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Searching for the Romanian comedy 

C

înflorit serile dedicate stand-up comedy
sitcom

subiect de comedie.

din 

Cine mai scrie comedie 

sitcom românesc
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Ispita Cioran

forma

format clasic; locull

imaginarul cioranian; structura

Cristina MODREANU
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un Homer modern

Sibiu 2011 – 
When theater makes the world move

Cioran’s 
Temptation Homage to 
Chagall

abstracte ce dau din nou citate din Ispita Cioran

documentare. 
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(= 

sale frumoase.

continuu un teritoriu liminal, aflat la 

realitatea.



Omagiu lui 
Chagall / 

Omagiu 
lui Chagall
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al 

épater 
les bourgeois

Confronting Silence – nu e 

slow motion

butoh

casual

breakdance la 
balet. 

pictate, mulaje de ghips, sperietori, mecanisme secrete, mimesis 

uncanny, de unheimlich în termeni freudieni, 

Omagiu lui Chagall 

asculta  Dar 



consacrat de secolul XX –, teatrul 

8

Faust, Metamorfoze Lulu

Cu Miriam W

backround, în care 

Furtuna

. Pe traseul 

underground



PROMO
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FDR

egal cu suma tuturor celorlate 

. Mai 

atare. 

Eugenia Anca ROTESCU

sine ancorarea demersului în 

Opinia 

Metoda

Metoda

subalterni, iubite, secretare etc.
 o 

 sorgintea de 

. 

Cross section FEST – FDR 

notable Romanian and foreign 

Public Opinion and The Method, 
A stormy night, Pal 

Twins 
and Switch Slices, 
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ieftine. 

Twins
Switch

gemelare (Twins

încadrate la FDR

 

crescendo urmat de un moment în 

actor. 

intermediul textului Felii, 

în ansamblul lui. 

mady-
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Mirella NEDELCU-
PATUREAU

toate formele de teatru documentar,

il 
, cu 

formele sale monologale, unde sunt

, sau de 
Capete 

înfierbântate



From write-boys-as-long-as-you-keep-writing.com 
to Internet, my love

,  by 

responsibility, and 9 degrees in Paris

În aer, ce a 

Declar pe propria 

9 grade la 
Paris

mod firesc absorbit de ceea ce se 

13
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Eugenia Anca ROTESCU

contaminat de actualitate. 

genul textului. 

crescendo, cu acumularea 

Foray through the Hungarian theater 
in the region

The Banquet 
As you 

like it
The origin of species 

Nora

, 

constituie 

 de 

Béres Márta



 
Ciprian MARINESCU

AUTORENTHEATERAGE
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Autorentheatertage 2011 at the Deutsches Theater Berlin: 
the festival that turns the playwright into a star

F



 

cut

Tinerii autori germani ajung pe 

umor ager.

AUTORENTHEATERAGE
16
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INTERVIU

INTERVIEWMihaela Sîrbu, president of Theater 
without Borders “An actor’s education is 
not finished at graduation”

F

The Shape of Things



INTERVIU
INTERVIEW18

De unde au venit primii bani 

alt ban. 

the hard way

trimiteam din nou. Pe atunci 

de scris, nu la calculator. Primul 

fost direct un Mac.

din America. 

 

lucruri noi.

teatrul de stat.

 
,

 sau



(în circuit cu alte 

sau 

 nu a 

Iulia POPOVICI

 

întîlnirile de tatonare a temei 

modelului oferit de Fabrica de 

de la Recom, 

 

subRahova Culture House. And 
Common Space

EVENIMENT
19



CRONICA

Noaptea 

 

A new lost letter

D
A lost letter at 

sertar, o cutie cu dulciuri din care 

acum, în afara unei game deloc 

20

Liviu ORNEA



CRONICA
21

Scrisorii

PROMO



CRONICA
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Irina BUDEANU

oameni din adormire, din 

Absolut

firescului.



CRONICA
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Eugenia Anca 
ROTESCU

 cu Don Carlos

sunt etalate orori teribile care 

simbolic, o luntre asemenea celui a 

 

The contemporaneity of 
Don Carlos

Don Carlos directed by Alexander 

mare subtilitate, aduce textul în 



CRONICA
Radu Penciulescu’s Macbeth, 
a lesson in theatrical honesty

R Macbeth 

Macbeth, 

Macbeth

lucru bun. 

ultracunoscut. Abordarea este 

lor statui. De aceea, cei mai naturali 

Cristina MODREANU

un rucsac sau alt element de 

Acest Macbeth  care, 

Regele Lear
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New path in animation theater 

Andersen, director Radu Dinulescu combines 

CRONICA
25

Eugenia Anca ROTESCU



CRONICA
26

After all

After All

After All

The other as labyrinth 

After 
All, 

After All

about 
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CORPUL

EVACUAT.
Un dosar de Mihaela MICHAILOVUn dosar de Mihaela MICHAILOVLOV

Evacuated Body. Zero Space
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DANS

comunitate de locuire. 

discurs în care o comunitate se 

care alege o strategie de 

cultura 
la zi

culturii contemporane, a culturii 
prompte

la actualitate.

 a unor 

în sensul 

mereu începutului

accentuat ideologia cotidianului, identitatea unei estetici a gestului 
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DANS

fost 

Exhausting Dance

elipsei unei 
constante

.

nu mai recurge la 
a 

What to 

Maska

Proiectul a stat sub semnul 

contradictorii, ale celor care au 

 



copy – paste, ci un 

 

trecutul din prezent

strategiile de posibilitate

fill in the blanks, o 

30
DANS



 a unui 

, de felul în care 

, 

tot ceea ce este considerat, la un 

doar cunoscînd foarte bine tot ceea 

nou numai atunci cînd nu este nou 

.

care fiecare dansator, fiecare 

Dans extenuant

31
DANS

PROMO



32
DAD NS
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DANS

nemuritorrr

modernismului dansului 
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DANS

Statului

nemuritori.este o întrebare.
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physical sensation is much more powerful than any intellectual 

Cristina MODREANU

încurca.

"Pina" în 3D - Dance, 

recently deceased dancer and 

beautiful images of dancing bodies 

*Filmul ”Pina” semnat de Wim 



Schaubühne

jocurile 
de putere

tremure. 

*

Othello

inflexiune în glasul lui. Poate asta e 

*

Demonii, de Lars 
Cui i-e 

infern domestic

*

Hedda Gabler

*

o carte (Jurnalul

Berlin Journal

Othello,  Hedda Gabler and The 
Demons
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Flautul Fermecat

Flautul fermecat nu are deloc 

Când apare 
muzica

The Magic Flute in Peter Brook’s version

M The Magic Flute

37

Cristina MODREANU

 
”A trata academic 

opere”. 



In Prague, through 
the scenographic and 
architectural labyrinth 

Prague Quadrennial of Performance 

master builder Manole.

38

domeniu. Anul acesta , noi 

Design and Space, w  

flamenco
mules frites

fotografii cu elemente de costum 

de la 

Oz

foarte aerisit

happening

ierbar

  a fost ales mitul 

, cu sunete 

transporta

 

Irina IONESCU
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ESEU

Othello cu 

tridimensionalitatea, sensul dinamic 

Ada LUPU

artistice deosebite.



40
ESEU

teatrului modern.

actorului.

abordare naturaliste.

din Trei surori

adulat.

fondatori.

 

 
, Trei surori de A.P. 

.

. 

Trei surori

.

Orbii, 

, .  
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ESEU

. 

final. 

noi.

Moartea lui Tintagiles a lui Maurice 

cercetarea unui nou mod de lucru.

.

Fragment din teza de doctorat 

a memoriei

Vsevolod Meyerhold – personal destiny, theatrical destiny 

A
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ESEU

Dragan KLAIC

Sterijino pozorje

în noiembrie la Leeds, în Marea 

crearea unei metodologii 

trasee sau coridoare culturale. 



ESEU
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know-how

de la 

The Cable 
Factory

Borderland 
Foundation, 

Culture shapes the contemporary city. 
A recipe for urban cultural development

D
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Mecca a turismului. Proiectul lor 

 
 

în cadrul ei.

securitate

 

 
 

 



Acccesul la realitate: 

Alina NELEGA

P

45
REACTII

desigur, teatrul.

Oxigen

Oxigen

, sunt 

un sens, mimesis

secretul catharsis

este format din membri ai 



la 

lor metode de lucru. a

cortina sa grea de catifea.

NINSORILE

Mirella NEDELCU-PATUREAU

este scris cu o 

memoriei

46



NINSORILE

2

Turandot

de

Trei surori în i

go-between între 

Pintilie, Bricabrac, Humanitas, 

citat în întregime, semnat de George 

ThThThe e e SeSeSeagagagululull,l,l, wwwououounddndedee  
bibibirdrdrd,,, swswsweeeeeettt bibibirdrdrd of 

gg

memememomomoryryry

AAA ThThThe e e SeSeSeagagagululullll

The Seagull, all 

For Mirella Patureau, The Seagull

47
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NINSORILE

Azilul de noapte

 sau
zori

de Leonida 

lui Pintilie de la 

ille tempore, în aceea langurosul , Katie 

arké

lume ...



Premiile TONY -Premiile TONY - 

The TONY Awards – a tonic on Broadway’s wrinkled face

War 
Horse War Horsee

Good Peoplee
satirical musical The Book of Mormon 

49

War Horse

Good Peoplee
Rabbit Holee

Good People

Bengal Tiger at the Baghdad Zoo 

Jerusalem

War Horse

The Book of Mormon,

aceasta în Africa. Contrastul dintre

Arta God of Carnage
(transformat în film anul acesta de 

Fella
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,

After decades and many continents

Phantom of the 
Opera 

familie ca un roman sau film de lung 

construitt

incendiarrr

w w

The Lion King We

industriei culturale britanice.



9 degrees in Paris

story of 9 degrees in Paris 

.

51

er KEREKPete

tre realitatea dedublarea ei înt



dar teatrul o face altfel. La teatru 

realitatea, în teatru lucrurile nu 

mai mult sunet, cerea, cu alte 

exterioare, ea în casa familiei, cu alte 

femeia dincolo sau în afara familiei, 

exterior în interior. 

52

text. 



David SCHWARTZ

53

Fiecare om are una sau mai multe 

Vârsta4

Proiectul Vârsta4

 

 

F
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Regim care, cu toate ororile lui, a 

PROMO

Vârsta4

Vârsta4 

*
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The Art of 

Lost, ai 

– care a însemnat
Star 

WarsW Mad 
MenM

*

Exhausting Dance. Performance and the 
Politics of Movement

C

in dance. 

The Art of Immersion

The Art of 
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Praga.

George Löwendal – un aristocrat în luminile 
rampei



Noi nu închidem
Stagiunea !
N-ai plecat în concediu?

Nicio problemă!
Te aşteptăm toată vara la Godot Cafe-Teatru

cu spectacole de teatru, improvizaţie, concerte şi multe altele !



Clădirea Art Deco de pe strada Batişte nr.14 adăposteşte una dintre cele 
mai frumoase săli de spectacole din Bucureşti. Construită în 1934, sala 
ArCuB a reintrat în circuitul artistic al capitalei la sfârşitul anului trecut, 
după un proces de modernizare, ca sală de spectacole cu un repertoriu 
permanent, ce include piese de teatru, dans, concerte de jazz și muzică 
clasică.

Biletele se pot rezerva pe www.arcub.ro și pot fi ridicate de la sediul  
ArCuB din str. Batişte nr. 14. www.arcub.ro

O lume pe dos 
“Preludiu şi Liebestod”  
de Terrence McNally
“Problema”  
de A.R. Gurney Jr. 
“Naomi în camera de zi”  
de Christopher Durang
Regia: Iarina Demian
Decor: Ramona Macarie
Costume: Angelica Dumitrescu

Comedie pe întuneric  
de Peter Shaffer
Regia: Cristian Dumitru
Scenografia:  
Raluca Ştefan Negoescu.

Două poveşti de amor
“Ursul” și “Cerere în căsătorie“   

de A. P. Cehov
Regia: Mircea Cornişteanu

Scenografia: Bogdan Spătaru

Spectacole de teatru la sala ArCuB

Comedie pe întuneric  
de Peter Shaffer
Regia: Cristian Dumitru
Scenografia:  
Raluca Ştefan Negoescu.


