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1. Evenimentul Zilei 
din data de 15 Septembrie 2016 

http://www.evz.ro/puscariasii-fac-show-pe-scena-de-la-
nottara.html 
 

 
 

Pușcăriașii fac show pe scena de la Nottara 
 

                            Să râdem sau să 
plângem cu ... deținuții 

În cadrul Festivalului Multiart, găzduit de Teatrul Nottara, mai 
multe trupe de ... actori din penitenciare din România vor prezenta 
spectacole.  
 
 

http://www.evz.ro/puscariasii-fac-show-pe-scena-de-la-nottara.html
http://www.evz.ro/puscariasii-fac-show-pe-scena-de-la-nottara.html


Festivalul deținuților se va desfășura în zilele de 23 și 24 noiembrie. 
„Un evenuiment unic în Europa”, după cums pune managerul teaturlui 
Nottara Marinela Țepuș. De altfel, managerul teatrului a mărturisit că au 
putut reveni mai repede acasă datorită ajutorului dat de deținuți. Au curățat, 
au vopsit, au reparat. 

 

Festivalul Multiart este o ocazie unică pentru cei privați de libertate 
aceea de apărea pe scenă și de a demonstra că pot fi și altceva decât 
infractori. Începând cu anul 2009, în fiecare toamnă, Administraţia Naţională 
a Penitenciarelor din România organizează Festivalul MultiArt pentru 
deţinuţi, eveniment ce reuneşte artişti şi trupe de actori-deţinuţi din întregul 
sistem penitenciar, permiţând publicului să se apropie în mod direct, de o 
realitate la care, altfel, nu ar avea acces. 

Festivalul se distinge prin unicitate şi inedit şi încearcă, în fiecare an, să 
îmbunătăţească percepţia despre deţinuţi şi mediul penitenciar. Deţinuţi, 
alături de voluntari sau personal de penitenciar, lucrează împreună la scrierea 
sau adaptarea unor texte mai mult sau mai puţin cunoscute, din dorinţa de a 
demonstra că acolo unde este preocupare, voinţă şi mai ales muncă, oamenii 
sunt capabili de lucruri  deosebite. 

Aflată anul acesta la cea de-a VIII-a ediţie, Festivalul Multiart pentru 
deţinuţi – „Dana Cenuşă – Descătuşare prin cultură” poartă în mod simbolic, 
numele celei care a fost iniţiatoarea şi sufletul acestei manifestări. 

În fiecare an, unităţile penitenciare interesate dezvoltă colaborări cu 
regizori, actori sau alţi reprezentanţi din lumea artistică şi pregătesc 
spectacole şi le prezintă pe plan local. Cele mai bune reprezentaţii artistice 
sunt prezentate pe scena Teatrului Nottara, pe parcursul a două zile de 
spectacole. 



Evenimentul se adresează deopotrivă deţinuţilor, societăţii civile sau 
personalului de penitenciar, din dorinţa de a face cunoscute şi alte aspecte ale 
muncii directe cu persoanele aflate în detenţie. 

 

De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului „Nottara”  au 
fost susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de 
artişti s-au implicat în regizarea pieselor de teatru. 

La ediţia din acest an, s-au înscris 7 unităţi penitenciare fiind implicaţi 
aproximativ 56 de deţinuţi. 

Unităţile care s-au înscris în vederea preselecţiei: Bacău, Bucureşti 
Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, Tichileşti şi Timişoara 

Informaţii spectacole şi regizori 

Bacău. Cei de aici vin cu piesa ... „Scapă cine poate”, autor  și regizor 
Ion Coşa, de la Teatrul Bacovia, Bacău. 

Bucureşti Rahova. Titlul  spectacolului: „Romulus cel Mare” – de 
Friedrich Dürrenmatt. Regizor: Gliţă Iulian şi Ingrid Anamaria Bonza. 
Penitenciarul Bucureşti Rahova colaborează cu cei doi regizori de 
aproximativ 7 ani, timp în care s-au mai realizat mai multe spectacole 
prezentate pe scena Teatrului Nottara: „Evoluţion”, „Richard al III-lea”, 
„Macbeth”, „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, „Visul unei nopţi de vară”, 
„Castingul clovnilor” sau piese de teatru scurt, susţinute în penitenciar. 

Codlea. Titlul  spectacolului: „Zece negri mititei” – de Agatha Christie. 
Regizor: Gabriel Costea – actor, Teatrul „Sică Alexandrescu “ Braşov. 
Colaborarea cu actorul Gabriel Costea a început din 2009, în prezent aceasta 
fiind a opta piesă de teatru pusă în scenă,  după spectacolele : „Colonelul şi 



păsările”, „Ciclopul”, „Soldatul Svejk”, ,,D ale Caragialelui”, „Fundaţia“, 
„Colonelul şi păsările” şi „12 oameni furioşi”. 

Galaţi. Titlul  spectacolului:   „Sectorul S” – adaptare după Emanuel 
Pârvu. Regizor: profesor Camelia Gherbăluță – regizor amator. 

Gherla. Titlul  spectacolului: SELFIE. Scenariul şi regia: Andreea 
Iacob. Spectacolul realizat în parteneriat cu Teatrul Naţional Cluj-Napoca are 
la bază un scenariu original, creat după poveşti reale din viaţa persoanelor 
private de libertate, femei, care fac parte din distribuţie. Astfel, ele participă 
la acest spectacol nu doar jucând, ci şi împărtăşind fragmente, imagini şi stări 
din istoria familiilor lor. Spectacolul reuneşte, ca un puzzle, fire din viaţa 
bunicilor şi a copiilor acestor femei, poveşti oglindă din trecutul şi din 
viitorul lor, care le oglindesc propriile vieţi. 

Tichileşti. Titlul  spectacolului – „Clipa care a schimbat totul”. Autor – 
persoana internată Blasiuc Daniel Marian. Regizor artistic – Anca Cismaru. 
Doamna Anca Cismaru este  regizor la Teatrul  Maria Filotti Brăila şi a 
început colaborarea cu Centrul de Detenţie Tichileşti din martie 2016. 
Povestea piesei este inspirata din experienţele de viata ale interpreţilor. Cum 
teatrul este o convenţie, şi realitatea în artă se transfigurează, descătuşând 
imaginaţia şi creativitatea individuală. 

Timişoara. Titlul spectacolului – PĂCĂLICI – satiră socială. Autorul 
spectacolului – Racz Gyula Imre – persoană privată de libertate  din 
Penitenciarul Timişoara. Regizor: Racz Gyula Imre  - persoană privată de 
libertate . 

  

 
 

 
de: Carmen Anghel 

 
 
 
 
 

 
 
 



2. Teatrul Nottara 
din data de 16 Noiembrie 2016 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=67 
 

 
 
Festivalul MultiArt pentru deţinuţi închide ediţia din acest an a 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. 

                                             

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=67


Desfăşurat în anii anteriori ca eveniment de sine stătător, ediţia din acest 
an marchează încheierea Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe 
Bulevard. Intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile. 

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 au regizat piesele de teatru. 

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 noiembrie, ora 17.00, Teatrul Nottara 

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

Autor: Wiliam Shakespeare, Regia: Ion Coşa 

Durata: 36 minute 

Penitenciarul Bacău  

  

Pacea cu zmeii 

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

Durata: 35 minute 

Penitenciarul Craiova 

�� 

Cartofi prăjiţi cu orice 

Autor: Arnold Wesker, Regia: Adela Aurora Marian 



Durata: 60 minute 

Penitenciarul Bucureşti-Jilava 

  

Joi, 19 noiembrie, ora 17.00, Teatrul Nottara 

Castingul clovnilor 

Autor: Iulian Gliţă, Regia: Iulian Gliţă 

Durata: 40 minute 

��Penitenciarul Bucureşti-Rahova 

  

12 oameni furioşi 

Autor: Reginald Rose, Regia: Gabriel Costea 

Durata: 45 minute 

��Penitenciarul Codlea 

  

De mâine 

Autor: Camelia Toma, Regia: Camelia Toma 

Durata: 35 minute 

Penitenciarul Bistriţa 

  

Dana Cenuşă, iniţiatorul şi animatorul Festivalului MultiArt pentru 
deţinuţi 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.” 

  
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
  



3. AGERPRES 
din data de 15 Noiembrie 2016, ora 15:06 
https://www.agerpres.ro/cultura/2016/11/15/festivalul-de-teatru-
pentru-detinuti-multiart-cinci-spectacole-prezentate-pe-23-si-24-
noiembrie-15-06-24 
 

 
 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, 
prezentate pe 23 și 24 noiembrie 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală cinci spectacole - pe 23 și 24 noiembrie, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Timișoara, Gherla, Galați, 
Codlea și București - Rahova. 

 

https://www.agerpres.ro/cultura/2016/11/15/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart-cinci-spectacole-prezentate-pe-23-si-24-noiembrie-15-06-24
https://www.agerpres.ro/cultura/2016/11/15/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart-cinci-spectacole-prezentate-pe-23-si-24-noiembrie-15-06-24
https://www.agerpres.ro/cultura/2016/11/15/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart-cinci-spectacole-prezentate-pe-23-si-24-noiembrie-15-06-24


La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele ''Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură'' s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București — Rahova, Codlea, Galați, Gherla, 
Tichilești și Timișoara, iar în urma analizării acestora cinci au fost selecționate 
să participe la etapa finală. 

"Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate, aflată 
deja la cea de-a VIII-a ediție. An de an pornim în procesul de pregătire a 
festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare dintre colegii din unități care 
desfășoară activități în acest domeniu selectează grupuri de deținuți cu potențial 
în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, fie ei regizori, actori, 
scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor prezentate și, după 
repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, să joace pentru 
prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se află penitenciarul 
sau din proximitate, iar, ulterior, ajungem la etapa în care piesele înregistrate 
sunt selectate cu ajutorul specialiștilor din cadrul Teatrului Nottara și doar cei 
mai buni ajung să joace pe scena Teatrului Nottara", a declarat, într-o conferință 
de presă, comisarul-șef Ioana Morar, director Direcția Reintegrare Socială de la 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 

În festival vor fi prezentate spectacolele "Păcălici" în regia lui Racy Gyula 
Imre, producție a Penitenciarului Timișoara, "Selfie" regia Andreea Iacob — 
Penitenciarul Gherla, "Sectorul S" regia Camelia Gherbăluță — Penitenciarul 
Galați, "Zece negri mititei", regia Gabriel Costea, și "Romulus cel Mare" regia 
Iulian Gliță — Penitenciarul București — Rahova. 

Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 

Cu această ocazie, vor fi premiate și persoanele private de libertate 
declarate câștigătoare în cadrul concursului național "Creație și penitență", 
manifestare aflată la ediția a VIII-a. 

Concursul desfășurat în perioada mai — iulie a cuprins trei secțiuni: 
poezie, interviuri și trofee. În concurs au participat, la secțiunea 'Poezie', 155 de 
persoane private de libertate cu 299 de poezii, din 26 de unități penitenciare, la 
secțiunea 'Interviuri' — 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din opt 
unități penitenciare, iar la secțiunea 'Trofee' — 17 deținuți cu 21 de lucrări, din 7 
unități penitenciare. 

La final, după evaluarea lucrărilor, au fost declarate câștigătoare 14 
persoane la secțiunea 'Poezie', trei — la 'Interviuri' și șase — la secțiunea 
'Trofee'. 



De asemenea, în cadrul festivalului va fi oferit un premiu și Asociației 
"Alternative Sociale", "un ONG care colaborează de foarte mulți ani cu mediul 
penitenciar, care pune accentul în activitatea sa pe dezvoltarea relațiilor de 
familie", a spus Ioana Morar. 

Prima ediție a festivalului a avut loc în 2009. Până în prezent, au fost 
prezentate 53 de spectacole la care au participat 531 de deținuți îndrumați de 70 
de artiști. 

Festivalul MultiArt pentru Deținuți, parte a Festivalului 
Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, este organizat de 
Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul 
Nottara. 

 
 
 
 

de: Petronius Craiu 
  



4. Penitenciare.info 
din data de 16 Noiembrie 2016 
https://penitenciare.info/2016/11/16/teatrul-pentru-detinuti-5-
spectacole-in-2-zile/ 
 

 
 
 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, 
prezentate pe 23 și 24 noiembrie 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală cinci spectacole - pe 23 și 24 noiembrie, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Timișoara, Gherla, Galați, 
Codlea și București - Rahova. 

 

https://penitenciare.info/2016/11/16/teatrul-pentru-detinuti-5-spectacole-in-2-zile/
https://penitenciare.info/2016/11/16/teatrul-pentru-detinuti-5-spectacole-in-2-zile/


La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele ''Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură'' s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București — Rahova, Codlea, Galați, Gherla, 
Tichilești și Timișoara, iar în urma analizării acestora cinci au fost selecționate 
să participe la etapa finală. 

"Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate, aflată 
deja la cea de-a VIII-a ediție. An de an pornim în procesul de pregătire a 
festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare dintre colegii din unități care 
desfășoară activități în acest domeniu selectează grupuri de deținuți cu potențial 
în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, fie ei regizori, actori, 
scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor prezentate și, după 
repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, să joace pentru 
prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se află penitenciarul 
sau din proximitate, iar, ulterior, ajungem la etapa în care piesele înregistrate 
sunt selectate cu ajutorul specialiștilor din cadrul Teatrului Nottara și doar cei 
mai buni ajung să joace pe scena Teatrului Nottara", a declarat, într-o conferință 
de presă, comisarul-șef Ioana Morar, director Direcția Reintegrare Socială de la 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 

În festival vor fi prezentate spectacolele "Păcălici" în regia lui Racy Gyula 
Imre, producție a Penitenciarului Timișoara, "Selfie" regia Andreea Iacob — 
Penitenciarul Gherla, "Sectorul S" regia Camelia Gherbăluță — Penitenciarul 
Galați, "Zece negri mititei", regia Gabriel Costea, și "Romulus cel Mare" regia 
Iulian Gliță — Penitenciarul București — Rahova. 

Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 

Cu această ocazie, vor fi premiate și persoanele private de libertate 
declarate câștigătoare în cadrul concursului național "Creație și penitență", 
manifestare aflată la ediția a VIII-a. 

Concursul desfășurat în perioada mai — iulie a cuprins trei secțiuni: 
poezie, interviuri și trofee. În concurs au participat, la secțiunea 'Poezie', 155 de 
persoane private de libertate cu 299 de poezii, din 26 de unități penitenciare, la 
secțiunea 'Interviuri' — 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din opt 
unități penitenciare, iar la secțiunea 'Trofee' — 17 deținuți cu 21 de lucrări, din 7 
unități penitenciare. 

La final, după evaluarea lucrărilor, au fost declarate câștigătoare 14 
persoane la secțiunea 'Poezie', trei — la 'Interviuri' și șase — la secțiunea 
'Trofee'. 



De asemenea, în cadrul festivalului va fi oferit un premiu și Asociației 
"Alternative Sociale", "un ONG care colaborează de foarte mulți ani cu mediul 
penitenciar, care pune accentul în activitatea sa pe dezvoltarea relațiilor de 
familie", a spus Ioana Morar. 

Prima ediție a festivalului a avut loc în 2009. Până în prezent, au fost 
prezentate 53 de spectacole la care au participat 531 de deținuți îndrumați de 70 
de artiști. 

Festivalul MultiArt pentru Deținuți, parte a Festivalului 
Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, este organizat de 
Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul 
Nottara. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: AGERPRES 
  



5. Radio Clasic 
din data de 16 Noiembrie 2016 
https://www.clasicradio.ro/descatusare-prin-cultura-festivalul-de-
teatru-pentru-detinuti/ 
 

 
 
Descătușare prin Cultură – Festivalul de teatru pentru deținuți 
 

 
 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt va aduce pe scena 
Teatrului Nottara din Capitală cinci spectacole – pe 23 și 24 noiembrie, 
realizate de persoane private de libertate din penitenciare din Timișoara, 
Gherla, Galați, Codlea și București – Rahova. 

La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele ''Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură'' s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București — Rahova, Codlea, Galați, Gherla, 

https://www.clasicradio.ro/descatusare-prin-cultura-festivalul-de-teatru-pentru-detinuti/
https://www.clasicradio.ro/descatusare-prin-cultura-festivalul-de-teatru-pentru-detinuti/


Tichilești și Timișoara, iar în urma analizării acestora cinci au fost selecționate 
să participe la etapa finală. 

"Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate, 
aflată deja la cea de-a VIII-a ediție. An de an pornim în procesul de pregătire 
a festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare dintre colegii din unități care 
desfășoară activități în acest domeniu selectează grupuri de deținuți cu 
potențial în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, fie ei regizori, 
actori, scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor prezentate 
și, după repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, să joace 
pentru prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se află 
penitenciarul sau din proximitate, iar, ulterior, ajungem la etapa în care 
piesele înregistrate sunt selectate cu ajutorul specialiștilor din cadrul 
Teatrului Nottara și doar cei mai buni ajung să joace pe scena Teatrului 
Nottara", a declarat, într-o conferință de presă, comisarul-șef Ioana Morar, 
director Direcția Reintegrare Socială de la Administrația Națională a 
Penitenciarelor. 

 
 
 
 

Sursa: Radio Clasic 
  



6. Portal.ro 
din data de 15 Noiembrie 2016, ora 15:45 
http://portal-ro.com/post/festivalul-de-teatru-pentru-dei/ 
 

 
 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, 
prezentate pe 23 și 24 noiembrie 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală cinci spectacole - pe 23 și 24 noiembrie, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Timișoara, Gherla, Galați, 
Codlea și București - Rahova. 

 

La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele ''Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură'' s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București — Rahova, Codlea, Galați, Gherla, 

http://portal-ro.com/post/festivalul-de-teatru-pentru-dei/


Tichilești și Timișoara, iar în urma analizării acestora cinci au fost selecționate 
să participe la etapa finală. 

"Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate, aflată 
deja la cea de-a VIII-a ediție. An de an pornim în procesul de pregătire a 
festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare dintre colegii din unități care 
desfășoară activități în acest domeniu selectează grupuri de deținuți cu potențial 
în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, fie ei regizori, actori, 
scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor prezentate și, după 
repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, să joace pentru 
prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se află penitenciarul 
sau din proximitate, iar, ulterior, ajungem la etapa în care piesele înregistrate 
sunt selectate cu ajutorul specialiștilor din cadrul Teatrului Nottara și doar cei 
mai buni ajung să joace pe scena Teatrului Nottara", a declarat, într-o conferință 
de presă, comisarul-șef Ioana Morar, director Direcția Reintegrare Socială de la 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 

În festival vor fi prezentate spectacolele "Păcălici" în regia lui Racy Gyula 
Imre, producție a Penitenciarului Timișoara, "Selfie" regia Andreea Iacob — 
Penitenciarul Gherla, "Sectorul S" regia Camelia Gherbăluță — Penitenciarul 
Galați, "Zece negri mititei", regia Gabriel Costea, și "Romulus cel Mare" regia 
Iulian Gliță — Penitenciarul București — Rahova. 

Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 

Cu această ocazie, vor fi premiate și persoanele private de libertate 
declarate câștigătoare în cadrul concursului național "Creație și penitență", 
manifestare aflată la ediția a VIII-a. 

Concursul desfășurat în perioada mai — iulie a cuprins trei secțiuni: 
poezie, interviuri și trofee. În concurs au participat, la secțiunea 'Poezie', 155 de 
persoane private de libertate cu 299 de poezii, din 26 de unități penitenciare, la 
secțiunea 'Interviuri' — 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din opt 
unități penitenciare, iar la secțiunea 'Trofee' — 17 deținuți cu 21 de lucrări, din 7 
unități penitenciare. 

La final, după evaluarea lucrărilor, au fost declarate câștigătoare 14 
persoane la secțiunea 'Poezie', trei — la 'Interviuri' și șase — la secțiunea 
'Trofee'. 

De asemenea, în cadrul festivalului va fi oferit un premiu și Asociației 
"Alternative Sociale", "un ONG care colaborează de foarte mulți ani cu mediul 



penitenciar, care pune accentul în activitatea sa pe dezvoltarea relațiilor de 
familie", a spus Ioana Morar. 

Prima ediție a festivalului a avut loc în 2009. Până în prezent, au fost 
prezentate 53 de spectacole la care au participat 531 de deținuți îndrumați de 70 
de artiști. 

Festivalul MultiArt pentru Deținuți, parte a Festivalului 
Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, este organizat de 
Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul 
Nottara. 

 
 
 
 
 
 
 

Sursa: AGERPRES 
  



7. Info-ziare.ro 
din data de 15 Noiembrie 2016 
http://www.infoziare.ro/stire/10808708/Festivalul+de+teatru+pentru+
de%C8%9Binu%C8%9Bi+MultiArt:+Cinci+spectacole+prezentate+p
e+23+%C8%99i+24+noiembrie 
 

 
 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, 
prezentate pe 23 și 24 noiembrie 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală cinci spectacole - pe 23 și 24 noiembrie, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Timișoara, Gherla, Galați, 
Codlea și București - Rahova. 

 

http://www.infoziare.ro/stire/10808708/Festivalul+de+teatru+pentru+de%C8%9Binu%C8%9Bi+MultiArt:+Cinci+spectacole+prezentate+pe+23+%C8%99i+24+noiembrie
http://www.infoziare.ro/stire/10808708/Festivalul+de+teatru+pentru+de%C8%9Binu%C8%9Bi+MultiArt:+Cinci+spectacole+prezentate+pe+23+%C8%99i+24+noiembrie
http://www.infoziare.ro/stire/10808708/Festivalul+de+teatru+pentru+de%C8%9Binu%C8%9Bi+MultiArt:+Cinci+spectacole+prezentate+pe+23+%C8%99i+24+noiembrie


La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele ''Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură'' s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București — Rahova, Codlea, Galați, Gherla, 
Tichilești și Timișoara, iar în urma analizării acestora cinci au fost selecționate 
să participe la etapa finală. 

"Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate, aflată 
deja la cea de-a VIII-a ediție. An de an pornim în procesul de pregătire a 
festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare dintre colegii din unități care 
desfășoară activități în acest domeniu selectează grupuri de deținuți cu potențial 
în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, fie ei regizori, actori, 
scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor prezentate și, după 
repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, să joace pentru 
prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se află penitenciarul 
sau din proximitate, iar, ulterior, ajungem la etapa în care piesele înregistrate 
sunt selectate cu ajutorul specialiștilor din cadrul Teatrului Nottara și doar cei 
mai buni ajung să joace pe scena Teatrului Nottara", a declarat, într-o conferință 
de presă, comisarul-șef Ioana Morar, director Direcția Reintegrare Socială de la 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 

În festival vor fi prezentate spectacolele "Păcălici" în regia lui Racy Gyula 
Imre, producție a Penitenciarului Timișoara, "Selfie" regia Andreea Iacob — 
Penitenciarul Gherla, "Sectorul S" regia Camelia Gherbăluță — Penitenciarul 
Galați, "Zece negri mititei", regia Gabriel Costea, și "Romulus cel Mare" regia 
Iulian Gliță — Penitenciarul București — Rahova. 

Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 

Cu această ocazie, vor fi premiate și persoanele private de libertate 
declarate câștigătoare în cadrul concursului național "Creație și penitență", 
manifestare aflată la ediția a VIII-a. 

Concursul desfășurat în perioada mai — iulie a cuprins trei secțiuni: 
poezie, interviuri și trofee. În concurs au participat, la secțiunea 'Poezie', 155 de 
persoane private de libertate cu 299 de poezii, din 26 de unități penitenciare, la 
secțiunea 'Interviuri' — 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din opt 
unități penitenciare, iar la secțiunea 'Trofee' — 17 deținuți cu 21 de lucrări, din 7 
unități penitenciare. 

La final, după evaluarea lucrărilor, au fost declarate câștigătoare 14 
persoane la secțiunea 'Poezie', trei — la 'Interviuri' și șase — la secțiunea 
'Trofee'. 



De asemenea, în cadrul festivalului va fi oferit un premiu și Asociației 
"Alternative Sociale", "un ONG care colaborează de foarte mulți ani cu mediul 
penitenciar, care pune accentul în activitatea sa pe dezvoltarea relațiilor de 
familie", a spus Ioana Morar. 

Prima ediție a festivalului a avut loc în 2009. Până în prezent, au fost 
prezentate 53 de spectacole la care au participat 531 de deținuți îndrumați de 70 
de artiști. 

Festivalul MultiArt pentru Deținuți, parte a Festivalului 
Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, este organizat de 
Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul 
Nottara. 

 
 
 

Sursa: AGERPRES 
  



8. Feedler.ro 
din data de 16 Noiembrie 2016 

http://www.feedler.ro/feed/4993729--festivalul-de-teatru-pentru-
detinuti-multiart-cinci-spectacole-prezentate-pe-23-si-24-
noiembrie 
 

 
 
 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, 
prezentate pe 23 și 24 noiembrie 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală cinci spectacole - pe 23 și 24 noiembrie, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Timișoara, Gherla, Galați, 
Codlea și București - Rahova. 
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La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele ''Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură'' s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București — Rahova, Codlea, Galați, Gherla, 
Tichilești și Timișoara, iar în urma analizării acestora cinci au fost selecționate 
să participe la etapa finală. 

"Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate, aflată 
deja la cea de-a VIII-a ediție. An de an pornim în procesul de pregătire a 
festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare dintre colegii din unități care 
desfășoară activități în acest domeniu selectează grupuri de deținuți cu potențial 
în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, fie ei regizori, actori, 
scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor prezentate și, după 
repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, să joace pentru 
prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se află penitenciarul 
sau din proximitate, iar, ulterior, ajungem la etapa în care piesele înregistrate 
sunt selectate cu ajutorul specialiștilor din cadrul Teatrului Nottara și doar cei 
mai buni ajung să joace pe scena Teatrului Nottara", a declarat, într-o conferință 
de presă, comisarul-șef Ioana Morar, director Direcția Reintegrare Socială de la 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 

În festival vor fi prezentate spectacolele "Păcălici" în regia lui Racy Gyula 
Imre, producție a Penitenciarului Timișoara, "Selfie" regia Andreea Iacob — 
Penitenciarul Gherla, "Sectorul S" regia Camelia Gherbăluță — Penitenciarul 
Galați, "Zece negri mititei", regia Gabriel Costea, și "Romulus cel Mare" regia 
Iulian Gliță — Penitenciarul București — Rahova. 

Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 

Cu această ocazie, vor fi premiate și persoanele private de libertate 
declarate câștigătoare în cadrul concursului național "Creație și penitență", 
manifestare aflată la ediția a VIII-a. 

Concursul desfășurat în perioada mai — iulie a cuprins trei secțiuni: 
poezie, interviuri și trofee. În concurs au participat, la secțiunea 'Poezie', 155 de 
persoane private de libertate cu 299 de poezii, din 26 de unități penitenciare, la 
secțiunea 'Interviuri' — 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din opt 
unități penitenciare, iar la secțiunea 'Trofee' — 17 deținuți cu 21 de lucrări, din 7 
unități penitenciare. 

La final, după evaluarea lucrărilor, au fost declarate câștigătoare 14 
persoane la secțiunea 'Poezie', trei — la 'Interviuri' și șase — la secțiunea 
'Trofee'. 



De asemenea, în cadrul festivalului va fi oferit un premiu și Asociației 
"Alternative Sociale", "un ONG care colaborează de foarte mulți ani cu mediul 
penitenciar, care pune accentul în activitatea sa pe dezvoltarea relațiilor de 
familie", a spus Ioana Morar. 

Prima ediție a festivalului a avut loc în 2009. Până în prezent, au fost 
prezentate 53 de spectacole la care au participat 531 de deținuți îndrumați de 70 
de artiști. 

Festivalul MultiArt pentru Deținuți, parte a Festivalului 
Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, este organizat de 
Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul 
Nottara. 

 
 
 
 
 
 
 

Sursa: AGERPRES 
  



9. PORT.ro 
din data de 16 Noiembrie 2016 

http://port.ro/pls/fe/festival.festival_page?i_festival_id=8433&i_cit
y_id=-1&i_county_id=-1 
 

 
 

Festivalul Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă - Descătuşare 
prin cultură 

 
  Ajuns la cea de-a opta ediţie, Festivalul Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă - 
Descătuşare prin cultură poartă, în mod simbolic, numele celei care a fost iniţiatoarea şi 
sufletul acestei manifestări. Încă de anul trecut evenimentul a devenit parte integrantă a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, şi 
se va desfăşura în zilele de 23 şi 24 noiembrie.  
 
   Chiar dacă această secţiune se află la distanţă de o lună de restul festivalului, emoţia şi 
impactul ei rămân în aceeaşi paradigmă a artei care educă, vindecă şi înalţă. Social şi 
individual. Să ne gândim că pentru un spectator obişnuit, un spectacol reprezintă prilejul unor 

http://port.ro/pls/fe/festival.festival_page?i_festival_id=8433&i_city_id=-1&i_county_id=-1
http://port.ro/pls/fe/festival.festival_page?i_festival_id=8433&i_city_id=-1&i_county_id=-1


momente de bucurie, emoţie şi introspecţie şi că pentru un actor este spaţiul magic în care 
poate transmite publicului bogăţii de idei şi sentimente, trăind roluri cu care adesea se 
confundă. şi să ne mai gândim că un deţinut joacă de fapt ambele roluri: şi de actor şi de 
spectator. Pentru că este spectatorul propriului său rol şi a propriei sale deveniri, într-un salt 
uriaş de la statutul de paria al societăţii (în care a ajuns, de cele mai multe ori tocmai din 
cauza disfuncţionalităţii acestei societăţi) la cel de actor, dăruindu-se oamenilor, prin artă. Un 
om, ca noi toţi, care are dreptul să îşi recapete demnitatea, schimbând blamul pe aplauze.  
Iar dacă stăm de vorbă cu regizorii şi echipa cu care au lucrat aceşti deţinuţi, vom afla 
poveşti tulburătoare pe alocuri, dar în mod sigur cel puţin impresionante, despre cum reuşeşte 
arta teatrală să schimbe reflexele unui Rău blazat în atitudini optimist articulate spre Bine. 
Prin conştientizarea calităţilor proprii, evoluţie a gândirii spre pozitivism şi regăsirea stimei 
de sine. 
 
De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost susţinute 53 de 
spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti s-au implicat în regizarea 
pieselor de teatru. 
 
La ediţia din acest an, s-au înscris 7 spectacole, fiind implicaţi aproximativ 56 de deţinuţi 
din: Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, Tichileşti şi Timişoara. În urma 
analizării calităţii artistice a reprezentaţiilor, 5 dintre ele au fost selecţionate să participe la 
faza finală: 
 
Începând cu anul 2014, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a organizat, în prima zi de 
festival, un moment festiv, de recunoaştere a unui model de bună practică reprezentat de 
activitatea unei organizaţii nonguvernamentale, prin implicarea în diferite acţiuni de 
sprijinire a persoanelor private de libertate şi, în general, a procesului de reintegrare socială a 
acestora. Astfel, la ediţia din acest an, aprecierile vor fi adresate asociaţiei "Alternative 
Sociale". 
 
De asemenea, în cadrul festivalului, vor fi premiate şi persoanele private de libertate 
declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie şi penitenţă, manifestare aflată la 
ediţia a VIII-a. Concursul s-a desfăşurat în perioada mai-iulie şi a cuprins trei secţiuni: 
poezie, interviuri şi trofee. În urma centralizării datelor, rezultatele privind participarea la 
acest concurs au fost următoarele: 
 
- Secţiunea Poezie: 155 persoane private de libertate cu 299 poezii, din 26 unităţi 
penitenciare; 
- Secţiunea Interviuri: 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din 8 unităţi 
penitenciare; 
- Secţiunea Trofee: 17 persoane private de libertate cu 21 de lucrări, din 7 unităţi 
penitenciare. 
 
După evaluarea acestora, corespunzător fiecărei secţiuni, au fost declarate câştigătoare: 14 



persoane private de libertate la Secţiunea Poezie, 3 persoane la secţiunea Interviuri şi 6 
persoane la secţiunea Trofee. 
 
Festivitatea de premiere a câştigătorilor de la secţiunea Poezie va fi susţinută de către poetul 
Dan Mircea Cipariu, colaborator al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor încă de la 
prima ediţie. 
 
 

 
 
 

Sursa: PORT.ro 
  



10. E-ȘtireaZilei 
din data de 15 Noiembrie 2016, ora 15:06 

http://www.e-
stireazilei.ro/stire.aspx?id=62855552&titlu=Festivalul-de-teatru-
pentru-detinuti-MultiArt-Cinci-spectacole-prezentate-pe-23-si-24-
noiembrie 
 

 
 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, 
prezentate pe 23 și 24 noiembrie 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală cinci spectacole - pe 23 și 24 noiembrie, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Timișoara, Gherla, Galați, 
Codlea și București - Rahova. 
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La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele ''Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură'' s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București — Rahova, Codlea, Galați, Gherla, 
Tichilești și Timișoara, iar în urma analizării acestora cinci au fost selecționate 
să participe la etapa finală. 

"Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate, aflată 
deja la cea de-a VIII-a ediție. An de an pornim în procesul de pregătire a 
festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare dintre colegii din unități care 
desfășoară activități în acest domeniu selectează grupuri de deținuți cu potențial 
în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, fie ei regizori, actori, 
scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor prezentate și, după 
repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, să joace pentru 
prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se află penitenciarul 
sau din proximitate, iar, ulterior, ajungem la etapa în care piesele înregistrate 
sunt selectate cu ajutorul specialiștilor din cadrul Teatrului Nottara și doar cei 
mai buni ajung să joace pe scena Teatrului Nottara", a declarat, într-o conferință 
de presă, comisarul-șef Ioana Morar, director Direcția Reintegrare Socială de la 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 

În festival vor fi prezentate spectacolele "Păcălici" în regia lui Racy Gyula 
Imre, producție a Penitenciarului Timișoara, "Selfie" regia Andreea Iacob — 
Penitenciarul Gherla, "Sectorul S" regia Camelia Gherbăluță — Penitenciarul 
Galați, "Zece negri mititei", regia Gabriel Costea, și "Romulus cel Mare" regia 
Iulian Gliță — Penitenciarul București — Rahova. 

Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 

Cu această ocazie, vor fi premiate și persoanele private de libertate 
declarate câștigătoare în cadrul concursului național "Creație și penitență", 
manifestare aflată la ediția a VIII-a. 

Concursul desfășurat în perioada mai — iulie a cuprins trei secțiuni: 
poezie, interviuri și trofee. În concurs au participat, la secțiunea 'Poezie', 155 de 
persoane private de libertate cu 299 de poezii, din 26 de unități penitenciare, la 
secțiunea 'Interviuri' — 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din opt 
unități penitenciare, iar la secțiunea 'Trofee' — 17 deținuți cu 21 de lucrări, din 7 
unități penitenciare. 

La final, după evaluarea lucrărilor, au fost declarate câștigătoare 14 
persoane la secțiunea 'Poezie', trei — la 'Interviuri' și șase — la secțiunea 
'Trofee'. 



De asemenea, în cadrul festivalului va fi oferit un premiu și Asociației 
"Alternative Sociale", "un ONG care colaborează de foarte mulți ani cu mediul 
penitenciar, care pune accentul în activitatea sa pe dezvoltarea relațiilor de 
familie", a spus Ioana Morar. 

Prima ediție a festivalului a avut loc în 2009. Până în prezent, au fost 
prezentate 53 de spectacole la care au participat 531 de deținuți îndrumați de 70 
de artiști. 

Festivalul MultiArt pentru Deținuți, parte a Festivalului 
Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, este organizat de 
Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul 
Nottara. 
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11. Chillpill.ro 
din data de 15 Noiembrie 2016 

http://www.chillpill.ro/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-
multiart-cinci-spectacole-prezentate-pe-23-si-24-noiembrie/ 
 

 
 
  

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, 
prezentate pe 23 și 24 noiembrie 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală cinci spectacole - pe 23 și 24 noiembrie, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Timișoara, Gherla, Galați, 
Codlea și București - Rahova. 

 

http://www.chillpill.ro/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart-cinci-spectacole-prezentate-pe-23-si-24-noiembrie/
http://www.chillpill.ro/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart-cinci-spectacole-prezentate-pe-23-si-24-noiembrie/


La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele ''Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură'' s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București — Rahova, Codlea, Galați, Gherla, 
Tichilești și Timișoara, iar în urma analizării acestora cinci au fost selecționate 
să participe la etapa finală. 

"Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate, aflată 
deja la cea de-a VIII-a ediție. An de an pornim în procesul de pregătire a 
festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare dintre colegii din unități care 
desfășoară activități în acest domeniu selectează grupuri de deținuți cu potențial 
în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, fie ei regizori, actori, 
scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor prezentate și, după 
repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, să joace pentru 
prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se află penitenciarul 
sau din proximitate, iar, ulterior, ajungem la etapa în care piesele înregistrate 
sunt selectate cu ajutorul specialiștilor din cadrul Teatrului Nottara și doar cei 
mai buni ajung să joace pe scena Teatrului Nottara", a declarat, într-o conferință 
de presă, comisarul-șef Ioana Morar, director Direcția Reintegrare Socială de la 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 

În festival vor fi prezentate spectacolele "Păcălici" în regia lui Racy Gyula 
Imre, producție a Penitenciarului Timișoara, "Selfie" regia Andreea Iacob — 
Penitenciarul Gherla, "Sectorul S" regia Camelia Gherbăluță — Penitenciarul 
Galați, "Zece negri mititei", regia Gabriel Costea, și "Romulus cel Mare" regia 
Iulian Gliță — Penitenciarul București — Rahova. 

Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 

Cu această ocazie, vor fi premiate și persoanele private de libertate 
declarate câștigătoare în cadrul concursului național "Creație și penitență", 
manifestare aflată la ediția a VIII-a. 

Concursul desfășurat în perioada mai — iulie a cuprins trei secțiuni: 
poezie, interviuri și trofee. În concurs au participat, la secțiunea 'Poezie', 155 de 
persoane private de libertate cu 299 de poezii, din 26 de unități penitenciare, la 
secțiunea 'Interviuri' — 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din opt 
unități penitenciare, iar la secțiunea 'Trofee' — 17 deținuți cu 21 de lucrări, din 7 
unități penitenciare. 

La final, după evaluarea lucrărilor, au fost declarate câștigătoare 14 
persoane la secțiunea 'Poezie', trei — la 'Interviuri' și șase — la secțiunea 
'Trofee'. 



De asemenea, în cadrul festivalului va fi oferit un premiu și Asociației 
"Alternative Sociale", "un ONG care colaborează de foarte mulți ani cu mediul 
penitenciar, care pune accentul în activitatea sa pe dezvoltarea relațiilor de 
familie", a spus Ioana Morar. 

Prima ediție a festivalului a avut loc în 2009. Până în prezent, au fost 
prezentate 53 de spectacole la care au participat 531 de deținuți îndrumați de 70 
de artiști. 

Festivalul MultiArt pentru Deținuți, parte a Festivalului 
Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, este organizat de 
Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul 
Nottara. 
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12. Palo.ro 
din data de 15 Noiembrie 2016 

http://www.palo.ro/a/festivalul-de-teatru-pentru-
de%C8%9Binu%C8%9Bi-multiart-cinci-spectacole-prezentate-pe-
23-%C8%99i-24-noiembrie-419491 
 

 
 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, 
prezentate pe 23 și 24 noiembrie 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală cinci spectacole - pe 23 și 24 noiembrie, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Timișoara, Gherla, Galați, 
Codlea și București - Rahova. 

 

http://www.palo.ro/a/festivalul-de-teatru-pentru-de%C8%9Binu%C8%9Bi-multiart-cinci-spectacole-prezentate-pe-23-%C8%99i-24-noiembrie-419491
http://www.palo.ro/a/festivalul-de-teatru-pentru-de%C8%9Binu%C8%9Bi-multiart-cinci-spectacole-prezentate-pe-23-%C8%99i-24-noiembrie-419491
http://www.palo.ro/a/festivalul-de-teatru-pentru-de%C8%9Binu%C8%9Bi-multiart-cinci-spectacole-prezentate-pe-23-%C8%99i-24-noiembrie-419491


La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele ''Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură'' s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București — Rahova, Codlea, Galați, Gherla, 
Tichilești și Timișoara, iar în urma analizării acestora cinci au fost selecționate 
să participe la etapa finală. 

"Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate, aflată 
deja la cea de-a VIII-a ediție. An de an pornim în procesul de pregătire a 
festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare dintre colegii din unități care 
desfășoară activități în acest domeniu selectează grupuri de deținuți cu potențial 
în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, fie ei regizori, actori, 
scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor prezentate și, după 
repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, să joace pentru 
prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se află penitenciarul 
sau din proximitate, iar, ulterior, ajungem la etapa în care piesele înregistrate 
sunt selectate cu ajutorul specialiștilor din cadrul Teatrului Nottara și doar cei 
mai buni ajung să joace pe scena Teatrului Nottara", a declarat, într-o conferință 
de presă, comisarul-șef Ioana Morar, director Direcția Reintegrare Socială de la 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 

În festival vor fi prezentate spectacolele "Păcălici" în regia lui Racy Gyula 
Imre, producție a Penitenciarului Timișoara, "Selfie" regia Andreea Iacob — 
Penitenciarul Gherla, "Sectorul S" regia Camelia Gherbăluță — Penitenciarul 
Galați, "Zece negri mititei", regia Gabriel Costea, și "Romulus cel Mare" regia 
Iulian Gliță — Penitenciarul București — Rahova. 

Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 

Cu această ocazie, vor fi premiate și persoanele private de libertate 
declarate câștigătoare în cadrul concursului național "Creație și penitență", 
manifestare aflată la ediția a VIII-a. 

Concursul desfășurat în perioada mai — iulie a cuprins trei secțiuni: 
poezie, interviuri și trofee. În concurs au participat, la secțiunea 'Poezie', 155 de 
persoane private de libertate cu 299 de poezii, din 26 de unități penitenciare, la 
secțiunea 'Interviuri' — 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din opt 
unități penitenciare, iar la secțiunea 'Trofee' — 17 deținuți cu 21 de lucrări, din 7 
unități penitenciare. 

La final, după evaluarea lucrărilor, au fost declarate câștigătoare 14 
persoane la secțiunea 'Poezie', trei — la 'Interviuri' și șase — la secțiunea 
'Trofee'. 



De asemenea, în cadrul festivalului va fi oferit un premiu și Asociației 
"Alternative Sociale", "un ONG care colaborează de foarte mulți ani cu mediul 
penitenciar, care pune accentul în activitatea sa pe dezvoltarea relațiilor de 
familie", a spus Ioana Morar. 

Prima ediție a festivalului a avut loc în 2009. Până în prezent, au fost 
prezentate 53 de spectacole la care au participat 531 de deținuți îndrumați de 70 
de artiști. 

Festivalul MultiArt pentru Deținuți, parte a Festivalului 
Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, este organizat de 
Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul 
Nottara. 
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13. România News 
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http://romania.shafaqna.com/RO/RO/571484 
 

 
 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, 
prezentate pe 23 și 24 noiembrie 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală cinci spectacole - pe 23 și 24 noiembrie, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Timișoara, Gherla, Galați, 
Codlea și București - Rahova. 

 

La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele ''Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură'' s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București — Rahova, Codlea, Galați, Gherla, 

http://romania.shafaqna.com/RO/RO/571484


Tichilești și Timișoara, iar în urma analizării acestora cinci au fost selecționate 
să participe la etapa finală. 

"Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate, aflată 
deja la cea de-a VIII-a ediție. An de an pornim în procesul de pregătire a 
festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare dintre colegii din unități care 
desfășoară activități în acest domeniu selectează grupuri de deținuți cu potențial 
în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, fie ei regizori, actori, 
scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor prezentate și, după 
repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, să joace pentru 
prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se află penitenciarul 
sau din proximitate, iar, ulterior, ajungem la etapa în care piesele înregistrate 
sunt selectate cu ajutorul specialiștilor din cadrul Teatrului Nottara și doar cei 
mai buni ajung să joace pe scena Teatrului Nottara", a declarat, într-o conferință 
de presă, comisarul-șef Ioana Morar, director Direcția Reintegrare Socială de la 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 

În festival vor fi prezentate spectacolele "Păcălici" în regia lui Racy Gyula 
Imre, producție a Penitenciarului Timișoara, "Selfie" regia Andreea Iacob — 
Penitenciarul Gherla, "Sectorul S" regia Camelia Gherbăluță — Penitenciarul 
Galați, "Zece negri mititei", regia Gabriel Costea, și "Romulus cel Mare" regia 
Iulian Gliță — Penitenciarul București — Rahova. 

Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 

Cu această ocazie, vor fi premiate și persoanele private de libertate 
declarate câștigătoare în cadrul concursului național "Creație și penitență", 
manifestare aflată la ediția a VIII-a. 

Concursul desfășurat în perioada mai — iulie a cuprins trei secțiuni: 
poezie, interviuri și trofee. În concurs au participat, la secțiunea 'Poezie', 155 de 
persoane private de libertate cu 299 de poezii, din 26 de unități penitenciare, la 
secțiunea 'Interviuri' — 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din opt 
unități penitenciare, iar la secțiunea 'Trofee' — 17 deținuți cu 21 de lucrări, din 7 
unități penitenciare. 

La final, după evaluarea lucrărilor, au fost declarate câștigătoare 14 
persoane la secțiunea 'Poezie', trei — la 'Interviuri' și șase — la secțiunea 
'Trofee'. 

De asemenea, în cadrul festivalului va fi oferit un premiu și Asociației 
"Alternative Sociale", "un ONG care colaborează de foarte mulți ani cu mediul 



penitenciar, care pune accentul în activitatea sa pe dezvoltarea relațiilor de 
familie", a spus Ioana Morar. 

Prima ediție a festivalului a avut loc în 2009. Până în prezent, au fost 
prezentate 53 de spectacole la care au participat 531 de deținuți îndrumați de 70 
de artiști. 

Festivalul MultiArt pentru Deținuți, parte a Festivalului 
Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, este organizat de 
Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul 
Nottara. 
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14. Fluierul 
din data de 15 Noiembrie 2016, ora 15:08 

http://www.fluierul.ro/mobile/article/indexDisplayArticleMobile.js
p?artid=896974&title=festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart-
cinci-spectacole-prezentate-pe-23-si-24-noiembrie 
 

 
 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, 
prezentate pe 23 și 24 noiembrie 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală cinci spectacole - pe 23 și 24 noiembrie, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Timișoara, Gherla, Galați, 
Codlea și București - Rahova. 
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La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele ''Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură'' s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București — Rahova, Codlea, Galați, Gherla, 
Tichilești și Timișoara, iar în urma analizării acestora cinci au fost selecționate 
să participe la etapa finală. 

"Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate, aflată 
deja la cea de-a VIII-a ediție. An de an pornim în procesul de pregătire a 
festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare dintre colegii din unități care 
desfășoară activități în acest domeniu selectează grupuri de deținuți cu potențial 
în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, fie ei regizori, actori, 
scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor prezentate și, după 
repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, să joace pentru 
prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se află penitenciarul 
sau din proximitate, iar, ulterior, ajungem la etapa în care piesele înregistrate 
sunt selectate cu ajutorul specialiștilor din cadrul Teatrului Nottara și doar cei 
mai buni ajung să joace pe scena Teatrului Nottara", a declarat, într-o conferință 
de presă, comisarul-șef Ioana Morar, director Direcția Reintegrare Socială de la 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 

În festival vor fi prezentate spectacolele "Păcălici" în regia lui Racy Gyula 
Imre, producție a Penitenciarului Timișoara, "Selfie" regia Andreea Iacob — 
Penitenciarul Gherla, "Sectorul S" regia Camelia Gherbăluță — Penitenciarul 
Galați, "Zece negri mititei", regia Gabriel Costea, și "Romulus cel Mare" regia 
Iulian Gliță — Penitenciarul București — Rahova. 

Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 

Cu această ocazie, vor fi premiate și persoanele private de libertate 
declarate câștigătoare în cadrul concursului național "Creație și penitență", 
manifestare aflată la ediția a VIII-a. 

Concursul desfășurat în perioada mai — iulie a cuprins trei secțiuni: 
poezie, interviuri și trofee. În concurs au participat, la secțiunea 'Poezie', 155 de 
persoane private de libertate cu 299 de poezii, din 26 de unități penitenciare, la 
secțiunea 'Interviuri' — 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din opt 
unități penitenciare, iar la secțiunea 'Trofee' — 17 deținuți cu 21 de lucrări, din 7 
unități penitenciare. 

La final, după evaluarea lucrărilor, au fost declarate câștigătoare 14 
persoane la secțiunea 'Poezie', trei — la 'Interviuri' și șase — la secțiunea 
'Trofee'. 



De asemenea, în cadrul festivalului va fi oferit un premiu și Asociației 
"Alternative Sociale", "un ONG care colaborează de foarte mulți ani cu mediul 
penitenciar, care pune accentul în activitatea sa pe dezvoltarea relațiilor de 
familie", a spus Ioana Morar. 

Prima ediție a festivalului a avut loc în 2009. Până în prezent, au fost 
prezentate 53 de spectacole la care au participat 531 de deținuți îndrumați de 70 
de artiști. 

Festivalul MultiArt pentru Deținuți, parte a Festivalului 
Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, este organizat de 
Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul 
Nottara. 
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Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, 
prezentate pe 23 și 24 noiembrie 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală cinci spectacole - pe 23 și 24 noiembrie, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Timișoara, Gherla, Galați, 
Codlea și București - Rahova. 
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La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele ''Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură'' s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București — Rahova, Codlea, Galați, Gherla, 
Tichilești și Timișoara, iar în urma analizării acestora cinci au fost selecționate 
să participe la etapa finală. 

"Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate, aflată 
deja la cea de-a VIII-a ediție. An de an pornim în procesul de pregătire a 
festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare dintre colegii din unități care 
desfășoară activități în acest domeniu selectează grupuri de deținuți cu potențial 
în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, fie ei regizori, actori, 
scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor prezentate și, după 
repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, să joace pentru 
prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se află penitenciarul 
sau din proximitate, iar, ulterior, ajungem la etapa în care piesele înregistrate 
sunt selectate cu ajutorul specialiștilor din cadrul Teatrului Nottara și doar cei 
mai buni ajung să joace pe scena Teatrului Nottara", a declarat, într-o conferință 
de presă, comisarul-șef Ioana Morar, director Direcția Reintegrare Socială de la 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 

În festival vor fi prezentate spectacolele "Păcălici" în regia lui Racy Gyula 
Imre, producție a Penitenciarului Timișoara, "Selfie" regia Andreea Iacob — 
Penitenciarul Gherla, "Sectorul S" regia Camelia Gherbăluță — Penitenciarul 
Galați, "Zece negri mititei", regia Gabriel Costea, și "Romulus cel Mare" regia 
Iulian Gliță — Penitenciarul București — Rahova. 

Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 

Cu această ocazie, vor fi premiate și persoanele private de libertate 
declarate câștigătoare în cadrul concursului național "Creație și penitență", 
manifestare aflată la ediția a VIII-a. 

Concursul desfășurat în perioada mai — iulie a cuprins trei secțiuni: 
poezie, interviuri și trofee. În concurs au participat, la secțiunea 'Poezie', 155 de 
persoane private de libertate cu 299 de poezii, din 26 de unități penitenciare, la 
secțiunea 'Interviuri' — 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din opt 
unități penitenciare, iar la secțiunea 'Trofee' — 17 deținuți cu 21 de lucrări, din 7 
unități penitenciare. 

La final, după evaluarea lucrărilor, au fost declarate câștigătoare 14 
persoane la secțiunea 'Poezie', trei — la 'Interviuri' și șase — la secțiunea 
'Trofee'. 



De asemenea, în cadrul festivalului va fi oferit un premiu și Asociației 
"Alternative Sociale", "un ONG care colaborează de foarte mulți ani cu mediul 
penitenciar, care pune accentul în activitatea sa pe dezvoltarea relațiilor de 
familie", a spus Ioana Morar. 

Prima ediție a festivalului a avut loc în 2009. Până în prezent, au fost 
prezentate 53 de spectacole la care au participat 531 de deținuți îndrumați de 70 
de artiști. 

Festivalul MultiArt pentru Deținuți, parte a Festivalului 
Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, este organizat de 
Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul 
Nottara. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: AGERPRES 
 

  



16. Radio România Cultural 
din data de 15 Noiembrie 2016, ora 15:08 
http://radioromaniacultural.ro/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-
multiart/ 
 

 
 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt 
  

 
Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt va aduce pe scena Teatrului 

Nottara din Capitală cinci spectacole – pe 23 și 24 noiembrie, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Timișoara, Gherla, Galați, 
Codlea și București – Rahova. 

La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele ”Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură” s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București — Rahova, Codlea, Galați, Gherla, 
Tichilești și Timișoara, iar în urma analizării acestora cinci au fost selecționate 
să participe la etapa finală. 

http://radioromaniacultural.ro/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart/
http://radioromaniacultural.ro/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart/
http://i1.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2016/11/AFIS-70x100-f-zona-1400x760.jpg?fit=1024,556


„Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate, aflată 
deja la cea de-a VIII-a ediție. An de an pornim în procesul de pregătire a 
festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare dintre colegii din unități care 
desfășoară activități în acest domeniu selectează grupuri de deținuți cu potențial 
în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, fie ei regizori, actori, 
scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor prezentate și, după 
repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, să joace pentru 
prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se află penitenciarul 
sau din proximitate, iar, ulterior, ajungem la etapa în care piesele înregistrate 
sunt selectate cu ajutorul specialiștilor din cadrul Teatrului Nottara și doar cei 
mai buni ajung să joace pe scena Teatrului Nottara”, a declarat, într-o conferință 
de presă, comisarul-șef Ioana Morar, director Direcția Reintegrare Socială de la 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 

În festival vor fi prezentate spectacolele „Păcălici” în regia lui Racy Gyula 
Imre, producție a Penitenciarului Timișoara, „Selfie” regia Andreea Iacob — 
Penitenciarul Gherla, „Sectorul S” regia Camelia Gherbăluță — Penitenciarul 
Galați, „Zece negri mititei”, regia Gabriel Costea, și „Romulus cel Mare” regia 
Iulian Gliță — Penitenciarul București — Rahova. 

Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 

 
Cu această ocazie, vor fi premiate și persoanele private de libertate 

declarate câștigătoare în cadrul concursului național „Creație și penitență”, 
manifestare aflată la ediția a VIII-a. 

Concursul desfășurat în perioada mai — iulie a cuprins trei secțiuni: 
poezie, interviuri și trofee. În concurs au participat, la secțiunea ‘Poezie’, 155 de 
persoane private de libertate cu 299 de poezii, din 26 de unități penitenciare, la 
secțiunea ‘Interviuri’ — 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din opt 
unități penitenciare, iar la secțiunea ‘Trofee’ — 17 deținuți cu 21 de lucrări, din 
7 unități penitenciare. 

La final, după evaluarea lucrărilor, au fost declarate câștigătoare 14 
persoane la secțiunea ‘Poezie’, trei — la ‘Interviuri’ și șase — la secțiunea 
‘Trofee’. 

De asemenea, în cadrul festivalului va fi oferit un premiu și Asociației 
„Alternative Sociale”, „un ONG care colaborează de foarte mulți ani cu mediul 
penitenciar, care pune accentul în activitatea sa pe dezvoltarea relațiilor de 
familie”, a spus Ioana Morar. 



Prima ediție a festivalului a avut loc în 2009. Până în prezent, au fost 
prezentate 53 de spectacole la care au participat 531 de deținuți îndrumați de 70 
de artiști. 

Festivalul MultiArt pentru Deținuți, parte a Festivalului 
Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, este organizat de 
Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul 
Nottara. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sursa: AGERPRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17. LaPunkt 

din data de 15 Noiembrie 2016 

http://www.lapunkt.ro/2016/11/16/festivalul-multiart-pentru-
detinuti-un-proiect-inedit-in-romania-si-in-spatiul-european/ 
 

 
 

Festivalul Multiart pentru Deţinuţi: un proiect inedit în 
România şi în spaţiul european! 

 
Cultura reduce numărul deţinuţilor aflaţi în penitenciare. Dacă ne dorim să 

construim mai puţine închisori atunci ne dorim mai multă cultură în viaţa 
noastră şi bineînţeles în viaţa celor care se află după gratii. Un festival care îşi 
propune prin metode moderne să reintegreze deţinuţii în societate prin cultură, 
este un bun prilej să ne amintim de cei care au greşit şi merită a două şansă. 

Să ne acordăm şi nouă a doua şansă săptămâna viitoare, pe 23 şi 24 
noiembrie, la Festivalul Multiart pentru Deţinuţi – Dana Cenuşă – Descătuşare 
prin cultură (care închide oficial a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de 
Teatru FEST(IN) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara) realizat în 
parteneriat cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

Teatrul Nottara a organizat astăzi, 15 noiembrie, o conferinţă de presă 
pentru a prezenta acest festival publicului larg care ar putea fi interesat de 
producţiile culturale ale deţinuţilor din penitenciare. 

 Un act cultural săvărşit încă nu reduce din pedeapsă deţinuţilor! 

http://www.lapunkt.ro/2016/11/16/festivalul-multiart-pentru-detinuti-un-proiect-inedit-in-romania-si-in-spatiul-european/
http://www.lapunkt.ro/2016/11/16/festivalul-multiart-pentru-detinuti-un-proiect-inedit-in-romania-si-in-spatiul-european/


„Vă mulţumesc pentru faptul că sunteţi astăzi aici şi totodată pentru 
fidelitatea voastră faţă de Teatrul Nottara. Suntem la altă secţiune a Festivalului 
Internaţional Fest(in) pe Bulevard, devenită secţiune de puţin timp, înfiinţată de 
Dana Cenuşă. Îmi pare rău că nu se mai află printre noi şi s-a prăpădit înainte 
de  vreme. Ea a dus până la capăt acest proiect. A fost preluat de către colegii 
dumneaei şi mulţumim pentru acest lucru.  Un proiect inedit în România şi în 
Europa care se face cu mari eforturi”, afirmă managerul 
Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş. 

În opinia sa, Festivalul Multiart pentru Deţinuţi Dana Cenuşă – 
Descătuşare prin cultură, demonstrează că există metode altenative valabile 
pentru reintegrarea deţinuţilor prin cultură. 

„Deţinuţii vin din toată ţara şi ei sunt aduşi conform securităţii şi 
protocoalelor aferente. Festivalul Multiart pentru Deţinuţi este un proiect 
cultural făcut cu multă trudă. Să nu uităm că un act teatral, o producţie scenică, 
înseamnă un act de originalitate. E totuşi un act cultural care ar putea reduce din 
pedeapsă deţinuţilor chiar dacă legea nu prevede încă această chestiune”, 
subliniază managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş. 

“Creativitatea umană nu poate fi încătuşată”  

„Un proiect cu foarte mare valoare socială de reintegrare care s-a întâlnit 
cu valoarea artei, a teatrului care şi ea înalţă şi descăţuşează. De aici şi acest 
motto: „Descătuşare prin cultură”. Ne aflăm la cea de-a VIII-a ediţie a Festivalul 
Multiart pentru Deţinuţi. Teatrul Nottara a oferit găzduire în primă fază, după 
care noi ne-am gândit să ne implicăm mai mult în acest proiect şi le-am propus, 
Marinela Ţepuş le-a propus de 2 ediţii încoace să devină o secţiune a festivalului 
nostru. Foarte mulţi deţinuţi au fost implicaţi de-a lungul timpului. Deţinuţii vor 
fi răsplătiţi cu diplome pentru efortul susţinut pe scenă. Publicul şi emoţiile ce se 
crează sunt cred cea mai mare recompensă pentru ei”, explică consultantul 
artistic Madălina Negrea. 

“Colaborarea cu Teatrul Nottara este extrem de serioasă” 

“Mă simt onorat să fiu într-o locaţie atât de selectă, să ajung la Nottara să 
pot participa la o astfel de activitate şi să fim coorganizatori. Avem experienţă! 
Eu vin de la penitenciarul Iaşi, locuiesc în Iaşi, doar de 3 luni sunt în Bucureşti, 
şi în cadrul acestui festival am avut de la penitenciar o echipă care a jucat pe 
scena Teatrului Luceafărul din Iaşi. Spectacolul a fost selectat la acest festival în 
urmă cu câţiva ani! Colaborarea cu Teatrul Nottara este extrem de serioasă! 
Acest proiect se adânceşte odată cu anii chiar dacă nu este sponsorizat de nici un 
sponsor decât în ceea ce priveşte protocolul. Protocoalele de Securitate pe care 
le menţiona şi Marinela Ţepuş sunt foarte stricte. Am vrut să subliniez din nou 



acest aspect!”, consideră comisarul şef Marius Vulpe, Director general al 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

“Dorim să arătăm societăţii că aceşti oameni fac şi altceva. Nu comit 
numai rele ci se implică şi în cultură, în teatru. ”, explică Vulpe. 

În opinia sa, este cât se poate de limpede că acest proiect este trăit şi 
resimţit de deţinuţii şi unităţile lor cu un mare entuziasm. „Se pune mult suflet în 
aceste spectacole de teatru şi ne dorim să reintegrăm deţinuţii în societate prin 
cultură”, conchide Director general al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor. 

 

Deţinutul se integrează şi în familie nu doar în societate! 

Comişar şef, Ioana Morar, Director al Direcţiei de Reintegrare Socială din 
cadrul Administraţie Naţionale a Penitenciarelor, a precizat că  întregul proces 
se desfăşoară în timp şi pe mai multe etape. „Deţinuţii participă la repetiţii apoi 
joacă în teatrul din proximitatea unităţii din care face parte şi dacă spectacolul 
creşte. Are succes atunci , deţinuţii pot spera să joace pe scene mari din ţară şi 
scena bucureşteană. 

„Într-adevăr este un eveniment unic la nivel european. Doar cei mai buni 
dintre cei mai buni ajung să joace pe scena Teatrului Nottara. 5 trupe de teatru 
din 5 unităţi diferite din ţară vor prezenta pe 23 şi 24 noiembrie, începând cu 
orele 17:30. De doi ani avem o secţiune unde aducem mulţumiri, aprecieri unui 
ONG care s-a remarcat în mod deosebit în procesul de reintegrare socială şi 
sprijinirea deţinuţilor şi a efortului lor de a se întoarce în comunitate cu un alt fel 
de suplu, abilităţi şi cu altă dorinţă de a respecta regulile sociale. Vom premia 
OMG-ul Alternative Sociale care colaborează de mulţi ani cu mediul penitenciar 
care pune accentul pe dezvoltarea relaţiilor de familie deoarece deţinutul trebuie 
să se reintegreze mai întâi în familie şi ulterior în societate!”, explică Ioana 
Morar.     

  

 
 

 
de: Dumitru-Alexandru Filimon 

 
 
 
 

 



18. AGERPRES 
din data de 18 Noiembrie 2016 
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/11/18/comunicat-de-presa-
penitenciarul-codlea-15-10-55 
 

 
 

Comunicat de presă - Penitenciarul Codlea 
În data de 17 noiembrie 2016, 12 deținuți custodiați de Penitenciarul 

Codlea au interpretat piesa de teatru, Zece negri mititei', în regia actorului 
Gabriel Costea, pe scena Centrului Cultural Reduta din Brașov. Piesa de teatru 
va participa și la Festivalului MultiArt pentru Deținuți 'DANA CENUȘĂ - 
Descătușare prin cultură', ce va avea loc la Teatrul Nottara din București. 

Evenimentul a devenit unul de tradiție pentru Penitenciarul Codlea, 
aflându-se la a VIII-a ediție. Această manifestare artistică reprezintă un liant 
între penitenciar și societatea civilă, care de fiecare dată manifestă un interes 
crescut. 

Înlocuitor purtător de cuvânt 

Inspector principal de penitenciare Mainerici Diana 

Penitenciarul Codlea 

Inspector principal de penitenciare Mainerici Diana 

Sursa: AGERPRES 
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19. Dej 24 
din data de 22 Noiembrie 2016 

http://dej24.ro/detinute-de-la-penitenciarul-gherla-spectacol-la-
teatrul-nottara-din-bucuresti/ 
 

 
 

Deținute de la Penitenciarul Gherla, spectacol la Teatrul Nottara 
din București 

    
 

 

În zilele de 23 și 24 noiembrie, începând cu ora 17:30, Administrația 
Națională a Penitenciarelor organizează, în parteneriat cu Teatrul Nottara 
din București, la Sala Horia Lovinescu a instituției de cultură, cea de-a opta 
ediție a Festivalului „Dana Cenușă—Descătușare prin cultură”. 

http://dej24.ro/detinute-de-la-penitenciarul-gherla-spectacol-la-teatrul-nottara-din-bucuresti/
http://dej24.ro/detinute-de-la-penitenciarul-gherla-spectacol-la-teatrul-nottara-din-bucuresti/


Desfășurată în anii anteriori ca eveniment de sine stătător, încă de anul 
trecut evenimentul a devenit parte integrantă a Festivalului Internațional de 
Teatru FEST (IN) pe Bulevard. 

La ediția din acest an, s-au înscris șapte spectacole, fiind implicați 
aproximativ 56 de deținuți din: Bacău, București Rahova, Codlea, Galați, 
Gherla, Tichilești și Timișoara. În urma analizării calității artistice a 
reprezentațiilor, cinci dintre ele au fost selecționate să participe la faza finală. 

Programul manifestărilor artistice: 

Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Păcălici—Penitenciarul Timișoara (autor și regizor: Racz Gyula Imre) 

2. Selfie—Penitenciarul Gherla (autor si regizor: Andreea Iacob) 

3. Sectorul S—Penitenciarul Galați (adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluță) 

Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Zece negri mititei—Penitenciarul Codlea (autor: Agatha Christie; regizor: 
Gabriel Costea) 

2. Romulus Cel Mare—Penitenciarul București-Rahova (autor: Friedrich 
Durrenmatt; regizor: Iulian Gliță) 

De la prima ediție și până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 
susținute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deținuți, iar 70 de artiști 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru. 

Începând cu anul 2014, Administrația Națională a Penitenciarelor a 
organizat, în prima zi de festival, un moment festiv, de recunoaștere a unui 
model de bună practică reprezentat de activitatea unei organizații 
nonguvernamentale, prin implicarea în diferite acțiuni de sprijinire a persoanelor 
private de libertate și, în general, a procesului de reintegrare socială a acestora. 
Astfel, la ediția din acest an, aprecierile vor fi adresate asociației Alternative 
Sociale. 

De asemenea, în cadrul Festivalului vor fi premiate și persoanele private 
de libertate declarate câștigătoare în cadrul concursului național Creație și 
penitență, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediție. Concursul s-a 
desfășurat în perioadă mai — iulie și a cuprins trei secțiuni: poezie, interviuri și 
trofee. După evaluarea lucrărilor, corespunzător fiecărei secțiuni, au fost 
declarate câștigătoare: 14 persoane private de libertate la secțiunea Poezie, trei 



persoane la secțiunea Interviuri și șase persoane la secțiunea Trofee. Patru dintre 
acestea vor fi prezente la eveniment, pentru înmânarea distincțiilor. Premierea 
câștigătorilor secțiunii Poezie va fi susținută de poetul Dan Mircea Cipariu. 

„Inițiat și susținut de regretata noastră colegă Dana CENUȘĂ, festivalul 
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”, precizează organizatorii. 
Intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Regia și scenariul spectacolului „Selfie”, a cărui distribuție este formată 
din opt deținute ale Secției exterioare Cluj-Napoca din cadrul Penitenciarului 
Gherla, sunt semnate de Andreea Iacob. 

Scenariul este unul original, creat pe baza unor povești reale din viața 
femeilor din distribuție, care participă la acest spectacol nu doar jucând, ci și 
împărtășind cu spectatorii fragmente, imagini și stări din istoria familiilor lor. 
Astfel, spectacolul va reuni, ca un puzzle, fire din viața bunicilor și a copiilor 
acestor femei, povești-oglindă din trecutul și din viitorul lor, care le oglindesc 
propriile vieți. 

  

 
 
 

de: Dorin Cociș 
  



20. Adelinca 
din data de 21 Noiembrie 2016 

https://adelinca.wordpress.com/2016/11/21/festivalul-de-teatru-
pentru-detinuti-multiart/ 
 

 
 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt 
 

La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele „Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură” s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București — Rahova, Codlea, Galați, Gherla, 
Tichilești și Timișoara, iar în urma analizării acestora cinci au fost selecționate 
să participe la etapa finală. Spectacolele vor putea fi vizionate a 
Teatrul Nottara în serile de 23 și 24 noiembrie începând cu ora 17. 
 

“Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate, aflată 
deja la cea de-a VIII-a ediție. An de an pornim în procesul de pregătire a 
festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare dintre colegii din unități care 
desfășoară activități în acest domeniu selectează grupuri de deținuți cu potențial 
în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, fie ei regizori, actori, 
scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor prezentate și, după 
repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, să joace pentru 
prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se află penitenciarul 
sau din proximitate, iar, ulterior, ajungem la etapa în care piesele înregistrate 

https://adelinca.wordpress.com/2016/11/21/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart/
https://adelinca.wordpress.com/2016/11/21/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-multiart/


sunt selectate cu ajutorul specialiștilor din cadrul Teatrului Nottara și doar cei 
mai buni ajung să joace pe scena Teatrului Nottara”, a declarat, într-o conferință 
de presă, comisarul-șef Ioana Morar, director Direcția Reintegrare Socială de la 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 
 
În festival vor fi prezentate spectacolele: 
 
“Păcălici” în regia lui Racy Gyula Imre, producție a Penitenciarului Timișoara 
“Selfie” regia Andreea Iacob — Penitenciarul Gherla 
“Sectorul S” regia Camelia Gherbăluță — Penitenciarul Galați 
“Zece negri mititei“, regia Gabriel Costea 
“Romulus cel Mare” regia Iulian Gliță — Penitenciarul București — Rahova. 
 
Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile.  
 
 
 
 

 
de: Ilinca 

  



21. Pescurt.ro 
din data de 21 Noiembrie 2016 

http://pescurt.ro/stiri-justitie/festivalul-multiart-pentru-detinuti,-
dana-cenusa-descatusare-prin-cultura_21-11-2016_11283071 
 

 
 

Festivalul Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă – Descătuşare 
prin cultură 

 

În perioada 23-24 noiembrie 2016, Administația Naţională a 
Penitenciarelor anunță organizarea, alături de Teatrul Nottara, celei de-a opta 
ediție a Festivalului Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă – Descătuşare prin 
cultură, potrivit unui comunicat al ANP. 

La festival participă artişti şi trupe de actori-deţinuţi din întregul sistem 
penitenciar, permiţând publicului să se apropie în mod direct, de o realitate la 
care, altfel, nu ar avea acces. 

La ediţia din acest an, s-au înscris șapte spectacole, fiind implicaţi 
aproximativ 56 de deţinuţi din: Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, 
Gherla, Tichileşti şi Timişoara. În urma analizării calităţii artistice a 
reprezentaţiilor, cinci dintre ele au fost selecţionate să participe la faza finală. 

http://pescurt.ro/stiri-justitie/festivalul-multiart-pentru-detinuti,-dana-cenusa-descatusare-prin-cultura_21-11-2016_11283071
http://pescurt.ro/stiri-justitie/festivalul-multiart-pentru-detinuti,-dana-cenusa-descatusare-prin-cultura_21-11-2016_11283071
http://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2016/11/Fest-multiart.odt


În cadrul festivalului, vor fi premiate şi persoanele private de libertate 
declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie şi penitenţă, 
manifestare aflată la ediţia a VIII-a. Concursul s-a desfăşurat în perioada mai-
iulie şi a cuprins trei secţiuni: poezie, interviuri şi trofee. În urma centralizării 
datelor, rezultatele privind participarea la acest concurs au fost următoarele: 

 
–  Secţiunea Poezie: 155 persoane private de libertate cu 299 poezii, din 26 
unităţi penitenciare; 

 
–  Secţiunea Interviuri: 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din 8 
unităţi penitenciare; 

 
–  Secţiunea Trofee: 17 persoane private de libertate cu 21 de lucrări, din 7 
unităţi penitenciare. 

Au fost declarate câştigătoare: 14 persoane private de libertate la 
secţiunea Poezie, trei persoane la secţiunea Interviuri şi șase persoane la 
secţiunea Trofee. 

Festivitatea de premiere a câştigătorilor de la secţiunea Poezie va fi 
susţinută de către poetul Dan Mircea Cipariu, colaborator al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor încă de la prima ediţie. 

 
 

 
 
 

Sursa: Juridice.ro 
  



22. Juridice.ro 
din data de 21 Noiembrie 2016 
http://www.juridice.ro/479719/festivalul-multiart-pentru-detinuti-
dana-cenusa-descatusare-prin-cultura.html 
 

 
 
 

Festivalul Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă – Descătuşare 
prin cultură 

 

În perioada 23-24 noiembrie 2016, Administația Naţională a 
Penitenciarelor anunță organizarea, alături de Teatrul Nottara, celei de-a opta 
ediție a Festivalului Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă – Descătuşare prin 
cultură, potrivit unui comunicat al ANP. 

La festival participă artişti şi trupe de actori-deţinuţi din întregul sistem 
penitenciar, permiţând publicului să se apropie în mod direct, de o realitate la 
care, altfel, nu ar avea acces. 

La ediţia din acest an, s-au înscris șapte spectacole, fiind implicaţi 
aproximativ 56 de deţinuţi din: Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, 

http://www.juridice.ro/479719/festivalul-multiart-pentru-detinuti-dana-cenusa-descatusare-prin-cultura.html
http://www.juridice.ro/479719/festivalul-multiart-pentru-detinuti-dana-cenusa-descatusare-prin-cultura.html
http://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2016/11/Fest-multiart.odt


Gherla, Tichileşti şi Timişoara. În urma analizării calităţii artistice a 
reprezentaţiilor, cinci dintre ele au fost selecţionate să participe la faza finală. 

În cadrul festivalului, vor fi premiate şi persoanele private de libertate 
declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie şi penitenţă, 
manifestare aflată la ediţia a VIII-a. Concursul s-a desfăşurat în perioada mai-
iulie şi a cuprins trei secţiuni: poezie, interviuri şi trofee. În urma centralizării 
datelor, rezultatele privind participarea la acest concurs au fost următoarele: 

 
–  Secţiunea Poezie: 155 persoane private de libertate cu 299 poezii, din 26 
unităţi penitenciare; 

 
–  Secţiunea Interviuri: 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din 8 
unităţi penitenciare; 

 
–  Secţiunea Trofee: 17 persoane private de libertate cu 21 de lucrări, din 7 
unităţi penitenciare. 

Au fost declarate câştigătoare: 14 persoane private de libertate la 
secţiunea Poezie, trei persoane la secţiunea Interviuri şi șase persoane la 
secţiunea Trofee. 

Festivitatea de premiere a câştigătorilor de la secţiunea Poezie va fi 
susţinută de către poetul Dan Mircea Cipariu, colaborator al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor încă de la prima ediţie. 

 
 

 
 
 

Sursa: Juridice.ro 
  



23. Șapte Seri 
din data de 17 Noiembrie 2016 
http://sapteseri.ro/noutati/incepe-festivalul-multiart-pentru-detinuti 
 

 
 

Începe Festivalul Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă – 
Descătuşare prin cultură 

 

 
 
  

http://sapteseri.ro/noutati/incepe-festivalul-multiart-pentru-detinuti


Festivalului Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă – Descătuşare 
prin cultură, eveniment ce reuneşte artişti şi trupe de actori-deţinuţi din întregul 
sistem penitenciar, permiţând publicului să se apropie în mod direct, de o 
realitate la care, altfel, nu ar avea acces, este organizat de Teatrul Nottara și 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 
 

Ajuns la cea de-a opta ediție, festivalul poartă, în mod simbolic, numele 
celei care a fost iniţiatoarea şi sufletul acestei manifestări. Încă de anul trecut 
evenimentul a devenit parte integrantă a Festivalului Internațional de 
Teatru FEST(IN) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, și se va desfășura în 
zilele de 23 și 24 noiembrie. 
 

Chiar dacă această secțiune se află la distanță de o lună de restul 
festivalului, emoția și impactul ei rămân în aceeași paradigmă a artei care educă, 
vindecă și înalță. Social și individual. Să ne gândim că pentru un spectator 
obișnuit, un spectacol reprezintă prilejul unor momente de bucurie, emoție și 
introspecție și că pentru un actor este spațiul magic în care poate transmite 
publicului bogății de idei și sentimente, trăind roluri cu care adesea se confundă. 
Și să ne mai gândim că un deținut joacă de fapt ambele roluri: și de actor și de 
spectator. Pentru că este spectatorul propriului său rol și a propriei sale deveniri, 
într-un salt uriaș de la statutul de paria al societății (în care a ajuns, de cele mai 
multe ori tocmai din cauza disfuncționalității acestei societăți) la cel de actor, 
dăruindu-se oamenilor, prin artă. Un om, ca noi toți, care are dreptul să își 
recapete demnitatea, schimbând blamul pe aplauze. 
 

Iar dacă stăm de vorbă cu regizorii și echipa cu care au lucrat acești 
deținuți, vom afla povești tulburătoare pe alocuri, dar în mod sigur cel puțin 
impresionante, despre cum reușește arta teatrală să schimbe reflexele unui Rău 
blazat în atitudini optimist articulate spre Bine. Prin conștientizarea calităților 
proprii, evoluție a gândirii spre pozitivism și regăsirea stimei de sine. 
 
•         De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 
susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru. 
 
•         La ediţia din acest an, s-au înscris 7 spectacole, fiind implicaţi 
aproximativ 56 de deţinuţi din: Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, 
Gherla, Tichileşti şi Timişoara. În urma analizării calităţii artistice a 
reprezentaţiilor, 5 dintre ele au fost selecţionate să participe la faza finală: 
         

Păcălici 
Penitenciarul Timişoara 
Autor:  Racz Gyula Imre 



Regizor: Racz Gyula Imre 
Selfie 

Penitenciarul Gherla 
Autor: Andreea Iacob 

Regizor: Andreea Iacob 
Sectorul S 

Penitenciarul Galaţi 
Adaptarea după Emanuel Pârvu 
Regizor: Camelia Gherbăluţă 

Zece negri mititei 
Penitenciarul Codlea 

Autor: Agatha Christie 
Regizor: Gabriel Costea 

Romulus Cel Mare 
Penitenciarul Bucureşti-Rahova 

Autor: Friedrich Durrenmatt 
Regizor: Iulian Gliţă 

 

• Componenţa juriului de specialitate: 

Mircea M. Ionescu – dramaturg 
Andreea Bârsan – critic de teatru 
Pompilius Onofrei – jurnalist 
Ioana Morar – Director, Direcţia Reintegrare Socială a ANP 
Andreea Neagoe – ofiţer specialist, Direcţia Reintegrare Socială a ANP 
 

• Începând cu anul 2014, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a 
organizat, în prima zi de festival, un moment festiv, de recunoaştere a 
unui model de bună practică reprezentat de activitatea unei organizaţii 
nonguvernamentale, prin implicarea în diferite acţiuni de sprijinire a 
persoanelor private de libertate şi, în general, a procesului de reintegrare 
socială a acestora. Astfel, la ediţia din acest an, aprecierile vor fi adresate 
asociaţiei „Alternative Sociale”. 

• De asemenea, în cadrul festivalului, vor fi premiate şi persoanele private 
de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie şi 
penitenţă, manifestare aflată la ediţia a VIII-a. Concursul s-a desfăşurat în 
perioada mai-iulie şi a cuprins trei secţiuni: poezie, interviuri şi trofee. În 
urma centralizării datelor, rezultatele privind participarea la acest concurs 
au fost următoarele: 

• Secţiunea Poezie: 155 persoane private de libertate cu 299 poezii, din 26 
unităţi penitenciare; 



• Secţiunea Interviuri: 19 persoane private de libertate cu 19 lucrări, din 8 
unităţi penitenciare; 

• Secţiunea Trofee: 17 persoane private de libertate cu 21 de lucrări, din 7 
unităţi penitenciare. 

După evaluarea acestora, corespunzător fiecărei secţiuni, au fost declarate 
câştigătoare: 14 persoane private de libertate la Secţiunea Poezie, 3 persoane la 
secţiunea Interviuri şi 6 persoane la secţiunea Trofee. 

Festivitatea de premiere a câştigătorilor de la secţiunea Poezie va fi susţinută 
de către poetul Dan Mircea Cipariu, colaborator al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor încă de la prima ediţie. 
  
Programul festivalului 
 
23.11.2016 
17.00 – secţiunea de premiere Asociaţia „Alternative Sociale” 
17.30 – festivitatea de premiere a câştigătorilor concursului Creaţie şi penitenţă 
 - vizionare spectacole de teatru 
 
24.11.2016 
17.30 – vizionare spectacole de teatru 
- premiere câştigători Festivalul Multiart pentru Deţinuţi: 
- premiu pentru regie; 
- premiu pentru spectacol. 
 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Șapte Seri 
  



24. Mircea M. Ionescu 
din data de 20 Noiembrie 2016 
http://mirceamionescu.com/2016/11/jurnal-de-toamna-3-voi-petrece-
doua-zile-dincolo-de-gratii/ 
 

 
 

Jurnal de toamnă (3). VOI PETRECE DOUĂ ZILE… DINCOLO DE 
GRATII!?! 

 
…Știu, mulți mă vor huli, aflând că, așa, din senin, voi petrece, săptămâna 

ce începe mâine, două zile dincolo de gratii!…Orice om greșește-n viață… Și 
oricare ar trebui să învețe din pașii greșiți!… Sper ca, după acest două zile de 
pușcărie, copiilor mei să nu le fie rușine de tatăl lor… Ca rudele să nu mă 
renege… Ca amicii, confrații, fanii mei să nu șteargă, brusc, toate lucrurile bune 
făcute de mine până acum… Ca iubitele, bisericoasele, simandicoasele să nu mă 
trădeze mai al naibii decât au făcut-o până azi… 

…În fond, eu am mai făcut ceva timp pușcărie!… 

… Credeți că Lagărul de la Latina (mai ales) și Roma n-a fost o temniță?! 
Doar că aveam voie să mă mișc prin oraș… Sau că acei cinci ani și jumătate în 
“carcera galbenă”, taxiul, la New York, n-au însenmat un altfel de 
penitenciar?!… 
…Am mai fost de două ori în pușcărie!… În ‘69, la Brașov, ca ziarist, și acum 
trei ani, în Penitenciarul din Giurgiu, ca scriitor în documentare… 

http://mirceamionescu.com/2016/11/jurnal-de-toamna-3-voi-petrece-doua-zile-dincolo-de-gratii/
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…Ca o ironie a sorții, ultimul meu Premiu în Dramaturgie, l-am primit, la 
1 octombrie, acest an, la Festivalul de Teatru Scurt de la Oradea, pentru Cea mai 
bună piesă scurtă, “Bazuka lui Cehov” a cărei acțiune se petrece într-
o…pușcărie!… “Ai căutat pușcăria cu lumănarea!”, parcă-i aud pe cârcotașii 
care abia așteptau să mi se întâmple un asemenea necaz… 

…Sigur, nu-i voi avea colegi de celulă pe Becali, Copos, Stoica și alte 
somități, deveniți peste noapte… scriitori de temniță. Ei au ieșit demult, unii, 
parcă, fără să fi învățat ceva, dar cu “opere literare” la activ… În cele două zile 
nu-i posibil să scriu ceva. Chiar dacă, după o lună-două de meditații, de întors 
un subiect pe toate fețele, am așternut și în două zile pline câteva piese de 
teatru… 
…Acum, tot Măria Sa Teatrul îmi va fi salvarea! 

…Acum, două zile, miercuri și joi, le voi petrece între deținuți. Ca membru în 
Juriul (din care mai fac parte doi ziariști, Andreea Bârsan și Pompilius Onofrei) 
Festivalului MultiArt pentru deținuți-Dana Cenușă. Timp de două zile, pe scena 
generoasă a Teatrului Nottara, în a VIII-a ediție a ineditului Festival, vor fi 
prezentate spectacole realizate de șapte unități penitenciare (Bacău, București-
Rahova, Codlea, Galați, Gherla, Tichilești și Timișoara), în care vor fi implicați 
peste 55 de deținuți. Creații proprii, dar și texte celebre de Durrenmatt și Agatha 
Christie. 

 
…O fascinantă descătușare prin cultură, o Libertate spirituală regăsită și dincolo 
de gratii! 

 
 

 
 
 
 

de: Mircea M. Ionescu 
  

http://mirceamionescu.com/tag/cehov/
http://mirceamionescu.com/tag/copos/
http://mirceamionescu.com/piese/
http://mirceamionescu.com/piese/


25. Bună ziua Brașov 
din data de 21 Noiembrie 2016 
http://www.bzb.ro/stire/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-cateva-ore-
a105293 
 

 
 

Actori pe scenă la Reduta, pentru câteva ore 
 

12 deţinuţi custodiaţi de Penitenciarul Codlea au interpretat, la sfârşitul 
săptămânii trecute, piesa de teatru ,,Zece negri mititei’’, în regia actorului 
Gabriel Costea, pe scena Centrului Cultural Reduta din Braşov. Piesa de teatru 
va participa şi la Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi „DANA CENUŞĂ – 
Descătuşare prin cultură”, ce va avea loc la Teatrul Nottara din Bucureşti. 
Evenimentul a devenit unul de tradiţie pentru Penitenciarul Codlea, aflându-se la 
a VIII-a ediţie, potrivit reprezentanţilor Penitenciarului Codlea. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

de: Adina Chirvasă 

http://www.bzb.ro/stire/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-cateva-ore-a105293
http://www.bzb.ro/stire/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-cateva-ore-a105293


26. ȘtiriBV.ro 
din data de 21 Noiembrie 2016 
http://stiribv.ro/stiri-brasov/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-cateva-
ore/ 
 

 
 

Actori pe scenă la Reduta, pentru câteva ore 
 

12 deţinuţi custodiaţi de Penitenciarul Codlea au interpretat, la sfârşitul 
săptămânii trecute, piesa de teatru ,,Zece negri mititei’’, în regia actorului 
Gabriel Costea, pe scena Centrului Cultural Reduta din Braşov. Piesa de teatru 
va participa şi la Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi „DANA CENUŞĂ – 
Descătuşare prin cultură”, ce va avea loc la Teatrul Nottara din Bucureşti. 
Evenimentul a devenit unul de tradiţie pentru Penitenciarul Codlea, aflându-se la 
a VIII-a ediţie, potrivit reprezentanţilor Penitenciarului Codlea. 

 
 
 
 
 

Sursa: Bună ziua Brașov 
  

http://stiribv.ro/stiri-brasov/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-cateva-ore/
http://stiribv.ro/stiri-brasov/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-cateva-ore/


27. Presa Online 24 
din data de 21 Noiembrie 2016 
http://presaonline24.ro/brasov/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-
cateva-ore-231927/ 
 

 
 

Actori pe scenă la Reduta, pentru câteva ore 
 

12 deţinuţi custodiaţi de Penitenciarul Codlea au interpretat, la sfârşitul 
săptămânii trecute, piesa de teatru ,,Zece negri mititei’’, în regia actorului 
Gabriel Costea, pe scena Centrului Cultural Reduta din Braşov. Piesa de teatru 
va participa şi la Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi „DANA CENUŞĂ – 
Descătuşare prin cultură”, ce va avea loc la Teatrul Nottara din Bucureşti. 
Evenimentul a devenit unul de tradiţie pentru Penitenciarul Codlea, aflându-se la 
a VIII-a ediţie, potrivit reprezentanţilor Penitenciarului Codlea. 

 
 
 
 
 

Sursa: ȘtiriBV.ro 
  

http://presaonline24.ro/brasov/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-cateva-ore-231927/
http://presaonline24.ro/brasov/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-cateva-ore-231927/


28. Știri locale 24 
din data de 21 Noiembrie 2016 
http://stirilocale24.ro/brasov/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-cateva-
ore-356524/ 
 

 
 
 

Actori pe scenă la Reduta, pentru câteva ore 
 

12 deţinuţi custodiaţi de Penitenciarul Codlea au interpretat, la sfârşitul 
săptămânii trecute, piesa de teatru ,,Zece negri mititei’’, în regia actorului 
Gabriel Costea, pe scena Centrului Cultural Reduta din Braşov. Piesa de teatru 
va participa şi la Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi „DANA CENUŞĂ – 
Descătuşare prin cultură”, ce va avea loc la Teatrul Nottara din Bucureşti. 
Evenimentul a devenit unul de tradiţie pentru Penitenciarul Codlea, aflându-se la 
a VIII-a ediţie, potrivit reprezentanţilor Penitenciarului Codlea. 

 
 
 
 
 

Sursa: ȘtiriBV.ro 
  

http://stirilocale24.ro/brasov/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-cateva-ore-356524/
http://stirilocale24.ro/brasov/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-cateva-ore-356524/


29. Știri Online 24 
din data de 21 Noiembrie 2016 
http://stirionline24.ro/brasov/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-cateva-
ore-194622/ 
 

 
 
 

Actori pe scenă la Reduta, pentru câteva ore 
 

12 deţinuţi custodiaţi de Penitenciarul Codlea au interpretat, la sfârşitul 
săptămânii trecute, piesa de teatru ,,Zece negri mititei’’, în regia actorului 
Gabriel Costea, pe scena Centrului Cultural Reduta din Braşov. Piesa de teatru 
va participa şi la Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi „DANA CENUŞĂ – 
Descătuşare prin cultură”, ce va avea loc la Teatrul Nottara din Bucureşti. 
Evenimentul a devenit unul de tradiţie pentru Penitenciarul Codlea, aflându-se la 
a VIII-a ediţie, potrivit reprezentanţilor Penitenciarului Codlea. 

 
 
 
 
 

Sursa: ȘtiriBV.ro 
  

http://stirionline24.ro/brasov/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-cateva-ore-194622/
http://stirionline24.ro/brasov/actori-pe-scena-la-reduta-pentru-cateva-ore-194622/


30. Bucureștii vechi și noi 
din data de 14 Noiembrie 2016 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/11/48504/ 
 

 
 

Teatrul Nottara anunţă Festivalului Multiart pentru Deţinuţi 
 

 
 

Teatrul Nottara anunţă organizarea unei conferinţe de presă, marţi, 15 
noiembrie, ora 12:00,  pe tema celei de-a VIII-a ediţii a Festivalului Multiart 
pentru Deţinuţi – Dana Cenuşă – Descătuşare prin cultură, în cadrul căreia 
vă vom prezenta programul, juriul şi vom vorbi despre impactul pe care acest 
proiect l-a avut asupra participanţilor, în ediţiile anterioare. 

The picture can't be displayed.

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/11/48504/


Festivalul Multiart pentru Deţinuţi este organizat de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor din România şi reuneşte artişti şi trupe de actori-
deţinuţi din întregul sistem penitenciar, permiţând publicului să se apropie în 
mod direct, de o realitate la care, altfel, nu ar avea acces. 
 
Festivalul Multiart pentru Deţinuţi 
 
  Festivalul se distinge prin unicitate şi inedit şi încearcă, în fiecare an, să 
îmbunătăţească percepţia despre deţinuţi şi mediul penitenciar. Deţinuţi, alături 
de voluntari sau personal de penitenciar, lucrează împreună la scrierea sau 
adaptarea unor texte mai mult sau mai puţin cunoscute, din dorinţa de a 
demonstra că acolo unde este preocupare, voinţă şi mai ales muncă, oamenii 
sunt capabili de lucruri  deosebite. 
 
 
  Aflat anul acesta la cea de-a VIII-a ediţie, Festivalul Multiart pentru 
Deţinuţi – Dana Cenuşă – Descătuşare prin cultură poartă în mod simbolic, 
numele celei care a fost iniţiatoarea şi sufletul acestei manifestări. 

 
 
 
 
 
 
 

de: Alexandru Dumitru Filimon 
  



31. Yorick.ro 
din data de 22 Noiembrie 2016 
http://yorick.ro/detinutii-in-spectacol-la-nottara/ 
 

 
 

Deținuții în spectacol, la Nottara 

 

Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt, parte a Fest(in) pe Bulevard, 
se va desfășura în acest an pe 23 și 24 noiembrie, la Teatrul Nottara, unde vor fi 
prezentate cinci spectacole realizate de persoane private de libertate din 
penitenciare din Timișoara, Gherla, Galați, Codlea și București – Rahova. 

La cea de-a VIII-a ediție a festivalului ce poartă numele „Dana Cenușă — 
Descătușare prin Cultură’” s-au înscris șapte spectacole, în care au fost implicați 
56 de deținuți din Bacău, București-Rahova, Codlea, Galați, Gherla, Tichilești și 

http://yorick.ro/detinutii-in-spectacol-la-nottara/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/11/festivalul-multiart-pentru-detinuti-88-de-detinuti-implicati-in-festival.jpg


Timișoara, iar în urma unei selecții, cinci au fost alese să participe la etapa 
finală. 

„Păcălici” în regia lui Racy Gyula Imre, producție a Penitenciarului 
Timișoara, „Selfie” regia Andreea Iacob — Penitenciarul Gherla, „Sectorul S” 
regia Camelia Gherbăluță — Penitenciarul Galați, „Zece negri mititei”, regia 
Gabriel Costea, și „Romulus cel Mare” regia Iulian Gliță — Penitenciarul 
București — Rahova sunt cele cinci spectacole selecționate. 

„Este o manifestare unică la nivel european și colegii din alte sisteme 
penitenciare din Europa sau chiar din organizații de profil din domeniul 
educației pentru penitenciare apreciază în mod special această activitate”, a spus 
în cadrul unei conferințe de presă comisarul-șef Ioana Morar, director Direcția 
Reintegrare Socială de la Administrația Națională a Penitenciarelor. „An de an 
pornim în procesul de pregătire a festivalului de la inițiativele unităților. Fiecare 
dintre colegii din unități care desfășoară activități în acest domeniu selectează 
grupuri de deținuți cu potențial în acest domeniu. Sunt cointeresați colaboratori, 
fie ei regizori, actori, scenografi, care ajută pentru o mai bună calitate a pieselor 
prezentate și, după repetiții și repetiții, actorii noștri deținuți ajung să reprezinte, 
să joace pentru prima dată piesa pe scena unui teatru din localitatea în care se 
află penitenciarul sau din proximitate”, a mai spus ea. 

Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 

 
 
 
 
 

Sursa: Yorick.ro 
  



32. Teatrul Nottara 
din data de 21 Noiembrie 2016 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=168 
 

 
 

Teatrul, ca libertate interioară 

 

 

 

 

 

Pe 15 noiembrie, Teatrul Nottara şi Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor au anunţat presei, programul Festivalului Multiart pentru 
Deţinuţi – Dana Cenuşă, Descătuşare prin cultură. 

Au participat la conferinţa de presă doamna Marinela Ţepuş, 
director general al Teatrului Nottara,  Comisar şef Marius 
Vulpe, Directorgeneral al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi 
Ioana Morar, Director al Direcţiei Reintegrare Socială, în cadrul aceleiaşi 
Administraţii. 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=168


Începând cu anul 2009, în fiecare toamnă, Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor din România organizează Festivalul Multiart pentru Deţinuţi, 
eveniment ce reuneşte artişti şi trupe de actori-deţinuţi din întregul sistem 
penitenciar, permiţând publicului să se apropie în mod direct, de o realitate la 
care, altfel, nu ar avea acces. 

Festivalul se distinge prin unicitate şi inedit şi încearcă, în fiecare an, să 
îmbunătăţească percepţia despre deţinuţi şi mediul penitenciar. Deţinuţi, alături 
de voluntari sau personal de penitenciar, lucrează împreună la scrierea sau 
adaptarea unor texte mai mult sau mai puţin cunoscute, din dorinţa de a 
demonstra că acolo unde este preocupare, voinţă şi mai ales muncă, oamenii 
sunt capabili de lucruri  deosebite. 

Aflată anul acesta la cea de-a VIII-a ediţie, Festivalul Multiart pentru 
Deţinuţi – Dana Cenuşă – Descătuşare prin culturăpoartă în mod simbolic, 
numele celei care a fost iniţiatoarea şi sufletul acestei manifestări. 

În fiecare an, unităţile penitenciare interesate dezvoltă colaborări cu 
regizori, actori sau alţi reprezentanţi din lumea artistică, pregătesc spectacole şi 
le prezintă pe plan local. Cele mai bune reprezentaţii artistice sunt prezentate pe 
scena Teatrului Nottara, pe parcursul a două zile de spectacole. 

De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 
susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru. 

Începând cu anul 2015, există şi un juriul de specialitate, care 
premiază cel mai bun spectacol şi cea mai bună regie. Anul acesta vor juriza: 
dramaturgul Mircea M. Ionescu, criticul de teatru Andreea Bârsan, jurnalistul 
Pompilius Onofrei, directorul Direcţiei Reintegrare Socială Ioana Morar şi 
ofiţerul specialist la Direcţia Reintegrare Socială Andreea Neagoe. 

La ediţia din acest an s-au înscris 7 spectacole, fiind implicaţi aproximativ 
56 de deţinuţi din: Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, Tichileşti şi 
Timişoara. 

Spectacolele selecţionate vor fi prezentate pe scena Teatrului Nottara în 
23 şi 24 noiembrie 2016. 

  Intrarea libera, in limita locurilor disponibile. 

 

de: Sanda Vișan 



33. Adevărul 
din data de 22 Noiembrie 2016, ora 18:36 
http://adevarul.ro/news/societate/detinutii-cinci-penitenciare-vor-
actori-scena-teatrului-nottara-cadrul-festivalului-dana-cenusa-
descatusare-cultura-1_583458905ab6550cb8bced53/index.html 
 

 
 
Deţinuţii din cinci penitenciare vor fi actori pe scena Teatrului 
Nottara în cadrul festivalului „Dana Cenuşă - Descătuşare prin 

cultură” 
 

  Deţinuţii din cinci penitenciare vor participa în perioada 23 şi 24 
noiembrie la Festivalul Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură, o manifestare 
care a ajuns la cea de-a opta ediţie. Concret, 56 de deţinuţi vor fi actori în piese 
de teatru puse în scenă la Teatrul Nottara din Capitală, informează Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor.  
 

La ediţia din acest an s-au înscris şapte spectacole, cu intrare liberă, în 
care sunt implicaţi deţinuţi din Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, 
Tichileşti şi Timişoara. Cinci dintre piese vor participa la faza finală.  

 
Programul manifestărilor artistice: 
  
Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 
 1. Păcălici- Penitenciarul Timişoara(autor şi regizor: Racz Gyula Imre) 

http://adevarul.ro/news/societate/detinutii-cinci-penitenciare-vor-actori-scena-teatrului-nottara-cadrul-festivalului-dana-cenusa-descatusare-cultura-1_583458905ab6550cb8bced53/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/detinutii-cinci-penitenciare-vor-actori-scena-teatrului-nottara-cadrul-festivalului-dana-cenusa-descatusare-cultura-1_583458905ab6550cb8bced53/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/detinutii-cinci-penitenciare-vor-actori-scena-teatrului-nottara-cadrul-festivalului-dana-cenusa-descatusare-cultura-1_583458905ab6550cb8bced53/index.html


 2. Selfie- Penitenciarul Gherla(autor şi regizor: Andreea Iacob) 3. 
Sectorul S- Penitenciarul Galaţi(adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluţă)  

 
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30  
1. Zece negri mititei- Penitenciarul Codlea(autor: Agatha Christie; 

regizor: Gabriel Costea)  
2. Romulus Cel Mare- Penitenciarul Bucureşti-Rahova(autor: Friedrich 

Durrenmatt;regizor: Iulian Gliţă)  
 
„De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 

susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru”, transmite ANP, adăugând că 
intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile.  

 
Potrivit sursei citate, în cadrul Festivalului vor fi premiate şi persoanele 

private de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie 
şi penitenţă, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediţie.  

 
Concursul s-a desfăşurat în perioada mai - iulie şi a cuprins trei secţiuni: 

poezie, interviuri şi trofee. Premierea câştigătorilor secţiunii Poezie va fi 
susţinută de poetul Dan Mircea Cipariu.  

 
Iniţiat şi susţinut de regretata noastră colegă Dana Cenuşă, festivalul 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de: Claudia Spridon 
 
 

  
 
  



34. Ziua News 
din data de 23 Noiembrie 2016, ora 08:01 
http://ziuanews.ro/revista-presei/detinutii-din-cinci-penitenciare-
actori-pe-scena-teatrului-nottara-580150 
 

 
 

Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara 

 

 
Deţinuţii din cinci penitenciare vor participa în perioada 23 şi 24 noiembrie 
la Festivalul Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură, o manifestare care a 
ajuns la cea de-a opta ediţie. Concret, 56 de deţinuţi vor fi actori în piese de 
teatru puse în scenă la Teatrul Nottara din Capitală, informează 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

http://ziuanews.ro/revista-presei/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara-580150
http://ziuanews.ro/revista-presei/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara-580150


La ediţia din acest an s-au înscris şapte spectacole, cu intrare liberă, în 
care sunt implicaţi deţinuţi din Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, 
Tichileşti şi Timişoara. Cinci dintre piese vor participa la faza finală. 

Programul manifestărilor artistice: 

Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Păcălici- Penitenciarul Timişoara(autor şi regizor: Racz Gyula Imre) 
2. Selfie- Penitenciarul Gherla(autor şi regizor: Andreea Iacob) 
3. Sectorul S- Penitenciarul Galaţi(adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluţă) 
 
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Zece negri mititei- Penitenciarul Codlea(autor: Agatha Christie; regizor: 
Gabriel Costea) 
2. Romulus Cel Mare- Penitenciarul Bucureşti-Rahova(autor: Friedrich 
Durrenmatt;regizor: Iulian Gliţă) 
 

„De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 
susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru", transmite ANP, adăugând că 
intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Potrivit sursei citate, în cadrul Festivalului vor fi premiate şi persoanele 
private de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie 
şi penitenţă, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediţie. 

Concursul s-a desfăşurat în perioada mai - iulie şi a cuprins trei secţiuni: 
poezie, interviuri şi trofee. Premierea câştigătorilor secţiunii Poezie va fi 
susţinută de poetul Dan Mircea Cipariu, potrivit Adevarul.ro. 

Iniţiat şi susţinut de regretata noastră colegă Dana Cenuşă, festivalul 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. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Realitatea.NET 
 
 



35. Realitatea.net 
din data de 23 Noiembrie 2016, ora 07:37 
https://www.realitatea.net/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-
scena-teatrului-nottara_2005958.html 
 

 
 
 

Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara 

 

 
Deţinuţii din cinci penitenciare vor participa în perioada 23 şi 24 noiembrie 
la Festivalul Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură, o manifestare care a 
ajuns la cea de-a opta ediţie. Concret, 56 de deţinuţi vor fi actori în piese de 
teatru puse în scenă la Teatrul Nottara din Capitală, informează 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

https://www.realitatea.net/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara_2005958.html
https://www.realitatea.net/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara_2005958.html


La ediţia din acest an s-au înscris şapte spectacole, cu intrare liberă, în 
care sunt implicaţi deţinuţi din Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, 
Tichileşti şi Timişoara. Cinci dintre piese vor participa la faza finală. 

Programul manifestărilor artistice: 

Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Păcălici- Penitenciarul Timişoara(autor şi regizor: Racz Gyula Imre) 
2. Selfie- Penitenciarul Gherla(autor şi regizor: Andreea Iacob) 
3. Sectorul S- Penitenciarul Galaţi(adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluţă) 
 
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Zece negri mititei- Penitenciarul Codlea(autor: Agatha Christie; regizor: 
Gabriel Costea) 
2. Romulus Cel Mare- Penitenciarul Bucureşti-Rahova(autor: Friedrich 
Durrenmatt;regizor: Iulian Gliţă) 
 

„De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 
susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru", transmite ANP, adăugând că 
intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Potrivit sursei citate, în cadrul Festivalului vor fi premiate şi persoanele 
private de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie 
şi penitenţă, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediţie. 

Concursul s-a desfăşurat în perioada mai - iulie şi a cuprins trei secţiuni: 
poezie, interviuri şi trofee. Premierea câştigătorilor secţiunii Poezie va fi 
susţinută de poetul Dan Mircea Cipariu, potrivit Adevarul.ro. 

Iniţiat şi susţinut de regretata noastră colegă Dana Cenuşă, festivalul 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. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Realitatea.NET 
 

  



36. Ziar.com 
din data de 23 Noiembrie 2016 
http://www.ziar.com/news=9957014 
 

 
 
Deţinuţii din cinci penitenciare vor fi actori pe scena Teatrului 
Nottara în cadrul festivalului „Dana Cenuşă - Descătuşare prin 

cultură” 
 

  Deţinuţii din cinci penitenciare vor participa în perioada 23 şi 24 
noiembrie la Festivalul Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură, o manifestare 
care a ajuns la cea de-a opta ediţie. Concret, 56 de deţinuţi vor fi actori în piese 
de teatru puse în scenă la Teatrul Nottara din Capitală, informează Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor.  
 

La ediţia din acest an s-au înscris şapte spectacole, cu intrare liberă, în 
care sunt implicaţi deţinuţi din Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, 
Tichileşti şi Timişoara. Cinci dintre piese vor participa la faza finală.  

 
Programul manifestărilor artistice: 
  
Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 
 1. Păcălici- Penitenciarul Timişoara(autor şi regizor: Racz Gyula Imre) 
 2. Selfie- Penitenciarul Gherla(autor şi regizor: Andreea Iacob) 3. 

Sectorul S- Penitenciarul Galaţi(adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluţă)  

http://www.ziar.com/news=9957014


 
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30  
1. Zece negri mititei- Penitenciarul Codlea(autor: Agatha Christie; 

regizor: Gabriel Costea)  
2. Romulus Cel Mare- Penitenciarul Bucureşti-Rahova(autor: Friedrich 

Durrenmatt;regizor: Iulian Gliţă)  
 
„De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 

susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru”, transmite ANP, adăugând că 
intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile.  

 
Potrivit sursei citate, în cadrul Festivalului vor fi premiate şi persoanele 

private de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie 
şi penitenţă, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediţie.  

 
Concursul s-a desfăşurat în perioada mai - iulie şi a cuprins trei secţiuni: 

poezie, interviuri şi trofee. Premierea câştigătorilor secţiunii Poezie va fi 
susţinută de poetul Dan Mircea Cipariu.  

 
Iniţiat şi susţinut de regretata noastră colegă Dana Cenuşă, festivalul 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.  
 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul 
  



37. Feedler.com 
din data de 23 Noiembrie 2016 
http://www.feedler.ro/feed/5037259--detinutii-din-cinci-penitenciare-
actori-pe-scena-teatrului-nottara 
 

 
 

Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara 

 

 
Deţinuţii din cinci penitenciare vor participa în perioada 23 şi 24 noiembrie 
la Festivalul Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură, o manifestare care a 
ajuns la cea de-a opta ediţie. Concret, 56 de deţinuţi vor fi actori în piese de 
teatru puse în scenă la Teatrul Nottara din Capitală, informează 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

http://www.feedler.ro/feed/5037259--detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara
http://www.feedler.ro/feed/5037259--detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara


La ediţia din acest an s-au înscris şapte spectacole, cu intrare liberă, în 
care sunt implicaţi deţinuţi din Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, 
Tichileşti şi Timişoara. Cinci dintre piese vor participa la faza finală. 

Programul manifestărilor artistice: 

Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Păcălici- Penitenciarul Timişoara(autor şi regizor: Racz Gyula Imre) 
2. Selfie- Penitenciarul Gherla(autor şi regizor: Andreea Iacob) 
3. Sectorul S- Penitenciarul Galaţi(adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluţă) 
 
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Zece negri mititei- Penitenciarul Codlea(autor: Agatha Christie; regizor: 
Gabriel Costea) 
2. Romulus Cel Mare- Penitenciarul Bucureşti-Rahova(autor: Friedrich 
Durrenmatt;regizor: Iulian Gliţă) 
 

„De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 
susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru", transmite ANP, adăugând că 
intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Potrivit sursei citate, în cadrul Festivalului vor fi premiate şi persoanele 
private de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie 
şi penitenţă, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediţie. 

Concursul s-a desfăşurat în perioada mai - iulie şi a cuprins trei secţiuni: 
poezie, interviuri şi trofee. Premierea câştigătorilor secţiunii Poezie va fi 
susţinută de poetul Dan Mircea Cipariu, potrivit Adevarul.ro. 

Iniţiat şi susţinut de regretata noastră colegă Dana Cenuşă, festivalul 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. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Realitatea.NET 
 

  



38. Ziare online 
din data de 23 Noiembrie 2016, ora 07:46 
http://www.ziareonline.com/stire-detinutii-din-cinci-penitenciare-
actori-pe-scena-teatrului-nottara-256894319.html 
  

 
 
 

Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara 

 

 
Deţinuţii din cinci penitenciare vor participa în perioada 23 şi 24 noiembrie 
la Festivalul Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură, o manifestare care a 
ajuns la cea de-a opta ediţie. Concret, 56 de deţinuţi vor fi actori în piese de 
teatru puse în scenă la Teatrul Nottara din Capitală, informează 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

http://www.ziareonline.com/stire-detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara-256894319.html
http://www.ziareonline.com/stire-detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara-256894319.html


La ediţia din acest an s-au înscris şapte spectacole, cu intrare liberă, în 
care sunt implicaţi deţinuţi din Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, 
Tichileşti şi Timişoara. Cinci dintre piese vor participa la faza finală. 

Programul manifestărilor artistice: 

Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Păcălici- Penitenciarul Timişoara(autor şi regizor: Racz Gyula Imre) 
2. Selfie- Penitenciarul Gherla(autor şi regizor: Andreea Iacob) 
3. Sectorul S- Penitenciarul Galaţi(adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluţă) 
 
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Zece negri mititei- Penitenciarul Codlea(autor: Agatha Christie; regizor: 
Gabriel Costea) 
2. Romulus Cel Mare- Penitenciarul Bucureşti-Rahova(autor: Friedrich 
Durrenmatt;regizor: Iulian Gliţă) 
 

„De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 
susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru", transmite ANP, adăugând că 
intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Potrivit sursei citate, în cadrul Festivalului vor fi premiate şi persoanele 
private de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie 
şi penitenţă, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediţie. 

Concursul s-a desfăşurat în perioada mai - iulie şi a cuprins trei secţiuni: 
poezie, interviuri şi trofee. Premierea câştigătorilor secţiunii Poezie va fi 
susţinută de poetul Dan Mircea Cipariu, potrivit Adevarul.ro. 

Iniţiat şi susţinut de regretata noastră colegă Dana Cenuşă, festivalul 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. 

 
 
 
 

 
 
 

Sursa: Realitatea.NET 



39. nmedia 
din data de 23 Noiembrie 2016 
http://www.nmedia.ro/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-
teatrului-nottara 
  

 
 

Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara 

 

 
Deţinuţii din cinci penitenciare vor participa în perioada 23 şi 24 noiembrie 
la Festivalul Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură, o manifestare care a 
ajuns la cea de-a opta ediţie. Concret, 56 de deţinuţi vor fi actori în piese de 
teatru puse în scenă la Teatrul Nottara din Capitală, informează 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

http://www.nmedia.ro/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara
http://www.nmedia.ro/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara


La ediţia din acest an s-au înscris şapte spectacole, cu intrare liberă, în 
care sunt implicaţi deţinuţi din Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, 
Tichileşti şi Timişoara. Cinci dintre piese vor participa la faza finală. 

Programul manifestărilor artistice: 

Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Păcălici- Penitenciarul Timişoara(autor şi regizor: Racz Gyula Imre) 
2. Selfie- Penitenciarul Gherla(autor şi regizor: Andreea Iacob) 
3. Sectorul S- Penitenciarul Galaţi(adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluţă) 
 
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Zece negri mititei- Penitenciarul Codlea(autor: Agatha Christie; regizor: 
Gabriel Costea) 
2. Romulus Cel Mare- Penitenciarul Bucureşti-Rahova(autor: Friedrich 
Durrenmatt;regizor: Iulian Gliţă) 
 

„De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 
susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru", transmite ANP, adăugând că 
intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Potrivit sursei citate, în cadrul Festivalului vor fi premiate şi persoanele 
private de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie 
şi penitenţă, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediţie. 

Concursul s-a desfăşurat în perioada mai - iulie şi a cuprins trei secţiuni: 
poezie, interviuri şi trofee. Premierea câştigătorilor secţiunii Poezie va fi 
susţinută de poetul Dan Mircea Cipariu, potrivit Adevarul.ro. 

Iniţiat şi susţinut de regretata noastră colegă Dana Cenuşă, festivalul 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. 

 
 
 
 

 
 
 

Sursa: Realitatea.NET 
  



40. Revista presei 
din data de 23 Noiembrie 2016, ora 07:45 
http://www.revista-presei.com/stire-detinutii-din-cinci-penitenciare-
actori-pe-scena-teatrului-nottara-256894319.html 
 

 
 

Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara 

 

 
Deţinuţii din cinci penitenciare vor participa în perioada 23 şi 24 noiembrie 
la Festivalul Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură, o manifestare care a 
ajuns la cea de-a opta ediţie. Concret, 56 de deţinuţi vor fi actori în piese de 
teatru puse în scenă la Teatrul Nottara din Capitală, informează 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

http://www.revista-presei.com/stire-detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara-256894319.html
http://www.revista-presei.com/stire-detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara-256894319.html


La ediţia din acest an s-au înscris şapte spectacole, cu intrare liberă, în 
care sunt implicaţi deţinuţi din Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, 
Tichileşti şi Timişoara. Cinci dintre piese vor participa la faza finală. 

Programul manifestărilor artistice: 

Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Păcălici- Penitenciarul Timişoara(autor şi regizor: Racz Gyula Imre) 
2. Selfie- Penitenciarul Gherla(autor şi regizor: Andreea Iacob) 
3. Sectorul S- Penitenciarul Galaţi(adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluţă) 
 
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Zece negri mititei- Penitenciarul Codlea(autor: Agatha Christie; regizor: 
Gabriel Costea) 
2. Romulus Cel Mare- Penitenciarul Bucureşti-Rahova(autor: Friedrich 
Durrenmatt;regizor: Iulian Gliţă) 
 

„De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 
susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru", transmite ANP, adăugând că 
intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Potrivit sursei citate, în cadrul Festivalului vor fi premiate şi persoanele 
private de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie 
şi penitenţă, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediţie. 

Concursul s-a desfăşurat în perioada mai - iulie şi a cuprins trei secţiuni: 
poezie, interviuri şi trofee. Premierea câştigătorilor secţiunii Poezie va fi 
susţinută de poetul Dan Mircea Cipariu, potrivit Adevarul.ro. 

Iniţiat şi susţinut de regretata noastră colegă Dana Cenuşă, festivalul 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. 

 
 
 
 

 
 
 

Sursa: Realitatea.NET 
  



41. e-Știrea Zilei  
din data de 22 Noiembrie 2016, ora 18:36 
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=63244040&titlu=Detinutii-
din-cinci-penitenciare-vor-fi-actori-pe-scena-Teatrului-Nottara-in-
cadrul-festivalului-Dana-Cenusa--Descatusare-prin-cultura 
 

 
 
Deţinuţii din cinci penitenciare vor fi actori pe scena Teatrului 
Nottara în cadrul festivalului „Dana Cenuşă - Descătuşare prin 

cultură” 
 

  Deţinuţii din cinci penitenciare vor participa în perioada 23 şi 24 
noiembrie la Festivalul Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură, o manifestare 
care a ajuns la cea de-a opta ediţie. Concret, 56 de deţinuţi vor fi actori în piese 
de teatru puse în scenă la Teatrul Nottara din Capitală, informează Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor.  
 

La ediţia din acest an s-au înscris şapte spectacole, cu intrare liberă, în 
care sunt implicaţi deţinuţi din Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, 
Tichileşti şi Timişoara. Cinci dintre piese vor participa la faza finală.  

 
Programul manifestărilor artistice: 
  
Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 
 1. Păcălici- Penitenciarul Timişoara(autor şi regizor: Racz Gyula Imre) 
 2. Selfie- Penitenciarul Gherla(autor şi regizor: Andreea Iacob) 3. 

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=63244040&titlu=Detinutii-din-cinci-penitenciare-vor-fi-actori-pe-scena-Teatrului-Nottara-in-cadrul-festivalului-Dana-Cenusa--Descatusare-prin-cultura
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=63244040&titlu=Detinutii-din-cinci-penitenciare-vor-fi-actori-pe-scena-Teatrului-Nottara-in-cadrul-festivalului-Dana-Cenusa--Descatusare-prin-cultura
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=63244040&titlu=Detinutii-din-cinci-penitenciare-vor-fi-actori-pe-scena-Teatrului-Nottara-in-cadrul-festivalului-Dana-Cenusa--Descatusare-prin-cultura


Sectorul S- Penitenciarul Galaţi(adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluţă)  

 
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30  
1. Zece negri mititei- Penitenciarul Codlea(autor: Agatha Christie; 

regizor: Gabriel Costea)  
2. Romulus Cel Mare- Penitenciarul Bucureşti-Rahova(autor: Friedrich 

Durrenmatt;regizor: Iulian Gliţă)  
 
„De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 

susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru”, transmite ANP, adăugând că 
intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile.  

 
Potrivit sursei citate, în cadrul Festivalului vor fi premiate şi persoanele 

private de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie 
şi penitenţă, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediţie.  

 
Concursul s-a desfăşurat în perioada mai - iulie şi a cuprins trei secţiuni: 

poezie, interviuri şi trofee. Premierea câştigătorilor secţiunii Poezie va fi 
susţinută de poetul Dan Mircea Cipariu.  

 
Iniţiat şi susţinut de regretata noastră colegă Dana Cenuşă, festivalul 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.  
 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul 
  



42. Ultimele-știri 
din data de 22 Noiembrie 2016, ora 18:36 
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/detinutii-din-cinci-penitenciare-
actori-pe-scena-teatrului-nottara/2549923 
 
 

 
 

Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara 

 

 
Deţinuţii din cinci penitenciare vor participa în perioada 23 şi 24 noiembrie 
la Festivalul Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură, o manifestare care a 
ajuns la cea de-a opta ediţie. Concret, 56 de deţinuţi vor fi actori în piese de 
teatru puse în scenă la Teatrul Nottara din Capitală, informează 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

http://www.ultimele-stiri.eu/articol/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara/2549923
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara/2549923


La ediţia din acest an s-au înscris şapte spectacole, cu intrare liberă, în 
care sunt implicaţi deţinuţi din Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, 
Tichileşti şi Timişoara. Cinci dintre piese vor participa la faza finală. 

Programul manifestărilor artistice: 

Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Păcălici- Penitenciarul Timişoara(autor şi regizor: Racz Gyula Imre) 
2. Selfie- Penitenciarul Gherla(autor şi regizor: Andreea Iacob) 
3. Sectorul S- Penitenciarul Galaţi(adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluţă) 
 
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Zece negri mititei- Penitenciarul Codlea(autor: Agatha Christie; regizor: 
Gabriel Costea) 
2. Romulus Cel Mare- Penitenciarul Bucureşti-Rahova(autor: Friedrich 
Durrenmatt;regizor: Iulian Gliţă) 
 

„De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 
susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru", transmite ANP, adăugând că 
intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Potrivit sursei citate, în cadrul Festivalului vor fi premiate şi persoanele 
private de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie 
şi penitenţă, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediţie. 

Concursul s-a desfăşurat în perioada mai - iulie şi a cuprins trei secţiuni: 
poezie, interviuri şi trofee. Premierea câştigătorilor secţiunii Poezie va fi 
susţinută de poetul Dan Mircea Cipariu, potrivit Adevarul.ro. 

Iniţiat şi susţinut de regretata noastră colegă Dana Cenuşă, festivalul 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. 

 
 
 
 

 
 
 

Sursa: Realitatea.NET 
 



43. Hunedoara Liberă 
din data de 23 Noiembrie 2016 
http://hunedoaralibera.ro/monica-iacob-ridzi-pe-scena-teatrului-
nottara/ 
 

 
 

Monica Iacob Ridzi pe scena Teatrului Nottara 

Se pare că Monica Iacob Ridzi a trecut peste problemele de sănătate. Fostul 
ministru 'se redescoperă' în puşcărie. Deţinută la Penitenciarul Gherla, 
fostul politician devine o actriță de succes. 
 

 
 

După mai bine de un an de când aceasta a aderat la trupa de teatru a 
Penitenciarului, acum plecă pentru două zile la București pentru a juca pe scena 
Teatrului Nottara din București. Potrivit gazetadecluj.ro, aceasta a plecat de la 

http://hunedoaralibera.ro/monica-iacob-ridzi-pe-scena-teatrului-nottara/
http://hunedoaralibera.ro/monica-iacob-ridzi-pe-scena-teatrului-nottara/
http://hunedoaralibera.ro/monica-iacob-ridzi-pe-scena-teatrului-nottara/
http://gazetadecluj.ro/monica-iacob-ridzi-joaca-teatru-la-bucuresti/
http://hunedoaralibera.ro/monica-iacob-ridzi-pe-scena-teatrului-nottara/


Gherla împreună cu alte șapte deținute spre București unde va sta până joi. 
Fostul ministru al Tineretului şi Sportului face parte din echipa de teatru 
„Morgana” a Penitenciarului Gherla. Trupa a susţinut, într-o sală a Teatrului 
Naţional Cluj-Napoca, premiera spectacolului „Selfie”. Acesta este realizat în 
parteneriat cu Teatrul Naţional Cluj-Napoca, scenariul şi regia fiind semnate de 
Andreea Iacob, iar din distribuţie fac parte opt deţinute ale Secţiei Exterioare 
Cluj-Napoca a Penitenciarului Gherla, printre care şi fostul deputat Monica 
Iacob Ridzi. 

Potrivit datelor oficiale, piesa de teatru Selfie are un scenariu original 
bazat pe întâmplări reale din viața fostului ministru Monica Iacob Ridzi si a 
celorlalte detinute. “Spectacolul, realizat în parteneriat cu Penitenciarul de 
Maximă Siguranţă Gherla, Secţia exterioară Cluj-Napoca, are o distribuţie 
formată exclusiv din femei private de libertate. Scenariul este unul original, 
creat pe baza unor poveşti reale din viaţa femeilor din distribuţie, care participă 
la acest spectacol nu doar jucând, ci şi împărtăşind cu noi fragmente, imagini şi 
stări din istoria familiilor lor. Astfel, spectacolul va reuni, ca un puzzle, fire din 
viaţa bunicilor şi a copiilor acestor femei, poveşti-oglindă din trecutul şi din 
viitorul lor, care le oglindesc propriile vieţi” se arata in descrierea spectacolului. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: stiripesurse.ro  



44. Infoziare 
din data de 22 Noiembrie 2016 
http://www.infoziare.ro/stire/10870500/De%C5%A3inu%C5%A3ii+d
in+cinci+penitenciare+vor+fi+actori+pe+scena+Teatrului+Nottara+%
C3%AEn+cadrul+festivalului+%E2%80%9EDana+Cenu%C5%9F%
C4%83+Desc%C4%83tu%C5%9Fare+prin+cultur%C4%83%E2%80
%9D 
 

 
 
 
Deţinuţii din cinci penitenciare vor fi actori pe scena Teatrului 
Nottara în cadrul festivalului „Dana Cenuşă - Descătuşare prin 

cultură” 
 

  Deţinuţii din cinci penitenciare vor participa în perioada 23 şi 24 
noiembrie la Festivalul Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură, o manifestare 
care a ajuns la cea de-a opta ediţie. Concret, 56 de deţinuţi vor fi actori în piese 
de teatru puse în scenă la Teatrul Nottara din Capitală, informează Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor.  
 

La ediţia din acest an s-au înscris şapte spectacole, cu intrare liberă, în 
care sunt implicaţi deţinuţi din Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, 
Tichileşti şi Timişoara. Cinci dintre piese vor participa la faza finală.  

 
Programul manifestărilor artistice: 
  

http://www.infoziare.ro/stire/10870500/De%C5%A3inu%C5%A3ii+din+cinci+penitenciare+vor+fi+actori+pe+scena+Teatrului+Nottara+%C3%AEn+cadrul+festivalului+%E2%80%9EDana+Cenu%C5%9F%C4%83+Desc%C4%83tu%C5%9Fare+prin+cultur%C4%83%E2%80%9D
http://www.infoziare.ro/stire/10870500/De%C5%A3inu%C5%A3ii+din+cinci+penitenciare+vor+fi+actori+pe+scena+Teatrului+Nottara+%C3%AEn+cadrul+festivalului+%E2%80%9EDana+Cenu%C5%9F%C4%83+Desc%C4%83tu%C5%9Fare+prin+cultur%C4%83%E2%80%9D
http://www.infoziare.ro/stire/10870500/De%C5%A3inu%C5%A3ii+din+cinci+penitenciare+vor+fi+actori+pe+scena+Teatrului+Nottara+%C3%AEn+cadrul+festivalului+%E2%80%9EDana+Cenu%C5%9F%C4%83+Desc%C4%83tu%C5%9Fare+prin+cultur%C4%83%E2%80%9D
http://www.infoziare.ro/stire/10870500/De%C5%A3inu%C5%A3ii+din+cinci+penitenciare+vor+fi+actori+pe+scena+Teatrului+Nottara+%C3%AEn+cadrul+festivalului+%E2%80%9EDana+Cenu%C5%9F%C4%83+Desc%C4%83tu%C5%9Fare+prin+cultur%C4%83%E2%80%9D
http://www.infoziare.ro/stire/10870500/De%C5%A3inu%C5%A3ii+din+cinci+penitenciare+vor+fi+actori+pe+scena+Teatrului+Nottara+%C3%AEn+cadrul+festivalului+%E2%80%9EDana+Cenu%C5%9F%C4%83+Desc%C4%83tu%C5%9Fare+prin+cultur%C4%83%E2%80%9D


Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 
 1. Păcălici- Penitenciarul Timişoara(autor şi regizor: Racz Gyula Imre) 
 2. Selfie- Penitenciarul Gherla(autor şi regizor: Andreea Iacob) 3. 

Sectorul S- Penitenciarul Galaţi(adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluţă)  

 
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30  
1. Zece negri mititei- Penitenciarul Codlea(autor: Agatha Christie; 

regizor: Gabriel Costea)  
2. Romulus Cel Mare- Penitenciarul Bucureşti-Rahova(autor: Friedrich 

Durrenmatt;regizor: Iulian Gliţă)  
 
„De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 

susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru”, transmite ANP, adăugând că 
intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile.  

 
Potrivit sursei citate, în cadrul Festivalului vor fi premiate şi persoanele 

private de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie 
şi penitenţă, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediţie.  

 
Concursul s-a desfăşurat în perioada mai - iulie şi a cuprins trei secţiuni: 

poezie, interviuri şi trofee. Premierea câştigătorilor secţiunii Poezie va fi 
susţinută de poetul Dan Mircea Cipariu.  

 
Iniţiat şi susţinut de regretata noastră colegă Dana Cenuşă, festivalul 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.  
 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul 
  



45. Înștiri.com 
din data de 22 Noiembrie 2016 
http://instiri.com/2016-11-22/3250264 
 

 
 
Deţinuţii din cinci penitenciare vor fi actori pe scena Teatrului 
Nottara în cadrul festivalului „Dana Cenuşă - Descătuşare prin 

cultură” 
 

  Deţinuţii din cinci penitenciare vor participa în perioada 23 şi 24 
noiembrie la Festivalul Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură, o manifestare 
care a ajuns la cea de-a opta ediţie. Concret, 56 de deţinuţi vor fi actori în piese 
de teatru puse în scenă la Teatrul Nottara din Capitală, informează Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor.  
 

La ediţia din acest an s-au înscris şapte spectacole, cu intrare liberă, în 
care sunt implicaţi deţinuţi din Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, 
Tichileşti şi Timişoara. Cinci dintre piese vor participa la faza finală.  

 
Programul manifestărilor artistice: 
  
Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 
 1. Păcălici- Penitenciarul Timişoara(autor şi regizor: Racz Gyula Imre) 
 2. Selfie- Penitenciarul Gherla(autor şi regizor: Andreea Iacob) 3. 

Sectorul S- Penitenciarul Galaţi(adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluţă)  

http://instiri.com/2016-11-22/3250264


 
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30  
1. Zece negri mititei- Penitenciarul Codlea(autor: Agatha Christie; 

regizor: Gabriel Costea)  
2. Romulus Cel Mare- Penitenciarul Bucureşti-Rahova(autor: Friedrich 

Durrenmatt;regizor: Iulian Gliţă)  
 
„De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 

susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru”, transmite ANP, adăugând că 
intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile.  

 
Potrivit sursei citate, în cadrul Festivalului vor fi premiate şi persoanele 

private de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie 
şi penitenţă, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediţie.  

 
Concursul s-a desfăşurat în perioada mai - iulie şi a cuprins trei secţiuni: 

poezie, interviuri şi trofee. Premierea câştigătorilor secţiunii Poezie va fi 
susţinută de poetul Dan Mircea Cipariu.  

 
Iniţiat şi susţinut de regretata noastră colegă Dana Cenuşă, festivalul 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.  
 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul 
  



46. Gazeta de Cluj 
din data de 22 Noiembrie 2016 
http://gazetadecluj.ro/monica-iacob-ridzi-joaca-teatru-la-bucuresti/ 
 

 
 

Monica Iacob Ridzi joacă teatru la București 

 
 

Fostul ministru Monica Iacob Ridzi, în prezent deținută la Penitenciarul 
Gherla devine o actriță de succes. 

După mai bine de un an de când aceasta a aderat la trupa de teatru a 
Penitenciarului, acum plecă pentru două zile la București pentru a juca pe 
scena Teatrului Nottara din București 

http://gazetadecluj.ro/monica-iacob-ridzi-joaca-teatru-la-bucuresti/
http://uploads.gazetadecluj.ro/gazcluj/wp-content/uploads/2016/10/ridzi.jpg


Potrivit surselor, marți, 22 noiembrie aceasta a plecat de la Gherla 
împreună cu alte șapte deținute spre București unde va sta până joia aceasta. 

Fostul ministru al Tineretului şi Sportului face parte din echipa de teatru 
„Morgana” a Penitenciarului Gherla. Trupa a susţinut, într-o sală a Teatrului 
Naţional Cluj-Napoca, premiera spectacolului „Selfie”. Acesta este realizat în 
parteneriat cu Teatrul Naţional Cluj-Napoca, scenariul şi regia fiind semnate de 
Andreea Iacob, iar din distribuţie fac parte opt deţinute ale Secţiei Exterioare 
Cluj-Napoca a Penitenciarului Gherla, printre care şi fostul deputat Monica 
Iacob Ridzi. 

Își joacă povestea vieții 

Potrivit datelor oficiale, piesa de teatru Selfie are un scenariu original 
bazat pe întâmplări reale din viața fostului ministru Monica Iacob Ridzi si a 
celorlalte detinute. 

`Spectacolul, realizat în parteneriat cu Penitenciarul de Maximă Siguranţă 
Gherla, Secţia exterioară Cluj-Napoca, are o distribuţie formată exclusiv din 
femei private de libertate. Scenariul este unul original, creat pe baza unor 
poveşti reale din viaţa femeilor din distribuţie, care participă la acest spectacol 
nu doar jucând, ci şi împărtăşind cu noi fragmente, imagini şi stări din istoria 
familiilor lor. Astfel, spectacolul va reuni, ca un puzzle, fire din viaţa bunicilor 
şi a copiilor acestor femei, poveşti-oglindă din trecutul şi din viitorul lor, care le 
oglindesc propriile vieţi” se arata in descrierea spectacolului 

 
 
 
 
 
 

de: Mihaela Trif 
  



47. e-politic.ro 
din data de 23 Noiembrie 2016, ora 08:01 
http://e-politic.ziuanews.ro/revista-presei/detinutii-din-cinci-
penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara-529017 
 

 
 
 

Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara 

 

 
Deţinuţii din cinci penitenciare vor participa în perioada 23 şi 24 noiembrie 
la Festivalul Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură, o manifestare care a 
ajuns la cea de-a opta ediţie. Concret, 56 de deţinuţi vor fi actori în piese de 
teatru puse în scenă la Teatrul Nottara din Capitală, informează 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

http://e-politic.ziuanews.ro/revista-presei/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara-529017
http://e-politic.ziuanews.ro/revista-presei/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara-529017


La ediţia din acest an s-au înscris şapte spectacole, cu intrare liberă, în 
care sunt implicaţi deţinuţi din Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, 
Tichileşti şi Timişoara. Cinci dintre piese vor participa la faza finală. 

Programul manifestărilor artistice: 

Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Păcălici- Penitenciarul Timişoara(autor şi regizor: Racz Gyula Imre) 
2. Selfie- Penitenciarul Gherla(autor şi regizor: Andreea Iacob) 
3. Sectorul S- Penitenciarul Galaţi(adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluţă) 
 
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30 
 
1. Zece negri mititei- Penitenciarul Codlea(autor: Agatha Christie; regizor: 
Gabriel Costea) 
2. Romulus Cel Mare- Penitenciarul Bucureşti-Rahova(autor: Friedrich 
Durrenmatt;regizor: Iulian Gliţă) 
 

„De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 
susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru", transmite ANP, adăugând că 
intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Potrivit sursei citate, în cadrul Festivalului vor fi premiate şi persoanele 
private de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie 
şi penitenţă, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediţie. 

Concursul s-a desfăşurat în perioada mai - iulie şi a cuprins trei secţiuni: 
poezie, interviuri şi trofee. Premierea câştigătorilor secţiunii Poezie va fi 
susţinută de poetul Dan Mircea Cipariu, potrivit Adevarul.ro. 

Iniţiat şi susţinut de regretata noastră colegă Dana Cenuşă, festivalul 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. 

 
 

 
 

 
 

Sursa: Realitatea.NET 
 



48. eqyNews 
din data de 23 Noiembrie 2016 
http://www.eqynews.ro/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-
scena-teatrului-nottara/ 
 

 
 

Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara 
 

 
 

La ediţia din acest an s-au înscris şapte spectacole, cu intrare liberă, în 
care sunt implicaţi deţinuţi din Bacău, Bucureşti Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, 
Tichileşti şi Timişoara. Cinci dintre piese vor participa la faza finală. 

Programul manifestărilor artistice: 

http://www.eqynews.ro/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara/
http://www.eqynews.ro/detinutii-din-cinci-penitenciare-actori-pe-scena-teatrului-nottara/


Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 17.30 

 
1. Păcălici- Penitenciarul Timişoara(autor şi regizor: Racz Gyula Imre) 
2. Selfie- Penitenciarul Gherla(autor şi regizor: Andreea Iacob) 
3. Sectorul S- Penitenciarul Galaţi(adaptarea după Emanuel Pârvu; regizor: 
Camelia Gherbăluţă) 
 
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.30 

 
1. Zece negri mititei- Penitenciarul Codlea(autor: Agatha Christie; regizor: 
Gabriel Costea) 
2. Romulus Cel Mare- Penitenciarul Bucureşti-Rahova(autor: Friedrich 
Durrenmatt;regizor: Iulian Gliţă) 
 

„De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost 
susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de artişti 
s-au implicat în regizarea pieselor de teatru”, transmite ANP, adăugând că 
intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Potrivit sursei citate, în cadrul Festivalului vor fi premiate şi persoanele 
private de libertate declarate câştigătoare în cadrul concursului naţional Creaţie 
şi penitenţă, manifestare aflată, de asemenea, la a opta ediţie. 

Concursul s-a desfăşurat în perioada mai – iulie şi a cuprins trei secţiuni: 
poezie, interviuri şi trofee. Premierea câştigătorilor secţiunii Poezie va fi 
susţinută de poetul Dan Mircea Cipariu, potrivit Adevarul.ro. 

Iniţiat şi susţinut de regretata noastră colegă Dana Cenuşă, festivalul 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. 

 
 

 
 

Sursa: Realitatea.NET 
 
  



49. Ziare.com 
din data de 23 Noiembrie 2016 
http://www.ziare.com/deva/stiri-actualitate/monica-iacob-ridzi-va-
juca-pe-scena-teatrului-nottara-6465822 
 

 
 

Monica Iacob-Ridzi va juca pe scena Teatrului Nottara 
     

 
 

 Monica Iacob-Ridzi a parasit Penitenciarul Gherla, acolo unde isi 
ispaseste pedeapsa de cinci ani de inchisoare, pentru a juca pe scena 
Teatrului Nottara din Bucuresti, in piesa "Selfie", scriu cei de la 
gazetadecluj.ro. 
 
  Potrivit aceleiasi surse, fostul ministru a plecat din inchisoare din 22 
noiembrie si va sta la Bucuresti pana astazi, 24 noiembrie. Fostul ministru s-a 

http://www.ziare.com/deva/stiri-actualitate/monica-iacob-ridzi-va-juca-pe-scena-teatrului-nottara-6465822
http://www.ziare.com/deva/stiri-actualitate/monica-iacob-ridzi-va-juca-pe-scena-teatrului-nottara-6465822
http://www.ziare.com/deva/stiri-actualitate/monica-iacob-ridzi-va-juca-pe-scena-teatrului-nottara-6465822
http://www.ziare.com/deva/stiri-actualitate/monica-iacob-ridzi-va-juca-pe-scena-teatrului-nottara-6465822
http://s2.ziareromania.ro/?mmid=ceac83be57890e023f


inscris in trupa de teatru "Morgana" a Penitenciarului Gherla de aproximativ un 
an de zile. Ridzi joaca un rol principal in piesa "Selfie", premiera spectacolului 
avand loc la Teatrul National Cluj-Napoca. Din datele oficiale, spectacolul are 
un scenariu original, inspirat din intamplari reale din viata fostului ministru. 
Scenariul si regia sunt semnate de Andreea Iacob, iar din distributia piesei fac 
parte alte opt detinute de la Penitenciarul Gherla. (N.Bumbac) 
 
 

 
 
 

Sursa: Mesagerul Hunedorean 
  



50. Antena 1 
din data de 23 Noiembrie 2016, ora 19:20 
http://observator.tv/social/monica-iacob-ridzi-joaca-la-nottara-cu-
trupa-de-teatru-a-penitenciarului-gherla-190718.html 
 
 

 
 

Monica Iacob Ridzi joacă la Nottara, cu trupa de teatru a Penitenciarului Gherla 

Drumul de la minister până pe scena teatrului trece prin închisoare. Cel 
puţin, aşa stau lucrurile pentru Monica Iacob Ridzi, fost ministru al Tineretului 
şi Sportului, condamnată la cinci ani de închisoare pentru abuz în serviciu. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Observator.tv 
  

http://observator.tv/social/monica-iacob-ridzi-joaca-la-nottara-cu-trupa-de-teatru-a-penitenciarului-gherla-190718.html
http://observator.tv/social/monica-iacob-ridzi-joaca-la-nottara-cu-trupa-de-teatru-a-penitenciarului-gherla-190718.html


51. Happy TV 
din data de 23 Noiembrie 2016 

http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/monica-iacob-ridzi-joaca-la-
nottara-cu-trupa-de-teatru-a-penitenciarului-gherla-id168658.html# 
 

 
 

Monica Iacob Ridzi joacă la Nottara, cu trupa de teatru a 
Penitenciarului Gherla 

 
Drumul de la minister până pe scena teatrului trece prin închisoare. Cel 

puţin, aşa stau lucrurile pentru Monica Iacob Ridzi, fost ministru al Tineretului 
şi Sportului, condamnată la cinci ani de închisoare pentru abuz în serviciu. 

 
 
 
 

Sursa: Observator.TV 
  

http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/monica-iacob-ridzi-joaca-la-nottara-cu-trupa-de-teatru-a-penitenciarului-gherla-id168658.html
http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/monica-iacob-ridzi-joaca-la-nottara-cu-trupa-de-teatru-a-penitenciarului-gherla-id168658.html


52. Presa Galați Brăila 
din data de 23 Noiembrie 2016 

http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/monica-iacob-ridzi-joaca-la-
nottara-cu-trupa-de-teatru-a-penitenciarului-gherla-id168658.html# 

 
 

 
 

Galați: Deținuții gălățeni, pe scena Teatrului Nottara 

                       

 

http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/monica-iacob-ridzi-joaca-la-nottara-cu-trupa-de-teatru-a-penitenciarului-gherla-id168658.html
http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/monica-iacob-ridzi-joaca-la-nottara-cu-trupa-de-teatru-a-penitenciarului-gherla-id168658.html


Trupa de teatru „Phoenix” a Penitenciarului Galaţi, compusă din 12 
persoane private de libertate, clasificate în regim închis, va interpreta, în această 
seară, începând cu ora 17:30, piesa „Sectorul S”, pe scena Teatrului Notarra. 

Potrivit subinspectorului de penitenciare Simona Costache, purtător de 
cuvânt Penitenciarul Galaţi, “evenimentul se desfăşoară în cadrul celei de-a 8-a 
ediţii a Festivalului Dana Cenuşă – Descătuşare prin cultură, Penitenciarul 
Galaţi fiind selecţionat să participe, în premieră, la faza finală a festivalului, 
alături de alte 4 unităţi de detenţie. Piesa cu care Penitenciarul Galaţi participă la 
festival a fost regizată de profesor Camelia Gherbăluţă - regizor voluntar, 
reprezentând o adaptare după Emanuel Pârvu. Festivalul de teatru pentru 
deţinuţi, organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor în parteneriat cu 
teatrul Constantin Notarra-Bucureşti, 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 persoanelor private de libertate. 
Prin organizarea acţiunilor de acest gen, Penitenciarul Galaţi urmăreşte 
implicarea activă şi afectivă a persoanelor condamnate în acţiuni valorizatoare, 
exprimarea talentului şi creativităţii fiind menite să contribuie la îmbunătăţirea 
imaginii de sine, învăţarea şi exersarea conduitelor sociale”. 

 
 
 

de: Maria Măndiță   

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300


53. Mesagerul Hunedorean 
din data de 23 Noiembrie 2016 
http://www.mesagerulhunedorean.ro/monica-iacob-ridzi-va-juca-pe-
scena-teatrului-nottara/ 
 

 
 

Monica Iacob-Ridzi va juca pe scena Teatrului Nottara 
 

 

Monica Iacob-Ridzi a părăsit Penitenciarul Gherla, acolo unde îşi 
ispăşeşte pedeapsa de cinci ani de închisoare, pentru a juca pe scena Teatrului 
Nottara din Bucureşti, în piesa „Selfie”, scriu cei de la gazetadecluj.ro. 

http://www.mesagerulhunedorean.ro/monica-iacob-ridzi-va-juca-pe-scena-teatrului-nottara/
http://www.mesagerulhunedorean.ro/monica-iacob-ridzi-va-juca-pe-scena-teatrului-nottara/
http://www.mesagerulhunedorean.ro/monica-iacob-ridzi-va-juca-pe-scena-teatrului-nottara/
http://www.mesagerulhunedorean.ro/wp-content/uploads/2016/11/02-Monica-Iacob-Ridzi-teatru.jpg


 
  Potrivit aceleiaşi surse, fostul ministru a plecat din închisoare din 22 
noiembrie şi va sta la Bucureşti până astăzi, 24 noiembrie. Fostul ministru s-a 
înscris în trupa de teatru „Morgana” a Penitenciarului Gherla de aproximativ un 
an de zile. Ridzi joacă un rol principal în piesa „Selfie”, premiera spectacolului 
având loc la Teatrul Naţional Cluj-Napoca. Din datele oficiale, spectacolul are 
un scenariu original, inspirat din întâmplări reale din viaţa fostului ministru. 
Scenariul şi regia sunt semnate de Andreea Iacob, iar din distribuţia piesei fac 
parte alte opt deţinute de la Penitenciarul Gherla. (N.Bumbac) 

 

 

 

Sursa: Mesagerul Hunedorean 

  



54. News.ro 
din data de 23 Noiembrie 2016, ora 13:48 
http://www.news.ro/cultura-media/doisprezece-detinuti-de-la-
penitenciarul-galati-vor-urca-pe-scena-teatrului-nottara-
1922414823072016111316059045 

 

 

Doisprezece deţinuţi de la Penitenciarul Galaţi vor urca pe scena 
Teatrului Nottara 

 

 
Doisprezece deţinuţi de la Penitenciarul Galaţi vor urca pe scena Teatrului Nottara 

 
Doisprezece deţinuţi care fac parte din trupa de teatru "Phoenix” a 

Penitenciarului Galaţi vor interpreta, miercuri seară, pe scena Teatrului Nottara, 

http://www.news.ro/cultura-media/doisprezece-detinuti-de-la-penitenciarul-galati-vor-urca-pe-scena-teatrului-nottara-1922414823072016111316059045
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din Capitală, piesa "Sectorul S”, în cadrul celei de-a opta ediţii a Festivalului 
"Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură”. 

 

 

 

de: Ovidiu Matache 

  



55. Știrile Azi 
din data de 23 Noiembrie 2016 
http://www.stirilazi.ro/monica-iacob-ridzi-va-juca-pe-scena-teatrului-
nottara.html 

 

 

Monica Iacob-Ridzi va juca pe scena Teatrului Nottara 
 

 

Monica Iacob-Ridzi a părăsit Penitenciarul Gherla, acolo unde îşi 
ispăşeşte pedeapsa de cinci ani de închisoare, pentru a juca pe scena Teatrului 
Nottara din Bucureşti, în piesa „Selfie”, scriu cei de la gazetadecluj.ro. 

http://www.stirilazi.ro/monica-iacob-ridzi-va-juca-pe-scena-teatrului-nottara.html
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  Potrivit aceleiaşi surse, fostul ministru a plecat din închisoare din 22 
noiembrie şi va sta la Bucureşti până astăzi, 24 noiembrie. Fostul ministru s-a 
înscris în trupa de teatru „Morgana” a Penitenciarului Gherla de aproximativ un 
an de zile. Ridzi joacă un rol principal în piesa „Selfie”, premiera spectacolului 
având loc la Teatrul Naţional Cluj-Napoca. Din datele oficiale, spectacolul are 
un scenariu original, inspirat din întâmplări reale din viaţa fostului ministru. 
Scenariul şi regia sunt semnate de Andreea Iacob, iar din distribuţia piesei fac 
parte alte opt deţinute de la Penitenciarul Gherla. (N.Bumbac) 

 

 

 

Sursa: Mesagerul Hunedorean 

  



56. BZI 
din data de 23 Noiembrie 2016 
http://www.bzi.ro/monica-iacob-ridzi-a-iesit-din-inchisoare-joaca-
teatru-581910 

 

 

Monica Iacob Ridzi a iesit din inchisoare. Joaca teatru 
 

Fostul ministru Monica Iacob Ridzi a fost scoasa din Penitenciarul 
Gherla.  
 
  Ea joaca la Bucuresti, pe scena Teatrului Nottara, in piesa 
”Selfie”. Monica Iacob Ridzi a plecat de marti din penitenciar. Ea a urcat pe 
scena Teatrului Nottara alaturi de alte sapte detinute. Fostul ministru face parte 
din echipa de teatru ”Morgana” a penitenciarului. Joi, Monica Iacob Ridzi se 
intoarce in penitenciar.  

 
 
  ”Spectacolul, realizat in parteneriat cu Penitenciarul de Maxima Siguranta 
Gherla, Sectia exterioara Cluj-Napoca, are o distributie formata exclusiv din 
femei private de libertate. Scenariul este unul original, creat pe baza unor 
povesti reale din viata femeilor din distributie, care participa la acest spectacol 
nu doar jucand, ci si impartasind cu noi fragmente, imagini si stari din istoria 
familiilor lor. Astfel, spectacolul va reuni, ca un puzzle, fire din viata bunicilor 

http://www.bzi.ro/monica-iacob-ridzi-a-iesit-din-inchisoare-joaca-teatru-581910
http://www.bzi.ro/monica-iacob-ridzi-a-iesit-din-inchisoare-joaca-teatru-581910


si a copiilor acestor femei, povesti-oglinda din trecutul si din viitorul lor, care le 
oglindesc propriile vieti” este descris spectacolul.  

 

 

 

 

Sursa: DC NEWS 

  



57. DC News 
din data de 23 Noiembrie 2016, ora 21:50 
http://www.dcnews.ro/monica-iacob-ridzi-a-ie-it-din-inchisoare-joaca-
teatru_523497.html 

 

 

Monica Iacob Ridzi a ieșit din închisoare. Joacă teatru 
 

 
Monica Iacob Ridzi 

Fostul ministru Monica Iacob Ridzi a fost scoasă din Penitenciarul Gherla.  
 

Ea joacă la București, pe scena Teatrului Nottara, în piesa ”Selfie”. 
Monica Iacob Ridzi a plecat de marți din penitenciar. Ea a urcat pe scena 

http://www.dcnews.ro/monica-iacob-ridzi-a-ie-it-din-inchisoare-joaca-teatru_523497.html
http://www.dcnews.ro/monica-iacob-ridzi-a-ie-it-din-inchisoare-joaca-teatru_523497.html


Teatrului Nottara alături de alte șapte deținute. Fostul ministru face parte din 
echipa de teatru ”Morgana” a penitenciarului. Joi, Monica Iacob Ridzi se 
întoarce în penitenciar.  

”Spectacolul, realizat în parteneriat cu Penitenciarul de Maximă Siguranţă 
Gherla, Secţia exterioară Cluj-Napoca, are o distribuţie formată exclusiv din 
femei private de libertate. Scenariul este unul original, creat pe baza unor 
poveşti reale din viaţa femeilor din distribuţie, care participă la acest spectacol 
nu doar jucând, ci şi împărtăşind cu noi fragmente, imagini şi stări din istoria 
familiilor lor. Astfel, spectacolul va reuni, ca un puzzle, fire din viaţa bunicilor 
şi a copiilor acestor femei, poveşti-oglindă din trecutul şi din viitorul lor, care le 
oglindesc propriile vieţi” este descris spectacolul.  

 

 

 

 

de: Irina Constantin 

  



58. eAZI 
din data de 24 Noiembrie 2016, ora 14:00 
http://eazi.ro/viata-de-langa-noi/de-la-gherla-la-nottara 

 

 

De la Gherla la Nottara 
 

Fostul ministru al Tineretului şi Sportului Monica Iacob Ridzi a fost scoasă 
din Penitenciarul Gherla şi a fost adusă la Bucureşti pentru a juca, pe scena 
Teatrului Nottara, în piesa „Selfie“. 

Monica Iacob Ridzi a plecat marţi din penitenciar şi a urcat pe scena 
Teatrului Nottara alături de alte şapte deţinute. Fostul ministru face parte din 
echipa de teatru „Morgana“ a penitenciarului. Astăzi, ea se întoarce în 
penitenciar. 

http://eazi.ro/viata-de-langa-noi/de-la-gherla-la-nottara
javascript:void(0);
javascript:void(0);


„Spectacolul, realizat în parteneriat cu Penitenciarul de Maximă Siguranţă 
Gherla, Secţia exterioară Cluj-Napoca, are o distribuţie formată exclusiv din 
femei private de libertate. Scenariul este unul original, creat pe baza unor 
poveşti reale din viaţa femeilor din distribuţie, care participă la acest spectacol 
nu doar jucând, ci şi împărtăşind cu noi fragmente, imagini şi stări din istoria 
familiilor lor. Astfel, spectacolul va reuni, ca un puzzle, fire din viaţa bunicilor 
şi a copiilor acestor femei, poveşti-oglindă din trecutul şi din viitorul lor, care le 
oglindesc propriile vieţi“, se arată în descrierea spectacolului. 

 

 

 

 

Sursa: eAZI.ro 

  



59. România News 
din data de 24 Noiembrie 2016 
http://romania.shafaqna.com/RO/RO/585196 

 

De la Gherla la Nottara 
 

Fostul ministru al Tineretului şi Sportului Monica Iacob Ridzi a fost scoasă 
din Penitenciarul Gherla şi a fost adusă la Bucureşti pentru a juca, pe scena 
Teatrului Nottara, în piesa „Selfie“. 

Monica Iacob Ridzi a plecat marţi din penitenciar şi a urcat pe scena 
Teatrului Nottara alături de alte şapte deţinute. Fostul ministru face parte din 
echipa de teatru „Morgana“ a penitenciarului. Astăzi, ea se întoarce în 
penitenciar. 

„Spectacolul, realizat în parteneriat cu Penitenciarul de Maximă Siguranţă 
Gherla, Secţia exterioară Cluj-Napoca, are o distribuţie formată exclusiv din 
femei private de libertate. Scenariul este unul original, creat pe baza unor 

http://romania.shafaqna.com/RO/RO/585196
javascript:void(0);
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poveşti reale din viaţa femeilor din distribuţie, care participă la acest spectacol 
nu doar jucând, ci şi împărtăşind cu noi fragmente, imagini şi stări din istoria 
familiilor lor. Astfel, spectacolul va reuni, ca un puzzle, fire din viaţa bunicilor 
şi a copiilor acestor femei, poveşti-oglindă din trecutul şi din viitorul lor, care le 
oglindesc propriile vieţi“, se arată în descrierea spectacolului. 

 

 

 

 

Sursa: eAZI.ro 

  



60. Radio România București 
din data de 23 Noiembrie 2016 
http://bucurestifm.ro/2016/11/23/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-23-
noiembrie/ 

 

 

Spectacole de teatru în București, 23 noiembrie  

 

 
 

Spectacole de teatru realizate de profesioniști și actori – deținuți, la 
Nottara. 

 
  În această seară și mâine aveți parte de un altfel de festival: Festivalul 

http://bucurestifm.ro/2016/11/23/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-23-noiembrie/
http://bucurestifm.ro/2016/11/23/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-23-noiembrie/
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Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă – Descătuşare prin cultură – eveniment 
ce reuneşte artişti şi trupe de actori-deţinuţi din sistemul penitenciar, permiţând 
publicului să se apropie în mod direct, de o realitate la care, altfel, nu ar avea 
acces. 

 
  Ajuns la cea de-a opta ediție, festivalul este organizat de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor și poartă, în mod simbolic, numele celei care a fost 
iniţiatoarea şi sufletul acestei manifestări. 

 
  Începând cu 2015, evenimentul a devenit parte integrantă a Festivalului 
Internațional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, și 
are caracter competitiv. 

 
  Și cel mai important aspect: este singurul festival de acest gen din Europa. 
Chiar dacă terapia prin teatru este o practică mult mai veche în alte țări, doar în 
România s-a creat și un eveniment dedicat. 

 
  În acest an, 48 de deținuți, a căror pedepse cumulate însumează 338 de ani 
și o lună de privare de libertate, au găsit în universul teatrului, libertatea 
interioară. Ei au lucrat cu regizori profesioniști, au contribuit direct la scrierea 
scenariilor, iar acum își pot prezenta public proiectele. 

 
  Cele 5 spectacole se vor juca, începând cu ora 17:30, la Sala Horia 
Lovinescu a Teatrului Nottara. Astăzi au loc 3 reprezentații: ”Păcălici”, 
”Selfie” și ”Sectorul S”, iar mâine celelalte două: ”Zece negri 
mititei” și ”Romulus cel Mare”. 

 
Intrarea la acest festival este liberă, pe bază de rezervare. 

 

de: Andreia Bârsan 



61. DC News 
din data de 17 Noiembrie 2016 
http://www.dcnews.ro/festival-dana-cenusa-descatusare-prin-cultura-
la-nottara-de-inu-ii-implica-i_490005.html 

 

Festival "Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură", la Nottara. 
Deținuții, implicați 

 

 
 

Cea de a şaptea ediţie a Festivalului MultiArt pentru deţinuţi, 
redenumit după iniţiatoarea evenimentului Festivalul Dana Cenuşă - 

http://www.dcnews.ro/festival-dana-cenusa-descatusare-prin-cultura-la-nottara-de-inu-ii-implica-i_490005.html
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Descătuşare prin cultură, va prezenta, miercuri şi joi, la Nottara, şase 
spectacole realizate cu persoane private de libertate din şase penitenciare 
din România.  
 

Evenimentul marchează în acest an încheierea Festivalului Internaţional 
de Teatru Fest(in) pe Bulevard, se precizează într-un comunicat al 
organziatorilor. 

Trupe formate din deţinuţi aflaţi în custodia penitenciarelor Bacău, 
Bistriţa, Bucureşti Jilava, Bucureşti Rahova, Codlea, Craiova, Găeşti, Oradea, 
Slobozia şi Târgşor vor prezenta, în cadrul festivalului şase piese de teatru 
selectate în etapa finală a concursului la care au participat. 

Programul evenimentelor 
 

În prima zi, începând cu ora 17,00, vor fi puse în scenă spectacolele 
'Nimic nou despre Shakespeare', o adaptare după 'Visul unei nopţi de vară', regia 
Ion Coşa, producţie a Penitenciarului Bacău; 'Pacea cu zmeii', regia Liana 
Reşteanu, Ramona Cone - Penitenciarul Craiova şi 'Cartofi prăjiţi cu orice', regia 
Adela Aurora Marian - Penitenciarul Bucureşti-Jilava. 

Cea de-a doua zi va aduce pe scenă 'Castingul clovnilor', regia Iulian Gliţă 
- Penitenciarul Bucureşti-Rahova, '12 oameni furioşi', regia Gabriel Costea - 
Penitenciarul Codlea şi 'De mâine', regia Camelia Toma - Penitenciarul Bistriţa. 
Una dintre noutăţile ediţiei din acest an o reprezintă oferirea la finalul 
evenimentului a două premii - Premiul pentru regie şi Premiul pentru spectacol. 

Festivalul, iniţiat şi susţinut de jurnalista Dana Cenuşă, decedată în luna 
aprilie, la vârsta de 55 de ani, este 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 mai arată în comunicatul citat. 

Intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Prima ediţie a festivalului a avut loc în 2009. Până în prezent, au fost 
prezentate 47 de spectacole la care au participat 470 de deţinuţi îndrumaţi de 64 
de artişti. 

 

 

 

 

de: Elena Bade 



62. Dej24.ro 
din data de 26 Noiembrie 2016 
http://dej24.ro/trupa-de-teatru-morgana-penitenciarului-gherla-
premiu-pentru-regie-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti/ 

 

 

Trupa de teatru „Morgana“ a Penitenciarului Gherla, premiu 
pentru regie la Festivalul Multiart pentru Deţinuţi 
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Spectacolul „Selfie“, interpretat de opt deţinute ale Secţiei exterioare 
Cluj-Napoca din cadrul Penitenciarului Gherla, a obţinut premiul pentru 
regie, în cadrul Festivalului Multiart pentru Deţinuţi. 
 

Spectacolul este realizat în parteneriat cu Teatrul Naţional Cluj-Napoca, 
iar regia şi scenariul îi aparţin Andreei Iacob. 

„Scenariul este unul original, creat pe baza unor poveşti reale din viaţa 
femeilor din distribuţie, care participă la acest spectacol nu doar jucând, ci şi 
împărtăşind cu spectatorii fragmente, imagini şi stări din istoria familiilor lor. 
Astfel, spectacolul reuneşte, ca un puzzle, fire din viaţa bunicilor şi a copiilor 
acestor femei, poveşti-oglindă din trecutul şi din viitorul lor, care le oglindesc 
propriile vieţi“, spun reprezentanţii Penitenciarului Gherla. 

Potrivit acestora, din 2009 se organizează proiecte în parteneriat cu teatrul 
Naţional din Cluj-Napoca prin care deţinute de la secţie exterioară Cluj-Napoca 
a Penitenciarului Gherla joacă în piese de teatru. Anul acesta, spectacolul 
„Selfie“ a fost o producţie a Teatrului Naţional Cluj-Napoca, unde au avut loc 
mai multe reprezentanţii. 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul 

  



63. ZiareLive 
din data de 26 Noiembrie 2016, ora 12:07 
http://www.ziarelive.ro/stiri/trupa-de-teatru-morgana-a-
penitenciarului-gherla-premiu-pentru-regie-la-festivalul-multiart-
pentru-detinuti.html 

 

Trupa de teatru „Morgana“ a Penitenciarului Gherla, premiu 
pentru regie la Festivalul Multiart pentru Deţinuţi 

    
 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/trupa-de-teatru-morgana-a-penitenciarului-gherla-premiu-pentru-regie-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/trupa-de-teatru-morgana-a-penitenciarului-gherla-premiu-pentru-regie-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/trupa-de-teatru-morgana-a-penitenciarului-gherla-premiu-pentru-regie-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti.html


Spectacolul „Selfie“, interpretat de opt deţinute ale Secţiei exterioare 
Cluj-Napoca din cadrul Penitenciarului Gherla, a obţinut premiul pentru 
regie, în cadrul Festivalului Multiart pentru Deţinuţi. 
 

Spectacolul este realizat în parteneriat cu Teatrul Naţional Cluj-Napoca, 
iar regia şi scenariul îi aparţin Andreei Iacob. 

„Scenariul este unul original, creat pe baza unor poveşti reale din viaţa 
femeilor din distribuţie, care participă la acest spectacol nu doar jucând, ci şi 
împărtăşind cu spectatorii fragmente, imagini şi stări din istoria familiilor lor. 
Astfel, spectacolul reuneşte, ca un puzzle, fire din viaţa bunicilor şi a copiilor 
acestor femei, poveşti-oglindă din trecutul şi din viitorul lor, care le oglindesc 
propriile vieţi“, spun reprezentanţii Penitenciarului Gherla. 

Potrivit acestora, din 2009 se organizează proiecte în parteneriat cu teatrul 
Naţional din Cluj-Napoca prin care deţinute de la secţie exterioară Cluj-Napoca 
a Penitenciarului Gherla joacă în piese de teatru. Anul acesta, spectacolul 
„Selfie“ a fost o producţie a Teatrului Naţional Cluj-Napoca, unde au avut loc 
mai multe reprezentanţii. 

 

 

 

 

Sursa: Dej24 

  



64. MunicipiulGherla.ro 
din data de 25 Noiembrie 2016 
http://municipiulgherla.ro/2016/11/25/premiu-acordat-la-nottara-
pentru-trupa-morgana-a-penitenciarului-gherla/ 

 

 

Premiu acordat la Nottara pentru trupa ,,Morgana” a 
Penitenciarului Gherla 

 

Premiu acordat la Nottara pentru trupa ,,Morgana” a Penitenciarului 
Gherla 

Spectacolul Selfie interpretat de opt deținute ale Secției exterioare Cluj-
Napoca din cadrul Penitenciarului Gherla, a obținut premiul pentru regie, în 
cadrul Festivalului Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă – Descătuşare prin 
cultură, eveniment care a avut loc la Teatrul Nottara în perioada 23-24 
noiembrie 2016. 

Spectacolul este realizat în parteneriat cu Teatrul Național Cluj-Napoca, 
iar regia și scenariul sunt semnate de Andreea Iacob. 

 
  Scenariul este unul original, creat pe baza unor poveşti reale din viaţa 
femeilor din distribuţie, care participă la acest spectacol nu doar jucând, ci şi 
împărtăşind cu spectatorii fragmente, imagini şi stări din istoria familiilor lor. 

http://municipiulgherla.ro/2016/11/25/premiu-acordat-la-nottara-pentru-trupa-morgana-a-penitenciarului-gherla/
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Astfel, spectacolul reunește, ca un puzzle, fire din viaţa bunicilor şi a copiilor 
acestor femei, poveşti-oglindă din trecutul şi din viitorul lor, care le oglindesc 
propriile vieţi. 

 
  Montarea face parte dintr-o serie de spectacole de teatru realizate în cadrul 
Penitenciarului Gherla, începând din anul 2009, cu scopul de a diversifica 
activităţile dedicate persoanelor private de libertate din sistemul penitenciar şi de 
a crea un liant între aceste persoane şi cele de „afară“. De fiecare dată, Teatrul 
Naţional Cluj-Napoca a fost partener al acestui proiect, astfel încât aceste 
spectacole au avut câte o reprezentaţie în Studioul „Euphorion“. 
În acest an, spectacolul a fost o producţie a Teatrului Naţional Cluj-Napoca, iar 
montarea acestuia a intrat în repertoriul teatrului, unde au avut loc mai multe 
reprezentaţii, Teatrul Național Cluj-Napoca devenind astfel, prima instituţie 
profesionistă din România care îşi asumă un astfel de demers comunitar. 

 

Sursa foto : Citynews.ro 

 

 

 

Sursa: MunicipiulGherla.ro 
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65. Ziar.com 
din data de 28 Noiembrie 2016 

http://www.ziar.com/news=9972617 
 

 
 

 Penitenciarului Gherla a câştigat un premiu pentru regie la 
Festivalul Multiart pentru Deţinuţi 

 

 
Spectacolul „Selfie“, interpretat de opt deţinute ale Secţiei exterioare 

Cluj-Napoca din cadrul Penitenciarului Gherla, a obţinut premiul pentru regie, în 
cadrul Festivalului Multiart pentru Deţinuţi. Spectacolul este realizat în 
parteneriat cu Teatrul Naţional Cluj-Napoca, iar regia şi scenariul îi aparţin 
Andreei Iacob. 

http://www.ziar.com/news=9972617


 „Scenariul este unul original, creat pe baza unor poveşti reale din viaţa 
femeilor din distribuţie, care participă la acest spectacol nu doar jucând, ci şi 
împărtăşind cu spectatorii fragmente, imagini şi stări din istoria familiilor lor. 
Astfel, spectacolul reuneşte, ca un puzzle, fire din viaţa bunicilor şi a copiilor 
acestor femei, poveşti-oglindă din trecutul şi din viitorul lor, care le oglindesc 
propriile vieţi“, spun reprezentanţii Penitenciarului Gherla. 

  Potrivit acestora, din 2009 se organizează proiecte în parteneriat cu teatrul 
Naţional din Cluj-Napoca prin care deţinute de la secţie exterioară Cluj-Napoca 
a Penitenciarului Gherla joacă în piese de teatru. Anul acesta, 
spectacolul „Selfie“ a fost o producţie a Teatrului Naţional Cluj-Napoca, unde 
au avut loc mai multe reprezentanţii. 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul 

  



66. Adevărul 
din data de 25 Noiembrie 2016, ora 17:36 
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/trupa-teatru-morgana-
penitenciarului-gherla-castigat-premiu-regie-festivalul-multiart-
detinuti-1_58384a2d5ab6550cb8d6e032/index.html 

  

 

 

Penitenciarului Gherla a câştigat un premiu pentru regie la 
Festivalul Multiart pentru Deţinuţi 

 

 

http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/trupa-teatru-morgana-penitenciarului-gherla-castigat-premiu-regie-festivalul-multiart-detinuti-1_58384a2d5ab6550cb8d6e032/index.html
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/trupa-teatru-morgana-penitenciarului-gherla-castigat-premiu-regie-festivalul-multiart-detinuti-1_58384a2d5ab6550cb8d6e032/index.html
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/trupa-teatru-morgana-penitenciarului-gherla-castigat-premiu-regie-festivalul-multiart-detinuti-1_58384a2d5ab6550cb8d6e032/index.html


Spectacolul „Selfie“, interpretat de opt deţinute ale Secţiei exterioare 
Cluj-Napoca din cadrul Penitenciarului Gherla, a obţinut premiul pentru regie, în 
cadrul Festivalului Multiart pentru Deţinuţi. Spectacolul este realizat în 
parteneriat cu Teatrul Naţional Cluj-Napoca, iar regia şi scenariul îi aparţin 
Andreei Iacob. 

 „Scenariul este unul original, creat pe baza unor poveşti reale din viaţa 
femeilor din distribuţie, care participă la acest spectacol nu doar jucând, ci şi 
împărtăşind cu spectatorii fragmente, imagini şi stări din istoria familiilor lor. 
Astfel, spectacolul reuneşte, ca un puzzle, fire din viaţa bunicilor şi a copiilor 
acestor femei, poveşti-oglindă din trecutul şi din viitorul lor, care le oglindesc 
propriile vieţi“, spun reprezentanţii Penitenciarului Gherla. 

  Potrivit acestora, din 2009 se organizează proiecte în parteneriat cu teatrul 
Naţional din Cluj-Napoca prin care deţinute de la secţie exterioară Cluj-Napoca 
a Penitenciarului Gherla joacă în piese de teatru. Anul acesta, 
spectacolul „Selfie“ a fost o producţie a Teatrului Naţional Cluj-Napoca, unde 
au avut loc mai multe reprezentanţii. 

 

 

 

 

de: Florina Pop 

  



67. Ziar de Cluj 
din data de 26 Noiembrie 2016 
http://www.ziardecluj.ro/premiu-acordat-la-nottara-pentru-trupa-de-
teatru-morgana-penitenciarului-gherla-unde-activeaza-si-monica-
iacob-ridzi 

 

 

Premiu acordat la Nottara pentru trupa de teatru "Morgana” a 
Penitenciarului Gherla, unde activează și Monica Iacob-Ridzi 

 
 

Spectacolul ”Selfie” interpretat de opt deținute ale Secției exterioare Cluj-
Napoca din cadrul Penitenciarului Gherla, între care și Monica Iacob-Ridzi, a 
obținut premiul pentru regie, în cadrul Festivalului Multiart pentru Deţinuţi, 
Dana Cenuşă – Descătuşare prin cultură, eveniment care a avut loc la Teatrul 

http://www.ziardecluj.ro/premiu-acordat-la-nottara-pentru-trupa-de-teatru-morgana-penitenciarului-gherla-unde-activeaza-si-monica-iacob-ridzi
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Nottara în perioada 23-24 noiembrie 2016. Spectacolul este realizat în 
parteneriat cu Teatrul Național Cluj-Napoca, iar regia și scenariul sunt semnate 
de Andreea Iacob. 

Scenariul este unul original, creat pe baza unor poveşti reale din viaţa 
femeilor din distribuţie, care participă la acest spectacol nu doar jucând, ci şi 
împărtăşind cu spectatorii fragmente, imagini şi stări din istoria familiilor lor. 
Astfel, spectacolul reunește, ca un puzzle, fire din viaţa bunicilor şi a copiilor 
acestor femei, poveşti-oglindă din trecutul şi din viitorul lor, care le oglindesc 
propriile vieţi. 

Montarea face parte dintr-o serie de spectacole de teatru realizate în cadrul 
Penitenciarului Gherla, începând din anul 2009, cu scopul de a diversifica 
activităţile dedicate persoanelor private de libertate din sistemul penitenciar şi de 
a crea un liant între aceste persoane şi cele de „afară“. De fiecare dată, Teatrul 
Naţional Cluj-Napoca a fost partener al acestui proiect, astfel încât aceste 
spectacole au avut câte o reprezentaţie în Studioul „Euphorion“. 

 În acest an, spectacolul a fost o producţie a Teatrului Naţional Cluj-
Napoca, iar montarea acestuia a intrat în repertoriul teatrului, unde au avut loc 
mai multe reprezentaţii, Teatrul Național Cluj-Napoca devenind astfel, prima 
instituţie profesionistă din România care îşi asumă un astfel de demers 
comunitarn noteaza Clujust. 

 

 
 

 

 

de: Alexandra Petrusca 

  

https://www.clujust.ro/premiu-acordat-la-nottara-pentru-trupa-de-teatru-morgana-penitenciarului-gherla/


68. Gherlainfo.ro 
din data de 25 Noiembrie 2016, ora 15:43 
http://www.gherlainfo.ro/trupa-de-teatru-morgana-a-penitenciarului-
gherla-premiata-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti/ 

 

 

Trupa de teatru ,,Morgana” a Penitenciarului Gherla premiată la 
Festivalul Multiart pentru Deţinuţi 

 

 
 

Spectacolul “Selfie” interpretat de opt deținute ale Secției exterioare Cluj-
Napoca din cadrul Penitenciarului Gherla, a obținut premiul pentru regie, în 
cadrul Festivalului Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă – Descătuşare prin 
cultură, eveniment care a avut loc la Teatrul Nottara în perioada 23-24 
noiembrie 2016. 

http://www.gherlainfo.ro/trupa-de-teatru-morgana-a-penitenciarului-gherla-premiata-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti/
http://www.gherlainfo.ro/trupa-de-teatru-morgana-a-penitenciarului-gherla-premiata-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti/


Spectacolul este realizat în parteneriat cu Teatrul Național Cluj-Napoca, 
iar regia și scenariul sunt semnate de Andreea Iacob. 

Scenariul este unul original, creat pe baza unor poveşti reale din viaţa 
femeilor din distribuţie, care participă la acest spectacol nu doar jucând, ci şi 
împărtăşind cu spectatorii fragmente, imagini şi stări din istoria familiilor lor. 
Astfel, spectacolul reunește, ca un puzzle, fire din viaţa bunicilor şi a copiilor 
acestor femei, poveşti-oglindă din trecutul şi din viitorul lor, care le oglindesc 
propriile vieţi. 

Montarea face parte dintr-o serie de spectacole de teatru realizate în cadrul 
Penitenciarului Gherla, începând din anul 2009, cu scopul de a diversifica 
activităţile dedicate persoanelor private de libertate din sistemul penitenciar şi de 
a crea un liant între aceste persoane şi cele de „afară“. De fiecare dată, Teatrul 
Naţional Cluj-Napoca a fost partener al acestui proiect, astfel încât aceste 
spectacole au avut câte o reprezentaţie în Studioul „Euphorion“. 

În acest an, spectacolul a fost o producţie a Teatrului Naţional Cluj-
Napoca, iar montarea acestuia a intrat în repertoriul teatrului, unde au avut loc 
mai multe reprezentaţii, Teatrul Național Cluj-Napoca devenind astfel, prima 
instituţie profesionistă din România care îşi asumă un astfel de demers 
comunitar. 

foto ©Nicu Cherciu/TNC 
 

 

 

 

Sursa: GherlaInfo.ro 

  



69. ZiareLive 
din data de 28 Noiembrie 2016, ora 12, ora 12:37 
http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-de-teatru-clujean-in-care-
joaca-fostul-deputat-monica-iacob-ridzi-premiat-la-bucuresti.html 

 

 

Spectacolul de teatru clujean în care joacă fostul deputat Monica 
Iacob Ridzi, premiat la Bucureşti 

 
Spectacolul "Slefie", în care joacă şi fostul deputat Monica Iacob Ridzi - 

închisă în secția exterioară a Penitenciarului Gherla, unde ispășește o pedeapsă 
de 5 ani pentru abuz în serviciu - a obţinut Premiul pentru Regie în cadrul 
festivalului Multiart Bucureşti. 

 

 
 

http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-de-teatru-clujean-in-care-joaca-fostul-deputat-monica-iacob-ridzi-premiat-la-bucuresti.html
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Spectacolul este regizat de Andreea Iacob, care semnează şi scenariul, şi 
are o distribuţie formată din persoane private de libertate. Producţia este 
realizată de Teatrul Naţional Cluj-Napoca, în parteneriat cu Penitenciarul de 
Maximă Siguranţă Gherla, Secţia exterioară Cluj-Napoca, teatrul clujean fiind 
primul din ţară care produce şi prezintă în repertoriul său un spectacol în care 
joacă persoane private de libertate. 

Scenariul piesei "Selfie" este unul original, "creat pe baza unor poveşti 
reale din viaţa femeilor din distribuţie, care participă la acest spectacol nu doar 
jucând, ci şi împărtăşind cu spectatorii fragmente, imagini şi stări din istoria 
familiilor lor". A avut premiera în octombrie 2016 la Naţionalul clujean. 

Festivalul Multiart pentru deţinuţi este organizat de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, s-a desfăşurat la Teatrul Nottara din Bucureşti în 
perioada 23-24 noiembrie 2016, iar juriul a fost format din Mircea M. Ionescu, 
Andreea Bârsan, Pompilius Onofrei, Ioana Mihaela Morar și Andreea Neagoe. 

 

 

 

 

Sursa: Ziua de Cluj 
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din data de 28 Noiembrie 2016, ora 12, ora 12:30 
http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/spectacolul-de-teatru-clujean-in-
care-joaca-fostul-deputat-monica-iacob-ridzi-premiat-la-bucuresti--
153124.html 

 

 

Spectacolul de teatru clujean în care joacă fostul deputat Monica 
Iacob Ridzi, premiat la Bucureşti 

 
Spectacolul "Slefie", în care joacă şi fostul deputat Monica Iacob Ridzi - 

închisă în secția exterioară a Penitenciarului Gherla, unde ispășește o pedeapsă 
de 5 ani pentru abuz în serviciu - a obţinut Premiul pentru Regie în cadrul 
festivalului Multiart Bucureşti. 
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Spectacolul este regizat de Andreea Iacob, care semnează şi scenariul, şi 

are o distribuţie formată din persoane private de libertate. Producţia este 
realizată de Teatrul Naţional Cluj-Napoca, în parteneriat cu Penitenciarul de 
Maximă Siguranţă Gherla, Secţia exterioară Cluj-Napoca, teatrul clujean fiind 
primul din ţară care produce şi prezintă în repertoriul său un spectacol în care 
joacă persoane private de libertate. 

Scenariul piesei "Selfie" este unul original, "creat pe baza unor poveşti 
reale din viaţa femeilor din distribuţie, care participă la acest spectacol nu doar 
jucând, ci şi împărtăşind cu spectatorii fragmente, imagini şi stări din istoria 
familiilor lor". A avut premiera în octombrie 2016 la Naţionalul clujean. 

Festivalul Multiart pentru deţinuţi este organizat de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, s-a desfăşurat la Teatrul Nottara din Bucureşti în 
perioada 23-24 noiembrie 2016, iar juriul a fost format din Mircea M. Ionescu, 
Andreea Bârsan, Pompilius Onofrei, Ioana Mihaela Morar și Andreea Neagoe. 

 

 

 

 

Sursa: Ziua de Cluj 

  



 

 


	Pușcăriașii fac show pe scena de la Nottara
	Festivalul MultiArt pentru deţinuţi închide ediţia din acest an a Fest(in) pe Bulevard

	Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, prezentate pe 23 și 24 noiembrie
	Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, prezentate pe 23 și 24 noiembrie
	Descătușare prin Cultură – Festivalul de teatru pentru deținuți
	Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, prezentate pe 23 și 24 noiembrie
	Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, prezentate pe 23 și 24 noiembrie
	Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, prezentate pe 23 și 24 noiembrie
	Festivalul Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură
	Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, prezentate pe 23 și 24 noiembrie
	Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, prezentate pe 23 și 24 noiembrie
	Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, prezentate pe 23 și 24 noiembrie
	Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, prezentate pe 23 și 24 noiembrie
	Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, prezentate pe 23 și 24 noiembrie
	Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt: Cinci spectacole, prezentate pe 23 și 24 noiembrie
	Festivalul de teatru pentru deținuți MultiArt
	Comunicat de presă - Penitenciarul Codlea
	Deținute de la Penitenciarul Gherla, spectacol la Teatrul Nottara din București
	Festivalul Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă – Descătuşare prin cultură
	Festivalul Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă – Descătuşare prin cultură

	Începe Festivalul Multiart pentru Deţinuţi, Dana Cenuşă – Descătuşare prin cultură
	Jurnal de toamnă (3). VOI PETRECE DOUĂ ZILE… DINCOLO DE GRATII!?!

	Actori pe scenă la Reduta, pentru câteva ore
	Actori pe scenă la Reduta, pentru câteva ore
	Actori pe scenă la Reduta, pentru câteva ore
	Actori pe scenă la Reduta, pentru câteva ore
	Actori pe scenă la Reduta, pentru câteva ore
	Teatrul Nottara anunţă Festivalului Multiart pentru Deţinuţi
	Festivalul Multiart pentru Deţinuţi

	Deținuții în spectacol, la Nottara
	Teatrul, ca libertate interioară

	Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara
	Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara
	Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara
	Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara
	Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara
	Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara
	Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara
	Monica Iacob Ridzi pe scena Teatrului Nottara
	Monica Iacob Ridzi joacă teatru la București
	Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara
	Deţinuţii din cinci penitenciare, actori pe scena Teatrului Nottara
	Monica Iacob-Ridzi va juca pe scena Teatrului Nottara
	Monica Iacob Ridzi joacă la Nottara, cu trupa de teatru a Penitenciarului Gherla
	Galați: Deținuții gălățeni, pe scena Teatrului Nottara
	Monica Iacob-Ridzi va juca pe scena Teatrului Nottara
	Monica Iacob-Ridzi va juca pe scena Teatrului Nottara
	Monica Iacob Ridzi a iesit din inchisoare. Joaca teatru

	Monica Iacob Ridzi a ieșit din închisoare. Joacă teatru
	De la Gherla la Nottara
	De la Gherla la Nottara
	Spectacole de teatru în București, 23 noiembrie
	Trupa de teatru „Morgana“ a Penitenciarului Gherla, premiu pentru regie la Festivalul Multiart pentru Deţinuţi
	Trupa de teatru „Morgana“ a Penitenciarului Gherla, premiu pentru regie la Festivalul Multiart pentru Deţinuţi
	Premiu acordat la Nottara pentru trupa ,,Morgana” a Penitenciarului Gherla
	Premiu acordat la Nottara pentru trupa de teatru "Morgana” a Penitenciarului Gherla, unde activează și Monica Iacob-Ridzi
	Trupa de teatru ,,Morgana” a Penitenciarului Gherla premiată la Festivalul Multiart pentru Deţinuţi

