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Subiect: COMUNICAT DE PRESĂ Teatrul „Nottara” găzduieşte a cincea 

ediţie a Festivalului de Teatru pentru Deţinuţi, MultiArt 

Data emiterii comunicatului: 18 noiembrie 2013 

 

1. Adevarul – Data: 19.11.2013  

https://adevarul.ro/cultura/teatru/Incepe-cea-de-a-cincea-editie-festivalului-teatru-

detinuti-1_528b2675c7b855ff56118864/index.html  

 

https://adevarul.ro/cultura/teatru/Incepe-cea-de-a-cincea-editie-festivalului-teatru-detinuti-1_528b2675c7b855ff56118864/index.html
https://adevarul.ro/cultura/teatru/Incepe-cea-de-a-cincea-editie-festivalului-teatru-detinuti-1_528b2675c7b855ff56118864/index.html
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2. Libertatea – Data: 18.11.2013 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/detinuti-romani-la-teatru-nottara-multiart-

471974.html  

DEŢINUŢII ROMÂNI fac ceva UNIC ÎN EUROPA. Vii să-i vezi? 

ARTICOL POSTAT DE: Delia Chilianu  

POSTAT: 18 Noiembrie 2013, Ora 17:45 

Un eveniment unic în spaţiul european va avea loc mâine şi miercuri la Teatrul Nottara din 

Bucureşti. Puşcăriaşii urcă pe scenă. Vor fi actori în şase piese în cadrul Festivalul de 

Teatru pentru Deţinuţi, MultiArt.  

  

Cea de-a cincea ediţie a Festivalului de Teatru pentru Deţinuţi, MultiArt va avea loc în sala 

„Horia Lovinescu" a teatrului Nottara. Mâine şi miercuri, începând cu ora 18.00, vor fi 

prezentate câte trei spectacole, fie adaptări ale unor piese din literatura universală, fie montări 

speciale pentru acest eveniment. Distribuţia tuturor spectacolelor este formată din deţinuţii 

penitenciarelor implicate în proiect. Accesul la cele şase specacole este gratuit.  

Evenimentul este organizat de Direcţia de Reintegrare Socială din cadrul Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, cu sprijinul Biroului Relaţii Publice şi Mass-Media şi cu contribuţia 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/detinuti-romani-la-teatru-nottara-multiart-471974.html
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/detinuti-romani-la-teatru-nottara-multiart-471974.html
http://static2.libertatea.ro/typo3temp/pics/multiart_01_af5b9065c1.jpg
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tuturor reprezentanţilor penitenciarelor implicate în program: Arad, Coldea, Baia Mare, Brăila, 

Jilava, Rahova.  
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3. Ziarul Metropolis – Data: 19.11.2013 

http://www.ziarulmetropolis.ro/multiart-festival-de-teatru-pentru-detinuti-la-

teatrul-nottara/  

MultiArt – Festival de Teatru pentru Deţinuţi la Teatrul Nottara 

 de Andrada Văsii  

Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi, MultiArt a început pe 19 noiembrie şi continuă astăzi în 

sala „Horia Lovinescu“ a teatrului „Nottara”. Evenimentul, unic în spaţiul european, este 

organizat de Direcţia de Reintegrare Socială din cadrul Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, cu sprijinul Biroului Relaţii Publice şi Mass-Media şi cu contribuţia tuturor 

reprezentanţilor penitenciarelor implicate în program: Arad, Coldea, Baia Mare, Brăila, Jilava, 

Rahova. În aceste două zile, începând cu ora 18.00, vor fi prezentate câte trei spectacole, fie 

adaptări ale unor piese din literatura universală, fie montări speciale pentru acest eveniment. 

Distribuţia tuturor spectacolelor este formată din deţinuţii penitenciarelor implicate în proiect. 

Accesul la cele şase specacole este gratuit.  

Astăzi vor avea loc spectacolele: „Alchimia“, „Confesiuni’’ şi „Macbeth’’. Festivalul MultiArt s-a 

deschis cu vernisajul expoziţiei de obiecte decorative confecţionate de deţinuţii Penitenciarelor 

Rahova Bucureşti şi Jilava Bucureşti, care are loc în foaierul Teatrului „Nottara”. Banii obţinuţi 

din vânzarea obiectelor vor fi redirecţionaţi pentru activităţi de reintegrare socială desfăşurate 

în cele două unităţi. Toţi deţinuţii care participă la acest festival vor fi recompensaţi cu o 

diplomă de participare, din partea echipei de management a penitenciarelor implicate. 

 Foto credit: Teatrul Nottara, festivalul MultiArt. 

  

http://www.ziarulmetropolis.ro/multiart-festival-de-teatru-pentru-detinuti-la-teatrul-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/multiart-festival-de-teatru-pentru-detinuti-la-teatrul-nottara/
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4. Noguvernamental.org – Data: 19.11.2013  

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teatrul-nottara-gazduieste-cincea-

editie-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti/  

Teatrul „Nottara” gazduieste a cincea editie a Festivalului de 

Teatru pentru Detinuti 

Postat la 19 November 2013. 

 

Festivalul de Teatru pentru Detinuti, MultiArt se desfasoara in zilele de 19 si 20 noiembrie 

2013, in sala „Horia Lovinescu” a teatrului „Nottara”. 

Evenimentul, unic in spatiul european, este organizat de Directia de Reintegrare Sociala din 

cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu sprijinul Biroului Relatii Publice si Mass-

Media si cu contributia tuturor reprezentantilor penitenciarelor implicate in program: Arad, 

Coldea, Baia Mare, Braila, Jilava, Rahova. 

In cele doua zile, incepand cu ora 18.00, vor fi prezentate cate trei spectacole, fie adaptari ale 

unor piese din literatura universala, fie montari speciale pentru acest eveniment. Distributia 

tuturor spectacolelor este formata din detinutii penitenciarelor implicate in proiect. Accesul la 

cele sase specacole este gratuit. 

Festivalul se deschide pe 19 noiembrie, la ora 17.00, cu vernisajul expozitiei de obiecte 

decorative confectionate de detinutii Penitenciarelor Rahova Bucuresti si Jilava Bucuresti, care 

va avea loc in foierul Teatrului „Nottara”. Banii obtinuti din vanzarea obiectelor vor fi 

redirectionati pentru activitati de reintegrare sociala desfasurate in cele doua unitati. 

Toti detinutii care participa la acest festival vor fi recompensati cu o diploma de participare, din 

partea echipei de management a penitenciarelor implicate. (A.D.). 

  

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teatrul-nottara-gazduieste-cincea-editie-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teatrul-nottara-gazduieste-cincea-editie-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teatrul-nottara-gazduieste-cincea-editie-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teatrul-nottara-gazduieste-cincea-editie-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti/
http://www.nonguvernamental.org/wp-content/uploads/2013/11/foto-stire-nottara.png
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5. Evenimentul zilei – Data: 19.11.2013 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/gratis-la-teatru-incepe-al-v-lea-festival-unic-in-
europa-1068185.html  

UN FESTIVAL UNIC ÎN EUROPA începe LA BUCUREȘTI 

Autor:  Petrişor Cană 

Timp de două zile, Bucureștiul va fi gazda unui eveniment unic în Europa. Pentru al 
cincilea an la rând, în cadrul acestui eveniment, apreciat pe plan internațional, oameni 
aflați în dizgrația societății reușesc să scoată la iveală lucruri neștiute, din spatele 
gratiilor. 

 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor organizează cea de-a V-a ediţie a Festivalului 
de Teatru pentru Deţinuţi. Evenimentul se desfăşoară în perioada 19-20 noiembrie 
2013, la Teatrul Constantin Nottara – Bucureşti, instituţie teatrală parteneră care a 
găzduit toate ediţiile anterioare ale festivalului.  

Un eveniment apreciat de organismele internaționale - după cum a declarat pentru 
„Evenimentul zilei” Monica Pană, purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale a 
Penitenciarelor - Festivalul de Teatru pentru Deținuți are în distribuție numai persoane 
care ispășesc pedepse în diferite penitenciare din țară.  

Spectacolele vor debuta, mâine, începând cu ora 17.00. Înainte de primul spectacol, 
„Familia Adams”, va avea loc deschiderea și o expoziție cu realizări artistice ale 
deținuților.  

Anul acesta, piesele de teatru „Familia Adams”, „Fundaţia”, „Biloxi Blues”, „Alchimia”, 
„Confesiuni”, „Macbeth” sunt puse în scenă de penitenciarele Arad, Codlea, Baia Mare, 
Brăila, Jilava şi Rahova. Piesele au fost selecţionate dintr-un număr de 20 de piese de 
teatru şi vor fi interpretate de către 60 de deţinuţi – actori.  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/gratis-la-teatru-incepe-al-v-lea-festival-unic-in-europa-1068185.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/gratis-la-teatru-incepe-al-v-lea-festival-unic-in-europa-1068185.html
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,rgvtkuqt0ecpăBgxb0tq');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,rgvtkuqt0ecpăBgxb0tq');
http://www.evz.ro/typo3temp/pics/26061317_f99cf491d0.jpg
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„Festivalul de Teatru pentru Deținuți este un eveniment unic în Europa şi se constituie 
într-o amplă mişcare de reconsiderare a relaţiei penitenciarului cu societatea în 
procesul de reintegrare socială a foştilor deţinuţi.”, informează Administrația Națională a 
Penitenciarelor. 
 
Evenimentul, organizat şi coordonat de către Direcţia Reintegrare Socială din cadrul 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a beneficiat de susţinere financiară din 
partea Înfrăţirea Sfânta Xenia-Salonic şi Global Commercium Development.  

Festivitatea de deschidere a evenimentului va avea loc mâine. 
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6. Agerpres – Data: 18.11.2013 

 

Festival-teatru-deţinuţi 

 

Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi MultiArt - marţi şi miercuri, la Teatrul 

Nottara 

 

 

 Bucureşti, 18 nov /Agerpres/ - Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi MultiArt 

se desfăşoară în zilele de 19 şi 20 noiembrie 2013 în sala "Horia Lovinescu" a 

teatrului "Nottara", informează un comunicat al instituţiei de spectacole remis 

AGERPRES.  

 Evenimentul, unic în spaţiul european, este organizat de Direcţia de 

Reintegrare Socială din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu 

sprijinul Biroului Relaţii Publice şi Mass-Media şi cu contribuţia tuturor 

reprezentanţilor penitenciarelor implicate în program: Arad, Coldea, Baia Mare, 

Brăila, Jilava, Rahova. 

 În aceste două zile, începând cu ora 18,00, vor fi prezentate câte trei 

spectacole, fie adaptări ale unor piese din literatura universală, fie montări speciale 

pentru acest eveniment. Distribuţia tuturor spectacolelor este formată din deţinuţii 

penitenciarelor implicate în proiect. Accesul la cele şase spectacole este gratuit. 

 Festivalul se deschide pe 19 noiembrie, la ora 17,00, cu vernisajul expoziţiei 

de obiecte decorative confecţionate de deţinuţii Penitenciarelor Rahova Bucureşti 

şi Jilava Bucureşti, care va avea loc în foaierul Teatrului "Nottara". Banii obţinuţi 

din vânzarea obiectelor vor fi redirecţionaţi pentru activităţi de reintegrare socială 

desfăşurate în cele două unităţi. 

 Toţi deţinuţii care participă la acest festival vor fi recompensaţi cu o diplomă 

de participare, din partea echipei de management a penitenciarelor implicate. 

AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Mihai Simionescu) 
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7. Ziarul Ring – Data: 19.11.2013 
 

http://www.ziarulring.ro/stiri/eveniment/225000/Festival-de-teatru-pentru-detinuti  
 

 

 
  

http://www.ziarulring.ro/stiri/eveniment/225000/Festival-de-teatru-pentru-detinuti
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8. Jurnalul Naţional – Data: 19.11.2013 
 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/detinutii-joaca-teatru-la-nottara-655745.html 
 

 

Deţinuţii joacă teatru la “Nottara” 

Articol de:  
Publicat in: Teatru 
Publicat la date de: 19 Noi 2013 - 18:47 
 
Un festival mai puţin obişnuit se desfăşoară în Bucureşti: Festivalul de Teatru pentru 
Deţinuţi “MultiArt”. A început marţi seara la Teatrul Nottara şi se încheie miercuri, fiind 
prezentate în aceste două zile şase spectacole. Evenimentul, despre care se spune că 
este unic în spaţiul european, are loc în organizarea Direcţiei de Reintegrare Socială din 
cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, având contribuţia reprezentanţilor 
penitenciarelor implicate în acest program, cele din Arad, Coldea, Baia Mare, Brăila, 
Jilava, Rahova. 
 
Spectacolele reprezintă atât adaptări ale unor piese din dramaturgia universală, cât şi 
montări prilejuite de acest eveniment. Actorii tuturor spectacolelor sunt deţinuţi din 
penitenciarele enumerate. Accesul la reprezentaţii este gratuit. 
 
Programul cuprinde şi o expoziţie de obiecte decorative (expuse în foaierul Teatrului 
Nottara), confecţionate de deţinuţii penitenciarelor Rahova şi Jilava, iar banii obţinuţi din 
vânzarea acestora vor fi redirecţionaţi pentru activităţi de reintegrare socială 
desfăşurate în cele două unităţi. 
  

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/detinutii-joaca-teatru-la-nottara-655745.html
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9. Crainicul.ro – Data: 19.11.2013 

http://www.crainicul.ro/index.php/cincea-editie-festivalului-de-teatru-pentru-

detinuti-la-teatrul-nottara-

6525?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cincea-editie-

festivalului-de-teatru-pentru-detinuti-la-teatrul-nottara 

A cincea ediție a Festivalului de Teatru pentru Deținuți, la teatrul 

Nottara  

Administrația Națională a Penitenciarelor organizează cea de-a V-a ediție a Festivalului 

de Teatru pentru Deținuți. Evenimentul se desfășoară în perioada 19-20 noiembrie 

2013, la Teatrul Constantin Nottara — București, instituție teatrală parteneră care a 

găzduit cu generozitate toate edițiile anterioare ale festivalului. Piesele de teatru Familia 

Adams, Fundația, Biloxi Blues, Alchimia, Confesiuni, Macbeth — puse în scenă de 

penitenciarele Arad, Codlea, Baia Mare, Brăila, Jilava și Rahova — au fost selecționate 

dintr-un număr de 20 de piese de teatru și vor fi interpretate de către 60 de deținuți — 

actori. Festivalul de Teatru pentru Deținuți este un eveniment unic în Europa și se 

constituie într-o amplă mișcare de reconsiderare a relației penitenciarului cu societatea 

în procesul de reintegrare socială a foștilor deținuți. Evenimentul, organizat și coordonat 

de către Direcția Reintegrare Socială din cadrul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, a beneficiat de susținere financiară din partea Înfrățirea Sfânta Xenia-

Salonic și Global Commercium Development.  

 

http://www.crainicul.ro/index.php/cincea-editie-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti-la-teatrul-nottara-6525?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cincea-editie-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti-la-teatrul-nottara
http://www.crainicul.ro/index.php/cincea-editie-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti-la-teatrul-nottara-6525?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cincea-editie-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti-la-teatrul-nottara
http://www.crainicul.ro/index.php/cincea-editie-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti-la-teatrul-nottara-6525?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cincea-editie-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti-la-teatrul-nottara
http://www.crainicul.ro/index.php/cincea-editie-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti-la-teatrul-nottara-6525?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cincea-editie-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti-la-teatrul-nottara
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10. Romanticu.org – Data: 20.11.2013 

http://romanticu.org/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-editia-a-v-a-la-teatrul-

constantin-nottara/  

Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi – Ediţia 

a V-a la Teatrul Constantin Nottara 

 

         Administraţia Naţională a Penitenciarelor organizează cea de-a V-a ediţie a Festivalului de 

Teatru pentru Deţinuţi. Evenimentul se desfăşoară în perioada 19-20 noiembrie 2013, la Teatrul 

Constantin Nottara – Bucureşti, instituţie teatrală parteneră care a găzduit cu generozitate  toate 

ediţiile anterioare ale festivalului. 

         In acest context  în data de 19.11.2013 , începând cu orele 19.00,  trupa de teatru  a 

Penitenciarului Codlea  compusă din noua persoane private de libertate clasificate în regim 

deschis si semideschis , a oferit  reprezentaţia  piesei ,, Fundaţia “de Buero Vallejo. 

          Este a cincea piesă de teatru pusă în scenă sub îndrumarea domnului Gabriel Costea, actor 

la Teatrul „Sică Alexandrescu” din Braşov, după piesele „Colonelul şi păsările “de Hristo Boicev 

în 2009 ,  „Ciclopul” de Euripide în 2010 , „Soldatul Svejk” de Jaroslaw Hasek în 2011 şi ,, D 

ale Caragialelui” în 2012. 

          Piesele de teatru Familia Adams, Fundaţia, Biloxi Blues, Alchimia, Confesiuni, Macbeth – 

puse în scenă de penitenciarele Arad, Codlea, Baia Mare, Brăila, Jilava şi Rahova – au fost 

selecţionate dintr-un număr de 20 de piese de teatru şi vor fi interpretate de către 60 de  deţinuţi – 

actori. 

http://romanticu.org/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-editia-a-v-a-la-teatrul-constantin-nottara/
http://romanticu.org/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-editia-a-v-a-la-teatrul-constantin-nottara/
http://romanticu.org/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-editia-a-v-a-la-teatrul-constantin-nottara/notara/
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          Festivalul de Teatru pentru Deținuți este un eveniment unic în Europa şi se constituie într-

o amplă mişcare de reconsiderare a relaţiei penitenciarului cu societatea în procesul de 

reintegrare socială a foştilor deţinuţi. 

          Evenimentul, organizat şi coordonat de către Direcţia Reintegrare Socială din cadrul 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a beneficiat de susţinere financiară din partea 

Înfrăţirea Sfânta Xenia-Salonic şi Global Commercium Development. 
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11. Juridice.ro – Data: 15.11.2013 

http://www.juridice.ro/291638/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-bucuresti-19-20-
noiembrie-2013.html  

 

  

http://www.juridice.ro/291638/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-bucuresti-19-20-noiembrie-2013.html
http://www.juridice.ro/291638/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-bucuresti-19-20-noiembrie-2013.html
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12. Blog Emil Calinescu – Data: 20.11.2013  

http://emilcalinescu.eu/detinutii-joaca-teatru-la-nottara/  

Asadar, este un ditamai Festivalul de teatru pentru detinuti, in care detinutii din 
mai multe penitenciare pun in scena cateva piese de teatru. Festivalul cica nu ar fi la 
prima editie (ar fi a V-a editie), din pacate este prima oara cand aflu ca exista asa ceva in 
Romania.  

Pe langa piesele de teatru, a mai fost si o expozitie cu vanzare a unor obiecte de 
decoratiune confectionate de detinuti. Banii obtinuti din vanzarea acelor obiecte se vor 
duce catre reintegrarea sociala a detinutilor (deci nu-i vor primi ei direct). 

Festivalul de teatru pentru detinuti dureaza 2 zile (ieri si azi), in fiecare zi urmand 
a fi puse in scena 2-3 piese (ori adaptari ale unor piese consacrate, ori piese facute 
special pentru eveniment). Ieri am vazut doar 2 piese (m-am grabit sa vad meciul, mai 
bine stateam s-o vad si pe cea de-a treia), dupa cum urmeaza: 

1. Familia Addams, o adaptare a celebrei comedii negre. Mi-am readus aminte cu 
placere de Familia Addams si simpaticele personaje d-acolo. Singurul regret a fost ca nu 
era celebrul The thing, mana aia care se tot plimba. Altfel, piesa foarte bine pusa in 
scena. 

2. Fundatia este o piesa pusa in scena special pentru acest eveniment. Actiunea are loc 
intr-o … inchisoare, actorii vrand sa isi faca cunoscute problemele. Daca prima a fost 
comedie si a adus zambetul pe buze, a doua a fost o drama care mai mult ne-a pus pe 
ganduri. Ce-i drept, si aceasta a fost foarte bine pusa in scena. 

Astazi mai sunt alte 2 piese: Alchimia (incepand cu ora 18) si Confesiuni. 

Despre organizare si despre festivalul in sine, pe scurt: 

1. A fost facut un film, Caesar trebuie sa moara, pe tema asta (e italienesc). Detinutii de 
la o inchisoare din Italia urmau sa puna in scena aceasta piesa. Tot filmul este making 
off-ul acestei piese si despre cum fiecare isi intrase ATAT de bine in rol. PREA bine as 
zice. Filmul a fost vazut la unul dintre festivalurile de film din Bucuresti de anul acesta. 
Cand am auzit de acest festival fix la acel film m-am gandit. 

2. Intrarea este libera, insa acest lucru nu este chiar unul pozitiv. Sala de teatru nu are 
linistea necesara unei sali de teatru, in fiecare moment intra si iese cineva. Chiar as 
prefera sa se puna o intrare modica (1 leu), insa acea intrare sa disciplineze oarecum 
spectatorul (vorbesc serios). Cum s-ar spune, unii oameni e chiar nesimtiti. 

3. La intrare puteai sa primesti o palarie. Eu am primit-o, insa am dat-o unei amice 
pentru ca mi-era prea mica. Insa n-am ratat ocazia sa ma pozez cu ea. 

Poate mai au palarii si pentru ziua a II-a  

http://emilcalinescu.eu/detinutii-joaca-teatru-la-nottara/
http://www.evz.ro/detalii/stiri/gratis-la-teatru-incepe-al-v-lea-festival-unic-in-europa-1068185.html
http://www.imdb.com/title/tt2177511/
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Acum sa incep cu “problemele” de la inceput. Asadar, NU am avut nicio problema in a 
aplauda niste detinuti. La teatru aplauzi talentul actoricesc si modul in care niste 
oameni il pun in scena. Ai siguranta ca pe scena reala actorul din fata ta este un OM 
model? Nu, insa tu il aplauzi pentru ca-i apreciezi munca si talentul. Identic si aici. 

In plus, piesele de teatru sustinute de “actori amatori” au oarecum farmecul lor. La fel si 
filmele in care NU joaca actori celebri. Faptul ca ai niste necunoscuti in fata ta da un alt 
aer piesei (ceva misterios). 

Iar aceste actiuni ar trebui INCURAJATE. In fond, rolul puscariei este de a indrepta 
detinutii, nu? Cum ii indrepti, cu bataie si alte pedepse? Felicitari celor care au avut 
initiativa asta si instructurilor de teatru, care si-au facut treaba foarte bine. 

Inchei cu inceputul: detinutii joaca teatru la Nottara. E de bine, fiind vorba de 
Festivalul de Teatru pentru Detinuti, va sfatuiesc sa mergeti sa-i vedeti. Si sa 
incercati sa-i judecati doar pentru faptele de pe scena. Pentru alte fapte au fost deja 

judecati. Salutari TEATRALE tuturor  
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13. Brasovultau.ro – Data: 22.11.2013  

http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/festivalul-multiart-pentru-detinuti-la-teatrul-

nottara.html  

Festivalul MultiArt pentru deţinuţi la Teatrul Nottara 

Peste 70 de deţinuţi din ţară vor urca pe scenă, la Teatrul Nottara din Bucureşti, pentru a 

prezenta producţii realizate în penitenciar după opere celebre, într-o nouă ediţie a Festivalului 

MultiArt, informează, Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Deschiderea festivalului va avea 

loc luni, de la ora 17.00, în Club A şi va fi urmată de prezentarea unor documentare şi a unui 

concert susţinut de către deţinuţi din Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Craiova, invitat special 

la eveniment fiind Florin Chilian, conform www.anp-just.ro. Festivalul MultiArt pentru Deţinuţi 

continuă la Teatrul Nottara cu Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi, ajuns la cea de-a patra 

ediţie, la care vor lua parte 76 de persoane private de libertate din penitenciarele Oradea, 

Gherla, Arad, Codlea, Craiova şi Rahova. Intrarea la eveniment este liberă. Evenimentul este o 

invitaţie de parteneriat adresată întregii societăţi româneşti care poate în felul acesta să 

înţeleagă o realitate la care altfel nu are acces, contribuind la soluţionarea problemelor de 

reintegrare socială a foştilor deţinuţi, transmit organizatorii. 

 

 

  

http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/festivalul-multiart-pentru-detinuti-la-teatrul-nottara.html
http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/festivalul-multiart-pentru-detinuti-la-teatrul-nottara.html
http://www.anp-just.ro/
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14. Eva.ro – Data: 18.11.2013 

http://www.eva.ro/blog-social/1/de%C8%9Binu%C8%9Bii-joaca-teatru-la-nottara/  

Deținuții joacă teatru la Nottara 

De Dollores Benezic  

Administrația Națională a Penitenciarelor organizează deja 

de câțiva ani un festival de teatru cu și despre deținuți. Anul acesta Festivalul MultiArt pentru 

deținuți este găzduit de Teatrul Nottara, în serile de marți și miercuri (19-20 noiembrie) începând 

cu orele  17.00. 

Programul este următorul: marți, de la ora 17.00, „Familia Adams” – jucată de deținuți de la 

Penitenciarul Arad. Adaptare și regie Iulian Gliţă, după film. Durata: 50 minute. Piesa 2. 

„Fundaţia” – jucată de deținuți de la Penitenciarul Codlea, autor: Buero Valleio, durata: 50 

minute. Regizor: Gabriel Costea. Piesa 3. „Biloxi Blues” – jucată de deținuți de la Penitenciarul 

Baia Mare, autor: Neil Simon, durata: 65 minute. Regizor: Gabriela Chirilă. 

Miercuri, 20 noiembrie se joacă începând cu ora 18.00: „Alchimia” – jucată de deținuți de la 

Penitenciarul Brăila, autor: Cosma Cosmin (deţinut), durata: 42 minute. Regizor: Radu Leonard 

Nichifor. Piesa 2. „Confesiuni” – jucată de deținuți de la Penitenciarul Jilava, autor: Cornelius 

Pavaloi, durata: 70 minute. Regizor: Cornelius Pavaloi și piesa 3,„Macbeth” – jucată de deținuți 

de la Penitenciarul Rahova, autor: William Shakespeare, durata: 90 minute. Regizor: Iulian Gliţă 

şi Ingrid Ana Maria Bonta. 

Intrarea e liberă și dacă mergeți să-i vedeți pe deținuți veți avea ocazia să cumpărați și obiecte 

artizanale realizate de deținuții de la Jilava și Rahova. 

http://www.eva.ro/blog-social/1/de%C8%9Binu%C8%9Bii-joaca-teatru-la-nottara/
http://www.eva.ro/blog-social/about/
http://static.eva.ro/blog/wp-content/uploads/36/2013/11/detinut-teatru.jpg
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15. StirilePROTV – Data: 19.11.2013 

http://stirileprotv.ro/show-buzz/entertainment/piese-de-teatru-puse-in-scena-de-
detinuti-la-nottara.html  

Piese de teatru puse in scena de detinuti, la Nottara! 

70 de puscariasi de la zece penitenciare din tara au evadat, dar nu ca sa se 
ascunda de politisti, ci ca sa intre in pielea unor personaje, la Festivalul de Teatru 
pentru Detinuti. 

Condamnati pentru spargeri, talharii sau chiar omoruri, ei interpreteaza pe scena 
Teatrului Nottara din Bucuresti, roluri care seamana foarte mult cu vietile lor. 

Luni intregi au repetat puscariasii ca sa puna in scena zece spectacole. Primul aplaudat 
de public se numeste "Poveste de neuitat", cu minorii din centrul de reeducare Targu 
Ocna, in rolurile principale. 

Majoritatea pieselor sunt scrise tot de condamnati si sunt inspirate din faptele lor, dar si 
din perioada petrecuta dupa gratii. Cei care doresc sa vada spectacolele o pot face 
si joi, intre orele 17.00 si 21.00 

 

 

 

  

http://stirileprotv.ro/show-buzz/entertainment/piese-de-teatru-puse-in-scena-de-detinuti-la-nottara.html
http://stirileprotv.ro/show-buzz/entertainment/piese-de-teatru-puse-in-scena-de-detinuti-la-nottara.html
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16. Romania TV – 18.11.2013 

http://www.romaniatv.net/trupa-de-teatru-a-penitenciarului-jilava-va-juca-la-

nottara-o-piesa-inspirata-din-viata-detinutilor_109286.html  

Trupa de teatru a Penitenciarului Jilava va juca la Nottara o piesă inspirată 

din viaţa deţinuţilor 

Trupa de teatru "Phoenix" a Penitenciarului Bucureşti Jilava va juca miercuri pe scena de la 

Nottara, în cadrul Festivalului de teatru pentru deţinuţi, piesa "Confesiuni", regizată de Cornelius 

Păvăloi, o creaţie inspirată din experienţa carcerală a fiecăruia dintre actori. 

 

Trupa de teatru a Penitenciarului Jilava va juca la Nottara o piesă inspirată din viaţa deţinuţilor 

Prin realizarea unor astfel de evenimente, Administraţia Naţională a Penitenciarelor în 

parteneriat cu instituţii din sfera culturală şi socială doreşte să contribuie la consolidarea relaţiei 

între comunitate şi fostele sau actualele persoane private de libertate. 

Festivalul, aflat la a V-a ediţie, se desfăşoară marţi şi miercuri la Teatrul "Constantin 

Nottara". 

Piesele de teatru "Familia Adams", "Fundaţia", "Biloxi Blues", "Alchimia", "Confesiuni" şi 

"Macbeth" - puse în scenă de Penitenciarele Arad, Codlea, Baia Mare, Brăila, Jilava şi Rahova - 

au fost selecţionate din 20 de piese de teatru şi vor fi interpretate de 60 de deţinuţi. 

Festivalul de Teatru pentru deţinuţi este un eveniment unic în Europa şi se constituie într-o 

amplă mişcare de reconsiderare a relaţiei penitenciarului cu societatea în procesul de reintegrare 

socială a fostelor persoane private de libertate. 

http://www.romaniatv.net/trupa-de-teatru-a-penitenciarului-jilava-va-juca-la-nottara-o-piesa-inspirata-din-viata-detinutilor_109286.html
http://www.romaniatv.net/trupa-de-teatru-a-penitenciarului-jilava-va-juca-la-nottara-o-piesa-inspirata-din-viata-detinutilor_109286.html
http://www.romaniatv.net/tag/penitenciarul-jilava_61993
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17. Ziarul Metropolis – Data: 26.11.2013 

http://www.ziarulmetropolis.ro/sex-crima-si-magie-neagra-in-festivalul-de-teatru-
pentru-detinuti/  

Sex, crimă şi magie neagră în Festivalul de Teatru 

pentru Deţinuţi 

de Monica Andrei 

 

Toamna se numără festivalurile de teatru în Bucureşti; însă 

eu am văzut spectacolele dintr-un altfel de festival. 

Invitaţia primită a fost ca o provocare: un corp de literă asemănător celor din maşinile de scris, 

de prin vechile ministere comuniste, şerpuia textul cu titlu de „cerere”, pe foaia semnată 

indescifrabil de către deţinuţi, apoi aprobată, semnată indescifrabil alături de ştampila 

directorului general al instituţiei, prin care: „66 deţinuţi din penitenciarele Arad, Brăila, Baia 

Mare, Codlea, Jilava şi Rahova, condamnaţi la 633 de ani de privare de libertate” mă invitau la 

festivalul lor. 

Farmecul ei desuet mă chema acolo şi m–am dus să-i văd, să le simt liniştea dintre cuvinte, 

respiraţiile, energiile. 

Organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul „I.C. Nottara”, 

Festivalul MultiArt pentru Deţinuţi „Exit”, s-a desfăşurat între 19-20 noiembrie, în Bucureşti. A 

avut în program un vernisaj al unei expoziţii de artă decorativă cu vânzare şi spectacolele: 

„Familia Adams”, „Fundaţia”, „Biloxi Blues”, „Alchimia”, „Confesiuni”, „Macbeth”. 

Era multă lume în foaierul Teatrul „I.C. Nottara”, pe 19 noiembrie. Am văzut: sculptură pe lemn, 

icoane pe sticlă, pictură pe oglindă, felicitări, lucrări origami, bijuterii din mărgele lucrate 

http://www.ziarulmetropolis.ro/sex-crima-si-magie-neagra-in-festivalul-de-teatru-pentru-detinuti/
http://www.ziarulmetropolis.ro/sex-crima-si-magie-neagra-in-festivalul-de-teatru-pentru-detinuti/
http://www.ziarulmetropolis.ro/?s=Monica+Andrei&x=0&y=0
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manual, pandantive cu zodii. Unii chiar au cumpărat, alţii doar şi-au bucurat privirea şi desfătat 

sufletul cu lucrările de artă ale artiştilor anonimi din penitenciarele Jilava şi Rahova. 

Dintre cele trei spectacole din programul serii, cel mai reuşit a fost „Biloxi blues” de Neil Simon, 

aparţinând trupei penitenciarului din Baia Mare. Spectacolul are la bază povestea despre 

aventurile lui Eugene Morris Jerome, tânărul de 20 de ani, originar din Brooklyn NY, proaspăt 

înrolat în Armata Statelor Unite în timpul celui de al II-lea Război Mondial şi trimis pentru 

antrenamentul militar în Biloxi, Mississippi. 

 

Toate fotografiile din articol sunt realizate de Steluţa Popescu 

Acţiunea se petrece pe două planuri. Un bătrân stă pe scaun, ascultă muzică la patefon, îşi 

derulează amintirile din armată, în timp ce un grup de tineri interpretează rolurile, costumaţi în 

militari, într-un decor de cazarmă. 

Foarte bine realizată este scena dintre soldatul şi prostituata în travesti – bine dozată şi excelent 

jucată. O altă scenă care stârneşte un haz nebun este şi cea a citirii jurnalul intim al colegului de 

armată, în care acesta povestește prima experienţă erotică. 

I-am privit pe deţinuţi ca pe nişte actori. Fericirea se vedea pe chipul lor, în timpul aplauzelor 

frenetice, meritate din plin la final. Un bravo prelung din sală chema deţinuţii la rampă. O felicit 

pe actriţa Gabriela Chirilă, care semnează regia, pentru reuşită. Simt că a intrat, deja, în 

dicţionarul de suflet al deţinuţilor, ca un personaj de referinţă, pentru că i-a ridicat, la rangul de 

„divini histrioni” pe scenă. 

Talentului nu i se poate emite cazier 

În a doua seară de festival, dintr-o organizare defectuoasă, a fost adusă prea multă lume în sala 

de teatru, iar cei care stăteau în picioare au luat locurile celor plecaţi în pauza dintre spectacole, 

dezvoltându-se astfel, mici certuri. Seara a debutat cu spectacolul „Alchimia”. 

https://www.facebook.com/OglinziDeArgint
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Contactat telefonic, regizorul Radu Leonard Nichifor care locuieşte la Brăila, şi montează pe 

scena teatrului local, mi-a spus că nu are niciun spectacol în festival, iar mie mi-au rămas laudele 

în gât. Deţinutul talentat Cosma Cosmin a scris un text cu patru personaje, cu răsturnări de 

situaţie, umor, şi a interpretat personajul principal. Povestea e simplă şi incitantă. 

Un tânăr se izolează în casă, bea licori, vorbeşte în oglindă, se joacă cu toate măştile fiinţei sale 

derulând o alchimie de stări interioare în viaţa sa de personaj bine conturat, şi răsturnări de 

situaţie pe scenă. Trebuie să continue să scrie piese de teatru, pentru că are un simţ nativ al 

replicii. 

Talentului nu i se poate emite cazier, iar în teatru se poate trăi din drepturi de autor. 

„Familia Adams”, spectacolul trupei Penitenciarului din Arad, a rămas în mintea oricărui 

spectator prin costumele, machiajul, decorul şi a deţinuţilor veseli pe scenă, pentru că adaptarea 

scenică după celebrul film era incoerentă, scrisă de către actorul Iulian Gliţă, care semna şi regia 

spectacolului, din prima seară. 

 

Dinamita din finalul festivalului şi neinspirata alegere a fost piesa „Macbeth” de William 

Shakespeare. În tragedie, obţinerea coroanei înseamnă drumul spre tron care este presărat cu 

magie neagră şi multe crime. După două spectacole vizionate în cursul serii, a urmat unul de 

două ore, lung, destul de obositor şi care a făcut victime. 

În rândul din spatele meu, un angajat dintr-un penitenciar şi-a ţinut propriul copil prea mic la 

toate reprezentaţiile pentru adulţi, iar acesta se revolta din când în când cu un ţipăt. Unei gravide 

din faţa mea i s-a făcut rău, pentru că fătul a simţit energiile negative; la fel și unei studente. 

Treptat, lumea a început să plece. 
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Şi mai este un aspect, deloc de neglijat, omul de rând care vine la teatru caută în program 

comedii, apoi îşi cumpără bilet, că are destule drame în viaţa lui personală, şi nu doreşte să vadă 

lacrimi pe scenă. Shakespeare a scris şi comedii, şi nu înţeleg de ce Iulian Gliţă n-a ales una, 

dacă tot are sensibilitate pentru acest dramaturg. Deţinuţii din Penitenciarul Rahova au jucat 

bine, aveau costume frumoase, erau machiaţi corespunzător. 

Terapia prin teatru 

E foarte bună iniţiativa tinerilor actori care ajung regizori la penitenciar, de a lucra cu deţinuţi. 

Am tot respectul pentru generozitatea şi munca depusă, energia consumată în timpul lor liber. Se 

ştie, că orice actor pleacă dintr-o Facultate de Teatru cu un ABC al meseriei, pe care deţinuţii nu-

l au. 

Şi nu e lucru uşor să faci un spectacol de teatru demn de a fi prezentat pe scenă! Le reamintesc 

tinerilor, că istoriile de teatru sunt pline de dramaturgi care au scris şi comedii. Deţinuţii din 

Penitenciarul Codlea n-au avut nicio vină că au fost obligaţi să memoreze un text şi să 

interpreteze roluri ca cele din „Fundaţia” de Buero Valleio, în regia lui Gabriel Costea. Vocile 

din întuneric trebuie ajutate să ajungă la lumină, nu să fie înfundate în iadul lumii. 

Spectacolul de teatru este făcut pentru a fi văzut de către cineva. Teatrul este o artă publică, are o 

funcţie socială, a demonstrat-o Nicolae Iorga (1841-1939) prin 1920, apoi Jean Vilar (1912-

1971) prin 1950. Jakob Levy Moreno (1889-1974) este psihiatrul de origine română, care a 

elaborat psihodrama ca metodă de cercetare a structurilor afective ale indivizilor, în scopul 

ameliorării conduitei lor în grupurile sociale. 

Funcţia sa esenţială este în primul rând, aceea de a vindeca oamenii, de a crea condiţii optime de 

a se elibera de obsesii. Psihodrama a fost şi va fi o metodă de vindecare prin teatru. Terapia prin 

teatru chiar şi pentru deţinuţi este un punct de plecare în reintegrarea lor socială. 

Când dau viaţă unui personaj, deţinuţii învaţă să creeze relaţii umane, iar prin prestaţiile lor şi 

spectacolele prezentate în festival, au demonstrat că ei se pot reintegra social după o perioadă de 

detenţie. 

Singurul regizor care a înţeles nevoia unei terapii prin teatru, în penitenciar este Cornelius 

Pavaloi. Propune trupei penitenciarului Jilava un text scris chiar pentru deţinuţi, realizând un 

spectacol cu proiecţii, muzică, dans, joc. 

Stă printre ei pe scenă când nu joacă, în timp ce aceştia îşi derulează biografiile de penitenciar, 

astfel croite, ca noi cei din sală să vedem transformarea lor evidentă în bine. Prin spectacolul 

„Confesiune” regizorul mizează pe faptul că, în inconştientul oricărui puşcăriaş există şi acel 

potenţial bun şi adânc uman. 

Mai ştie, că numai teatrul este atras de vocabularul iniţierii ca acces la fiinţa umană, 

demonstrându-ne prin jocul celor zece membrii ai trupei, că orice om se poate schimba, şi numai 

de noi cei liberi depinde să-i vedem şi pe ei ceea ce sunt: OAMENI! 
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Spectacolul nu este un happening. Privite din perspectiva implicaţiilor psihosociale şi cultural-

artistice, atât happening-ul, cât şi psihodrama au trăsături comune, dar şi deosebiri evidente. Şi 

aici ar putea fi multe lucruri de zis şi de scris. 

Repet, sunt paşi importanţi în comunicarea persoanelor private de libertate cu lumea, care se pot 

face prin intermediul teatrului. Deţinuţii se exteriorizează de obsesii, se vindecă, se reintegrează 

social. Se împlinesc şi nevoile psihice ale omului de: recunoaştere a propriei identităţi, acţiune, 

participare, implicare. Din acest motiv, susţin socializarea având arta ca punct de plecare. 

Felicitări regizorului pentru iniţiativă şi-i doresc să continuie! 

Nu există o lege care să susţină integrarea socială a persoanelor private de libertate. 

 

Festivalul „se constituie într-o amplă mişcare de reconsiderare a relaţiei penitenciarului cu 

societatea în procesul de reintegrare socială a foştilor deţinuţi” scrie în comunicatul de presă de 

la Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

Eu cred că lucrurile stau altfel, şi că undeva în sistemul penitenciar nu funcţionează ceva. 

„Relaţia” penitenciarului cu alte instituţii este foarte clară. Parteneriate, bartere s-au făcut, se tot 

fac, şi se vor face. S-au găsit sponsori care să susţină festivalul. 

O mână de ajutor din societatea civilă vine spre instituţia amintită. Conducerea unui teatru, prin 

directorul generos, în persoana doamnei Marinela Ţepuş, oferă gratis de câţiva ani spaţiul unui 

teatru pentru desfăşurarea festivalului, în condiţiile în care doamna prezintă un raport anual de 

management unde scrie şi despre planul la biletele vândute, plan de care depinde primirea 

viitorului buget. 

Timp de două zile cât are loc festivalul în cele două săli ale instituţiei nu au loc spectacolele 

teatrului, deci nu se vând bilete. Nişte actori şi regizori la fel de generoşi bat an de an la porţile 

penitenciarelor, pentru că le pasă de cei mai vitregiţi oameni ai societăţii, şi reuşesc să-i ajute, să 

le recupereze acea parte de adânc uman, să-i facă să spere într-o viaţă mai bună şi dreaptă pentru 

ei, să fie priviţi ca nişte oameni. Am foşti colegi de facultate regizori care au avut spectacole în 

anii trecuţi în acest festival. 
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Am văzut în două seri de festival şase spectacole, într-o sală plină cu gardieni îmbrăcaţi civil, ce 

mă agresau cu privirea, deţinuţi cuminţi şi politicoşi, familiile lor, locuri oprite pentru studenţi, 

personalul din penitenciare, în nici un caz locuri oprite pentru presă, şi rândul întâi gol, că aşa a 

primit ordin gardianul “plasat în post” acolo, nelăsându-mă să ocup loc în faţă. 

Am stat pe locul unui student, în capătul rândului al treilea din faţa scenei. În stânga mea lângă 

perete era o masă cu nişte termosuri de cafea, iar la finalul festivalului, pe jos erau aruncate 

pahare de plastic deteriorate, sticle goale, hârtii, resturi de mâncare, pe traseul gardienilor, şi 

damf de alcool în sală. 

În Administraţia Naţională a Penitenciarelor există o Direcţie de Reintegrare Socială, cu nume 

sonor şi zdrobitor ce se vrea a fi în “favoarea” deţinuţilor. Nu ştiu cu ce se mai ocupă personaul 

angajat acolo, pe lângă organizarea unui festival de teatru şi expoziţii, pentru că altceva nu se 

vede. 

În cele două zile de festival organizatorii au plecat mult prea devreme din Teatrul “I.C. Nottara”, 

ratând scena cu duhurile şi incantaţiile vrăjitoarelor din „Macbeth”, dar şi scena cu prostituata în 

travesti din „Biloxi blues” care a vrăjit publicul. 

Faptul că direcţia nu are o strategie coerentă o demonstrează prin declaraţiile care se fac în 

comunicatul de presă. Nu înţeleg despre ce “mişcare de reconsiderare” ar putea fi vorba, care să 

modifice în bine relaţia penitenciarului cu societatea, pentru că, a reconsidera înseamnă a 

interpreta dintr-un punct de vedere nou, ştiinţific (un autor, o operă, un eveniment) o moştenire 

literară, ţine de cercetare şi nu se referă la relaţia dintre o instituţie şi societatea. 

Aaaa, că cineva doreşte, ca lumea să aibă un alt punct de vedere despre puşcăriaşi şi a lor 

instituţie, este cu totul altă exprimare şi altă realitate. Ţine de strategie de imagine şi de felul cum 

direcţia promovează Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi. 
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Soluţia care trebuie găsită, ca nişte puşcăriaşi să-şi găsească un loc de muncă după ce se 

liberează, să fie bine văzuţi în societate, ţine de strategia de management a compartimentului 

respectiv, şi nu are nicio legătură cu interpretarea vreunei opere literare. 

Nu există lege pentru reintegrarea socială a deţinuţilor, aşa cum, diferite categorii sociale 

defavorizate au. Despre acest subiect am mai scris acum patru ani, am făcut un mare reportaj, 

când Anca Maria Colţeanu urca pe scena Teatrului “Metropolis” cu spectacolul “Spune adevărul 

puterii. Voci din întuneric”, unde “actorii” erau tot deţinuţi, şi nu mai vreau să-mi consum 

energia, să-mi tocesc buricele degetelor pe taste tot repetând în scris despre subiect, că nu sunt 

papagal. 

Între timp, s-a mai schimbat un guvern, la anul vin iar alegerile, şi nimeni din acea direcţie cu 

titlu răsunător, din Administraţia Naţională a Penitenciarelor n-a înaintat autorităţilor de resort, 

măcar un proiect de lege cu nişte articole, prin care să propună ceva unor angajatori, şi acea lege 

să fie promulgată, la un moment dat. 

Am citit în pliantul “Viaţa de după gratii”, găsit prin foaierul teatrului, unde scrie cum se depun 

eforturi pentru calificarea persoanelor private de libertate, că este un proiect cu finaţare din 

fonduri europene. Se arată ce se urmăreşte în favoarea persoanelor private de libertate, dar nu se 

arată concret câte persoane au fost acceptate pe piaţa muncii după liberare. 

Se ştie că, după ce se liberează mulţi dintre ei recidivează, că nu-şi găsesc loc de muncă, că de la 

un an la altul numărul încarceraţilor creşte. Ajung să umple puşcăriile, să ne golească nouă 

buzunarele de atâtea taxe şi impozite introduse, pentru că e nevoie de foarte mulţi bani publici, 

pentru întreţinerea lor. 

Soluţia care trebuie găsită, ca nişte puşcăriaşi să fie acceptaţi de angajatori după ce se liberează 

ţine de strategia de management a compartimentului respectiv. 

Un Festival de Teatru unic în Europa 

Festivalul nu are o temă anume şi din acest motiv regizorii au ales piesa de teatru după un 

criteriu subiectiv. Din 20 de trupe doar 6 au participat în festival, iar selecţia se face de către un 

director al Direcţiei de Reintegrare Socială care are altă meserie şi aduce în festival ce i se pare 

lui „frumos”. Din această cauză festivalul este dezarticulat. 

Un aspect bun al acestei manifestări artistice, este că, toate spectacole au avut decor, recuzită, 

costume frumoase pentru fiecare personaj, machiaj corespunzător, inclusiv recuzită consumabilă, 

ceea ce înseamnă că există un buget şi intenţie bună din partea conducerii oricărui penitenciar. 

Intrările şi ieşirile din şi în scenă erau bine lucrate, deţinuţii au mutat singuri decorul în scenă, 

acolo unde era nevoie. Replica se auzea clar până în fundul sălii, cu mici excepţii privind 

accentul, iar mulţi dintre ei interpretau bine personajele. 

La fiecare spectacol, am apreciat în gând prestaţia fiecărui deţinut de pe scenă însă, n-am cum să 

dau nume, că nu am avut de la cine lua o distribuţie pe roluri, ca să am pe cine lăuda. De la 
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purtătorul de cuvânt al instituţiei organizatoare, doamna Monica Pană, n-am obţinut decât 

promisiuni neonorate, deşi am cerut poze din spectacole, afiş şi flayer pe mail, spunându-i că am 

venit pentru că vreau să scriu şi am nevoie ca să-mi ilustrez materialul. 

Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi e unic în Europa şi a ajuns la a V-a ediţie. Aşteptăm cu 

interes următoarele. Nu s-au dat premii. Erau pregătite nişte diplome pentru fiecare participant în 

festival, că aşa a declarat doamna Monica Pană. La finalul fiecărui spectacol n-a urcat nimeni pe 

scenă să dea diplomele promise, ca bucuria să fie mai mare în ropotul de aplauze. Era 

sărbătoarea lor şi meritau! 
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18. Actualitati-arad.ro – Data: 21.11.2013 

http://www.actualitati-arad.ro/detinutii-din-arad-pe-scena-la-nottara/  

 

  

http://www.actualitati-arad.ro/detinutii-din-arad-pe-scena-la-nottara/
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19. Aradcity.ro – Data: 22.11.2013 

http://www.aradcity.ro/index.php?x=stiri&id_tip=11&id_stire=15533  

Deținuții din Arad, pe scenă la Nottara 
 

Autor: Observator 

Teatrul Nottara din Bucureşti a găzduit în 

perioada 19 – 20 noiembrie 2013, a V-a 

ediţie a Festivalului de Teatru pentru 

Deţinuţi MultiArt, eveniment organizat de 

Direcţia de Reintegrare Socială din cadrul 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

cu participarea penitenciarelor Arad, 

Coldea, Baia Mare, Brăila, Jilava şi 

Rahova. 

 

Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi este un eveniment unic în Europa şi se 

constituie într-un amplu proiect despre reconsiderarea relaţiei penitenciar – 

comunitate, prin participarea directă a personelor private de libertate la activităţi 

artistice în faţa unui public necunoscut. Obiectivul acestui proiect este de a crea 

cadrul educaţional care să permită dezvoltarea abilităţilor de comunicare, 

relaţionare şi exprimare creativă a persoanelor private de libertate, în scopul 

facilitării reinserţiei sociale a acestora. 

 

În acest an, festivalul a debutat cu piesa Addams Family, în adaptarea şi regia 

domnului Iulian GLIŢA, asistent regie Marian PARFENI, interpretată de trupa de 

teatru Blitz a Penitenciarului Arad.  

 

Spectacolul s-a bucurat de un real succes, confirmat de feedback-urile pozitive 

primite la final, iar expunerea publică a deţinuţilor a contribuit la formarea unui 

climat social adecvat, care să împiedice stigmatizarea şi marginalizarea persoanelor 

aflate în executarea unei pedepse privative de libertate. 

http://www.aradcity.ro/index.php?x=stiri&id_tip=11&id_stire=15533
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20. Ziuadevest.ro – Data: 22.11.2013 

http://ziuadevest.ro/cultura/43406-la-arad-festival-de-teatru-pentru-deinui.html  

La Arad, Festival de teatru pentru deținuți  

VINERI, 22 NOIEMBRIE 2013 16:17  

SCRIS DE SORIN TROCAN  

0 Comentarii | 99 citiri  

Teatrul Nottara din Bucureşti a găzduit cea de-a V-a ediţie a Festivalului de Teatru pentru Deţinuţi 

MultiArt. Evenimentul a fost organizat de Direcţia de Reintegrare Socială din cadrul Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor cu participarea penitenciarelor Arad, Coldea, Baia Mare, Brăila, Jilava şi 

Rahova. 

În acest an, la Arad Festivalul a debutat cu piesa „Addams Family”, în adaptarea şi regia lui Iulian Gliţa, 

asistent regie, interpretată de trupa de teatru Blitz a Penitenciarului Arad. Spectacolul s-a bucurat de un 

real succes, confirmat de feedback-urile pozitive primite la final, iar expunerea publică a deţinuţilor a 

contribuit la formarea unui climat social adecvat, care să împiedice stigmatizarea şi marginalizarea 

persoanelor aflate în executarea unei pedepse privative de libertate. 

Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi este un eveniment unic în Europa şi se constituie într-un amplu 

proiect despre reconsiderarea relaţiei penitenciar – comunitate, prin participarea directă a persoanelor 

private de libertate la activităţi artistice în faţa unui public necunoscut. 

„Obiectivul acestui proiect este de a crea cadrul educaţional care să permită dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare, relaţionare şi exprimare creativă a persoanelor private de libertate, în scopul facilitării 

reinserţiei sociale a acestora”, a declarat comisar de penitenciare Ionel Iovescu.  

 

http://ziuadevest.ro/cultura/43406-la-arad-festival-de-teatru-pentru-deinui.html
http://ziuadevest.ro/cultura/43406-la-arad-festival-de-teatru-pentru-deinui.html#comments
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21. Socitatesicultura.ro – Data: 15.11.2013 

http://societatesicultura.ro/2013/11/festivalul-de-teatru-multiart-pentru-detinuti/  

Festivalul de Teatru MultiArt pentru Deţinuţi 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor vă invită, în perioada 19-20 

noiembrie 2013, începând cu ora 18.00, la Teatrul „Nottara” din Bucureşti, să luaţi parte la 

ediţia a V-a a Festivalului de Teatru MultiArt pentru Deţinuţi, eveniment unic în spaţiul cultural 

european. 

Deschiderea festivalului va avea loc marţi, 19 noiembrie 2013, la ora 17:00 cu ocazia 

vernisajului expoziţiei EXIT, eveniment sprijinit de proiectul „Viaţa după gratii”. 

Expoziţia cu vânzare conţine lucrări ale persoanelor aflate în detenţie în penitenciarele Bucureşti-

Jilava şi Bucureşti-Rahova – sculpturi, picturi, felicitări, lucrări origami sau quilling etc. – şi este 

deschisă gratuit publicului. Obiectele expuse pot fi achiziționate de vizitatori,fiind astfel 

încurajat talentul unei categorii de persoane aflate în vulnerabilitate. 

Reprezentațiile de teatru încep în fiecare zi la ora 18.00, conform următorului program 

(INTRAREA ESTE LIBERA): 

19 noiembrie 2013 
1. „Familia Adams” – Penitenciarul Arad 

Autor: adaptare de Iulian Gliţă după film 

Durata: 50 minute 

Regizor: Iulian Gliţă 

2. „Fundaţia” – Penitenciarul Codlea 

Autor: Buero Valleio 

Durata: 50 minute 

Regizor: Gabriel Costea 

3. „Biloxi Blues” – Penitenciarul Baia Mare 

Autor: Neil Simon 

Durata: 65 minute 

Regizor: Gabriela Chirilă 

http://societatesicultura.ro/2013/11/festivalul-de-teatru-multiart-pentru-detinuti/
http://societatesicultura.ro/2013/11/festivalul-de-teatru-multiart-pentru-detinuti/
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20 noiembrie 2013 
1. „Alchimia” – Penitenciarul Brăila 

Autor: Cosma Cosmin (deţinut) 

Durata: 42 minute 

Regizor: Radu Leonard Nichifor 

2. „Confesiuni” – Penitenciarul Jilava 

Autor: Cornelius Pavaloi 

Durata: 70 minute 

Regizor: Cornelius Pavaloi 

3. „Macbeth” – Penitenciarul Rahova 

Autor: William Shakespeare 

Durata: 90 minute 

Regizor: Iulian Gliţă şi Ingrid Ana Maria Bonta 

Vă așteptăm cu drag! 
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22. Obiectiv.info – Data: 18.11.2013 

http://www.obiectiv.info/trupa-de-teatru-a-penitenciarului-jilava-va-juca-la-nottara-
o-piesa-inspirata-din-viata-detinutilor_24639.html 

Trupa de teatru a Penitenciarului Jilava va juca la 

Nottara o piesă inspirată din viaţa deţinuţilor 

 

Trupa de teatru 'Phoenix' a Penitenciarului Bucureşti Jilava va juca miercuri pe scena de la 

Nottara, în cadrul Festivalului de teatru pentru deţinuţi, piesa 'Confesiuni', regizată de Cornelius 

Păvăloi, o creaţie inspirată din experienţa carcerală a fiecăruia dintre actori. 

Potrivit unui comunicat al Penitenciarului Jilava, festivitatea de deschidere a festivalului va avea 

loc marţi. 

 

Prin realizarea unor astfel de evenimente, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) în 

parteneriat cu instituţii din sfera culturală şi socială doreşte să contribuie la consolidarea relaţiei 

între comunitate şi fostele sau actualele persoane private de libertate. 

 

Festivalul, aflat la a V-a ediţie, se desfăşoară marţi şi miercuri la Teatrul 'Constantin Nottara'. 

 

Piesele de teatru 'Familia Adams', 'Fundaţia', 'Biloxi Blues', 'Alchimia', 'Confesiuni' şi 'Macbeth' - 

puse în scenă de Penitenciarele Arad, Codlea, Baia Mare, Brăila, Jilava şi Rahova - au fost 

selecţionate din 20 de piese de teatru şi vor fi interpretate de 60 de deţinuţi. 

 

Festivalul de Teatru pentru deţinuţi este un eveniment unic în Europa şi se constituie într-o 

amplă mişcare de reconsiderare a relaţiei penitenciarului cu societatea în procesul de reintegrare 

socială a fostelor persoane private de libertate 

 

 

http://www.obiectiv.info/trupa-de-teatru-a-penitenciarului-jilava-va-juca-la-nottara-o-piesa-inspirata-din-viata-detinutilor_24639.html
http://www.obiectiv.info/trupa-de-teatru-a-penitenciarului-jilava-va-juca-la-nottara-o-piesa-inspirata-din-viata-detinutilor_24639.html
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23. Glasul Aradului – Data:21.11.2013 

http://glsa.ro/arad/cultural/128460-detinutii-aradeni-au-ajuns-sa-joace-pe-scena-
teatrului-nottara.html#sthash.0695FXlM.dpbs  

Deţinuţii arădeni au ajuns să joace pe scena Teatrului Nottara  

Deţinuţii din Arad au avut ocazia de a participa 

la Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi „MultiArt“, desfăşurat zilele trecute la Teatrul „Constantin Nottara“ din 

Bucureşti. 

Evenimentul, unic în spaţiul european, a fost organizat de Direcţia de Reintegrare Socială din cadrul Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, cu sprijinul Biroului Relaţii Publice şi Mass-Media şi cu contribuţia tuturor penitenciarelor 

implicate în program:  Arad, Codlea, Baia Mare, Brăila, Jilava, Rahova. Piesa interpretată anul acesta de cei care-şi 

ispăşesc pedepsele privative de libertate în Penitenciarul Arad a fost  „Familia Adams“, o adaptare de 50 de minute a 

lui Iulian Gliţă după filmul omonim. 

Banii obţinuţi vor fi folosiţi în promovarea activităţilor de reintegrare    socială din penitenciare, deţinuţii     fiind 

recompensaţi cu diplome de participare din partea echipelor de management. 

(G.S.) 

 

http://glsa.ro/arad/cultural/128460-detinutii-aradeni-au-ajuns-sa-joace-pe-scena-teatrului-nottara.html#sthash.0695FXlM.dpbs
http://glsa.ro/arad/cultural/128460-detinutii-aradeni-au-ajuns-sa-joace-pe-scena-teatrului-nottara.html#sthash.0695FXlM.dpbs
http://glsa.ro/arad/editoriale/128402-butoiul-cu-pulbere.html/attachment/nottara
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24. Mytex.ro – Data: 20.11.2013 

http://www.mytex.ro/eveniment/detinutii-de-la-penitenciarul-codlea-pe-scena-
teatrului-nottara_371840.php 

Deţinuţii de la Penitenciarul Codlea, pe scena Teatrului 

Nottara  

 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor organizează 

cea de-a V-a ediţie a Festivalului de Teatru pentru 

Deţinuţi. Evenimentul se desfăşoară în perioada 19-20 

noiembrie 2013, la Teatrul Constantin Nottara – 

Bucureşti, instituţie teatrală parteneră care a găzduit cu 

generozitate toate ediţiile anterioare ale festivalului. 

In acest context, în data de 19.11.2013, începând cu 

orele 19.00, trupa de teatru  a Penitenciarului Codlea, compusă din nouă persoane private de 

libertate clasificate în regim deschis şi semideschis, a oferit reprezentaţia piesei „Fundaţia”, de 

Buero Vallejo. 

Este a cincea piesă de teatru pusă în scenă sub îndrumarea lui Gabriel Costea, actor la Teatrul 

„Sică Alexandrescu” din Braşov, după piesele „Colonelul şi păsările”, de Hristo Boicev în 2009, 

„Ciclopul” de Euripide în 2010, „Soldatul Svejk”, de Jaroslaw Hasek în 2011 şi „D'ale 

Caragialelui” în 2012. 

Piesele de teatru „Familia Adams”, „Fundaţia”, „Biloxi Blues”, „Alchimia”, „Confesiuni”, 

„Macbeth” - puse în scenă de penitenciarele Arad, Codlea, Baia Mare, Brăila, Jilava şi Rahova - 

au fost selecţionate dintr-un număr de 20 de piese de teatru şi vor fi interpretate de către 60 

de  deţinuţi – actori.   

Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi este un eveniment unic în Europa şi se constituie într-o 

amplă mişcare de reconsiderare a relaţiei penitenciarului cu societatea în procesul de reintegrare 

socială a foştilor deţinuţi. 
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25. Stirilocale.org – Data: 22.11.2013 

http://www.stirilocale.org/arad/trupa-blitz-a-penitenciarului-arad-pe-scena-
teatrului-nottara.html  

Trupa „Blitz“ a Penitenciarului Arad pe scena Teatrului 

Nottara  

Teatrul Nottara din Bucureşti a găzduit în perioada 19 – 20 noiembrie, a V-a ediţie a 

Festivalului de Teatru pentru Deţinuţi „MultiArt“.  

Manifestarea fiind organizată de Direcţia de Reintegrare Socială din cadrul Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, cu participarea penitenciarelor Arad, Codlea, Baia Mare, Brăila, 

Jilava şi Rahova. 

Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi este un eveniment unic în Europa şi se constituie într-un 

amplu proiect despre reconsiderarea relaţiei penitenciar – comunitate, prin participarea directă a 

personelor private de libertate la activităţi artistice în faţa unui public necunoscut. Obiectivul 

acestui proiect este de a crea cadrul educaţional care să permită dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare, relaţionare şi exprimare creativă a persoanelor private de libertate, în scopul 

facilitării reinserţiei sociale a acestora. 

În acest an, festivalul a debutat cu piesa Addams Family, în adaptarea şi regia lui Iulian Gliţa, 

asistent regie Marian Parfeni, interpretată de trupa de teatru „Blitz“ a Penitenciarului Arad.  

Spectacolul s-a bucurat de un real succes, confirmat de feedback-urile pozitive primite la final, 

iar expunerea publică a deţinuţilor a contribuit la formarea unui climat social adecvat, care să 

împiedice stigmatizarea şi marginalizarea persoanelor aflate în executarea unei pedepse privative 

de libertate. 

 

 

  

http://www.stirilocale.org/arad/trupa-blitz-a-penitenciarului-arad-pe-scena-teatrului-nottara.html
http://www.stirilocale.org/arad/trupa-blitz-a-penitenciarului-arad-pe-scena-teatrului-nottara.html
http://www.stirilocale.org/arad/trupa-blitz-a-penitenciarului-arad-pe-scena-teatrului-nottara.html
http://www.stirilocale.org/arad/trupa-blitz-a-penitenciarului-arad-pe-scena-teatrului-nottara.html
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26. Monitorulexpres.ro – Data: 21.11.2013 

http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=actualitate&s_id=13204
5  

Deţinuţii actori de la Codlea, pe scena Teatrului Nottara 

Dimensiune font: 

Autor: Mihaela Grădinaru, 21.11.2013  

Nouă deţinuţi de la Penitenciarul Codlea au urcat, ieri, pe scena Teatrului Nottara de la 

Bucureşti. Cei nouă deţinuţi actori au prezentat piesa „Fundaţia“ de Buero Vallejo, în cadrul 

celei de-a V-a ediţie a Festivalului de Teatru pentru Deţinuţi, în perioada 19-20 noiembrie. 

Aceasta este a cincea piesă de teatru pusă în scenă sub îndrumarea lui Gabriel Costea, actor la 

Teatrul „Sică Alexandrescu” din Braşov, după piesele „Colonelul şi păsările“ de Hristo Boicev în 

2009 , „Ciclopul” de Euripide în 2010, „Soldatul Svejk” de Jaroslaw Hasek în 2011, şi „D’ale 

Caragialelui” în 2012. 

La festival au ajuns şase reprezentaţii, selecţionate dintr-un număr total de 20 de piese de 

teatru. Pe scena de la Nottara au mai urcat deţinuţi de la penitenciarele din Arad, Baia Mare, 

Brăila, Jilava şi Rahova, la care au participat 60 de deţinuţi actori. „Festivalul de Teatru pentru 

Deţinuţi este un eveniment unic în Europa şi se constituie într-o amplă mişcare de 

reconsiderare a relaţiei penitenciarului cu societatea în procesul de reintegrare socială a foştilor 

deţinuţi“, se arată într-un comunciat al Penitenciarului Codlea.  

  

http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=actualitate&s_id=132045
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=actualitate&s_id=132045
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27. Port.ro – Data: 19.11.2013 

http://www.port.ro/festivalul_de_teatru_pentru_detinuti,_multiart/pls/w/festival.fes

tival_page?i_festival_id=6740  

Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi, MultiArt Bucureşti - (19 noiembrie 2013 - 20 

noiembrie 2013) 

Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi, MultiArt se desfăşoară în sala "Horia Lovinescu" a teatrului "Nottara". 

Evenimentul, unic în spaţiul european, este organizat de Direcţia de Reintegrare Socială din cadrul Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, cu sprijinul Biroului Relaţii Publice şi Mass-Media şi cu contribuţia tuturor reprezentanţilor 

penitenciarelor implicate în program: Arad, Coldea, Baia Mare, Brăila, Jilava, Rahova.  

 

În aceste două zile, începând cu ora 18.00, vor fi prezentate câte trei spectacole, fie adaptări ale unor piese din 

literatura universală, fie montări speciale pentru acest eveniment. Distribuţia tuturor spectacolelor este formată din 

deţinuţii penitenciarelor implicate în proiect. Accesul la cele şase spectacole este gratuit. 

 

Festivalul se deschide pe 19 noiembrie, la ora 17.00, cu vernisajul expoziţiei de obiecte decorative confecţionate de 

deţinuţii Penitenciarelor Rahova Bucureşti şi Jilava Bucureşti, care va avea loc în foierul Teatrului "Nottara". Banii 

obţinuţi din vânzarea obiectelor vor fi redirecţionaţi pentru activităţi de reintegrare socială desfăşurate în cele două 

unităţi.  

 

Toţi deţinuţii care participă la acest festival vor fi recompensaţi cu o diplomă de participare, din partea echipei de 

management a penitenciarelor implicate. 

  

http://www.port.ro/festivalul_de_teatru_pentru_detinuti,_multiart/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=6740
http://www.port.ro/festivalul_de_teatru_pentru_detinuti,_multiart/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=6740
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28. Replicaonline.ro – Data: 18.11.2013 

http://www.replicaonline.ro/trupa-de-teatru-a-penitenciarului-jilava-va-juca-la-
nottara-o-piesa-inspirata-din-viata-detinutilor-144530/  

Trupa de teatru a Penitenciarului Jilava va juca la Nottara o piesă inspirată din viaţa 
deţinuţilor 

 

Trupa de teatru Phoenix a Penitenciarului Bucureşti Jilava va juca miercuri pe scena de la Nottara, în cadrul 
Festivalului de teatru pentru deţinuţi, piesa Confesiuni, regizată de Cornelius Păvăloi, o creaţie inspirată din 
experienţa carcerală a fiecăruia dintre actori. Prin realizarea unor astfel de evenimente, Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor în parteneriat cu instituţii din sfera culturală şi socială doreşte să contribuie la consolidarea relaţiei 
între comunitate şi fostele sau actualele persoane private de libertate. Festivalul, aflat la a V-a ediţie, se desfăşoară 
marţi şi miercuri la Teatrul Constantin Nottara. Piesele de teatru Familia Adams, Fundaţia, Biloxi Blues, 
Alchimia, Confesiuni şi Macbeth - puse în scenă de Penitenciarele Arad, Codlea, Baia Mare, Brăila, Jilava şi 
Rahova - au fost selecţionate din 20 de piese de teatru şi vor fi interpretate de 60 de deţinuţi. Festivalul de Teatru 
pentru deţinuţi este un eveniment unic în Europa şi se constituie într-o amplă mişcare de reconsiderare a relaţiei 
penitenciarului cu societatea în procesul de reintegrare socială a fostelor persoane private de libertate. 

  

http://www.replicaonline.ro/trupa-de-teatru-a-penitenciarului-jilava-va-juca-la-nottara-o-piesa-inspirata-din-viata-detinutilor-144530/
http://www.replicaonline.ro/trupa-de-teatru-a-penitenciarului-jilava-va-juca-la-nottara-o-piesa-inspirata-din-viata-detinutilor-144530/
http://www.replicaonline.ro/tag/cornelius-pavaloi/
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29. Radio Romania Actualităţi – Data: 22.11.2013 

http://www.romania-actualitati.ro/detinuti-transformati-in-actori-55389  

Deţinuţi, transformaţi în actori  

de Pompilius Onofrei 

Timp de doua zile, 60 de deţinuţi din 6 penitenciare româneşti au oferit publicului prezent în număr mare 
la Teatrul Nottara din capitală spectacole de teatru. 

 

 

Timp de doua zile, 60 de detinuti din 6 penitenciare romanesti, cumuland nu mai putin de 633 de ani de detentie, au 
oferit publicului prezent in numar mare la Teatrul Nottara din capitala spectacole de teatru in cadrul celei de-a 5-a 
editii a Festivalului "EXIT - MultiArt" pentru Detinuti. 
 
Echipele educativ-recreationale care lucreaza de ani buni in penitenciarele din Arad, Baia Mare, Braila, Codlea, 
Jilava si Rahova, au prezentat productii teatrale de renume, precum Macbeth dupa Shakespeare, sau Biloxi-Blues de 
Neil Simon, dar si creatii proprii ale unor detinuti-dramaturgi. 
 
Manifestarea, desfasurata in cadrul proiectului "Viata dupa gratii" - a reunit si o expozitie de lucrari originale - 
sculpturi, picturi, felicitări, lucrări origami sau quilling etc. – fiind deschisă gratuit publicului. 
 
Festivalul de Teatru "Exit - MultiArt" pentru Deţinuţi, eveniment unic în spaţiul cultural european, este un eveniment 
sprijinit de proiectul „Viaţa după gratii” si a fost organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

 

  

http://www.romania-actualitati.ro/detinuti-transformati-in-actori-55389
http://www.romania-actualitati.ro/Autor/pompilius_onofrei-30
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30. Emaramures.ro 

http://www.emaramures.ro/stiri/90220/TEATRU-Trupa-de-teatru-a-Penitenciarului-
Baia-Mare-la-Festivalul-MultiArt-pentru-detinuti-  

TEATRU - Trupa de teatru a Penitenciarului Baia Mare, la Festivalul MultiArt pentru 

detinuti  

 

In perioada 19-20 noiembrie, la Teatrul Nottara din Bucuresti se va desfasura editia a V-a a Festivalului 

MultiArt pentru detinuti, organizat de Administratia Nationala a Penitenciarelor. Trupa de teatru a 

Penitenciarului Baia Mare a participat la etapa de selectie, alaturi de alte 12 unitati penitenciare, fiind 

desemnata una dintre cele sase finaliste. Astfel, in 19 noiembrie, incepand cu ora 18.00, trupa de teatru 

Medio Monte Circus va pune in scena piesa „Biloxi Blues” de Neil Simon, pe scena teatrului bucurestean.  

 

Piesa a avut premiera in 21 octombrie, la Teatrul de Papusi din Baia Mare, unde s-a bucurat de un real 

succes, dovada fiind si rezultatul pozitiv al selectiei. Activitatea trupei de teatru a Penitenciarului Baia Mare este 

coordonata de comisar de penitenciare Crina Suciu, director adjunct reintegrare sociala, cu sprijinul Gabrielei Chirila, 

actrita a Teatrului Municipal Baia Mare.  

 

Prin acest demers cultural, Administratia Nationala a Penitenciarelor a incercat sa ofere persoanelor aflate in 

detentie un mijloc de exprimare si explorare a sentimentelor intr-un mod neprimejdios, contribuind la dezvoltarea 

lor afectiva prin activitate artistica.  

  

http://www.emaramures.ro/stiri/90220/TEATRU-Trupa-de-teatru-a-Penitenciarului-Baia-Mare-la-Festivalul-MultiArt-pentru-detinuti-
http://www.emaramures.ro/stiri/90220/TEATRU-Trupa-de-teatru-a-Penitenciarului-Baia-Mare-la-Festivalul-MultiArt-pentru-detinuti-
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31. Transilvaniareporter.ro – Data: 16.11.2013 

http://transilvaniareporter.ro/maramures/detinutii-baimareni-finalisti-la-festivalul-

multiart/ 

Deţinuţii băimăreni, finalişti la Festivalul „MultiArt” 

Actorii care formează trupa de teatru a Penitenciarului Baia Mare va participa la finala celei de-a V-a 

ediţie a Festivalului „MultiArt” pentru deţinuţi. Evenimentul va avea loc în perioada 19 – 20 

noiembrie, la Teatrul… Citeste mai departe 

 

 

Deţinuţii băimăreni vor juca pe scena Teatrului Nottara  

Actorii care formează trupa de teatru a Penitenciarului Baia Mare va participa la finala celei de-a V-a 

ediţie a Festivalului „MultiArt” pentru deţinuţi. Evenimentul va avea loc în perioada 19 – 20 

noiembrie, la Teatrul Nottara din București. Trupa de teatru a Penitenciarului Baia Mare a participat 

la etapa de selecție, alături de alte 12 unități penitenciare, fiind desemnată una dintre cele 6 finaliste. 

Astfel, în data de 19 noiembrie, începând cu ora 18.00, trupa de teatru Medio Monte Circus va pune 

în scenă piesa „Biloxi Blues” de Neil Simon, la Teatrul Nottara din București. Piesa a avut premiera 

în data de 21 octombrie,  la Teatrul de păpuși Baia Mare, unde s-a bucurat de un real succes. 

Activitatea trupei de teatru a Penitenciarului Baia Mare este coordonată de comisar de penitenciare 

Suciu Crina, director adjunct reintegrare socială, cu sprijinul Gabrielei Chirilă, actriță a Teatrului 

Municipal Baia Mare”. 

 

 

 

http://transilvaniareporter.ro/maramures/detinutii-baimareni-finalisti-la-festivalul-multiart/
http://transilvaniareporter.ro/maramures/detinutii-baimareni-finalisti-la-festivalul-multiart/
http://transilvaniareporter.ro/maramures/detinutii-baimareni-finalisti-la-festivalul-multiart/
http://transilvaniareporter.ro/maramures/detinutii-baimareni-finalisti-la-festivalul-multiart/


59 
 

32. Citynews.ro – Data: 20.11.2013 

http://citynews.ro/cultura/premiera-biloxi-blues-cu-trupa-de-teatru-

penitenciarului-baia-mare-1254284  

PREMIERĂ: Biloxi Blues, cu trupa de teatru a 

Penitenciarului Baia Mare 

Trupa de teatru a Penitenciarului Baia Mare va pune în scenă luni, 21 octombrie 

2013, începând cu ora 16.00, la Teatrul de păpuşi Baia Mare piesa de teatru “Biloxi 

Blues”, de Neil Simon. Premiera acestei piese va avea loc la data mai sus amintită, 

în regia Gabrielei CHIRILĂ, sub coordonarea comisarului de penitenciare Crina 

SUCIU. Acest demers cultural constituie preselecţia în vederea participării la cea 

de-a V- a ediţie a „Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi”, la care trupa de teatru a 

Penitenciarului Baia Mare s-a calificat de două ori până în prezent.  

Conducerea Penitenciarului Baia Mare a anunţat că scopul acestei activităţi este 

acela de reconsiderare a relaţiei penitenciar-comunitate, prin încurajarea 

persoanelor private de libertate de a se afirma în domeniul actoriei, astfel încât să 

contribuie la îmbunătăţirea imaginii de sine şi la creşterea încrederii în propria 

persoană, în scopul facilitării reinserţiei sociale. 

  

Exprimarea prin artă reprezintă o modalitate de implicare a persoanelor 

condamnate în activităţi menite să dezvolte un comportament prosocial, o 

responsabilitate a activităţilor de grup în care scopul comun să primeze celui 

personal. 

  

http://citynews.ro/cultura/premiera-biloxi-blues-cu-trupa-de-teatru-penitenciarului-baia-mare-1254284
http://citynews.ro/cultura/premiera-biloxi-blues-cu-trupa-de-teatru-penitenciarului-baia-mare-1254284
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33. Informaţia Zilei, Ziarul tuturor maramureşenilor – Data: 18.11.2013 

http://www.ifz.ro/eveniment/actorii-de-la-penitenciarul-baia-mare-participa-la-un-

festival-national-la-bucuresti.html 

ACTORII DE LA PENITENCIARUL BAIA MARE PARTICIPĂ LA UN FESTIVAL 

NAŢIONAL, LA BUCUREŞTI 

Trupa ”Medio Monte Circus” va pune în scenă piesa “Biloxi Blues” 

În perioada 19 – 20 noiembrie 2013, la Teatrul Nottara din Bucureşti se va desfăşura cea de a 5-a ediţie a Festivalului 

MultiArt pentru deţinuţi, organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

Trupa de teatru a Penitenciarului Baia Mare a participat la etapa de selecţie, alături de alte 12 unităţi penitenciare, fiind 

desemnată una dintre cele şase finaliste. Astfel, în data de 19 noiembrie 2013, începând cu ora 18.00, trupa de teatru ”Medio 

Monte Circus” va pune în scenă piesa “Biloxi Blues”, de Neil Simon, la Teatrul Nottara din Bucureşti. 

Piesa a avut premiera în data de 21 octombrie 2013,  la Teatrul de Păpuşi din Baia Mare, unde s-a bucurat de un real succes, 

dovadă fiind şi rezultatul pozitiv al selecţiei. 

Activitatea trupei de teatru a Penitenciarului Baia Mare este coordonată de comisarul de penitenciare, Suciu Crina, director 

adjunct reintegrare socială, cu sprijinul domnişoarei Gabriela Chirilă, actriţă a Teatrului Municipal Baia Mare. Prin acest demers 

cultural, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a încercat să ofere persoanelor aflate în detenţie un mijloc de exprimare şi 

explorare a sentimentelor într-un mod neprimejdios, contribuind la dezvoltarea lor afectivă prin activitate artistică. 

 

  

http://www.ifz.ro/eveniment/actorii-de-la-penitenciarul-baia-mare-participa-la-un-festival-national-la-bucuresti.html
http://www.ifz.ro/eveniment/actorii-de-la-penitenciarul-baia-mare-participa-la-un-festival-national-la-bucuresti.html
http://www.ifz.ro/eveniment/actorii-de-la-penitenciarul-baia-mare-participa-la-un-festival-national-la-bucuresti.html
http://www.ifz.ro/eveniment/actorii-de-la-penitenciarul-baia-mare-participa-la-un-festival-national-la-bucuresti.html
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34. Ziarmm.ro – Data: 15.11.2013 

http://www.ziarmm.ro/actorii-de-la-penitenciarului-baia-mare-calificati-in-finala-

unui-festival-de-teatru/  

Actorii de la Penitenciarului Baia Mare, calificati in finala unui festival de teatru 

In perioada 19 – 20 noiembrie, la Teatrul Nottara din Bucuresti se va desfasura editia a V – 

a a Festivalului MultiArt pentru detinuti, organizat de Administratia Nationala a 

Penitenciarelor. 

Trupa de teatru a Penitenciarului Baia Mare a participat la etapa de selectie, alaturi de alte 12 

unitati penitenciare, fiind desemnata una dintre cele 6 finaliste. Astfel, in data de 19 noiembrie, 

incepand cu ora 18.00, trupa de teatru Medio Monte Circus va pune in scena piesa „Biloxi 

Blues” de Neil Simon, la Teatrul Nottara din Bucuresti. 

“Piesa a avut premiera in data de 21 octombrie,  la Teatrul de papusi Baia Mare, unde s-a bucurat 

de un real succes, dovada fiind si rezultatul pozitiv al selectiei. 

Activitatea trupei de teatru a Penitenciarului Baia Mare este coordonata de comisar de 

penitenciare Suciu Crina, director adjunct reintegrare sociala, cu sprijinul Gabrielei Chirila, 

actrita a Teatrului Municipal Baia Mare”, a precizat Andreea Netedu, purtatorul de cuvant al 

Penitenciarului Baia Mare. 

 

  

http://www.ziarmm.ro/actorii-de-la-penitenciarului-baia-mare-calificati-in-finala-unui-festival-de-teatru/
http://www.ziarmm.ro/actorii-de-la-penitenciarului-baia-mare-calificati-in-finala-unui-festival-de-teatru/
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35. Arq.ro – Data: 22.11.2013 

http://arq.ro/trupa-blitz-a-penitenciarului-arad-pe-scena-teatrului-nottara/  

Trupa „Blitz“ a Penitenciarului Arad pe scena Teatrului 

Nottara  

Teatrul Nottara din Bucureşti a găzduit în perioada 19 – 20 noiembrie, a V-a ediţie a 

Festivalului de teatru pentru Deţinuţi „MultiArt“.  

 

Manifestarea fiind organizată de Direcţia de Reintegrare Socială din cadrul Administraţiei Naţionale 

a Penitenciarelor, cu participarea penitenciarelor Arad, Codlea, Baia Mare, Brăila, Jilava şi Rahova. 

 

Festivalul de teatru pentru Deţinuţi este un eveniment unic în Europa şi se constituie într-un amplu 

proiect despre reconsiderarea relaţiei penitenciar – comunitate, prin participarea directă a personelor 

private de libertate la activităţi artistice în faţa unui public necunoscut. Obiectivul acestui proiect este 

de a crea cadrul educaţional care să permită dezvoltarea abilităţilor de comunicare, relaţionare şi 

exprimare creativă a persoanelor private de libertate, în scopul facilitării reinserţiei sociale a 

acestora. 

 

În acest an, festivalul a debutat cu piesa Addams Family, în adaptarea şi regia lui Iulian Gliţa, 

asistent regie Marian Parfeni, interpretată de trupa de teatru „Blitz“ a Penitenciarului Arad.  

 

Spectacolul s-a bucurat de un real succes, confirmat de feedback-urile pozitive primite la final, iar 

expunerea publică a deţinuţilor a contribuit la formarea unui climat social adecvat, care să împiedice 

stigmatizarea şi marginalizarea persoanelor aflate în executarea unei pedepse privative de libertate. 

 

  

http://arq.ro/trupa-blitz-a-penitenciarului-arad-pe-scena-teatrului-nottara/
http://arq.ro/?s=Teatrul%20Nottara
http://arq.ro/?s=noiembrie
http://arq.ro/?s=teatru
http://arq.ro/?s=MultiArt
http://arq.ro/?s=Jilava
http://arq.ro/?s=Rahova
http://arq.ro/?s=teatru
http://arq.ro/?s=eveniment
http://arq.ro/?s=proiect
http://arq.ro/?s=comunitate
http://arq.ro/?s=public
http://arq.ro/?s=proiect
http://arq.ro/?s=comunicare
http://arq.ro/?s=teatru
http://arq.ro/?s=final
http://arq.ro/?s=social
http://arq.ro/?s=pedepse
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36. Vestic.ro – Data: 22.11.2013 

http://www.vestic.ro/articol_33684/deinuii-din-arad-pe-scena-la-nottara-.html  

Deținuții din Arad, pe scenă la Nottara 

 

Teatrul Nottara din Bucureşti a găzduit în perioada 19 – 20 noiembrie 2013, a V-a ediţie a Festivalului de 

Teatru pentru Deţinuţi MultiArt, eveniment organizat de Direcţia de Reintegrare Socială din cadrul 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu participarea penitenciarelor Arad, Coldea, Baia Mare, Brăila, 

Jilava şi Rahova. 

 

Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi este un eveniment unic în Europa şi se constituie într-un amplu 

proiect despre reconsiderarea relaţiei penitenciar – comunitate, prin participarea directă a personelor 

private de libertate la activităţi artistice în faţa unui public necunoscut. Obiectivul acestui proiect este de a 

crea cadrul educaţional care să permită dezvoltarea abilităţilor de comunicare, relaţionare şi exprimare 

creativă a persoanelor private de libertate, în scopul facilitării reinserţiei sociale a acestora. 

 

În acest an, festivalul a debutat cu piesa Addams Family, în adaptarea şi regia domnului Iulian GLIŢA, 

asistent regie Marian PARFENI, interpretată de trupa de teatru Blitz a Penitenciarului Arad.   

 

Spectacolul s-a bucurat de un real succes, confirmat de feedback-urile pozitive primite la final, iar 

expunerea publică a deţinuţilor a contribuit la formarea unui climat social adecvat, care să împiedice 

stigmatizarea şi marginalizarea persoanelor aflate în executarea unei pedepse privative de libertate. 

 

  

http://www.vestic.ro/articol_33684/deinuii-din-arad-pe-scena-la-nottara-.html
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37. Codlea Info – Data: 20.11.2013 

http://codlea-info.ro/detinutii-de-la-codlea-pe-scena-teatrului-nottara/  

Detinuții de la Codlea pe scena Teatrului Nottara 

 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a organizat cea de-a V-a ediţie a Festivalului de Teatru pentru Deţinuţi. 

Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 19-20 noiembrie 2013, la Teatrul Constantin Nottara – Bucureşti, instituţie 

teatrală parteneră care a găzduit cu generozitate  toate ediţiile anterioare ale festivalului. 

În acest context  în data de 19.11.2013 , începând cu orele 19.00,  trupa de teatru  a Penitenciarului 

Codlea  compusă din noua persoane private de libertate clasificate în regim deschis si semideschis , a 

oferit  reprezentaţia  piesei ,, Fundaţia “de Buero Vallejo. 

Este a cincea piesă de teatru pusă în scenă sub îndrumarea domnului Gabriel Costea, actor la Teatrul „Sică 

Alexandrescu” din Braşov, după piesele „Colonelul şi păsările “de Hristo Boicev în 2009 ,  „Ciclopul” de Euripide în 

2010 , „Soldatul Svejk” de Jaroslaw Hasek în 2011 şi ,, D ale Caragialelui” în 2012. 

Piesele de teatru Familia Adams, Fundaţia, Biloxi Blues, Alchimia, Confesiuni, Macbeth – puse în scenă de 

penitenciarele Arad, Codlea, Baia Mare, Brăila, Jilava şi Rahova – au fost selecţionate dintr-un număr de 20 de piese 

de teatru şi vor fi interpretate de către 60 de  deţinuţi – actori. 

Festivalul de Teatru pentru Deținuți este un eveniment unic în Europa şi se constituie într-o amplă mişcare de 

reconsiderare a relaţiei penitenciarului cu societatea în procesul de reintegrare socială a foştilor deţinuţi. 

Evenimentul, organizat şi coordonat de către Direcţia Reintegrare Socială din cadrul Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, a beneficiat de susţinere financiară din partea Înfrăţirea Sfânta Xenia-Salonic şi Global Commercium 

Development. 

  

http://codlea-info.ro/detinutii-de-la-codlea-pe-scena-teatrului-nottara/
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38. TV – H – Data: 21.11.2013 

http://tv-h.ro/stiri/confesiunile-unor-detinuti-7794#.Upx4KjiIrIV  

Confesiunile unor deţinuţi 

 

Din spatele gratiilor direct pe scena teatrului Nottara. 12 deținuți de la Penitenciarul Jilava au devenit pentru 

o zi...actori profesioniști. O piesă cum numai viață o scrie, în care protagoniștii și-au pus pe tapet faptele care 

i-au aruncat în vâltoarea întunecată a închisorii. O echipă a știrilor TVH a pătruns în culisele spectacolului 

pentru a surprinde trăirile artiștilor neconventionali. 

"Confesiuni", o piesă de teatru în care realitatea este actorul principal. O poveste despre domnul B, domnul S sau 

domnul O, care săpa în propriile conștiințe. Protagoniștii îi spun suflet, căci pentru tot ce se întâmplă rău în lume, ei 

sunt principalii vinovați. 

El este Oleg, un român din Basarabia, condamnat la 6 ani pentru trafic de droguri. Este pentru prima data când 

cochetează cu actoria. Emoțiile, chiar dacă nu le-arată, îl macină pe interior. Pe scenă își pune sufletul pe tavă. 

Prezintă cât se poate de obiectiv situația care l-a adus în spatele gratiilor. Acum, cu doar 2 săptămâni înainte de 

eliberare. 

Un alt rol, o altă poveste de viață. Mihai sau "domnul M" este închis pentru tâlhărie. O faptă pe care acum o regretă. 

O piesă de teatru demnă de un spectacol profesionist. Așa o descrie Cornelius Pavaloi, autorul și regizorul 

momentului "Confesiuni". 

Piesa a primit foarte multe aprecieri din parte criticilor și nu este exclus că ea să fie pusă în scenă și la alte teatre din 

țară. 

 

http://tv-h.ro/stiri/confesiunile-unor-detinuti-7794#.Upx4KjiIrIV
http://tv-h.ro/public/uploads/2013/11/confesiuni-detinuti.jpg
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