom Ziegler, „Treapta a noua“, este povestea unei femei – Joanna McNeil - 

care s-a tratat în tot acest timp de alcoolism și care încearcă acum, cu ajutorul prietenei sale, 

Eleanor Houser, să repare răul pe care l-a făcut familiei sale din cauza dependeței de alcool. 

Acțiunea se desfășoară în ziua în care Melissa Wright, fiica sa de 16 ani, vine în vizită la 

mama sa, prima oară după abandon. De-a lungul celor câteva încercări de a-și recupera 

simpatia fetei, Joanna mai are parte și de câteva surprize, fie ele plăcute sau neplăcute, 

culminând cu apariția lui Tracy – o toxicomană adolescentă, ce vede în Joanna mama pe care 

ea nu a avut-o niciodată. Suspans, emoții, trăire și curaj, toate acestea într-un spectacol de o 

oră și jumătate.  

„Spectacolul este captivant, are schimbări bruște de ritm care țin spectatorul conectat 

la acțiune, la replicile personajelor, iar actrițele săvârșesc cu talent și dedicare un adevărat act 

teatral plin de viată și emoție, în care umorul și dramatismul se succed cu repeziciune…la fel 

ca pe treptele vieții” spun criticii. Vă invităm, cu mic, cu mare, să ne contraziceți, dacă puteți. 

Pentru mai multe detalii și informații vizitați site-ul nostru www.artedellanima.ro și 

pagina noastră de Facebook: Teatrul Arte dell’Anima.  

Melissa: Roxana Văduva 

Joanna: Carla Mihai 

Tracy: Andreea Mera 

Eleanor: Corina Bunghez 

Clasă coordonată de prof. univ. dr.: Adrian Titieni 

Proiect coordonat de lect. univ. dr.: Mihaela Bețiu 

Scenografie si costume: drd. Mihaela Popescu 

Coord. prof. univ. dr. Ștefania Cenean 

Durată: 1h 30’ 

 

Preț bilet: 30 lei 

Adresă: Str. Făinari Nr. 17D, Sector 2, București, Bucharest 

Rezervările se fac pe pagina de Facebook: Teatrul Arte dell’Anima, la nr. de tel.: 

0733060033 sau prin e-mail: teatru@artedellanima.ro.  

 

*Biletele sunt disponibile în rețeaua MyStage aici: 

https://www.mystage.ro/spectacole/treapta-a-noua-869?af=41 și la Casa de Bilete a 

Teatrului Arte dell’Anima.  
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„O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale la Teatrul Arte dell’Anima 

 

Teatrul Arte dell’Anima vă invită în data de 22 decembrie, orele 19:00, la 

spectacolul „O noapte furtunoasă” în regia lui Florin Liță. Distribuția este formată din: 

Alexandru Banciu (Jupân Dumitrache sau Titircă Inimă-Rea), Adrian Piciorea (Nae 

Ipingescu), Mircea Alexandru Băluță (Chiriac Sotirescu), Vlad Lință (Spiridon Ionescu), 

Voicu Aaniței (Rică Venturiano), Vlad Brumaru (Ghiță Țircădău), Bianca Cuculici 

(Veta Dumitrache), Ana Crețu (Zița Venturiano). Scenografia este semnată de Ioana 

Colceag. 

Un spectacol exploziv, cu multe întorsături de situație, ce te va ține cu sufletul la gură 

până la final. O lume a mahalalei unde politica se amestecă cu pasiunea, iubirea cu 

moralitatea și modul de viață este unul impulsiv. Personajele însuflețite atât de bine de acești 

tineri actori trăiesc intens și nu se gândesc prea mult la consecințe. 

O comedie ce nu moare niciodată și rămâne de actualitate indiferent de epocă,  „O 

noapte furtunoasă” îi introduce pe spectatori direct în lumea lui Caragiale chiar de la intrarea 

în teatru, făcându-te în fiecare secundă să te întrebi ce mai urmează.  

 

Distribuție: Alexandru Banciu, Adrian Piciorea, Mircea-Alexandru Băluță, Vlad Lință, 

Voicu Aaniței, Vlad Brumaru, Bianca Cuculici, Ana Crețu 

Producție: Teatrul Arte dell'Anima 

Regie: Florin Liță 

Scenografie: Ioana Colceag 

 

Preț: 35 lei  

Durată: 1h 20 

 

Adresă: Str. Făinari Nr. 17D, Sector 2, București, Bucharest 

Rezervările se fac pe pagina de Facebook: Teatrul Arte dell’Anima, la nr. de tel.: 

0733060033 sau prin e-mail: teatru@artedellanima.ro.  

Biletele sunt disponibile în rețeaua mySTAGE aici: https://www.mystage.ro/spectacole/o-

noapte-furtunoasa-870?af=41 și la Casa de Bilete a Teatrului Arte dell’Anima. 
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