
 Luni, 24 noiembrie 

ora 19.00 - Sala Mare - Acasă, în miezul verii de Tracz Letts, regia Claudiu Goga - Teatrul Naţional „Vasile 

Alecsandri”, Iaşi 

Comedia neagră care are în prim-plan o  familie disfuncţională din Oklahoma. Spectacolul îşi trage rădăcinile 

dintr-un text cu profunde tuşe dramatice. Rând pe rând, autorul, Tracy Letts, câştigător al Premiului Pulitzer şi 

a cinci Premii Tony pentru această piesă, în 2008, aduce sub microscopul sincerităţii brutale şi al cinismului 

relaţia soţ-soţie măcinată de vicii şi de frustrări, relaţia mamă-copil preferat şi relaţia mamă-ceilalţi copii, relaţia 

soră-soră, relaţia mamă-noră şi mamă-ginere şi ramificaţiile care se nasc din aceste relaţii. 

 Marţi, 25 noiembrie 

ora 19.00 - Sala Mare - Un pic prea intim de Rajiv Joseph, regia Cristi Juncu* - Teatrul „Nottara”, Bucureşti 

Un pic prea intim – o piesă cu „un ceva care te face să nu te poţi uita în altă parte” (conform New York Times) 

– este o comedie despre prietenie şi dorinţă carnală, ca şi despre felul în care cele două nu pot fi asociate. 

Tom Greene, eroul din Un pic prea intim, este un tip normal care are „trei probleme” foarte mari. Într-un 

puseu de performanţă erotică, dublat de o promiscuitate fără precedent (pentru el), Tom a reuşit să lase 

însărcinate trei femei, în decurs de o săptămână: iubita „oficială”, vecina de alături – o femeie căsătorită, la 

patruzeci şi ceva de ani – şi studenta lui, de optsprezece ani. 

În textul de un comic tăios al dramaturgului Rajiv Joseph, sunt aduse în lumină toate succesele şi eşecurile din 

viaţa lui Tom; pe măsură ce femeile se întâlnesc şi îşi dau seama de ceea ce s-a întâmplat, Tom realizează că 

existenţa lui a luat-o razna şi că are doar puţin timp la dispoziţie ca să o asambleze la loc. 

 Miercuri, 26 noiembrie 

ora ora 19.00 - Sala Mare - Bârfe, zvonuri şi minciunide Neil Simon, regia Ion Caramitru - Teatrul 

Naţional Bucureşti 

O întâmplare bizară se petrece în casa viceprimarului din New York, chiar la aniversarea căsătoriei. Crimă? 

Tentativă de sinucidere? Sau, şi una şi cealaltă? Misterul trebuie elucidate pe loc de către invitaţii la petrecere, 

orice scurgere de informaţie le-ar pune în pericol cariera. 

Suntem martorii unei situaţii atât de grave, încât suspansul se aplifică, spaima devine comică, umorul erupe. 

Cu o acţiune construită în stilul filmelor poliţiste, dar în ritm de comedie, piesa lui Neil Simon, celebrul scenarist 

şi dramaturg American, pare desprinsă din realitatea imediată. Dacă vă sună cunoscută ştirea că “un personaj” 

a încercat să se sinucidă, iar glonţul doar i-a atins urechea, este o simplă coincidenţă…Orice asemănare cu 

personaje din viaţa reală este pur întâmplătoare. 

 



 Joi, 27 noiembrie 

ora 17.00 - Sala Studio / American Buffalo deDavid Mamet, regia Vlad Massaci - Teatrul „Sică 

Alexandrescu”, Braşov 

ora 20.00 - Sala Mare / Păi... despre ce vorbim noi aici, domnule? de Cătălin Ştefănescu, adaptare 

după romanul Moromeţii de Marin Preda, regia Alexandru Dabija - Teatrul ACT, Bucureşti 

 Vineri, 28noiembrie 

17.00/ Sala Studio / Olenkade Vasili Sigarev, regia Sânziana Stoican - Teatrul „Sică Alexandrescu”, 

Braşov 

20.00/ Sala Mare / Acasă la tata de Mimi Brǎnescu, regia Vlad Massaci - Teatrul de Comedie, Bucureşti 

 Sâmbătă, 29noiembrie 

17.00/ Sala Studio / Povestiri alese de Donald Margulies, regia Vlad Zamfirescu - Teatrul „Sică 

Alexandrescu”, Braşov 

20.00 / Sala Mare / Tom şi Jerry de Rick Cleveland, regia Florin Piersic jr. - Teatrul Tineretului Metropolis 

 Duminica, 30 noiembrie 

19.00 / Sala Mare / Festivitatea de Premiere -  Sânziana şi Pepelea de Vasile Alecsandri, regia 

Alexandru Dabija - Teatrul Naţional Cluj-Napoca 

*Menţionăm că acest spectacol este nerecomandat copiilor sub 14 ani. 

 


