
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Festivalul MultiArt pentru detinuti 



1. Yorick 

Revistă săptămânală de teatru. Numărul 289, 17-23 noiembrie  
din data de 8 noiembrie 2015, ora 11.35 

http://yorick.ro/detinutii-fac-teatru-la-nottara/ 

 

 

 

Deținuții fac teatru la Nottara 

 

 

Cea de-a VII-a ediție a festivalului de teatru pentru deținuți, „MultiArt”, 

organizat până acum de sine stătător, de către Administraţia Naţională a 

http://yorick.ro/detinutii-fac-teatru-la-nottara/
http://yorick.ro/detinutii-fac-teatru-la-nottara/


Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara, a devenit în acest an o secțiune a 

Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard şi se va desfăşura în zilele de 

miercuri, 18 şi joi, 19 noiembrie 2015, începând cu ora 17.00, la Teatrul Nottara, Sala 

Horia Lovinescu. 

Încă de la prima ediţie, proiectul a oferit posibilitatea dezvoltării unor 

colaborări cu reprezentanţi din lumea teatrului (regizori şi actori), care au lucrat 

alături de deţinuţi la adaptarea unor texte cunoscute sau la scrierea unor scenarii 

proprii. Astfel, de la prima ediţie, din anul 2009, şi până în prezent, pe scena Teatrului 

Nottara au fost susţinute 47 de spectacole, la care au participat 470 de deţinuţi, iar 64 

de artişti s-au implicat în regizarea pieselor de teatru, se arată într-un comunicat de 

presă. 

La competiţia din acest an s-au înscris 10 unităţi penitenciare, fiind implicaţi 88 

de deţinuţi. 

Penitenciarele care vor susţine spectacole de teatru, conform celor stabilite în 

urma preselecţiei, precum şi planificarea acestora în cele două zile de festival sunt: 

 

Miercuri, 18.11.2015, ora 17:00 

Penitenciarul Bacău – Nimic nou despre Shakespeare 

Penitenciarul Craiova – Pacea cu zmeii 

Penitenciarul Bucureşti Jilava – Cartofi prăjiţi cu orice 

 

Joi, 19.11.2015, ora 17:00 

Penitenciarul Bucureşti Rahova – Castingul clovnilor 

Penitenciarul Codlea – 12 oameni furioşi 

Penitenciarul Bistriţa – De mâine 

Juriul festivalului este format din Doina Papp, Maria Sârbu, Ion Parhon. 

 

Dana Cenuşă, iniţiatorul şi animatorul Festivalului de teatru pentru deţinuţi 

„MultiArt” nu mai este printre noi, dar conceptul şi ideile sale, purtătoare de valenţe 



educativ-sociale sunt păstrate. De la ea au rămas aceste gânduri: „E foarte simplu să 

trăieşti previzibil. Cu toţii avem prejudecăţi mai multe decât ne imaginăm, sau suntem 

dispuşi să acceptăm. Dacă nu-ţi pui problema cu adevărat, nu ştii. Eu aveam 

prejudecăţi enorme înainte de a intra în acest sistem, nu puteam să asociez teatrul cu 

deţinuţii. Avem mereu de-a face cu lucruri care nu ne convin. Aşteptăm să le schimbe 

altcineva. Eu trebuie să conving societatea că aceşti oameni există, că nu sunt pe 

Lună. Pentru ei, teatrul e o formă de libertate”, se arată în același comunicat de presă. 

 

 

 

 

Postat de Yorick 

http://yorick.ro/author/yorick/


2.Agerpres 
din data de 12 noiembrie 2015, ora 10.31 

 http://www.agerpres.ro/ots/2015/11/12/festivalul-multiart-pentru-detinuti-

inchide-editia-din-acest-an-a-fest-in-pe-bulevard-10-31-25/ 

 

 

 

Festivalul MultiArt pentru deținuți închide ediția din acest an a Fest(in) pe 

Bulevard 

 

Administrația Națională a Penitenciarelor organizează, în parteneriat cu Teatrul 

Nottara, cea de-a VII-a ediție a Festivalului MultiArt pentru deținuți, care va avea loc 

în zilele de miercuri, 18 și joi, 19 noiembrie 2015, ora 17:00, la Teatrul Nottara, Sala 

Horia Lovinescu.  

 

Desfășurat în anii anteriori ca eveniment de sine stătător, ediția din acest an 

marchează încheierea Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

Intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile.  

http://yorick.ro/detinutii-fac-teatru-la-nottara/
http://yorick.ro/detinutii-fac-teatru-la-nottara/


Încă de la prima ediție, proiectul a oferit posibilitatea dezvoltării unor 

colaborări cu reprezentanți din lumea teatrului (regizori și actori), care au lucrat 

alături de deținuți la adaptarea unor texte cunoscute sau la scrierea unor scenarii 

proprii. Astfel, de la prima ediție, din anul 2009, și până în prezent, pe scena Teatrului 

Nottara au fost susținute 47 de spectacole, la care au participat 470 de deținuți, iar 64 

de artiști au regizat piesele de teatru.  

La competiția din acest an s-au înscris 10 unități penitenciare, fiind implicați 88 

de deținuți.  

Penitenciarele care vor susține spectacole de teatru, conform celor stabilite în 

urma preselecției, precum și planificarea acestora în cele două zile de festival sunt:  

 

Miercuri, 18.11.2015  

Penitenciarul Bacău — Nimic nou despre Shakespeare;  

Penitenciarul Craiova — Pacea cu zmeii;  

Penitenciarul București Jilava — Cartofi prăjiți cu orice.  

Joi, 19.11.2015  

Penitenciarul București Rahova — 

Castingul clovnilor;  

Penitenciarul Codlea — 12 oameni furioși;  

Penitenciarul Bistrița — De mâine.  

 

 

 

 

 

 



Dana Cenușă, inițiatorul și animatorul Festivalului MultiArt pentru deținuți nu 

mai este printre noi, dar conceptul și ideile sale, purtătoare de valențe educativ-sociale 

sunt păstrate. De la ea au rămas aceste gânduri: 'E foarte simplu să trăiești previzibil. 

Cu toții avem prejudecăți mai multe decât ne imaginăm, sau suntem dispuși să 

acceptăm. Dacă nu-ți pui problema cu adevărat, nu știi. Eu aveam prejudecăți 

enorme înainte de a intra în acest sistem, nu puteam să asociez teatrul cu deținuții. 

Avem mereu de-a face cu lucruri care nu ne convin. Așteptăm să le schimbe altcineva. 

Eu trebuie să conving societatea că acești oameni există, că nu sunt pe Lună. Pentru 
ei, teatrul e o formă de libertate.'  

 

Vă așteptăm cu drag! 



3.Cristian China  Birta 
din data de 18 noiembrie 2015,  

http://cristianchinabirta.ro/2015/11/18/vedeti-nottara-inceput-festivalul-

multiart-pentru-detinuti-intrare-gratuita/ 

 

 

 

Vedeți că la Nottara a început Festivalul MultiArt pentru Deținuți. Intrare 

gratuită :) 

Iată un eveniment tare interesant, ce marchează încheierea Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest
(in)

 pe Bulevard: 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor organizează, în parteneriat cu 

Teatrul Nottara, cea de-a VII-a ediţie a Festivalului MultiArt pentru deţinuţi, care va 

avea loc în zilele de miercuri, 18 şi joi, 19 noiembrie 2015, ora 17:00, la Teatrul 

Nottara, Sala Horia Lovinescu. 

Miercuri, 18.11.2015: 

 Penitenciarul Bacău – Nimic nou despre Shakespeare; 

 Penitenciarul Craiova – Pacea cu zmeii; 
 Penitenciarul Bucureşti Jilava – Cartofi prăjiţi cu orice. 

 

http://cristianchinabirta.ro/2015/11/18/vedeti-nottara-inceput-festivalul-multiart-pentru-detinuti-intrare-gratuita/
http://cristianchinabirta.ro/2015/11/18/vedeti-nottara-inceput-festivalul-multiart-pentru-detinuti-intrare-gratuita/
https://www.facebook.com/Nottara/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/events/1103713782980028/


Joi, 19.11.2015: 

 Penitenciarul Bucureşti Rahova – Castingul clovnilor; 

 Penitenciarul Codlea – 12 oameni furioşi; 
 Penitenciarul Bistriţa – De mâine. 

 

P. S. Intrare gratuită, în limita locurilor disponibile. 

 

 

 

 de Bianca Ceică 

http://cristianchinabirta.ro/wp-content/uploads/2015/11/d901849c-791e-4903-873b-e2ef5027e1fa.jpg
http://cristianchinabirta.ro/wp-content/uploads/2015/11/d901849c-791e-4903-873b-e2ef5027e1fa.jpg


4.Mediafax 
din data de 18 noiembrie 2015,  

http://www.mediafaxfoto.ro/Preview.aspx?Id=7356651 

 

 

 

FESTIVALUL MULTIART PENTRU DETINUTI - ZIUA 1 – 2015 

 

Directorul general al ANP, Catalin Claudiu Bejan sustine un discurs in 

deschiderea Festivalului MultiArt pentru Detinuti, aflat la cea de a VII-a editie si 

organizat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, la Teatrul Nottara din 

Bucuresti, miercuri, 18 noiembrie 2015. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX 

FOTO 

 

http://www.mediafaxfoto.ro/Preview.aspx?Id=7356651


 

 

FESTIVALUL MULTIART PENTRU DETINUTI - ZIUA 1 – 2015 

 

Directorul general al ANP, Catalin Claudiu Bejan sustine un discurs in 

deschiderea Festivalului MultiArt pentru Detinuti, aflat la cea de a VII-a editie si 

organizat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, la Teatrul Nottara din 

Bucuresti, miercuri, 18 noiembrie 2015. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX 

FOTO 

 

 



 

 

FESTIVALUL MULTIART PENTRU DETINUTI - ZIUA 1 – 2015 

 

Doua femei private de libertate, din cadrul Penitenciarului Bacau evolueaza in 

piesa "Nimic nou despre Shakespeare, o adaptare dupa „Visul unei nopti de vara”, in 

regia lui Ion Cosa, in prima zi a Festivalului MultiArt pentru Detinuti, aflat la cea de a 

VII-a editie si organizat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, la Teatrul 

Nottara din Bucuresti, miercuri, 18 noiembrie 2015. ANDREEA ALEXANDRU / 

MEDIAFAX FOTO 

 



 

 

FESTIVALUL MULTIART PENTRU DETINUTI - ZIUA 1 – 2015 

 

Regizorul Ion Cosa (D) joaca alaturi de femei private de libertate din cadrul 

Penitenciarului Bacau, in piesa "Nimic nou despre Shakespeare, o adaptare dupa 

„Visul unei nopti de vara”, in prima zi a Festivalului MultiArt pentru Detinuti, aflat la 

cea de a VII-a editie si organizat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, la 

Teatrul Nottara din Bucuresti, miercuri, 18 noiembrie 2015.  

 

 

 

 

ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO 

 



 

 

FESTIVALUL MULTIART PENTRU DETINUTI - ZIUA 1 – 2015 

 

Doua femei private de libertate, din cadrul Penitenciarului Bacau evolueaza in 

piesa "Nimic nou despre Shakespeare, o adaptare dupa „Visul unei nopti de vara”, in 

regia lui Ion Cosa, in prima zi a Festivalului MultiArt pentru Detinuti, aflat la cea de a 

VII-a editie si organizat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, la Teatrul 

Nottara din Bucuresti, miercuri, 18 noiembrie 2015.  

 

 

 

 

ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO 

 



 

 

FESTIVALUL MULTIART PENTRU DETINUTI - ZIUA 1 – 2015 

 

O marioneta este lasata pe scena in timpul piesei "Nimic nou despre 

Shakespeare, o adaptare dupa „Visul unei nopti de vara”, in regia lui Ion Cosa, pusa 

in scena de femeile private de libertate din cadrul Penitenciarului Bacau, in prima zi a 

Festivalului MultiArt pentru Detinuti, aflat la cea de a VII-a editie si organizat de 

Administratia Nationala a Penitenciarelor, la Teatrul Nottara din Bucuresti, miercuri, 

18 noiembrie 2015.  

 

 

 

ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO 

 



 

 

FESTIVALUL MULTIART PENTRU DETINUTI - ZIUA 1 – 2015 

 

Regizorul Ion Cosa joaca in piesa "Nimic nou despre Shakespeare, o adaptare 

dupa „Visul unei nopti de vara”, pusa in scena de femeile private de libertate din 

cadrul Penitenciarului Bacau, in prima zi a Festivalului MultiArt pentru Detinuti, aflat 

la cea de a VII-a editie si organizat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, la 

Teatrul Nottara din Bucuresti, miercuri, 18 noiembrie 2015.  

 

 

 

 

ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO 

 



 

 

FESTIVALUL MULTIART PENTRU DETINUTI - ZIUA 1 – 2015 

 

O politista din cadrul ANP reactioneaza in culise, in timpul piesei "Nimic nou 

despre Shakespeare, o adaptare dupa „Visul unei nopti de vara”, in regia lui Ion Cosa, 

pusa in scena de femeile private de libertate din cadrul Penitenciarului Bacau, in 

prima zi a Festivalului MultiArt pentru Detinuti, aflat la cea de a VII-a editie si 

organizat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, la Teatrul Nottara din 

Bucuresti, miercuri, 18 noiembrie 2015.  

 

 

 

ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO 

 



 

 

FESTIVALUL MULTIART PENTRU DETINUTI - ZIUA 1 – 2015 

 

Trei femei private de libertate, din cadrul Penitenciarului Bacau evolueaza in 

piesa "Nimic nou despre Shakespeare, o adaptare dupa „Visul unei nopti de vara”, in 

regia lui Ion Cosa, in prima zi a Festivalului MultiArt pentru Detinuti, aflat la cea de a 

VII-a editie si organizat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, la Teatrul 

Nottara din Bucuresti, miercuri, 18 noiembrie 2015.  

 

 

 

ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO 

 



 

 

FESTIVALUL MULTIART PENTRU DETINUTI - ZIUA 1 – 2015 

 

Un tanar privat de libertate, din cadrul Penitenciarului Bucuresti - Jilava, repeta 

piesa "Cartofi prajiti cu orice", in regia Adelei Aurora Marian, in prima zi a 

Festivalului MultiArt pentru Detinuti, aflat la cea de a VII-a editie si organizat de 

Administratia Nationala a Penitenciarelor, la Teatrul Nottara din Bucuresti, miercuri, 

18 noiembrie 2015.  

 

 

 

ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO 

 



 
 

FESTIVALUL MULTIART PENTRU DETINUTI - ZIUA 1 – 2015 

 

Tineri privati de libertate, din cadrul Penitenciarului Bucuresti - Jilava, repeta 

piesa "Cartofi prajiti cu orice", in regia Adelei Aurora Marian, in prima zi a 

Festivalului MultiArt pentru Detinuti, aflat la cea de a VII-a editie si organizat de 

Administratia Nationala a Penitenciarelor, la Teatrul Nottara din Bucuresti, miercuri, 

18 noiembrie 2015.  

 

 

 

ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO 

 



 

 

FESTIVALUL MULTIART PENTRU DETINUTI - ZIUA 1 – 2015 

 

Adela Aurora Marian sustine un discurs in deschiderea Festivalului MultiArt 

pentru Detinuti, aflat la cea de a VII-a editie si organizat de Administratia Nationala a 

Penitenciarelor, la Teatrul Nottara din Bucuresti, miercuri, 18 noiembrie 2015.  

 

 

 

ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO 

 



 

FESTIVALUL MULTIART PENTRU DETINUTI - ZIUA 1 – 2015 

 

Ramona Cone (S) asculta discursul directorului general al ANP, Catalin 

Claudiu Bejan in deschiderea Festivalului MultiArt pentru Detinuti, aflat la cea de a 

VII-a editie si organizat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, la Teatrul 

Nottara din Bucuresti, miercuri, 18 noiembrie 2015.  

 

 

 

ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO 

 



 

FESTIVALUL MULTIART PENTRU DETINUTI - ZIUA 1 – 2015 

 

Ion Cosa sustine un discurs in deschiderea Festivalului MultiArt pentru 

Detinuti, aflat la cea de a VII-a editie si organizat de Administratia Nationala a 

Penitenciarelor, la Teatrul Nottara din Bucuresti, miercuri, 18 noiembrie 2015.  

 

 

 

ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO 

 



5.Radio România Cultural 
din data de 18 noiembrie 2015,  

http://radioromaniacultural.ro/festivalul_multiart_pentru_detinuti_la_teatru

l_nottara-24081 

 

 

 

Festivalul MultiArt pentru Deținuți, la Teatrul Nottara 

 

 

  
În perioada 18-19 noiembrie 2015,  Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

va organiza cea de-a şaptea ediţie  a Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi. 

Evenimentul se va derula pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti şi va reuni trupe de 

actori-deţinuţi, artişti şi colaboratori. 

http://radioromaniacultural.ro/festivalul_multiart_pentru_detinuti_la_teatrul_nottara-24081
http://radioromaniacultural.ro/festivalul_multiart_pentru_detinuti_la_teatrul_nottara-24081
http://radioromaniacultural.ro/files/24/17FestivalMultiArt.jpg
http://radioromaniacultural.ro/files/24/17FestivalMultiArt.jpg


Pentru ediţia din acest an, s-au înscris 11 unităţi penitenciare: Bacău, Bucureşti 

Rahova, Botoşani, Codlea, Craiova, Gherla, Oradea, Ploieşti, Slobozia, Timişoara şi 

Tichileşti. 

În etapa finală, îşi vor da concursul trupele de teatru din penitenciarele Bacău, 

Bucureşti Rahova, Codlea, Gherla, Oradea şi Ploieşti, iar festivalul va fi deschis cu un 

moment artistic susţinut de grupul instrumental ritmic „Speranţe", al Centrului de 

Detenţie Craiova. 

Festivalul MultiArt pentru Deţinuţi este o manifestare unică în spaţiul 

european, care îşi propune schimbarea percepţiei societăţii despre penitenciar şi 

deţinuţi. Evenimentul s-a bucurat de recunoaştere la nivel european şi a fost 

popularizat prin intermediul site-urilor The European Organisation of Prison and 

Correctional Services (http://www.europris.org/the-5th-edition-of-multiart-festival-

for-prisoners/) şi European Prison Education Association 

(http://www.epea.org/index.php?id=89). 

 

 

 

 

cu Ioana Constantinescu 

http://www.europris.org/the-5th-edition-of-multiart-festival-for-prisoners/
http://www.europris.org/the-5th-edition-of-multiart-festival-for-prisoners/
http://www.epea.org/index.php?id=89


6.Gratuitot 
din data de 18 şi 19 noiembrie 2015,  

http://gratuitor.ro/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart-exit-2015/ 

 

 

 

Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi (MultiArt) – EXIT 2015 

18/11/2015 - 19/11/2015 

Bucureşti 

Teatrul Nottara - Bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 20 

 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor vă invită la a VII-a ediţie a 

Festivalului de teatru MultiArt, eveniment cultural, devenit tradiţional în peisajul 

demersurilor de reintegrare socială pentru deţinuţi. Organizat în colaborare cu Teatrul 

„Nottara” din Bucureşti, ca parte a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard, evenimentul va avea loc în perioada 18-19 noiembrie, începând cu ora 

17.00.  

Program: 18.11.2015, începând cu ora 17.00 

Nimic nou despre Shakespeare, o adaptare după „Visul unei nopţi de vară”. 

Autor: Wiliam Shakespeare. 

Intrarea este liberă! 

http://gratuitor.ro/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart-exit-2015/


 
 

https://www.facebook.com/events/1103713782980028/


7.Nonguvernamental 
din data de 13 noiembrie 2015,  

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/festivalul-multiart-pentru-

detinuti-inchide-editia-din-acest-an-a-festin-pe-bulevard/ 

 

 

 

Festivalul MultiArt pentru detinuti inchide editia din acest an a Fest(in) pe 

Bulevard 

 

 
 

Administratia Nationala a Penitenciarelor organizeaza, in parteneriat cu 

Teatrul Nottara, cea de-a VII-a editie a Festivalului MultiArt pentru detinuti, 

care va avea loc in zilele de miercuri, 18 si joi, 19 noiembrie 2015 la Teatrul 

Nottara. 
Desfasurat in anii anteriori ca eveniment de sine statator, editia din acest an 

marcheaza incheierea Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/festivalul-multiart-pentru-detinuti-inchide-editia-din-acest-an-a-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/festivalul-multiart-pentru-detinuti-inchide-editia-din-acest-an-a-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/festivalul-multiart-pentru-detinuti-inchide-editia-din-acest-an-a-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/festivalul-multiart-pentru-detinuti-inchide-editia-din-acest-an-a-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/wp-content/uploads/2015/11/foto-nottara-.png
http://www.nonguvernamental.org/wp-content/uploads/2015/11/foto-nottara-.png


Inca de la prima editie, proiectul a oferit posibilitatea dezvoltarii unor 

colaborari cu reprezentanti din lumea teatrului (regizori si actori), care au lucrat 

alaturi de detinuti la adaptarea unor texte cunoscute sau la scrierea unor scenarii 

proprii. Astfel, de la prima editie, din anul 2009, si pana in prezent, pe scena Teatrului 

Nottara au fost sustinute 47 de spectacole, la care au participat 470 de detinuti, iar 64 

de artisti au regizat piesele de teatru. 

La competitia din acest an s-au inscris 10 unitati penitenciare, fiind implicati 88 

de detinuti. Penitenciarele care vor sustine spectacole de teatru, conform celor 

stabilite in urma preselectiei, precum si planificarea acestora in cele doua zile de 

festival sunt: Penitenciarul Bacau – Nimic nou despre Shakespeare; Penitenciarul 

Craiova – Pacea cu zmeii; Penitenciarul Bucuresti Jilava – Cartofi prajiti cu orice; 

Penitenciarul Bucuresti Rahova – Castingul clovnilor; Penitenciarul Codlea – 12 

oameni furiosi; Penitenciarul Bistrita – De maine. 

 

 

 

 (A.D.). 



8.Ziua News 
din data de 17 noiembrie 2015, ora 20.09 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/teatrul-nottara-si-administratia-

nationala-a-penitenciarelor-va-invita-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti-

343260 

 

 

 

TEATRUL NOTTARA si ADMINISTRATIA NATIONALA A 

PENITENCIARELOR va invita la FESTIVALUL MULTIART pentru 

DETINUTI 

 

ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR organizeaza, in 

parteneriat cu TEATRUL NOTTARA, cea de-a VII-a editie a FESTIVALULUI 

MULTIART PENTRU DETINUTI, care va avea loc in zilele de miercuri, 18 si joi, 

19 noiembrie 2015, ora 17:00, la TEATRUL NOTTARA, SALA HORIA 

LOVINESCU.Desfasurat in anii anteriori ca eveniment de sine statator, editia din 

acest an marcheaza incheierea FESTIVALULUI INTERNATIONAL DE TEATRU 

FEST(IN) PE BULEVARD. Intrarea la spectacole este LIBERA, in limita locurilor 

disponibi ... 

 

 

Scris de: Ziua News 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/teatrul-nottara-si-administratia-nationala-a-penitenciarelor-va-invita-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti-343260
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/teatrul-nottara-si-administratia-nationala-a-penitenciarelor-va-invita-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti-343260
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/teatrul-nottara-si-administratia-nationala-a-penitenciarelor-va-invita-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti-343260


9.MondoNews 
din data de 17 noiembrie 2015, ora 20.09 

http://www.mondonews.ro/teatrul-nottara-si-administratia-nationala-a-

penitenciarelor-va-invita-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti/ 

 

 
TEATRUL NOTTARA si ADMINISTRATIA NATIONALA A 

PENITENCIARELOR va invita la FESTIVALUL MULTIART pentru 

DETINUTI 

ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR organizeaza, 

in parteneriat cu TEATRUL NOTTARA, cea de-a VII-a editie a 

FESTIVALULUI MULTIART PENTRU DETINUTI, care va avea loc in zilele 

de miercuri, 18 si joi, 19 noiembrie 2015, ora 17:00, la TEATRUL NOTTARA, 

SALA HORIA LOVINESCU. 

Desfasurat in anii anteriori ca eveniment de sine statator, editia din acest an 

marcheaza incheierea FESTIVALULUI INTERNATIONAL DE TEATRU FEST(IN) 

PE BULEVARD. Intrarea la spectacole este LIBERA, in limita locurilor disponibile. 

Inca de la prima editie, proiectul a oferit posibilitatea dezvoltarii unor 

colaborari cu reprezentanti din lumea teatrului (regizori si actori), care au lucrat 

alaturi de detinuti la adaptarea unor texte cunoscute sau la scrierea unor scenarii 

proprii. Astfel, de la prima editie, din anul 2009, si pana in prezent, pe scena Teatrului 

Nottara au fost sustinute 47 de spectacole, la care au participat 470 de detinuti, iar 64 

de artisti au regizat piesele de teatru. 

http://www.mondonews.ro/teatrul-nottara-si-administratia-nationala-a-penitenciarelor-va-invita-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti/
http://www.mondonews.ro/teatrul-nottara-si-administratia-nationala-a-penitenciarelor-va-invita-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti/


La competitia din acest an s-au inscris 10 unitati penitenciare, fiind implicati 88 

de detinuti. 

Penitenciarele care vor sustine spectacole de teatru, conform celor stabilite in 

urma preselectiei, precum si planificarea acestora in cele doua zile de festival sunt: 

Miercuri, 18 noiembrie, ora 17.00, Teatrul Nottara 

 

NIMIC NOU DESPRE SHAKESPEARE,  

o adaptare dupa „Visul unei nopti de vara” 

Autor: Wiliam Shakespeare, Regia: Ion Cosa 

Durata: 36 minute 

Penitenciarul Bacau  

 

PACEA CU ZMEII 

Autor: Valeriu Butulescu, Regia: Liana Resteanu, Ramona Cone 

Durata: 35 minute 

Penitenciarul Craiova 

 

CARTOFI PRAJITI CU ORICE 

Autor: Arnold Wesker, Regia: Adela Aurora Marian 

Durata: 60 minute 

Penitenciarul Bucuresti-Jilava 

 

Joi, 19 noiembrie, ora 17.00, Teatrul Nottara 

 

CASTINGUL CLOVNILOR 

Autor: Iulian Glita, Regia: Iulian Glita 

Durata: 40 minute 

Penitenciarul Bucuresti-Rahova 

 

12 OAMENI FRUMOSI 

Autor: Reginald Rose, Regia: Gabriel Costea 

Durata: 45 minute 

Penitenciarul Codlea 

 

DE MAINE 

Autor: Camelia Toma, Regia: Camelia Toma 

Durata: 35 minute 

Penitenciarul Bistrita 

 

Mai multe detalii pe pagina de facebook a evenimentului 

 

https://www.facebook.com/events/1103713782980028/


Sursa foto: facebook Teatrul Nottara 

 

 
 

 

 

Scris de: Eduard Popa 

http://www.mondonews.ro/author/eduard-n/


10.A.M.Press 
din data de 13 noiembrie 2015, ora 20.09 

http://ampress.ro/fapt-divers/festivalul-multiart-pentru-detinuti-88-de-

detinuti-implicati-in-festival/ 

 

 

 

Festivalul MultiArt pentru deținuți. 88 de deținuți, implicați în festival 

 

   Administrația Națională a 

Penitenciarelor organizează, în parteneriat cu Teatrul Nottara, cea de-a VII-a 

ediție a Festivalului MultiArt pentru deținuți, care va avea loc în zilele de 

miercuri, 18 și joi, 19 noiembrie 2015, ora 17:00, la Teatrul Nottara, Sala Horia 

http://ampress.ro/fapt-divers/festivalul-multiart-pentru-detinuti-88-de-detinuti-implicati-in-festival/
http://ampress.ro/fapt-divers/festivalul-multiart-pentru-detinuti-88-de-detinuti-implicati-in-festival/
http://ampress.ro/wp-content/uploads/2015/11/de%C8%9Binu%C8%9Bi-la-teatru.jpg


Lovinescu. Desfășurat în anii anteriori ca eveniment de sine stătător, ediția din 

acest an marchează încheierea Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard. Intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile.  

Încă de la prima ediție, proiectul a oferit posibilitatea dezvoltării unor 

colaborări cu reprezentanți din lumea teatrului (regizori și actori), care au lucrat 

alături de deținuți la adaptarea unor texte cunoscute sau la scrierea unor scenarii 

proprii. Astfel, de la prima ediție, din anul 2009, și până în prezent, pe scena Teatrului 

Nottara au fost susținute 47 de spectacole, la care au participat 470 de deținuți, iar 64 

de artiști au regizat piesele de teatru.La competiția din acest an s-au înscris 10 unități 

penitenciare, fiind implicați 88 de deținuți. 



11.Evenimente Cluburi Bucureşti 
din data de 19 noiembrie 2015, ora 22.09 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Festivalul-de-Teatru-pentru-Detinuti-

MultiArt-EXIT_39639.html 

 

 

 

Festivalul de Teatru pentru Detinuti (MultiArt) - EXIT 2015 

 

 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Festivalul-de-Teatru-pentru-Detinuti-MultiArt-EXIT_39639.html
http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Festivalul-de-Teatru-pentru-Detinuti-MultiArt-EXIT_39639.html


Administraţia Naţională a Penitenciarelor vă invită la a VII-a ediţie a Festivalul 

de teatru MultiArt, eveniment cultural, devenit tradiţional în peisajul demersurilor de 

reintegrare socială derulate de instituţia noastră. Organizat în colaborare cu Teatrul 

„Nottara” din Bucureşti, ca parte a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard, evenimentul va avea loc în perioada 18-19 noiembrie, începând cu ora 

17.00. 

  

INTRAREA ESTE LIBERĂ. 

Program 

 

18.11.2015, începând cu ora 17.00 

 

•Nimic nou despre Shakespeare, o adaptare după „Visul unei nopţi de vară”. Autor: 

Wiliam Shakespeare. 

 Penitenciarul Bacău 

Regizor: Ion Coşa 

Durata: 36 minute 

 

•Pacea cu zmeii. Autor: Valeriu Butulescu, 

 Penitenciarul Craiova 

Regizori: Liana Resteanu, Ramona Cone 

Durata: 35 minute 

 

•Cartofi prăjiţi cu orice. Autor: Arnold Wesker. 

 Penitenciarul Bucureşti-Jilava 

Regizor: Adela Aurora Marian 

Durata: 60 minute 

 

19.11.2015, începând cu ora 17.00 

 

•Castingul clovnilor. Autor: Iulian Gliţă. 

 Penitenciarul Bucureşti-Rahova 

Regizor: Adela Aurora Marian 

Durata: 40 minute 

 

•12 oameni furioşi. Autor: Reginald Rose. 

 Penitenciarul Codlea 



Regizor: Gabriel Costea 

Durata: 45 minute 

 

•De mâine. Autor: Camelia Toma. 

Penitenciarul Bistriţa 

Regizor: Camelia Toma 

Durata: 35 minute 

 

•Moment comemorativ Dana Cenușă. 

 

•Decernarea premiilor pentru regie și pentru spectacol. 

Juriu de specialitate: Doina Papp, Maria Sârbu, Ion Pahon. 

Vă așteptăm cu drag! 

 

 

 

mai multe Evenimente de la Teatrul Nottara 

 

http://cluburibucuresti.ro/Teatrul-Nottara-evenimente.html
http://cluburibucuresti.ro/Teatrul-Nottara.html

