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1. EVZ 
din data de 09 Noiembrie 2018 
https://evz.ro/detinutii-si-teatrul-nottara-pornesc-descatusarea-prin-
cultura.html 
 

 
 

Deținuții și Teatrul Nottara pornesc „Descătușarea prin cultură!” 

 
 
Din dorinţa de a construi un eveniment care să prezinte şi să valorifice 
activităţile culturale desfăşurate în penitenciare, Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în colaborare cu Teatrul Nottara, anunță cea de-a zecea 
ediție a Festivalului Multiart pentru deţinuţi „Dana Cenuşă - Descătuşare 
prin cultură”, desfășurat în perioada 21-22 noiembrie, la Teatrul Nottara.  
 
Deținuții au primit instruire în tainele actoriei și au pregătit multiple spectacole 
cu care să impresioneze publicul. „Se vor evidenția valențele emoției artistice ca 
emoție socială, și impactul intervenției terapeutice exterioare asupra spațiului 
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restrictiv pe care îl descrie, mai mult sau mai puțin fidel, detenția”, transmit, 
încrezători, organizatorii. 
 
 

de: Sandra Sălăgean  
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2. AGERPRES 
din data de 08 Noiembrie 2018, ora 18:13 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/11/08/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--207623 
 

 
 

Conferinţă de presă 
 

Festivalul Multiart pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare 
prin cultură", ediţia a X-a, 2018 

 
 
  Din dorinţa de a construi un eveniment care să prezinte şi să valorifice 
activităţile culturale desfăşurate în penitenciare, Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în colaborare cu Teatrul Nottara, vă invită miercuri, 14 noiembrie 
2018, de la ora 1300, la conferinţa de presă care anunţă cea de-a zecea ediţie a 
Festivalului Multiart pentru deţinuţi - Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură 
(desfăşurat în perioada 21-22 noiembrie, la Teatrul Nottara). 
 
 
  Întâlnirea cu reprezentanţii mass-media va avea loc la Cafeneaua CafeNott, 
aflată în incinta Teatrului Nottara. 
 
 
  Cu ocazia conferinţei de presă, vom oferi informaţii despre spectacolele 
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pregătite şi programul aferent, conturând, totodată, valenţele emoţiei artistice ca 
emoţie socială, şi impactul intervenţiei terapeutice exterioare asupra spaţiului 
restrictiv pe care îl descrie, mai mult sau mai puţin fidel, detenţia. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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3. Ziare.com 
din data de 09 Noiembrie 2018, ora 05:51 
http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/detinutii-si-teatrul-
nottara-pornesc-descatusarea-prin-cultura-7477064 
 

 
 

Deținuții și Teatrul Nottara pornesc „Descătușarea prin cultură!” 

 
 
Din dorinţa de a construi un eveniment care să prezinte şi să valorifice 
activităţile culturale desfăşurate în penitenciare, Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în colaborare cu Teatrul Nottara, anunță cea de-a zecea 
ediție a Festivalului Multiart pentru deţinuţi „Dana Cenuşă - Descătuşare 
prin cultură”, desfășurat în perioada 21-22 noiembrie, la Teatrul Nottara.  
 
Deținuții au primit instruire în tainele actoriei și au pregătit multiple spectacole 
cu care să impresioneze publicul. „Se vor evidenția valențele emoției artistice ca 
emoție socială, și impactul intervenției terapeutice exterioare asupra spațiului 
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restrictiv pe care îl descrie, mai mult sau mai puțin fidel, detenția”, transmit, 
încrezători, organizatorii. 

 
 

Sursa: Evenimentul Zilei  
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4. Press Manie 
din data de 09 Noiembrie 2018, ora 00:22 
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/detinutii-si-teatrul-
nottara-pornesc-descatusarea-prin-cultura-2832964.html 
 

 
 
 

Deținuții și Teatrul Nottara pornesc „Descătușarea prin cultură!” 

 
 
Din dorinţa de a construi un eveniment care să prezinte şi să valorifice 
activităţile culturale desfăşurate în penitenciare, Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în colaborare cu Teatrul Nottara, anunță cea de-a zecea 
ediție a Festivalului Multiart pentru deţinuţi „Dana Cenuşă - Descătuşare 
prin cultură”, desfășurat în perioada 21-22 noiembrie, la Teatrul Nottara.  
 
Deținuții au primit instruire în tainele actoriei și au pregătit multiple spectacole 
cu care să impresioneze publicul. „Se vor evidenția valențele emoției artistice ca 
emoție socială, și impactul intervenției terapeutice exterioare asupra spațiului 
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restrictiv pe care îl descrie, mai mult sau mai puțin fidel, detenția”, transmit, 
încrezători, organizatorii. 

 
 

Sursa: Evenimentul Zilei  
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5. YAM NEWS 
din data de 09 Noiembrie 2018, ora 00:45 
https://news.yam.ro/ro/story/8231255 
 

 
 
 

Deținuții și Teatrul Nottara pornesc „Descătușarea prin cultură!” 

 
 
Din dorinţa de a construi un eveniment care să prezinte şi să valorifice 
activităţile culturale desfăşurate în penitenciare, Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în colaborare cu Teatrul Nottara, anunță cea de-a zecea 
ediție a Festivalului Multiart pentru deţinuţi „Dana Cenuşă - Descătuşare 
prin cultură”, desfășurat în perioada 21-22 noiembrie, la Teatrul Nottara.  
 
Deținuții au primit instruire în tainele actoriei și au pregătit multiple spectacole 
cu care să impresioneze publicul. „Se vor evidenția valențele emoției artistice ca 
emoție socială, și impactul intervenției terapeutice exterioare asupra spațiului 
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restrictiv pe care îl descrie, mai mult sau mai puțin fidel, detenția”, transmit, 
încrezători, organizatorii. 

 
 

Sursa: Evenimentul Zilei  
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6. Juridice.ro 
din data de 10 Noiembrie 2018 
https://www.juridice.ro/614120/festivalului-multiart-pentru-
detinuti-dana-cenusa-descatusare-prin-cultura-la-a-zecea-
editie.html 
 

 

Festivalului Multiart pentru deţinuţi „Dana Cenuşă – Descătuşare 
prin cultură”, la a zecea ediție 

 
Miercuri, 14 noiembrie 2018, va avea loc conferința de presă care anunță cea de-
a zecea ediție a Festivalului Multiart pentru deţinuţi – Dana Cenuşă – Descătuşare 
prin cultură (desfășurat în perioada 21-22 noiembrie, la inițiativa Administrației 
Naționale a Penitenciarelor în colaborare cu Teatrul Nottara), potrivit 
unui comunicat. 
 
Cu ocazia conferinței de presă, se vor oferi informații despre spectacolele 
pregătite și programul aferent, conturând, totodată, valențele emoției artistice ca 
emoție socială, și impactul intervenției terapeutice exterioare asupra spațiului 
restrictiv pe care îl descrie, mai mult sau mai puțin fidel, detenția. 
 

Sursa: juridice.ro 
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7. RADOR  
din data de 12 Noiembrie 2018 
http://www.rador.ro/2018/11/12/previziunile-saptamanii-12-18-
noiembrie-2018/ 
 

 
 

Previziunile săptămânii 12 – 18 noiembrie 2018 

 
* Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Teatrul Nottara organizează 
conferința de presă care anunță cea de-a zecea ediție a Festivalului „Multiart 
pentru deţinuţi – Dana Cenuşă – Descătuşarea prin cultură” (21 – 22 noiembrie, 
la Teatrul Nottara) – ora 13:00, la Cafeneaua CafeNott, aflată în incinta Teatrului 
Nottara 

 
de: G.R 
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8. AGERPRES 
din data de 14 Noiembrie 2018, ora 15:53 
https://www.agerpres.ro/cultura/2018/11/14/festivalul-de-teatru-
pentru-detinuti-multiart-sase-spectacole-pe-21-si-22-noiembrie--
210830 
 

 
 

Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt: Şase spectacole - pe 
21 şi 22 noiembrie 

 
 
  Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală şase spectacole - pe 21 şi 22 noiembrie -, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Bacău, Craiova, Bistriţa, Codlea 
şi Bucureşti - Rahova şi Jilava. 
 
  La cea de a X-a ediţie a festivalului, ce poartă numele ''Dana Cenuşă - 
Descătuşare prin Cultură'', s-au înscris şapte spectacole, în care au fost implicaţi 
aproximativ 70 de deţinuţi din Bacău, Bistriţa, Bucureşti - Jilava, Bucureşti - 
Rahova, Craiova, Codlea şi Mioveni, iar în urma analizării acestora şase au fost 
selecţionate să participe la etapa finală. 
 
  "Ediţia din acest an este una specială pentru că ne aflăm la ediţia cu numărul 
10. Sărbătorim practic, cu ediţia din acest an, un deceniu de existenţă a festivalului 
de teatru pentru deţinuţi, festival care prin ediţiile sale anuale a îmbrăcat diferite 
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forme, rămânând însă fidel teatrului ca artă, chiar dacă de-a lungul timpului au 
existat şi există încă secţiuni dedicate poeziei, eseului, graficii, artei fotografice 
şi, nu în ultimul rând, filmului documentar", a declarat miercuri, într-o conferinţă 
de presă, Ioana Morar, director general adjunct al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor. 
 
  În festival vor fi prezentate spectacolele "Director de penitenciar", regia Ion 
Coşa, producţie a Penitenciarului Bacău; "DEMO - Hamlet" adaptare după 
William Shakespeare, regia Radu Tudor, Călin Niculeasa, Andrei Ştefănescu, 
producţie a Penitenciarului Craiova; "Lumea lui Cehov", regia Iulian Gliţă, 
producţie a Penitenciarului Bucureşti - Rahova; "Ce mai faci?" adaptare din 
"Orchestra Titanic" de Hristo Boicev şi "Iana" de Marin Sorescu, regia Gabriel 
Costea, producţie a Penitenciarului Codlea; "Curbă cu prioritate" regia Camelia 
Toma, producţie a Penitenciarului Bistriţa; "Umbre rătăcite", regia Magdalena 
Frâncu, producţie a Penitenciarului Bucureşti - Jilava. 
 
  Ioana Morar a afirmat că "este extrem de important şi pentru publicul larg 
şi pentru societatea civilă per ansamblu să privească deţinuţii cu alţi ochi, să 
privească cu alţi ochi reîntoarcerea în societate a celor care au executat pedepse 
sau măsuri privative de libertate şi Festivalul Multiart este un context excelent 
pentru a avea contact cu această realitate a mediului penitenciar într-o manieră 
inedită în care potenţialul deţinuţilor poate fi evaluat prin criterii absolut 
obiective, prin care ei demonstrează că sunt capabili de activităţi pozitive, că până 
la urmă sunt capabili nu numai să producă rău, ci să producă şi bine". 
 
  Juriul de specialitate al festivalului va acorda premii pentru cel mai bun 
spectacol şi cea mai bună regie şi, în premieră la ediţia din acest an, vor fi premiaţi 
cel mai bun actor/ actriţă în rol principal şi cel mai bun actor/ actriţă în rol 
secundar. 
 
  Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 
  
  Festivalul Multiart pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin 
Cenuşă" este prezentat sub umbrela Festivalului "Fest(in) pe Bulevard", care a 
avut loc, la Nottara, în perioada 12 - 21 octombrie. 
 
  Directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a afirmat că festivalul, deşi 
este la a X-a ediţie, "este în continuare inedit în peisajul naţional şi chiar în cel 
european". 
 
  Dramaturgul Mircea M. Ionescu, membru în juriul de specialitate al 
festivalului, a arătat că Multiart "este un festival cu totul şi cu totul aparte". 
 
  În prima zi a festivalului, în deschidere, va avea loc vernisajul expoziţiei de 
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fotografie "Cu aparatul de fotografiat în penitenciare", a lui Ştefan Toth, 
preşedintele Asociaţiei "Euro Foto Art". 
  "Ineditul acestui an va fi că (...) vom avea din nou o expoziţie de artă 
fotografică, realizată în colaborare cu Asociaţia Euro Foto Art, al cărei 
coordonator este Ştefan Toth, care va fi prezent în prima zi a festivalului la 
Bucureşti. Expoziţia va include fotografii realizate în unităţile penitenciare şi va 
prilejui, de asemenea, contextul lansării unui album de fotografie care a 
imortalizat, practic, activităţile desfăşurate cu deţinuţii într-un alt festival deja 
celebru - Festivalul de folclor - care anul acesta a fost organizat în septembrie", a 
afirmat directorul general adjunct al ANP. 
 
  În ultima zi a evenimentului vor fi premiaţi şi câştigătorii locurilor I, II şi 
III la concursul naţional de poezii şi eseuri "Creaţie şi penitenţă". 
 
  Prima ediţie a Festivalului Multiart pentru deţinuţi a avut loc în 2009. Până 
acum, au fost prezentate 64 de spectacole la care au participat 615 deţinuţi. 
 
  Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara.  
 
 
 

de: Petronius Craiu  
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9. Național 24 Plus 

din data de 14 Noiembrie 2018 
http://www.n24plus.ro/stiri-social-economic/sapte-unitati-
penitenciare-inscrise-la-festivalul-de-la-teatrul-nottara.html 
 

 
 

Șapte unități penitenciare, înscrise la festivalul de la Teatrul 
Nottara 

  

Festivalul Multiart pentru deținuți "Dana Cenușă- Descătușare prin cultură" 
a ajuns la a zecea ediție. Evenimentul face parte din Festivalul Internațional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara și poartă numele 
inițiatoarei manifestării. Evenimentul reunește artiști și trupe de actori-deținuți 
din întregul sistem penitenciar și permite publicului să se apropie de o realitate la 
care, altfel, nu ar avea acces. Reprezentațiile vor avea loc în 21 și 22 noiembrie la 
Teatrul Nottara. 
 
CRISTINA MORAR- Director General Adjunct Administrația Națională a 
Penitenciarelor 

"Este o ediție specială pentru că ne aflăm la a 10 a ediție, sărbătorim un 
deceniu al festivalului de teatru pentru deținuți. Festivalul a îmbrăcat mai multe 
forme dar a rămas fidel teatrului ca artă. Există secțiuni dedicate poeziei, eseului, 
graficii, artei fotografice și filmului documentar." 
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MIRCEA M IONESCU- dramaturg, membru al juriului 

Pentru mine este un festival de lacrimă... că sunt tineri și mai puțin tineri 
care joacă cu patos. Eu spun că există o salvare a noastră prin teatru. Pedeapsa 
prin teatru devine mai ușoară. 

La ediția din acest an s-au înscris 7 unități penitenciare. 70 de deținuți sunt 
implicați în proiect. Unitățile înscrise în vederea preselecției sunt: Bacău, Bistrița, 
București-Jilava, București-Rahova, Codlea, Craiova și Mioveni. La finalul 
reprezentațiilor vor fi acordate premii pentru cel mai bun spectacol, cea mai bună 
regie, cel mai bun actor în rol principal și secundar. De asemenea, în cadrul 
evenimentului va avea loc premierea persoanelor câștigătoare ale concursului 
național de poezie "Creație și penitență" precum și a colaboratorului care s-a 
remarcat prin sprijinul oferit activităților de reintegrare socială a deținuților. De 
la prima ediție și până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost susținute 64 
de spectacole, la care au participat 615 deținuți. Intrarea la festival va fi gratuită. 
 
 
 
 

Sursa: Național 24 Plus 
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10. Youtube Național TV  

din data de 15 Noiembrie 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=VUt3T5K27AM 
 

 
 

Șapte unități penitenciare, înscrise la festivalul de la Teatrul 
Nottara 

  

Festivalul Multiart pentru deținuți "Dana Cenușă- Descătușare prin cultură" 
a ajuns la a zecea ediție. Evenimentul face parte din Festivalul Internațional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara și poartă numele 
inițiatoarei manifestării. Evenimentul reunește artiști și trupe de actori-deținuți 
din întregul sistem penitenciar și permite publicului să se apropie de o realitate la 
care, altfel, nu ar avea acces. Reprezentațiile vor avea loc în 21 și 22 noiembrie la 
Teatrul Nottara. 
 
CRISTINA MORAR- Director General Adjunct Administrația Națională a 
Penitenciarelor 

"Este o ediție specială pentru că ne aflăm la a 10 a ediție, sărbătorim un 
deceniu al festivalului de teatru pentru deținuți. Festivalul a îmbrăcat mai multe 
forme dar a rămas fidel teatrului ca artă. Există secțiuni dedicate poeziei, eseului, 
graficii, artei fotografice și filmului documentar." 
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MIRCEA M IONESCU- dramaturg, membru al juriului 

Pentru mine este un festival de lacrimă... că sunt tineri și mai puțin tineri 
care joacă cu patos. Eu spun că există o salvare a noastră prin teatru. Pedeapsa 
prin teatru devine mai ușoară. 

La ediția din acest an s-au înscris 7 unități penitenciare. 70 de deținuți sunt 
implicați în proiect. Unitățile înscrise în vederea preselecției sunt: Bacău, Bistrița, 
București-Jilava, București-Rahova, Codlea, Craiova și Mioveni. La finalul 
reprezentațiilor vor fi acordate premii pentru cel mai bun spectacol, cea mai bună 
regie, cel mai bun actor în rol principal și secundar. De asemenea, în cadrul 
evenimentului va avea loc premierea persoanelor câștigătoare ale concursului 
național de poezie "Creație și penitență" precum și a colaboratorului care s-a 
remarcat prin sprijinul oferit activităților de reintegrare socială a deținuților. De 
la prima ediție și până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost susținute 64 
de spectacole, la care au participat 615 deținuți. Intrarea la festival va fi gratuită. 
 
 
 
 

Sursa: Youtube Național24 
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11. Național TV  
din data de 14 Noiembrie 2018 
https://www.nationaltv.ro/stiri/sapte-unitati-penitenciare-inscrise-
la-festivalul-de-la-teatrul-nottara 
 

 
 
 

Șapte unități penitenciare, înscrise la festivalul de la Teatrul 
Nottara 

  

Festivalul Multiart pentru deținuți "Dana Cenușă- Descătușare prin cultură" 
a ajuns la a zecea ediție. Evenimentul face parte din Festivalul Internațional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara și poartă numele 
inițiatoarei manifestării. Evenimentul reunește artiști și trupe de actori-deținuți 
din întregul sistem penitenciar și permite publicului să se apropie de o realitate la 
care, altfel, nu ar avea acces. Reprezentațiile vor avea loc în 21 și 22 noiembrie la 
Teatrul Nottara. 
 
CRISTINA MORAR- Director General Adjunct Administrația Națională a 
Penitenciarelor 

"Este o ediție specială pentru că ne aflăm la a 10 a ediție, sărbătorim un 
deceniu al festivalului de teatru pentru deținuți. Festivalul a îmbrăcat mai multe 
forme dar a rămas fidel teatrului ca artă. Există secțiuni dedicate poeziei, eseului, 
graficii, artei fotografice și filmului documentar." 
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MIRCEA M IONESCU- dramaturg, membru al juriului 

Pentru mine este un festival de lacrimă... că sunt tineri și mai puțin tineri 
care joacă cu patos. Eu spun că există o salvare a noastră prin teatru. Pedeapsa 
prin teatru devine mai ușoară. 

La ediția din acest an s-au înscris 7 unități penitenciare. 70 de deținuți sunt 
implicați în proiect. Unitățile înscrise în vederea preselecției sunt: Bacău, Bistrița, 
București-Jilava, București-Rahova, Codlea, Craiova și Mioveni. La finalul 
reprezentațiilor vor fi acordate premii pentru cel mai bun spectacol, cea mai bună 
regie, cel mai bun actor în rol principal și secundar. De asemenea, în cadrul 
evenimentului va avea loc premierea persoanelor câștigătoare ale concursului 
național de poezie "Creație și penitență" precum și a colaboratorului care s-a 
remarcat prin sprijinul oferit activităților de reintegrare socială a deținuților. De 
la prima ediție și până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost susținute 64 
de spectacole, la care au participat 615 deținuți. Intrarea la festival va fi gratuită. 
 
 
 
 

Sursa: NaționalTV 
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12. ROBO Știri Bacău 
din data de 14 Noiembrie 2018 
http://bacau.robo-stiri.ro/2018/11/14/festivalul-de-teatru-pentru-
detinuti-multiart-sase-spectacole-pe-21-si-22-noiembrie/ 
 

 
 
Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt: Şase spectacole - pe 

21 şi 22 noiembrie 
 
 
  Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală şase spectacole - pe 21 şi 22 noiembrie -, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Bacău, Craiova, Bistriţa, Codlea 
şi Bucureşti - Rahova şi Jilava. 
 
  La cea de a X-a ediţie a festivalului, ce poartă numele ''Dana Cenuşă - 
Descătuşare prin Cultură'', s-au înscris şapte spectacole, în care au fost implicaţi 
aproximativ 70 de deţinuţi din Bacău, Bistriţa, Bucureşti - Jilava, Bucureşti - 
Rahova, Craiova, Codlea şi Mioveni, iar în urma analizării acestora şase au fost 
selecţionate să participe la etapa finală. 
 
  "Ediţia din acest an este una specială pentru că ne aflăm la ediţia cu numărul 
10. Sărbătorim practic, cu ediţia din acest an, un deceniu de existenţă a festivalului 
de teatru pentru deţinuţi, festival care prin ediţiile sale anuale a îmbrăcat diferite 
forme, rămânând însă fidel teatrului ca artă, chiar dacă de-a lungul timpului au 
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existat şi există încă secţiuni dedicate poeziei, eseului, graficii, artei fotografice 
şi, nu în ultimul rând, filmului documentar", a declarat miercuri, într-o conferinţă 
de presă, Ioana Morar, director general adjunct al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor. 
 
  În festival vor fi prezentate spectacolele "Director de penitenciar", regia Ion 
Coşa, producţie a Penitenciarului Bacău; "DEMO - Hamlet" adaptare după 
William Shakespeare, regia Radu Tudor, Călin Niculeasa, Andrei Ştefănescu, 
producţie a Penitenciarului Craiova; "Lumea lui Cehov", regia Iulian Gliţă, 
producţie a Penitenciarului Bucureşti - Rahova; "Ce mai faci?" adaptare din 
"Orchestra Titanic" de Hristo Boicev şi "Iana" de Marin Sorescu, regia Gabriel 
Costea, producţie a Penitenciarului Codlea; "Curbă cu prioritate" regia Camelia 
Toma, producţie a Penitenciarului Bistriţa; "Umbre rătăcite", regia Magdalena 
Frâncu, producţie a Penitenciarului Bucureşti - Jilava. 
 
  Ioana Morar a afirmat că "este extrem de important şi pentru publicul larg 
şi pentru societatea civilă per ansamblu să privească deţinuţii cu alţi ochi, să 
privească cu alţi ochi reîntoarcerea în societate a celor care au executat pedepse 
sau măsuri privative de libertate şi Festivalul Multiart este un context excelent 
pentru a avea contact cu această realitate a mediului penitenciar într-o manieră 
inedită în care potenţialul deţinuţilor poate fi evaluat prin criterii absolut 
obiective, prin care ei demonstrează că sunt capabili de activităţi pozitive, că până 
la urmă sunt capabili nu numai să producă rău, ci să producă şi bine". 
 
  Juriul de specialitate al festivalului va acorda premii pentru cel mai bun 
spectacol şi cea mai bună regie şi, în premieră la ediţia din acest an, vor fi premiaţi 
cel mai bun actor/ actriţă în rol principal şi cel mai bun actor/ actriţă în rol 
secundar. 
 
  Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 
 
  Festivalul Multiart pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin 
Cenuşă" este prezentat sub umbrela Festivalului "Fest(in) pe Bulevard", care a 
avut loc, la Nottara, în perioada 12 - 21 octombrie. 
 
  Directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a afirmat că festivalul, deşi 
este la a X-a ediţie, "este în continuare inedit în peisajul naţional şi chiar în cel 
european". 
 
  Dramaturgul Mircea M. Ionescu, membru în juriul de specialitate al 
festivalului, a arătat că Multiart "este un festival cu totul şi cu totul aparte". 
 
  În prima zi a festivalului, în deschidere, va avea loc vernisajul expoziţiei de 
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fotografie "Cu aparatul de fotografiat în penitenciare", a lui Ştefan Toth, 
preşedintele Asociaţiei "Euro Foto Art". 
 
  "Ineditul acestui an va fi că (...) vom avea din nou o expoziţie de artă 
fotografică, realizată în colaborare cu Asociaţia Euro Foto Art, al cărei 
coordonator este Ştefan Toth, care va fi prezent în prima zi a festivalului la 
Bucureşti. Expoziţia va include fotografii realizate în unităţile penitenciare şi va 
prilejui, de asemenea, contextul lansării unui album de fotografie care a 
imortalizat, practic, activităţile desfăşurate cu deţinuţii într-un alt festival deja 
celebru - Festivalul de folclor - care anul acesta a fost organizat în septembrie", a 
afirmat directorul general adjunct al ANP. 
 
  În ultima zi a evenimentului vor fi premiaţi şi câştigătorii locurilor I, II şi 
III la concursul naţional de poezii şi eseuri "Creaţie şi penitenţă". 
 
  Prima ediţie a Festivalului Multiart pentru deţinuţi a avut loc în 2009. Până 
acum, au fost prezentate 64 de spectacole la care au participat 615 deţinuţi. 
 
  Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara.  
 
 

Sursa: AGERPRES  
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13. AGERPRES 
din data de 18 Noiembrie 2018, ora 12:00 
https://www.agerpres.ro/social/2018/11/18/previziunile-saptamanii-
19-25-noiembrie--212695 
 

 
 

PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 19 - 25 NOIEMBRIE 
 
 
Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală şase spectacole, pe 21 şi 22 noiembrie, realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Bacău, Craiova, Bistriţa, 
Codlea şi Bucureşti - Rahova şi Jilava. 
 
La cea de a X-a ediţie a Festivalului ''Dana Cenuşă - Descătuşare prin Cultură'' s-
au înscris şapte spectacole, în care au fost implicaţi aproximativ 70 de deţinuţi iar 
în urma analizării acestora, şase au fost selecţionate să participe la etapa finală. 
 
Juriul de specialitate al festivalului - organizat de Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara - va acorda premii pentru cel mai 
bun spectacol şi cea mai bună regie şi, în premieră la ediţia din acest an, vor fi 
premiaţi cel mai bun actor/actriţă în rol principal şi cel mai bun actor/actriţă în rol 
secundar. 
 
Intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile. 
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Festivalul Multiart este prezentat sub umbrela Festivalului "Fest(in) pe Bulevard", 
care a avut loc la Nottara în perioada 12 - 21 octombrie. 
 
 
Directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a afirmat că festivalul, deşi este la 
a zecea ediţie, „este în continuare inedit în peisajul naţional şi chiar în cel 
european”. 
 
 

Sursa: AGERPRES 
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14. Bihor Online  
din data de 18 Noiembrie 2018, ora 16:44 
http://www.bihon.ro/cu-aparatul-de-fotografiat-prin-
penitenciare/2148429 
 

 
 
 

„Cu aparatul de fotografiat prin Penitenciare” 
 

 
Festivalul Național de Folclor pentru Deţinuţi - © FOTO: Afiş 

 
Proiectul realizat în parteneriat cu Asociația „Euro Foto Art” ajunge la 
Teatrul Nottara.  

În urmă cu an a fost iniţiat de către Administrația Națională a Penitenciarelor 
proiectul naţional intitulat „Cu aparatul de fotografiat prin Penitenciare”, în 
parteneriat cu Asociația „Euro Foto Art” cu sediul în Oradea. În primă etapă, 
artişti fotografi voluntari din cadrul unor organizaţii partenere al Asociației „Euro 
Foto Art” au fotografiat viaţa nevăzută a penitenciarelor şi a persoanelor private 
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de libertate. În urma acestor şedinţe foto a rezultat expoziţia „Cu aparatul de 
fotografiat prin Penitenciare”, vernisată în decembrie 2017 în Galeria Asociației 
„Euro Foto Art” din Oradea. 

Au fost expuse 100 de fotografii color realizate de : Ioan Ovidiu Lazăr 
(Penitenciarul Bistrița), Ștefan Tóth AFIAP (Penitenciarul București-Rahova), 
Ovi D. Pop EFIAP, Christian Filipescu, Ovidiu Gabor și Gheorghe Talpoș 
(Penitenciarul Oradea) precum și de Penitenciarul Codlea. 

Miercuri, la Bucureşti, în foaierul teatrului Nottara va fi vernisată expoziția de 
artă fotografică intitulată „Cu aparatul de fotografiat prin Penitenciare”, în 
preambului Festivalului Multiart de teatru pentru Deținuți „Dana Cenuşă – 
Descătușare prin cultură”, proiect derulat de Administrația Națională a 
Penitenciarelor, în colaborare cu Teatrul Nottara București, în cadrul Festivalului 
Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Pe lângă conducerea Administrației 
Naționale a Penitenciarelor, la vernisaj va participa și artistul fotograf orădean 
Ștefan Tóth AFIAP, președintele Asociației „Euro Foto Art” și coordonatorul 
Proiectului național. 

În cadrul expoziției vor fi expuse o selecție de 25 de fotografii monocolor și color 
realizate de artiștii fotografi: Nicolae Sburlan din Galați (Penitenciarele din 
Tulcea, Brăila, Galați și la Centru de Detenție Tichilești, Ioan Ovidiu Lazăr 
(Penitenciarul Bistrița), Ștefan Tóth AFIAP (Penitenciarul București-Rahova și 
Festivalul Național de Folclor – ediția a IV-a), Ovi D. Pop EFIAP, Christian 
Filipescu, Ovidiu Gabor și Gheorghe Talpoș (Penitenciarul Oradea), precum și de 
reprezentanții Penitenciarului Codlea. Toate imaginile din expoziție vor fi 
proiectate pe un ecran panoramic, instalat în foaierul Teatrului Nottara București. 

Primul catalog 

Cu această ocazie, va fi lansat și primul catalog, intitulat „Festivalul Național de 
Folclor – ediția a IV-a”, tipărit cu sprijinul Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, apărut în îngrijirea editurii „Euro Foto Art” Oradea. Acesta 
cuprinde imagini realizate de artistul fotograf orădean, Ștefan Tóth AFIAP, 
președintele Asociației „Euro Foto Art” și coordonatorul Proiectului național „Cu 
aparatul de fotografiat prin Penitenciare”, 

 
 

 
de: Camelia Busu 
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15. eAzi 
din data de 20 Noiembrie 2018, ora 09:00 
http://www.eazi.ro/in-cultura/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-
multiart-la-nottara 
 

 
 
 

Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt, la Nottara 

Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt va aduce pe scena Teatrului 
Nottara din Capitală, pe 21 şi 22 noiembrie, şase spectacole realizate de 
persoane private de libertate din penitenciare din Bacău, Craiova, Bistriţa, 
Codlea şi Bucureşti - Rahova şi Jilava. Intrarea la spectacolele festivalului 
este liberă, în limita locurilor disponibile. 

La cea de a X-a ediţie a festivalului, ce poartă numele „Dana Cenuşă - Descătuşare 
prin Cultură”, s-au înscris şapte spectacole, în care au fost implicaţi aproximativ 
70 de deţinuţi din Bacău, Bistriţa, Bucureşti - Jilava, Bucureşti - Rahova, Craiova, 
Codlea şi Mioveni, iar în urma analizării acestora şase au fost selecţionate să 
participe la etapa finală. 

În festival vor fi prezentate spectacolele „Director de penitenciar”, regia Ion Coşa, 
producţie a Penitenciarului Bacău; „DEMO – Hamlet” adaptare după William 
Shakespeare, regia Radu Tudor, Călin Niculeasa, Andrei Ştefănescu, producţie a 
Penitenciarului Craiova; „Lumea lui Cehov”, regia Iulian Gliţă, producţie a 
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Penitenciarului Bucureşti - Rahova; „Ce mai faci?” adaptare din „Orchestra 
Titanic” de Hristo Boicev şi „Iana” de Marin Sorescu, regia Gabriel Costea, 
producţie a Penitenciarului Codlea; „Curbă cu prioritate” regia Camelia Toma, 
producţie a Penitenciarului Bistriţa; „Umbre rătăcite”, regia Magdalena Frâncu, 
producţie a Penitenciarului Bucureşti - Jilava. 

Juriul de specialitate al festivalului va acorda premii pentru cel mai bun spectacol 
şi cea mai bună regie şi, în premieră la ediţia din acest an, vor fi premiaţi cel mai 
bun actor/ actriţă în rol principal şi cel mai bun actor/ actriţă în rol secundar. 

„Este extrem de important şi pentru publicul larg şi pentru societatea civilă per 
ansamblu să privească deţinuţii cu alţi ochi, să privească cu alţi ochi reîntoarcerea 
în societate a celor care au executat pedepse sau măsuri privative de libertate şi 
Festivalul Multiart este un context excelent pentru a avea contact cu această 
realitate a mediului penitenciar într-o manieră inedită în care potenţialul 
deţinuţilor poate fi evaluat prin criterii absolut obiective, prin care ei 
demonstrează că sunt capabili de activităţi pozitive, că până la urmă sunt capabili 
nu numai să producă rău, ci să producă şi bine”, a declarat Ioana Morar, director 
general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

În prima zi a festivalului, în deschidere, va avea loc vernisajul expoziţiei de 
fotografie „Cu aparatul de fotografiat în penitenciare”, a lui Ştefan Toth, 
preşedintele Asociaţiei „Euro Foto Art”. 

Expoziţia va include fotografii realizate în unităţile penitenciare şi va prilejui, de 
asemenea, contextul lansării unui album de fotografie care a imortalizat, practic, 
activităţile desfăşurate cu deţinuţii într-un alt festival deja celebru - Festivalul de 
folclor - care anul acesta a fost organizat în septembrie", a afirmat directorul 
general adjunct al ANP. 

În ultima zi a evenimentului vor fi premiaţi şi câştigătorii locurilor I, II şi III la 
concursul naţional de poezii şi eseuri „Creaţie şi penitenţă”. 

Prima ediţie a Festivalului Multiart pentru deţinuţi a avut loc în 2009. Până acum, 
au fost prezentate 64 de spectacole la care au participat 615 deţinuţi. 

Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara. 

Festivalul Multiart pentru deţinuţi este prezentat sub umbrela Festivalului 
„Fest(in) pe Bulevard”, care a avut loc, la Nottara, în perioada 12 - 21 octombrie. 

 
 

Sursa: eAzi.ro 
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16. AGERPRES 
din data de 21 Noiembrie 2018, ora 08:32 
https://www.agerpres.ro/cultura-media/2018/11/21/cea-de-a-zecea-
editie-a-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti-multiart-la-nottara--
214265 
 

 
 

Cea de-a zecea ediţie a Festivalului de teatru pentru deţinuţi 
MultiArt, la Nottara 

 
  Spectacole de teatru realizate de persoane private de libertate din 
penitenciare din Bacău, Craiova, Bistriţa, Codlea şi Bucureşti - Rahova şi Jilava 
vor fi prezentate, miercuri şi joi, la Teatrul Nottara, în cadrul celei de-a zecea ediţii 
a Festivalului Multiart pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură". 
 
  În festival vor fi spectacolele "Director de penitenciar", regia Ion Coşa, 
producţie a Penitenciarului Bacău; "DEMO - Hamlet" - adaptare după William 
Shakespeare, regia Radu Tudor, Călin Niculeasa şi Andrei Ştefănescu, producţie 
a Penitenciarului Craiova; "Lumea lui Cehov", regia Iulian Gliţă, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti - Rahova; "Ce mai faci?" - adaptare din "Orchestra 
Titanic" de Hristo Boicev şi "Iana" de Marin Sorescu, regia Gabriel Costea, 
producţie a Penitenciarului Codlea; "Curbă cu prioritate", regia Camelia Toma, 
producţie a Penitenciarului Bistriţa; "Umbre rătăcite", regia Magdalena Frâncu, 
producţie a Penitenciarului Bucureşti - Jilava. 
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  Juriul de specialitate al festivalului va acorda premii pentru cel mai bun 
spectacol şi cea mai bună regie şi, în premieră la ediţia din acest an, vor fi premiaţi 
cel mai bun actor/ actriţă în rol principal şi cel mai bun actor/ actriţă în rol 
secundar. 
 
  Festivalul se deschide cu vernisajul expoziţiei "Cu aparatul de fotografiat 
în penitenciare" a lui Ştefan Toth, preşedintele Asociaţiei "Euro Foto Art", în 
prezenţa autorului. 
 
  Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 
 
  În ultima zi a evenimentului vor fi premiaţi şi câştigătorii locurilor I, II şi 
III la concursul naţional de poezii şi eseuri "Creaţie şi penitenţă". 
 
  Festivalul Multiart pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin 
Cenuşă" este prezentat sub umbrela Festivalului "Fest(in) pe Bulevard", care a 
avut loc, la Nottara, în perioada 12 - 21 octombrie. 
 
  Prima ediţie a Festivalului Multiart pentru deţinuţi a avut loc în 2009. Până 
acum, au fost prezentate 64 de spectacole la care au participat 615 deţinuţi. 
 
  Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara. AGERPRES/(AS - 
autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea) 
 

 
 
 

de: Petronius Craiu 
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17. Știrile pe scurt 
din data de 21 Noiembrie 2018, ora 08:32 
http://www.stirilepescurt.ro/cea-de-a-zecea-editie-a-festivalului-de-
teatru-pentru-detinuti-multiart-la-nottara/ 
 

 
 
 

Cea de-a zecea ediţie a Festivalului de teatru pentru deţinuţi 
MultiArt, la Nottara 

 
  Spectacole de teatru realizate de persoane private de libertate din 
penitenciare din Bacău, Craiova, Bistriţa, Codlea şi Bucureşti - Rahova şi Jilava 
vor fi prezentate, miercuri şi joi, la Teatrul Nottara, în cadrul celei de-a zecea ediţii 
a Festivalului Multiart pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură". 
 
  În festival vor fi spectacolele "Director de penitenciar", regia Ion Coşa, 
producţie a Penitenciarului Bacău; "DEMO - Hamlet" - adaptare după William 
Shakespeare, regia Radu Tudor, Călin Niculeasa şi Andrei Ştefănescu, producţie 
a Penitenciarului Craiova; "Lumea lui Cehov", regia Iulian Gliţă, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti - Rahova; "Ce mai faci?" - adaptare din "Orchestra 
Titanic" de Hristo Boicev şi "Iana" de Marin Sorescu, regia Gabriel Costea, 
producţie a Penitenciarului Codlea; "Curbă cu prioritate", regia Camelia Toma, 
producţie a Penitenciarului Bistriţa; "Umbre rătăcite", regia Magdalena Frâncu, 
producţie a Penitenciarului Bucureşti - Jilava. 
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  Juriul de specialitate al festivalului va acorda premii pentru cel mai bun 
spectacol şi cea mai bună regie şi, în premieră la ediţia din acest an, vor fi premiaţi 
cel mai bun actor/ actriţă în rol principal şi cel mai bun actor/ actriţă în rol 
secundar. 
 
  Festivalul se deschide cu vernisajul expoziţiei "Cu aparatul de fotografiat 
în penitenciare" a lui Ştefan Toth, preşedintele Asociaţiei "Euro Foto Art", în 
prezenţa autorului. 
 
  Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 
 
  În ultima zi a evenimentului vor fi premiaţi şi câştigătorii locurilor I, II şi 
III la concursul naţional de poezii şi eseuri "Creaţie şi penitenţă". 
 
  Festivalul Multiart pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin 
Cenuşă" este prezentat sub umbrela Festivalului "Fest(in) pe Bulevard", care a 
avut loc, la Nottara, în perioada 12 - 21 octombrie. 
 
  Prima ediţie a Festivalului Multiart pentru deţinuţi a avut loc în 2009. Până 
acum, au fost prezentate 64 de spectacole la care au participat 615 deţinuţi. 
 
  Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara. AGERPRES/(AS - 
autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea) 
 

 
 
 

Sursa: AGERPRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

18. România Liberă 
din data de 21 Noiembrie 2018, ora 22:34 
https://romanialibera.ro/politica/toader-cultura-vindeca-elibereaza-
pregateste-detinutii-pentru-reintegrare-sociala-762207 
 

 
 

Toader: Cultura vindecă, eliberează, pregăteşte deţinuţii pentru 
reintegrare socială 

Teatrul, cultura, în general, vindecă, eliberează, pregăteşte deţinuţii pentru 
reintegrare socială, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, miercuri, 
la Teatrul Nottara. 

Toader a fost prezent la finalul primei zile de spectacole prezentate de deţinuţi în 
cadrul celei de-a X-a ediţii a Festivalului Multiart pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - 
Descătuşare prin cultură". 

Ministrul a afirmat că a venit cu plăcere să vizioneze spectacolele de teatru şi a 
precizat că nu este pentru prima dată când participă "la astfel de activităţi artistice 
şi culturale ale deţinuţilor". 

"Eu am vizitat foarte multe penitenciare, este obligaţia mea. Penitenciarele şi 
sistemul penitenciar din România cunosc un proces de transformare, de 
schimbare, după cum legislaţia penală a trecut din 2014, de când avem noile 
coduri, de la un sistem represiv, la un sistem preventiv. Penitenciarele, la rândul 
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lor, urmează, normal, norma juridică, norma penală şi diversifică toate activităţile 
pentru a facilita deţinuţilor reintegrarea socială", a declarat Tudorel Toader, 
citează Agepres. 

Ministrul a mai spus că faptul că a fost la multe astfel de spectacole este "şi un 
mesaj de susţinere, un mesaj din care ei şi sistemul penitenciarelor să vadă că 
ministrul este preocupat de prezentul şi viitorul lor, sigur, în respect faţă de lege". 

Întrebat cum i s-au părut piesele de teatru jucate de deţinuţi, Toader a spus că i s-
au părut "interesante". 

"Pentru că am văzut la ei o anumită dezinvoltură în a se exprima, a se manifesta, 
pentru că am văzut în piesele de teatru mesaje specifice venind din mediul 
penitenciar, mesaje prin care îşi exprimă regretul de a fi în penitenciar, îşi exprimă 
dorinţa, pregătirea pentru a se bucura pe deplin de viaţa în libertate", a apreciat 
ministrul. 

Toader a afirmat că a propus un proiect de lege prin care persoanele aflate în 
penitenciare şi care au diferite activităţi culturale să fie motivate pentru 
desfăşurarea acestora. 

"Cred că anul trecut îmi spunea cineva din conducerea unui penitenciar faptul că 
deşi sunt activităţi lucrative, deşi unii pictează, sculptează etc. şi sunt doritori să 
cumpere lucrările lor, legea, nu ştiu când a fost abrogată, modificată, nu le mai 
permite. Am propus un proiect de lege de la minister astfel încât ei să fie şi 
motivaţi în activitatea pe care o desfăşoară. Am văzut sculpturi, am văzut picturi, 
realizate de ei. Sigur că ei se descătuşează, se valorifică prin arta grafică, prin arta 
sculpturii, prin teatru (...), au bucuria asta de a se pregăti pentru viaţa liberă de 
după sau din momentul ieşirii din penitenciar. Deci, da, sunt activităţi foarte bune, 
sunt activităţi necesare pentru ei", a afirmat ministrul justiţiei. 

 
Sursa: România liberă 
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19. Newslist.ro 
din data de 21 Noiembrie 2018, ora 08:50 
https://newslist.ro/cea-de-a-zecea-editie-a-festivalului-de-teatru-
pentru-detinuti-multiart-la-nottara/ 
 

 
 
 

Cea de-a zecea ediţie a Festivalului de teatru pentru deţinuţi 
MultiArt, la Nottara 

 
  Spectacole de teatru realizate de persoane private de libertate din 
penitenciare din Bacău, Craiova, Bistriţa, Codlea şi Bucureşti - Rahova şi Jilava 
vor fi prezentate, miercuri şi joi, la Teatrul Nottara, în cadrul celei de-a zecea ediţii 
a Festivalului Multiart pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură". 
 
  În festival vor fi spectacolele "Director de penitenciar", regia Ion Coşa, 
producţie a Penitenciarului Bacău; "DEMO - Hamlet" - adaptare după William 
Shakespeare, regia Radu Tudor, Călin Niculeasa şi Andrei Ştefănescu, producţie 
a Penitenciarului Craiova; "Lumea lui Cehov", regia Iulian Gliţă, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti - Rahova; "Ce mai faci?" - adaptare din "Orchestra 
Titanic" de Hristo Boicev şi "Iana" de Marin Sorescu, regia Gabriel Costea, 
producţie a Penitenciarului Codlea; "Curbă cu prioritate", regia Camelia Toma, 
producţie a Penitenciarului Bistriţa; "Umbre rătăcite", regia Magdalena Frâncu, 
producţie a Penitenciarului Bucureşti - Jilava. 
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  Juriul de specialitate al festivalului va acorda premii pentru cel mai bun 
spectacol şi cea mai bună regie şi, în premieră la ediţia din acest an, vor fi premiaţi 
cel mai bun actor/ actriţă în rol principal şi cel mai bun actor/ actriţă în rol 
secundar. 
 
  Festivalul se deschide cu vernisajul expoziţiei "Cu aparatul de fotografiat 
în penitenciare" a lui Ştefan Toth, preşedintele Asociaţiei "Euro Foto Art", în 
prezenţa autorului. 
 
  Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor 
disponibile. 
 
  În ultima zi a evenimentului vor fi premiaţi şi câştigătorii locurilor I, II şi 
III la concursul naţional de poezii şi eseuri "Creaţie şi penitenţă". 
 
  Festivalul Multiart pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin 
Cenuşă" este prezentat sub umbrela Festivalului "Fest(in) pe Bulevard", care a 
avut loc, la Nottara, în perioada 12 - 21 octombrie. 
 
  Prima ediţie a Festivalului Multiart pentru deţinuţi a avut loc în 2009. Până 
acum, au fost prezentate 64 de spectacole la care au participat 615 deţinuţi. 
 
  Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara. AGERPRES/(AS - 
autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea) 
 

 
 
 

Sursa: AGERPRES 
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20. News Maker 
din data de 21 Noiembrie 2018 
https://newsmaker.ro/tudorel-toader-vrea-sa-i-motiveze-financiar-
pe-puscariasi-pentru-asta-are-si-un-proiect-de-lege/ 
 

 
 
Tudorel Toader vrea să-i motiveze financiar pe pușcăriași. Pentru 

asta are și un proiect de lege 
 
 
  Ca și când nu ar fi suficient faptul că alocația de hrană este mai mare în 
pușcării decât în spitale, unde vin oameni liberi, nevinovați și bolnavi, ministrul 
Justiției, Tudorel Toader, are o nouă grijă: să schimbe legea, pentru ca pușcăriașii 
să fie motivați financiar. 
  Teatrul, cultura, în general, vindecă, eliberează, pregăteşte deţinuţii pentru 
reintegrare socială, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, miercuri, la 
Teatrul Nottara, la finalul primei zile de spectacole prezentate de deţinuţi în cadrul 
celei de-a X-a ediţii a Festivalului Multiart pentru deţinuţi „Dana Cenuşă – 
Descătuşare prin cultură”, potrivit agerpres.ro. 

  Ministrul a afirmat că a venit cu plăcere să vizioneze spectacolele de teatru 
şi a precizat că nu este pentru prima dată când participă „la astfel de activităţi 
artistice şi culturale ale deţinuţilor”. 
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  Tudorel Toader a declarat că a fost la multe astfel de spectacole , că i se par 
“interesante” piesele de teatru jucate de deținuți, și consideră că prezența sa este 
„şi un mesaj de susţinere, un mesaj din care ei şi sistemul penitenciarelor să vadă 
că ministrul este preocupat de prezentul şi viitorul lor, sigur, în respect faţă de 
lege”. 
  Toader a afirmat că a propus un proiect de lege prin care persoanele aflate 
în penitenciare şi care au diferite activităţi culturale să fie motivate pentru 
desfăşurarea acestora. 
  „Cred că anul trecut îmi spunea cineva din conducerea unui penitenciar 
faptul că deşi sunt activităţi lucrative, deşi unii pictează, sculptează etc. şi sunt 
doritori să cumpere lucrările lor, legea, nu ştiu când a fost abrogată, modificată, 
nu le mai permite. Am propus un proiect de lege de la minister astfel încât ei să 
fie şi motivaţi în activitatea pe care o desfăşoară”, a mai spus Tudorel Toader. 

 
 
 

de: Daniela Arnăutu 
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21. HotNews 
din data de 22 Noiembrie 2018, ora 4:38 
http://m.hotnews.ro/stire/22826255 
 

 
 
 
 
Toader: Cultura eliberează, pregătește deținuții pentru reintegrarea 
socială. Teatrul, cultura, în general, vindecă, eliberează, pregăteşte deţinuţii 
pentru reintegrare socială, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, miercuri, 
la Teatrul Nottara, la finalul primei zile de spectacole prezentate de deţinuţi în 
cadrul celei de-a X-a ediţii a Festivalului Multiart pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - 
Descătuşare prin cultură". Ministrul a afirmat că a venit cu plăcere să vizioneze 
spectacolele de teatru şi a precizat că nu este pentru prima dată când participă "la 
astfel de activităţi artistice şi culturale ale deţinuţilor", potrivit Digi24.  
 

 
 

de: Cristina Filip 
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22. DIGI 24 
din data de 21 Noiembrie 2018 
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/tudorel-toader-
cultura-elibereaza-pregateste-detinutii-pentru-reintegrarea-sociala-
1036312 
 

 
 

Tudorel Toader: Cultura eliberează, pregătește deținuții pentru 
reintegrarea socială 

 

Teatrul, cultura, în general, vindecă, eliberează, pregăteşte deţinuţii pentru 
reintegrare socială, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, miercuri, 
la Teatrul Nottara, la finalul primei zile de spectacole prezentate de deţinuţi 
în cadrul celei de-a X-a ediţii a Festivalului Multiart pentru deţinuţi „Dana 
Cenuşă - Descătuşare prin cultură”. 
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Ministrul Justiției a propus un proiect de lege prin care persoanele aflate în 
penitenciare şi care au diferite activităţi culturale să fie motivate pentru 
desfăşurarea acestora / FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea  

Ministrul a afirmat că a venit cu plăcere să vizioneze spectacolele de teatru şi a 
precizat că nu este pentru prima dată când participă "la astfel de activităţi artistice 
şi culturale ale deţinuţilor". 

 
„Eu am vizitat foarte multe penitenciare, este obligaţia mea. Penitenciarele şi 
sistemul penitenciar din România cunosc un proces de transformare, de 
schimbare, după cum legislaţia penală a trecut din 2014, de când avem noile 
coduri, de la un sistem represiv, la un sistem preventiv. Penitenciarele, la rândul 
lor, urmează, normal, norma juridică, norma penală şi diversifică toate activităţile 
pentru a facilita deţinuţilor reintegrarea socială”, a declarat Tudorel Toader. 
 
Ministrul a mai spus că faptul că a fost la multe astfel de spectacole este „şi un 
mesaj de susţinere, un mesaj din care ei şi sistemul penitenciarelor să vadă că 
ministrul este preocupat de prezentul şi viitorul lor, sigur, în respect faţă de lege”. 
 
Întrebat cum i s-au părut piesele de teatru jucate de deţinuţi, Toader a spus că i s-
au părut „interesante”. 

 
„Pentru că am văzut la ei o anumită dezinvoltură în a se exprima, a se manifesta, 
pentru că am văzut în piesele de teatru mesaje specifice venind din mediul 
penitenciar, mesaje prin care îşi exprimă regretul de a fi în penitenciar, îşi exprimă 
dorinţa, pregătirea pentru a se bucura pe deplin de viaţa în libertate”, a apreciat 
ministrul. 
 
Toader a afirmat că a propus un proiect de lege prin care persoanele aflate în 
penitenciare şi care au diferite activităţi culturale să fie motivate pentru 
desfăşurarea acestora. 

 
„Cred că anul trecut îmi spunea cineva din conducerea unui penitenciar faptul că 
deşi sunt activităţi lucrative, deşi unii pictează, sculptează etc. şi sunt doritori să 
cumpere lucrările lor, legea, nu ştiu când a fost abrogată, modificată, nu le mai 
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permite. Am propus un proiect de lege de la minister astfel încât ei să fie şi 
motivaţi în activitatea pe care o desfăşoară. Am văzut sculpturi, am văzut picturi, 
realizate de ei. Sigur că ei se descătuşează, se valorifică prin arta grafică, prin arta 
sculpturii, prin teatru (...), au bucuria asta de a se pregăti pentru viaţa liberă de 
după sau din momentul ieşirii din penitenciar. Deci, da, sunt activităţi foarte bune, 
sunt activităţi necesare pentru ei”, a afirmat ministrul Justiţiei. 

 
 
 

Sursa: AGERPRES 
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23. AGERPRES 
din data de 21 Noiembrie 2018, ora 22:13 
https://www.agerpres.ro/social/2018/11/21/tudorel-toader-cultura-
vindeca-elibereaza-pregateste-detinutii-pentru-reintegrare-sociala--
214997 
 

 
 

Tudorel Toader: Cultura vindecă, eliberează, pregăteşte deţinuţii 
pentru reintegrare socială 

 
 
Teatrul, cultura, în general, vindecă, eliberează, pregăteşte deţinuţii pentru 
reintegrare socială, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, miercuri, la 
Teatrul Nottara, la finalul primei zile de spectacole prezentate de deţinuţi în cadrul 
celei de-a X-a ediţii a Festivalului Multiart pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - 
Descătuşare prin cultură". 
 
 
Ministrul a afirmat că a venit cu plăcere să vizioneze spectacolele de teatru 
şi a precizat că nu este pentru prima dată când participă "la astfel de 
activităţi artistice şi culturale ale deţinuţilor". 
 
 
"Eu am vizitat foarte multe penitenciare, este obligaţia mea. Penitenciarele şi 
sistemul penitenciar din România cunosc un proces de transformare, de 
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schimbare, după cum legislaţia penală a trecut din 2014, de când avem noile 
coduri, de la un sistem represiv, la un sistem preventiv. Penitenciarele, la rândul 
lor, urmează, normal, norma juridică, norma penală şi diversifică toate activităţile 
pentru a facilita deţinuţilor reintegrarea socială", a declarat Tudorel Toader. 
 
Ministrul a mai spus că faptul că a fost la multe astfel de spectacole este "şi un 
mesaj de susţinere, un mesaj din care ei şi sistemul penitenciarelor să vadă că 
ministrul este preocupat de prezentul şi viitorul lor, sigur, în respect faţă de lege". 
 
Întrebat cum i s-au părut piesele de teatru jucate de deţinuţi, Toader a spus că i s-
au părut "interesante". 
 
 
"Pentru că am văzut la ei o anumită dezinvoltură în a se exprima, a se manifesta, 
pentru că am văzut în piesele de teatru mesaje specifice venind din mediul 
penitenciar, mesaje prin care îşi exprimă regretul de a fi în penitenciar, îşi exprimă 
dorinţa, pregătirea pentru a se bucura pe deplin de viaţa în libertate", a apreciat 
ministrul. 
 
Toader a afirmat că a propus un proiect de lege prin care persoanele aflate în 
penitenciare şi care au diferite activităţi culturale să fie motivate pentru 
desfăşurarea acestora. 
 
 
"Cred că anul trecut îmi spunea cineva din conducerea unui penitenciar faptul că 
deşi sunt activităţi lucrative, deşi unii pictează, sculptează etc. şi sunt doritori să 
cumpere lucrările lor, legea, nu ştiu când a fost abrogată, modificată, nu le mai 
permite. Am propus un proiect de lege de la minister astfel încât ei să fie şi 
motivaţi în activitatea pe care o desfăşoară. Am văzut sculpturi, am văzut picturi, 
realizate de ei. Sigur că ei se descătuşează, se valorifică prin arta grafică, prin arta 
sculpturii, prin teatru (...), au bucuria asta de a se pregăti pentru viaţa liberă de 
după sau din momentul ieşirii din penitenciar. Deci, da, sunt activităţi foarte bune, 
sunt activităţi necesare pentru ei", a afirmat ministrul justiţiei. AGERPRES/(AS - 
autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) 

 
 
 
 
 

de: Petronius Craiu  
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24. Europa fm  
din data de 21 Noiembrie 2018, ora 08:41 
https://www.europafm.ro/miercuri-si-joi-festivalul-de-teatru-
pentru-detinuti/ 
 

 
 

Miercuri și joi, Festivalul de teatru pentru deţinuţi 

 

Spectacole de teatru realizate de persoane private de libertate din penitenciare din 
Bacău, Craiova, Bistriţa, Codlea şi Bucureşti – Rahova şi Jilava vor fi prezentate, 
miercuri şi joi, la Teatrul Nottara, în cadrul celei de-a zecea ediţii a Festivalului 
Multiart pentru deţinuţi “Dana Cenuşă – Descătuşare prin cultură”. 

În festival vor fi spectacolele “Director de penitenciar”, regia Ion Coşa, producţie 
a Penitenciarului Bacău; “DEMO – Hamlet” – adaptare după William 
Shakespeare, regia Radu Tudor, Călin Niculeasa şi Andrei Ştefănescu, producţie 
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a Penitenciarului Craiova; “Lumea lui Cehov”, regia Iulian Gliţă, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti – Rahova; “Ce mai faci?” – adaptare din “Orchestra 
Titanic” de Hristo Boicev şi “Iana” de Marin Sorescu, regia Gabriel Costea, 
producţie a Penitenciarului Codlea; “Curbă cu prioritate”, regia Camelia Toma, 
producţie a Penitenciarului Bistriţa; “Umbre rătăcite”, regia Magdalena Frâncu, 
producţie a Penitenciarului Bucureşti – Jilava. 

Juriul de specialitate al festivalului va acorda premii pentru cel mai bun spectacol 
şi cea mai bună regie şi, în premieră la ediţia din acest an, vor fi premiaţi cel mai 
bun actor/ actriţă în rol principal şi cel mai bun actor/ actriţă în rol secundar. 

Festivalul se deschide cu vernisajul expoziţiei “Cu aparatul de fotografiat în 
penitenciare” a lui Ştefan Toth, preşedintele Asociaţiei “Euro Foto Art”, în 
prezenţa autorului. 

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

În ultima zi a evenimentului vor fi premiaţi şi câştigătorii locurilor I, II şi III la 
concursul naţional de poezii şi eseuri “Creaţie şi penitenţă”. 

Prima ediţie a Festivalului Multiart pentru deţinuţi a avut loc în 2009. Până acum, 
au fost prezentate 64 de spectacole la care au participat 615 deţinuţi. 

Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara. 

 
 

Sursa: Europa fm 
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25. DC NEWS  
din data de 21 Noiembrie 2018, ora 23:27 
https://www.dcnews.ro/tudorel-toader-cultura-vindeca-
elibereaza_624673.html 
 

 
 

 

Tudorel Toader: Cultura vindecă, eliberează 

 

 
Descriere foto: Tudorel Toader 

 
Teatrul, cultura, în general, vindecă, eliberează, pregăteşte deţinuţii pentru 
reintegrare socială, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, miercuri, 
la Teatrul Nottara, la finalul primei zile de spectacole prezentate de deţinuţi 



 51 

în cadrul celei de-a X-a ediţii a Festivalului Multiart pentru deţinuţi 'Dana 
Cenuşă - Descătuşare prin cultură'. 
 
Ministrul a afirmat că a venit cu plăcere să vizioneze spectacolele de teatru şi a precizat 
că nu este pentru prima dată când participă 'la astfel de activităţi artistice şi culturale ale 
deţinuţilor'. 'Eu am vizitat foarte multe penitenciare, este obligaţia mea. Penitenciarele 
şi sistemul penitenciar din România cunosc un proces de transformare, de schimbare, 
după cum legislaţia penală a trecut din 2014, de când avem noile coduri, de la un sistem 
represiv, la un sistem preventiv. Penitenciarele, la rândul lor, urmează, normal, norma 
juridică, norma penală şi diversifică toate activităţile pentru a facilita deţinuţilor 
reintegrarea socială', a declarat Tudorel Toader. Ministrul a mai spus că faptul că a fost 
la multe astfel de spectacole este 'şi un mesaj de susţinere, un mesaj din care ei şi sistemul 
penitenciarelor să vadă că ministrul este preocupat de prezentul şi viitorul lor, sigur, în 
respect faţă de lege'. 

Teatrul cu deținuți: Interesant 
 
Întrebat cum i s-au părut piesele de teatru jucate de deţinuţi, Toader a spus că i s-au părut 
'interesante'. 'Pentru că am văzut la ei o anumită dezinvoltură în a se exprima, a se 
manifesta, pentru că am văzut în piesele de teatru mesaje specifice venind din mediul 
penitenciar, mesaje prin care îşi exprimă regretul de a fi în penitenciar, îşi exprimă 
dorinţa, pregătirea pentru a se bucura pe deplin de viaţa în libertate', a apreciat ministrul. 
Toader a afirmat că a propus un proiect de lege prin care persoanele aflate în penitenciare 
şi care au diferite activităţi culturale să fie motivate pentru desfăşurarea acestora. 'Cred 
că anul trecut îmi spunea cineva din conducerea unui penitenciar faptul că deşi sunt 
activităţi lucrative, deşi unii pictează, sculptează etc. şi sunt doritori să cumpere lucrările 
lor, legea, nu ştiu când a fost abrogată, modificată, nu le mai permite. Am propus un 
proiect de lege de la minister astfel încât ei să fie şi motivaţi în activitatea pe care o 
desfăşoară. Am văzut sculpturi, am văzut picturi, realizate de ei. Sigur că ei se 
descătuşează, se valorifică prin arta grafică, prin arta sculpturii, prin teatru (...), au 
bucuria asta de a se pregăti pentru viaţa liberă de după sau din momentul ieşirii din 
penitenciar. Deci, da, sunt activităţi foarte bune, sunt activităţi necesare pentru ei', a 
afirmat ministrul justiţiei.  

 
 

de: Bogdan Cotigă 
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26. Radio România București fm  
din data de 21 Noiembrie 2018 
http://www.bucurestifm.ro/2018/11/21/incepe-festivalul-multiart-
pentru-detinuti/ 
 

 
 

Începe Festivalul MultiArt pentru Deţinuţi 

 
Spectacole de teatru realizate de persoane private de libertate din penitenciare 
din Bucureşti – Rahova, Jilava, Bacău, Craiova, Bistriţa si Codlea vor fi 
prezentate, miercuri şi joi, la Teatrul Nottara, în cadrul celei de-a zecea ediţii 
a Festivalului Multiart pentru deţinuţi „Dana Cenuşă – Descătuşare prin 
cultură”. 

În festival vor fi spectacolele: 

• „Director de penitenciar”, regia Ion Coşa, producţie a Penitenciarului 
Bacău; 
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• „DEMO – Hamlet” – adaptare după William Shakespeare, regia Radu 
Tudor, Călin Niculeasa şi Andrei Ştefănescu, producţie a Penitenciarului 
Craiova; 

• „Lumea lui Cehov”, regia Iulian Gliţă, producţie a Penitenciarului 
Bucureşti – Rahova; 

• „Ce mai faci?” – adaptare din ‘Orchestra Titanic’ de Hristo Boicev şi 
‘Iana’ de Marin Sorescu, regia Gabriel Costea, producţie a 
Penitenciarului Codlea; 

• „Curbă cu prioritate”, regia Camelia Toma, producţie a Penitenciarului 
Bistriţa; 

• „Umbre rătăcite”, regia Magdalena Frâncu, producţie a Penitenciarului 
Bucureşti – Jilava. 

Juriul de specialitate al festivalului va acorda premii pentru cel mai bun spectacol 
şi cea mai bună regie şi, în premieră la ediţia din acest an, vor fi premiaţi cel mai 
bun actor/ actriţă în rol principal şi cel mai bun actor/ actriţă în rol secundar. 

Festivalul se deschide cu vernisajul expoziţiei „Cu aparatul de fotografiat în 
penitenciare”a lui Ştefan Toth, preşedintele Asociaţiei „Euro Foto Art”, în 
prezenţa autorului. 

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

În ultima zi a evenimentului vor fi premiaţi şi câştigătorii locurilor I, II şi III la 
concursul naţional de poezii şi eseuri „Creaţie şi penitenţă”. 

Festivalul Multiart pentru deţinuţi „Dana Cenuşă – Descătuşare prin 
Cenuşă” este prezentat sub umbrela Festivalului „Fest(in) pe Bulevard”, care a 
avut loc, la Nottara, în perioada 12 – 21 octombrie. 

Prima ediţie a Festivalului Multiart pentru deţinuţi a avut loc în 2009. Până acum, 
au fost prezentate 64 de spectacole la care au participat 615 deţinuţi. 

Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara. 

 
de: Ștefania Grigore 
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27. AGERPRES 
din data de 23 Noiembrie 2018, ora 08:22 
https://www.agerpres.ro/cultura-media/2018/11/23/lumea-lui-cehov-
premiul-pentru-cel-mai-bun-spectacol-la-festivalul-multiart--215754 
 

 
 
“LUMEA LUI CEHOV” – PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN 

SPECTACOL LA FESTIVALUL MULTIART 
 
 
Spectacolul "Lumea lui Cehov", în regia lui Iulian Gliţă, o producţie a 
Penitenciarului Bucureşti - Rahova, a fost desemnat câştigătorul celei de a X-a 
ediţii a Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin 
cultură". 
 
"Premiul va merge către cei care au urcat pe scenă. Aşa cum am spus şi în 
deschiderea festivalului, eu sunt doar o călăuză pentru ei", a afirmat regizorul 
Iulian Gliţă, joi seara. 
 
Pentru rolurile din acelaşi spectacol au fost acordate premii şi pentru cel mai bun 
actor în rol principal - Daniel Tacu şi pentru cel mai bun actor în rol secundar - 
George Zamfir. 
 
La categoria cea mai bună regie, premiul a fost câştigat de Magdalena Frâncu 
pentru spectacolul "Umbre rătăcite", producţie a Penitenciarului Bucureşti - 
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Jilava. 
 
Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal i-a revenit Lenuţei Nuţa 
Chiriac pentru rolul "Actriţa" din spectacolul "Director de penitenciar", producţie 
a Penitenciarului Bacău. 
 
 
Juriul festivalului a decis şi acordarea unui premiu special care a revenit 
spectacolului "Curbă cu prioritate", regia Camelia Toma, producţie a 
Penitenciarului Bistriţa. 
 
"Pentru că a adus un suflu nou pe scena Festivalului MultiArt, ajuns la cea de a 
X-a ediţie, premiul special al juriului se acordă spectacolului 'Curbă cu prioritate', 
producţie a Penitenciarului din Bistriţa", a anunţat dramaturgul Mircea M. 
Ionescu, membru al juriului. 
 
În deschiderea ultimei zile a Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi au fost acordate 
şi premiile concursului naţional "Creaţie şi penitenţă". 
 
La secţiunea poezie au fost acordate doar premiile II şi III. Pulca Jolan, de la 
Penitenciarul Ploieşti - Târgşorul Nou, a câştigat locul al II-lea cu poezia 
"Coşmarul", iar Ginghină Ioan-Andrei de la Centrul Educativ Târgu Ocna a 
câştigat locul al III-lea cu poezia "Povestea mea". La secţiunea eseuri, locul I a 
fost câştigat de Mavrodin Dan de la Penitenciarul Bucureşti - Jilava cu lucrarea 
"Centenarul Marii Uniri", iar la secţiunea grafică a fost acordat doar locul al II-
lea, câştigător fiind desemnat Grigore Nicolae de la Penitenciarul Tulcea. 
 
Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt "Dana Cenuşă - Descătuşare prin 
cultură" s-a desfăşurat pe 21 şi 22 noiembrie la Teatrul Nottara şi a adus în faţa 
publicului şase spectacole realizate de persoane private de libertate din 
penitenciare din Bacău, Craiova, Bistriţa, Codlea şi Bucureşti - Rahova şi Jilava. 
Festivalul Multiart a fost prezentat sub "umbrela" "Fest(in) pe Bulevard", care a 
avut loc, la Nottara, în perioada 12 - 21 octombrie. 
 
Festivalul MultiArt este organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 
în parteneriat cu Teatrul Nottara. Prima ediţie a evenimentului a avut loc în 2009. 
AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: 
Ady Ivaşcu) 
 
 
 
 

de: Petronius Craiu 
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28. Robo Bacău  
din data de 23 Noiembrie 2018 
http://bacau.robo-stiri.ro/2018/11/23/lumea-lui-cehov-premiul-
pentru-cel-mai-bun-spectacol-la-festivalul-multiart/ 
 

 
 
“LUMEA LUI CEHOV” – PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN 

SPECTACOL LA FESTIVALUL MULTIART 
 
Spectacolul "Lumea lui Cehov", în regia lui Iulian Gliţă, o producţie a 
Penitenciarului Bucureşti - Rahova, a fost desemnat câştigătorul celei de a X-a 
ediţii a Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin 
cultură". 
 
"Premiul va merge către cei care au urcat pe scenă. Aşa cum am spus şi în 
deschiderea festivalului, eu sunt doar o călăuză pentru ei", a afirmat regizorul 
Iulian Gliţă, joi seara. 
 
Pentru rolurile din acelaşi spectacol au fost acordate premii şi pentru cel mai bun 
actor în rol principal - Daniel Tacu şi pentru cel mai bun actor în rol secundar - 
George Zamfir. 
 
La categoria cea mai bună regie, premiul a fost câştigat de Magdalena Frâncu 
pentru spectacolul "Umbre rătăcite", producţie a Penitenciarului Bucureşti - 
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Jilava. 
 
Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal i-a revenit Lenuţei Nuţa 
Chiriac pentru rolul "Actriţa" din spectacolul "Director de penitenciar", producţie 
a Penitenciarului Bacău. 
 
 
Juriul festivalului a decis şi acordarea unui premiu special care a revenit 
spectacolului "Curbă cu prioritate", regia Camelia Toma, producţie a 
Penitenciarului Bistriţa. 
 
"Pentru că a adus un suflu nou pe scena Festivalului MultiArt, ajuns la cea de a 
X-a ediţie, premiul special al juriului se acordă spectacolului 'Curbă cu prioritate', 
producţie a Penitenciarului din Bistriţa", a anunţat dramaturgul Mircea M. 
Ionescu, membru al juriului. 
 
În deschiderea ultimei zile a Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi au fost acordate 
şi premiile concursului naţional "Creaţie şi penitenţă". 
 
La secţiunea poezie au fost acordate doar premiile II şi III. Pulca Jolan, de la 
Penitenciarul Ploieşti - Târgşorul Nou, a câştigat locul al II-lea cu poezia 
"Coşmarul", iar Ginghină Ioan-Andrei de la Centrul Educativ Târgu Ocna a 
câştigat locul al III-lea cu poezia "Povestea mea". La secţiunea eseuri, locul I a 
fost câştigat de Mavrodin Dan de la Penitenciarul Bucureşti - Jilava cu lucrarea 
"Centenarul Marii Uniri", iar la secţiunea grafică a fost acordat doar locul al II-
lea, câştigător fiind desemnat Grigore Nicolae de la Penitenciarul Tulcea. 
 
Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt "Dana Cenuşă - Descătuşare prin 
cultură" s-a desfăşurat pe 21 şi 22 noiembrie la Teatrul Nottara şi a adus în faţa 
publicului şase spectacole realizate de persoane private de libertate din 
penitenciare din Bacău, Craiova, Bistriţa, Codlea şi Bucureşti - Rahova şi Jilava. 
Festivalul Multiart a fost prezentat sub "umbrela" "Fest(in) pe Bulevard", care a 
avut loc, la Nottara, în perioada 12 - 21 octombrie. 
 
Festivalul MultiArt este organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 
în parteneriat cu Teatrul Nottara. Prima ediţie a evenimentului a avut loc în 2009. 
AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: 
Ady Ivaşcu) 

 
 
 

Sursa: AGERPRES 
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29. Juridice 

din data de 26 Noiembrie 2018 
https://www.juridice.ro/616904/anp-festivalul-multiart-pentru-
detinuti-dana-cenusa-descatusarea-prin-cultura.html 
 

 
 

ANP. Festivalul Multiart pentru deţinuţi – Dana CENUŞĂ – 
Descătuşarea prin cultură 

 

Vineri, 23 noiembrie 2018, Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că 
”Festivalul Multiart pentru deţinuţi – Dana CENUŞĂ – Descătuşarea prin cultură” 
a reeditat, în aceeași lună a lui Brumar, întocmai tradiției de suflet, emoția 
constantă a terapiei prin artă și vocea neauzită a celor ce construiesc o lume a 
binelui chiar și in spatele gratiilor, acolo unde valențele răului i-au urnit, potrivit 
unui comunicat. 

Cei 66 de deținuți din penitenciarele: Bacău, Bistrița, București-Jilava, București-
Rahova, Codlea și Craiova au dat viață unor roluri atât de străine de cele ale 
cotidianului, încât publicul, atât de numeros, a primit în dar un spectacol 
neașteptat. 
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Premiul pentru spectacol – Lumea lui Cehov, regia Iulian Gliță, Penitenciarul 
București Rahova; 

 
Premiul pentru regie – Umbre rătăcite, regia Magdalena Frâncu, Penitenciarul 
București-Jilava; 

 
Premiul special al juriului – Curbă cu prioritate, regia Magdalena Toma, 
Penitenciarul Bistrița. 

 
Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal – deținut de la Penitenciarul 
București Rahova; 

 
Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar – deținut de la Penitenciarul 
București Rahova; 

 
Premiul pentru cea mai bună actriță – Penitenciarul Bacău. 

 
 

Sursa: juridice.ro 
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30. ANP  

din data de 26 Noiembrie 2018 
http://anp.gov.ro/blog/evenimente/final-de-festival/ 
 

 
 

Final de Festival! 

 

Festivalul Multiart pentru deţinuţi – Dana CENUŞĂ – Descătuşarea prin 
cultură a reeditat, în aceeași lună a lui Brumar, întocmai tradiției de suflet, emoția 
constantă a terapiei prin artă și vocea neauzită a celor ce construiesc o lume a 
binelui chiar și in spatele gratiilor, acolo unde valențele răului i-au urnit. 

 
Luni de muncă, repetiții constante, regăsiri ale sinelui și conturări ale unor abilități 
nedescoprite s-au oglindit, preț de câteva ore, pe o scenă a marilor nume, pe un 
tărâm al artei pure în care, poate că nici în vis nu s-ar fi gândit ei că vor ajunge, 
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dar… 
Au reușit! Cei 66 de deținuți din penitenciarele: Bacău, Bistrița, București-
Jilava, București-Rahova, Codlea și Craiova au dat viață unor roluri atât de 
străine de cele ale cotidianului, încât publicul, atât de numeros, a primit în dar un 
spectacol neașteptat. 
Calitatea, elementele de noutate și ingeniozitatea regăsite în cele 6 spectacole au 
pus în dificultate juriul de specialitate (Mircea M. Ionescu, Pompilius Onofrei, 
Petronius Craiu, Ioana Morar, Andreea Neagoe), însă, după îndelungate 
deliberări, premiile și-au identificat posesorii de drept: 

Premiul pentru spectacol – Lumea lui Cehov, regia Iulian Gliță, Penitenciarul 
București Rahova; 

Premiul pentru regie – Umbre rătăcite, regia Magdalena Frâncu, Penitenciarul 
București-Jilava; 

Premiul special al juriului – Curbă cu prioritate, regia Magdalena Toma, 
Penitenciarul Bistrița. 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal – deținut de la Penitenciarul 
București Rahova; 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar – deținut de la Penitenciarul 
București Rahova; 

Premiul pentru cea mai bună actriță – Penitenciarul Bacău. 

Și pentru că reușita este rezultatul efortului colectiv, Administrația Națională a 
Penitenciarelor mulțumește colectivului Teatrului C.I. Nottara, prin conducerea 
doamnei Marinela ȚEPUȘ, colaboratorilor: Ștefan Toth, Președinte Asociația 
„Euro Foto Art”; Valentin BOLAT, Radu TUDOR, Cătălin NICULEASA, Andrei 
ȘTEFĂNESCU, Iulian GLIȚĂ, Gabriel COSTEA, Camelia TOMA, Magdalena 
FRÂNCU – regizori; personalului de reinegrare socială din unitățile penitenciare 
implicate, dar și lor, actorilor! 

Vă așteptăm și anul viitor! Povestea noastră continuă! 
 

 
 

Sursa: anp.gov.ro 
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31. Pescurt.ro 
din data de 26 Noiembrie 2018 
http://pescurt.ro/stiri-internet/anp-festivalul-multiart-pentru-
detinuti-dana-cenusa-descatusarea-prin-cultura_26-11-
2018_13690709 
 

 
 
 

ANP. Festivalul Multiart pentru deţinuţi – Dana CENUŞĂ – 
Descătuşarea prin cultură 

 

Vineri, 23 noiembrie 2018, Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că 
”Festivalul Multiart pentru deţinuţi – Dana CENUŞĂ – Descătuşarea prin cultură” 
a reeditat, în aceeași lună a lui Brumar, întocmai tradiției de suflet, emoția 
constantă a terapiei prin artă și vocea neauzită a celor ce construiesc o lume a 
binelui chiar și in spatele gratiilor, acolo unde valențele răului i-au urnit, potrivit 
unui comunicat. 

Cei 66 de deținuți din penitenciarele: Bacău, Bistrița, București-Jilava, București-
Rahova, Codlea și Craiova au dat viață unor roluri atât de străine de cele ale 
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cotidianului, încât publicul, atât de numeros, a primit în dar un spectacol 
neașteptat. 

Premiul pentru spectacol – Lumea lui Cehov, regia Iulian Gliță, Penitenciarul 
București Rahova; 

 
Premiul pentru regie – Umbre rătăcite, regia Magdalena Frâncu, Penitenciarul 
București-Jilava; 

 
Premiul special al juriului – Curbă cu prioritate, regia Magdalena Toma, 
Penitenciarul Bistrița. 

 
Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal – deținut de la Penitenciarul 
București Rahova; 

 
Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar – deținut de la Penitenciarul 
București Rahova; 

 
Premiul pentru cea mai bună actriță – Penitenciarul Bacău. 

 
 

Sursa: juridice.ro 
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32. Ziar de Bistrița 
din data de 27 Noiembrie 2018 
https://www.ziardebistrita.ro/trupa-de-teatru-anonimus-a-
penitenciarului-bistrita-premiata-in-cadrul-festivalului-multiart-
pentru-detinuti/ 
 

 
 
Trupa de teatru ”Anonimus” a Penitenciarului Bistrița, premiată 

în cadrul Festivalului Multiart pentru Deținuți 

 

Penitenciarul Bistriţa a participat, la sfârşitul săptămânii trecute, la Festivalul 
Multiart pentru Deţinuţi “Dana Cenuşă – Descătuşare prin cultură” – ediţia a X-
a, ca secţiune distinctă în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe 
Bulevard, organizat de Teatrul Nottara din Bucureşti. 

Astfel, trupa de teatru “ANONIMUS”, formată din persoane private de libertate 
din Penitenciarul Bistriţa, a susţinut spectacolul “Curbă cu prioritate”, obţinând 
premiul special al juriului. 
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Trupa de teatru “ANONIMUS” a fost coordonată de Camelia Toma – preşedinte 
al Asociaţiei Argument. 

În cadrul celei de-a X-a ediție a Festivalului Multiart au fost prezentate spectacole 
de teatru realizate de persoane private de libertate din penitenciare din Bacău, 
Craiova, Bistriţa, Codlea şi Bucureşti – Rahova şi Jilava. Spectacolul “Lumea lui 
Cehov”, în regia lui Iulian Gliţă, o producţie a Penitenciarului Bucureşti – 
Rahova, a fost desemnat câştigătorul acestei ediții a festivalului. 

Prima ediţie a Festivalului Multiart pentru deţinuţi a avut loc în 2009. Până acum, 
au fost prezentate 64 de spectacole la care au participat 615 deţinuţi. 

Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara. 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor înscrie acest eveniment în seria 
acţiunilor de sensibilizare a societăţii cu privire la importanţa implicării în 
proiecte care vizează facilitarea reintegrării sociale a persoanelor după executarea 
pedepselor privative de libertate. 

FOTO/VIDEO: Facebook – Camelia Toma, Marian Cocolan 

 

 
de: Camelia Rebrisorean 
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33. Mesagerul de Bistrița-Năsăud 
din data de 27 Noiembrie 2018, ora 14:27 
http://www.mesagerul.ro/2018/11/27/descatu-are-prin-
cultura?quicktabs_1=1 
 

 
 
 

Descătușare prin cultură 
 
 
Penitenciarului Bistrița a participat, la sfârşitul săptămânii trecute, la Festivalul 
Multiart pentru Deţinuţi “Dana Cenușă - Descătușare prin cultură“ - ediţia a X-a, 
ca secțiune distinctă în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe 
Bulevard, organizat de Teatrul Nottara din București. 
 
 
Astfel, trupa de teatru "ANONIMUS", formată din persoane private de libertate 
din Penitenciarul Bistriţa, a susţinut spectacolul „Curbă cu prioritate”, obținând 
premiul special al juriului. 
 
 
Trupa de teatru "ANONIMUS" a fost coordonată de doamna Camelia Toma –  
președinte al Asociației Argument. Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
înscrie acest eveniment în seria acţiunilor de sensibilizare a societăţii cu privire la 
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importanţa implicării în proiecte care vizează facilitarea reintegrării sociale a 
persoanelor după executarea pedepselor privative de libertate. 

  

Comisar de penitenciare Cosmin PĂRĂUAN 
Purtător de cuvânt 
PENITENCIARUL BISTRIŢA 

 
 
 

Sursa: Mesagerul de Bistrița-Năsăud 
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34. Observatorul BN 
din data de 27 Noiembrie 2018, ora 14:27 
http://www.observatorbn.ro/2018/11/27/detinutii-de-la-penitenciarul-
bistrita-premiul-special-al-juriului-la-o-competitie-de-teatru/ 
 

 
 
Deținuții de la Penitenciarul Bistrița, premiul special al juriului la 

o competiție de teatru 
 

Penitenciarului Bistrița a participat, la sfârşitul săptămânii trecute, la Festivalul 

Multiart pentru Deţinuţi “Dana Cenușă – Descătușare prin cultură“ – ediţia a X-

a, ca secțiune distinctă în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard,organizat de Teatrul Nottara din București. 

Astfel, trupa de teatru „ANONIMUS“, formată din persoane private de libertate 

din Penitenciarul Bistriţa, a susţinut spectacolul „Curbă cu prioritate”, obținând 

premiul special al juriului. 

Trupa de teatru „ANONIMUS“ a fost coordonată de Camelia Toma –președinte 

al Asociației Argument. 
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Administraţia Naţională a Penitenciarelor înscrie acest eveniment în seria 

acţiunilor de sensibilizare a societăţii cu privire la importanţa implicării în 

proiecte care vizează facilitarea reintegrării sociale a persoanelor după executarea 

pedepselor privative de libertate. 

 
 
 
 

de: Veronica Petruț 
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35. Bistrița News 
din data de 27 Noiembrie 2018 
http://www.bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=14&article=2
3848 
 

 
 

"Dana Cenusa - Descatusare prin cultura". 
 

 

Penitenciarului Bistrita a participat, la sfarsitul saptamanii trecute, la Festivalul 
Multiart pentru Detinuti „Dana Cenusa – Descatusare prin cultura”  - editia a X-
a, ca sectiune distincta in cadrul Festivalului International de Teatru Fest(in) pe 
Bulevard, organizat de Teatrul Nottara din Bucuresti. Astfel, trupa de teatru 
„ANONIMUS”, formata din persoane private de libertate din Penitenciarul 
Bistrita, a sustinut spectacolul „Curba cu prioritate”, obtinand premiul special al 
juriului. 
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          Trupa de teatru „ANONIMUS” a fost coordonata de doamna Camelia Toma 
– presedinte al Asociatiei Argument. 

Administratia Nationala a Penitenciarelor inscrie acest eveniment in seria 
actiunilor de sensibilizare a societatii cu privire la importanta implicarii in 
proiecte care vizeaza facilitarea reintegrarii sociale a persoanelor dupa executarea 
pedepselor privative de libertate. 

  

Comisar de penitenciare Cosmin PARAUAN 

Purtator de cuvant PENITENCIARUL BISTRITA 

 
 
 

Sursa: bistritanews.ro 
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36. Scena 9 
din data de 06 Decembrie 2018 
https://www.scena9.ro/article/detinuti-teatru-cehov 
 

 
 

12 deținuți joacă Cehov 

66 de deținuți din șase penitenciare din România, condamnați, în total, la 423 de 
ani și șapte luni de privare de libertate, au urcat la final de noiembrie pe scena 
Teatrului Nottara din București. S-a întâmplat în cadrul Festivalului Multiart 
pentru deţinuţi „Dana Cenușă”, aflat la cea de-a zecea ediție. Printre ei au fost 
12 bărbați de la penitenciarul Rahova, majoritatea închiși pentru trafic de 
droguri, pe care i-am urmărit la repetiții și în timpul spectacolului. Aceștia au 
jucat în două piese de A. P. Cehov. 

Festivalul a fost inițiat de Dana Cenușă, ofițer de presă în administrația 
penitenciarelor timp de aproximativ 14 ani. Din 2015, când ea a murit, 
evenimentul îi poartă numele.  

„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 
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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”, spunea Dana Cenușă. 

Actul 1 - 12 deținuți repetă într-o sală din Penitenciarul Rahova. Spațiul e 
mare, la geamuri sunt gratii ovale, prin care se vede o bună parte din ce-i 
afară. Pare sala de repetiții a unui teatru, deși, de fapt, e încăperea unde se 
țin activitățile socio-educative din penitenciar. Deținuții sunt escortați din 
camerele în care își ispășesc pedepsele și timp de două ore joacă un alt rol. 

Cei mai mulți dintre ei au în jur de 30 de ani și sunt închiși pentru consum și trafic 
de droguri. Fac parte dintr-un program special pentru consumatori, finanțat cu 
fonduri norvegiene, așa că merg zilnic la grupuri de terapie, unde discută ore în 
șir. „Un fel de AA (Alcoolicii Anonimi)”, spune unul dintre ei râzând. Printre ei 
sunt și doi tunisieni înalți și bine făcuți, Wael și Hedi. Băieții au fost studenți la 
Facultatea de Educație Fizică și Sport din București, dar la un moment dat s-au 
apucat de vândut droguri. Mai e un tip care a terminat facultatea de jurnalism și 
își dorea să se facă reporter sportiv. Dar, ca și Wael și Hedi, a luat-o pe alt drum.  
 

 
 

E joi, 15 noiembrie, mai sunt șase zile până la festival. Cei 12 intră în șir 
indian. Unii au verighete, rozarii sau tatuaje. Doi se duc la calculator, 
sunt tehnicul, adică cei care vor pune muzica la spectacol. Opt se înghesuie pe o 
canapea, sunt public până la actul următor, doi vin pe scena improvizată în clubul 
penitenciarului, sunt actorii din prima parte. Anul acesta, vor juca două piese într-
un act ale lui Cehov - Cântecul lebedei, lamentația unui actor bătrân, și La drumul 
mare, despre legăturile care se nasc într-un bar în care alcoolul impune 
comportamentele, regizate de actorul Iulian Glița, cel care îi pregătește pe 
deținuții de la Rahova să urce pe scena de la Nottara. 

Iulian Glița: Începem cu o țigară.  

Fumează în fața afară, pe scări. În jur sunt spațiile de cazare, care aduc cu niște 
blocuri în miniatură, cu gratii la toate etajele, nu doar la parter, cum e afară. Unii 
beau cafea. Un tip are un croissant cu ciocolată, din care mănâncă  jumătate, apoi 
servește pe toată lumea cu jumătatea rămasă. 
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Un deţinut actor: Na, Iulică, când mergem? (la Nottara, la festival, n.r.) 
Iulian: În prima zi. Și pentru tine am pantaloni, o cămașă, o vestă frumoasă. 

Deținuții sting țigările, pauza se termină, se întorc în club. Intră în personaj. 

Iulian: Tu ești acolo, e lumina stinsă, crește muzica, fum. 
 
Actorul, antrenor de box înainte de închisoare, începe să spună textul, cu o voce 
gravă: Bună treabă, frumoasă păţanie, am adormit în cabină! 
 
Iulian: Mai cu energie, altfel se vede că e făcătură. Dacă e energie, nici nu 
contează că n-ai zis o replică, publicul nu știe textul. 
 
Actorul respiră adânc și continuă cu ce-și amintește din text: Spectacolul s-a 
terminat demult, toţi au plecat din teatru. 
 
Transpiră, se foiește de pe un picior pe altul: Am emoții de nu pot să stau în scaun. 
Să beau patru kilograme de apă, ce să fac? 
 
Un coleg care e cu textul în mână și îi mai suflă îl încurajează: Fără emoții! 
Un alt bărbat se uită la ceas: Eu trebuie să plec în vreo 20 de minute, mă duc la 
vizită, vine prietena mea. 
 
Iulian: Du-te! (către ceilalţi:) Creaţi-vă stări, mă, fiţi golani! 
 

 
 

Urmează o nouă pauză, în care câțiva dintre actorii de după gratii ne spun ce 
înseamnă pentru ei să joace teatru: 

Daniel, 41 de ani, 4 ani condamnare, a executat jumătate: Inițial am spus că nu e 
de mine, mi s-a părut că mă depășește. În libertate am fost la teatru, am văzut 
„Bărbații sunt de pe Marte și femeile de pe Venus” și „Dejun cu proști”. Când joc, 
simt o bucurie. Colegii de cameră... unii râd, eu mă apreciez pentru curaj, nu 
credeam că sunt în stare. Am zis că iau ce e mai bun de aici, din penitenciarul 
ăsta. 
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Wael, 27 de ani, 4 ani condamnare, a executat 1 an și 6 luni: De afară, mie îmi 
place teatrul, actoria, drama și am avut ocazia aici, în penitenciar, să am experiența 
asta. Pentru mine, teatrul și orice activitate mă ajută să învăț bine limba română 
și cred că mă ajută pentru reabilitare. Eu sunt închis și nu prea am contact cu 
lumea de afară. Am vizita online, cu familia din Tunisia. 

Mihai, 32 de ani, 2 ani și 2 luni condamnare, mai are 13 zile de executat:  Pot să 
spun că am învățat să îmi controlez emoțiile, să pot să râd, apoi să plâng, nu că aș 
fi bipolar (râde). Afară, mergeam la teatru. Cel mai la îndemână era La Scena, 
unde era și barul jos. Culmea, la Nottara n-am ajuns, nu a fost să fie, știi cum e. 
 

 
 

Timpul de trei ore pentru repetiție se termină și cei 12 trebuie să se întoarcă în 
camerele lor. Dau noroc cu Iulian și pleacă cu zâmbetul pe buze. Băi, așa fain mă 
simt aici, parcă pentru câteva ore uit că sunt la închisoare, se aude ca un ecou în 
urma lor. 

Actul 2: Într-o încăpere micuță dintr-un bar bucureștean, Iulian Ghiță, actor 
și regizor, cel care pregătește trupa de teatru a Penitenciarului București-
Rahova, vorbește despre cum a intrat în povestea asta cu teatru după gratii. 

Acum nouă ani, când am mers prima dată în clubul central al penitenciarului 
Rahova, o sală luminată de o lumină puternică, de parcă ar vrea să vadă prin tine, 
au venit 70 de deținuți. Am ținut un fel de prezentare a proiectului de teatru, care 
înseamnă două-trei luni de terapie prin teatru. Sunt doar o călăuză, am apărut în 
viața voastră printr-o întâmplare pentru voi și un scop pentru mine. Când vă veți 
găsi și voi scopul în viață, o să fiți fericiți, le-am spus. 

În pauza de țigară, cel care era mai șmecher, șeful grupului, a venit și m-a întrebat 
dacă mi-a fost frică. I-am mărturisit că am avut emoții și un pic de teamă. Mi-a 
spus că îi place de mine, că m-am ținut tare. Trecusem testul. Acum sunt voluntar. 
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Deținuții care vor să joace fac cerere ca să participe. Are loc o audiție, dar nu ca 
la teatru, zi o poezie. Le propun câteva exercițiii și aşa îmi dau seama de abilitățile 
lor - știu să citească un text la liber, au bucuria de a se juca? Când joci teatru în 
închisoare, ești răsplătit și de sistem. Pentru activitatea asta, ei primesc credite pe 
care le pot valorifica în pachete, vizite sau zile câștig, adică zile care le sunt 
scăzute din pedeapsă. 

În fiecare an, alți deținuți sunt actori pe scena de la Nottara, pentru a le oferi mai 
multora o șansă. Totuși, pentru dinamica și buna funcționare a trupei, unii deținuți 
joacă mai mulți ani la rând, până se liberează. Am jucat de toate, de la Shakespeare 
la Caragiale, la Cehov. Le aleg în funcție de echipa pe care o am în fiecare an.  

Cel mai minunat e după ce spectacolul a ieșit la rampă, în lumina reflectoarelor, 
când vedem bucuria oamenilor. Într-un an, ziua spectacolului a coincis cu ziua de 
naștere a unui deținut care a jucat și întreaga sală l-a aplaudat. E printre puținele 
momente în care deținuții simt că sunt tratați ca niște oameni.  
 

 
 

Eu nu merg la ei să îi întreb ce au făcut, de ce sunt acolo. Uneori, vin ei. E ca într-
o relație, omul se deschide treptat. Dacă păstrezi contactul ăsta sincer cu ei, te vor 
respecta și vor avea încredere în tine. Unul m-a sunat după liberare și m-a întrebat 
dacă poate să îl aducă pe fiul lui la cursurile mele de teatru pentru copii. 

Ce se întâmplă cu ei după? Dau costumele jos, se demachiază și se întorc în celulă. 
Iar când se liberează, din păcate mulți se întorc înapoi, devin recidiviști. Merg din 
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nou în mediul din care au ieșit, revin la vechile obiceiuri și atunci, vrând, 
nevrând… 

Actul 3 - Cei 66 de deținuți urcă pe scena de la Nottara. În partea dreaptă a 
scenei e un banner mare cu portretul unui bărbat pe fața căruia sunt pictate 
umbrele unor gratii. Pe un perete central sunt proiectate cuvintele Danei 
Cenușă, femeia care a inițiat festivalul: „Pentru ei, teatrul e o formă de 
libertate”. 

E miercuri după-masă și plouă, iar bulevardul Magheru din București e o coloană 
lungă de mașini. În fața teatrului Nottara, fumătorii se opresc la o țigară înainte să 
fie înghițiți de foaier. Pare o seară obișnuită la teatru, dar nu e. Câțiva bărbați de 
la Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) stau neclintiți, fără zâmbet, în 
fața ușii și prin diferite colțuri ale teatrului. În seara asta și în următoarea urcă pe 
scenă deținuți de la șase penitenciare din România: Bacău, Craiova, Rahova, 
Codlea, Bistrița și Jilava, în ordinea apariției.  

Spectatorii sunt obișnuiți ai teatrului, câțiva curioși și niște oficialități, dar și 
prieteni și rude ai celor de pe scenă. E și o familie din Republica Moldova, tată și 
fiică, care au venit să-și vadă ginerele/soțul, pe Sașa, închis la Rahova. Chiar 
înainte să intre prima trupă, soția l-a abordat la țigară pe Iulian, regizorul trupei 
din Rahova. L-a întrebat dacă nu i-ar putea arăta lui Sașa un videoclip cu copilul 
lor, pe care acesta încă nu-l văzuse.  

În scurt timp sala e plină, iar cine ajunge cu întârziere trebuie să stea pe margine, 
lângă angajații teatrului. 

„Actorii nu fac sala plină, și noi am făcut”, spune cu mândrie Sorin, un tip înalt, 
crescut în Pantelimon și închis la Rahova, care așteaptă în cabina actorilor. E 
singura emoție pe care își permite să o exprime. Poartă o haină neagră, cu glugă. 
Mai e cel puțin o oră până să intre pe scenă, dar cei 12 actori-deținuți de la Rahova 
sunt deja machiați și costumați. Spun că nu îi interesează dacă vor câștiga sau nu 
premiul pentru cel mai bun spectacol. Fac, totuși, o previziune: Viorel, cel care 
joacă rolul boierului dezamăgit în dragoste, va lua premiul pentru cel mai bun 
actor.  
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Printr-o boxă mică, de perete, îi ascultă pe colegii de la Penitenciarul Craiova, 
într-o adaptare după Hamlet. Înaintea lor, a fost trupa de la Bacău, într-un 
spectacol despre viața din penitenciar. 

În afară de teatru, pentru care au repetat zi de zi în ultimele două luni, unii dintre 
ei fac parte și dintr-un grup de dans. În felul ăsta obții credite la dosar și ieși mai 
repede condiționat, îmi explică ei. Creditele sunt și motivul pentru care, zic tot ei, 
ar fi mai puțină violență acum în penitenciare. Sari la bătaie, mai primești câteva 
luni. „90% vrem să ieșim cât mai repede.”  
 

 
 

Pe la șapte și jumătate, după ce primesc permisiunea să fumeze o țigară, iar 
regizorul Iulian Glița le urează „Forță, nu vă fie teamă”, actorii de la Rahova intră 
pe scenă. Joacă în Cântecul Lebedei și La drumul mare, două piese într-un act de 
Cehov. Prima e despre un actor bătrân care simte că s-a dedicat total scenei și în 
felul asta a uitat să trăiască, iar acum nu are la ce să se întoarcă, iar a doua e despre 
un boier pe care femeia iubită îl părăsește în noaptea nunții. Căzut în depresie, 
ajunge să își risipească averea pe alcool, într-o crâșmă prăpădită, alături de alți 
oameni pierduți și respinși de societate. 

„Parcă-i un popas de pușcăriași”, zice vagabondul Merik, interpretat de Sorin. 
Joacă toți cu naturalețe, și singurul semn că nu sunt actori profesioniști e că nu 
vorbesc foarte tare. 
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La aproape o oră și jumătate de la începerea evenimentului apare în sală ministrul 
de justiție, Tudorel Toader. Se naște un pic de rumoare și i se face loc pe rândurile 
din față. Între timp sala s-a mai golit și au rămas mai mult prietenii și rudele 
actorilor.  
 
Când Sașa, tânărul din Moldova, intră pe scenă, soția lui se ridică de pe scaun și 
se duce în față să îl filmeze. Bărbatul joacă în piesa Cântecul Lebedei rolul 
sufleorului Nikita, care ascultă răbdător lamentările unui actor bătrân. 

 

 

 
La finalul piesei, se ridică și socrul lui Sașa. Bărbatul, care a stat până atunci 
încordat, cu jacheta pe el și cu fularul la gât, se apropie de scenă și îi face cu mâna 
emoționat ginerelui. Din direcția cealaltă, Sașa vine și el cât mai aproape de 
marginea scenei. Le zâmbește și le face cu mâna, apoi îi spune soției că o sună 
mâine la nouă. Tatăl și fiica fug apoi spre autogară, căci trebuie să prindă 
autocarul spre casă.  
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Spectatorii se îndreaptă spre ieșire, Tudorel Toader vorbește despre abuzurile 
sistemului de justiție cu un domn din public de vreo 80 de ani. „Îl iubește mult, 
nu mai poate după el”, îmi spune soția bătrânului. 

În timpul ăsta, actorii se duc la mașina cu care se vor întoarce la Rahova. Acum 
că e totul gata, se pot relaxa. Sar în dubă, se îmbrățișează și strigă: campioooniiiiii! 

 

 
 
*** 

Viorel Popa, cel care joacă rolul boierului dezamăgit în dragoste, a luat premiul 
pentru cel mai bun actor în rol secundar, așa cum au ghicit colegii lui de trupă. 
 
Alte premii:   
Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal – Daniel Tacu, de la 
Penitenciarul București Rahova, cel care a jucat rolul actorului deziluzionat. 
Premiul pentru cel mai bun spectacol – Lumea lui Cehov, regia Iulian Glița, 
Penitenciarul București Rahova 
Premiul pentru regie – Umbre rătăcite, regia Magdalena Frâncu, Penitenciarul 
București-Jilava 
Premiul special al juriului – Curbă cu prioritate, regia Magdalena Toma, 
Penitenciarul Bistrița 
Premiul pentru cea mai bună actriță – Penitenciarul Bacău 

de: Andrada Lăutaru 

 
 


