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1. Observator BN 
din data de 05 Noiembrie 2019 

https://www.observatorbn.ro/2019/11/05/spectacol-de-teatru-
oferit-de-persoanele-private-de-libertate-pe-scena-sinagogii-din-
bistrita/ 
 

 
 

Spectacol de teatru oferit de persoanele private de libertate pe 
scena Sinagogii din Bistriţa 

 
Piesa a fost selectată pentru a fi prezentată la Festivalul de teatru pentru deținuți 
“MultiArt”, ediția XI, ce va avea loc la Teatrul Nottara din București în 
perioada 20-21.11.2019. 
 
Activitatea urmăreşte valorizarea prin artă a potenţialului creator al persoanelor 
din detenţie, iar scena şi rolurile interpretate vor oferi cadrul oportun de 
transfigurare, de exprimare liberă şi “evadare” temporară din condiţia de persoană 
privată de libertate. 
 

 
 

de: Augustin Danci 
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2. Bistrițeanul 
din data de 05 Noiembrie 2019 
https://www.bistriteanul.ro/azi-la-bistrita-spectacol-de-teatru-cu-cei-
mai-talentati-detinuti-din-penitenciarul-bistrita/ 
 

 
 

AZI, la Bistriţa, spectacol de teatru cu cei mai talentaţi deţinuţi 
din Penitenciarul Bistriţa 

 
 
Ei vor susţine spectacolul „Scrisori refulante” – o piesă selectată pentru a fi 
prezentată la Festivalul de teatru pentru deținuți „MultiArt”, ediția XI. 
 

 
 
 

de: Ioana Bradea 
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3. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România 
din data de 09 Noiembrie 2019 
https://uzp.org.ro/24192/conferinta-de-presa-festivalului-multiart-
pentru-detinuti-dana-cenusa-descatusare-prin-cultura/ 
 
 

 
 
Conferință de presă Festivalului Multiart pentru deţinuţi „Dana 

Cenuşă- Descătuşare prin cultură” 
 
 
Teatrul Nottara și Administraţia Naţională a Penitenciarelor au plăcerea să vă 
invite, marți, 12 noiembrie 2019, de la ora 12:00, la conferința de presă care 
anunță cea de-a 11-a ediție a Festivalului Multiart pentru deţinuţi „Dana Cenuşă 
– Descătuşare prin cultură” (desfășurat în perioada 20-21 noiembrie, la Teatrul 
Nottara). 

Întâlnirea cu reprezentanții mass-media va avea loc la Cafeneaua CafeNott, aflată 
în incinta Teatrului Nottara. 

 
 
 
 

Sursa: uzp.org.ro 
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4. Leviathan 
din data de 11 Noiembrie 2019 

https://leviathan.ro/stiri-festivalul-multiart-pentru-detinuti-12-
noiembrie-2019-bucuresti/ 
 

 
 

Știri: Festivalul Multiart pentru deţinuţi (12 noiembrie 2019, 
București) 

 
 

Teatrul ”Nottara” din București și Administraţia Naţională a Penitenciarelor vă 
invită marți, 12 noiembrie 2019, de la ora 12.00, la conferința de presă care anunță 
cea de-a 11-a ediție a Festivalului Multiart pentru deţinuţi ”Dana Cenuşă – 
Descătuşare prin cultură” (desfășurat în perioada 20 – 21 noiembrie, la Teatrul 
”Nottara”). 

Întâlnirea cu reprezentanții mass-media va avea loc la Cafeneaua CafeNott, aflată 
în incinta Teatrului ”Nottara”. 

 
 

Sursa: leviathan.ro 
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5. Agenția de presă RADOR 
din data de 12 Noiembrie 2019 
http://www.rador.ro/2019/11/12/calendarul-evenimentelor-12-
noiembrie-selectiuni-4/ 
 

 
 

Calendarul evenimentelor, 12 noiembrie – selecţiuni 
 
– Social 

* Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Teatrul Nottara organizează 
conferința de presă care anunță cea de-a 11-a ediție a Festivalului Multiart pentru 
deţinuţi „Dana Cenuşă – Descătuşare prin cultură”, desfășurată în perioada 20-21 
noiembrie, la Teatrul Nottara – ora 12:00, la Cafeneaua CafeNott, aflată în incinta 
Teatrului Nottara 

de: V. Brădățeanu 
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6. Privesc.eu 
din data de 12 Noiembrie 2019 

https://www.privesc.eu/Arhiva/89191/Conferinta-de-presa-
organizata-de-Administratia-Nationala-a-Penitenciarelor-si-
Teatrul-Nottara-privind-cea-de-a-11-a-editie-a-Festivalului-
Multiart-pe 
 

 
 

Conferință de presă organizată de Administrația Națională a Penitenciarelor și 
Teatrul Nottara privind cea de-a 11-a ediție a Festivalului Multiart pentru deținuți 
„Dana Cenușă – Descătușare prin cultură”, desfășurată în perioada 20-21 
noiembrie 

 
 
 

Sursa: privesc.eu 
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7. Știripesurse.ro 
din data de 12 Noiembrie 2019, ora 14:45 

https://www.stiripesurse.ro/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-
multiart-pe-scena-teatrului-nottara-pe-20-si-21-
noiembrie_1401608.html 
 

 
 
Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt, pe scena Teatrului 

Nottara, pe 20 și 21 noiembrie 
 
 
Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt va aduce pe scena Teatrului Nottara 
din Capitală patru spectacole - pe 20 şi 21 noiembrie -, realizate de persoane 
private de libertate de la penitenciare din Bistriţa, Codlea şi Bucureşti - Rahova şi 
Jilava, scrie Agerpres. 
 
La cea de a XI-a ediţie a festivalului, ce poartă numele ''Dana Cenuşă - 
Descătuşare prin Cultură'', spectacolele selectate vor fi prezentate de 48 de 
deţinuţi, din patru penitenciare, care au condamnări privative de libertate ce 
însumează 298 de ani, 6 luni şi 123 de zile.  
 
"La ediţia din acest an sunt patru piese de teatru. Pregătirea pieselor pentru a 
ajunge la nivelul sau la calitatea artistică necesară pentru reprezentarea pe scena 
unui teatru de calibrul Teatrului Nottara cere timp, cere efort susţinut şi cere, de 
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asemenea, aport din partea unor specialişti din această lume a teatrului, a artei", a 
declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Ioana Mihaela Morar, director general 
adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  
 
Ea a precizat că pentru ediţia din acest an a festivalului s-au înscris şapte unităţi, 
în preselecţia pentru etapa finală fiind selectate doar patru.  
 
În festival vor fi prezentate spectacolele "Reversul magic al libertăţii", pe baza 
textelor scrise de deţinuţi, în regia Mihaelei Săsărman, producţie a Penitenciarului 
Bucureşti - Jilava, "Făgăduiala", adaptare după Friedrich Durrenmatt, regia 
Gabriel Costea, producţie a Penitenciarului Codlea, "Şase personaje în căutarea 
unui autor", adaptare după Luigi Pirandello, regia Iulian Gliţă, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti - Rahova, şi "Scrisori refulante", texte adaptate de 
Adriana-Dora Puiu, în regia Andreei Boboş şi a Adrianei-Dora Puiu, o producţie 
a Penitenciarului Bistriţa. 
 
În premieră în cadrul festivalului, în prima zi va fi prezentat, în afara concursului, 
spectacolul "Magic Show" realizat de trupa M.A.G. de la Penitenciarul Bucureşti 
- Jilava, în colaborare cu prof. dr. Andrei Teaşcă - Magic Art Therapy.  
 
Juriul de specialitate al ediţiei, compus din criticul de teatru Andreia Bârsan, 
dramaturgul Mircea M. Ionescu şi ofiţerul specialist din cadrul Direcţiei 
Reintegrare Socială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Andreea 
Mihaela Neagoe, va acorda premii pentru Cel mai bun spectacol, Cea mai bună 
regie, Cel mai bun actor în rol principal şi Cel mai bun actor în rol secundar.  
 
Tot în prima zi a festivalului, în foaierul teatrului, va avea loc vernisajul expoziţiei 
"Cu aparatul de fotografiat în penitenciare", realizată în colaborare cu Asociaţia 
"Euro Foto Art", în care sunt prezentate imagini de la activităţile desfăşurate în 
penitenciarele Bucureşti - Jilava şi Bucureşti - Rahova.  
 
Intrarea la spectacolele din festival este liberă, în limita locurilor disponibile.  
 
Festivalul MultiArt pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin Cultură" este 
prezentat sub umbrela Festivalului "Fest(in) pe Bulevard", care a avut loc, la 
Nottara, în perioada 11 - 20 octombrie.  
 
Directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a spus că îşi doreşte ca acest gen de 
festival să "crească pui" şi să ajungă să poată fi văzut şi realizat şi în alte locuri.  
 
Dramaturgul Mircea M. Ionescu, preşedintele juriului de specialitate al 
festivalului, a mărturisit că experienţa de jurat de la ediţiile anterioare l-a inspirat 
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să scrie o piesă pentru tineret - "Adolescentul din duba cu sentimente de unică 
folosinţă" -, despre un tânăr care a fost condamnat pe nedrept.  

 
Prima ediţie a Festivalului MultiArt pentru deţinuţi a avut loc în anul 2009. Până 
acum au fost prezentate 69 de spectacole la care au participat 681 de deţinuţi.  
 
Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara. 

 
 

de: Roxana Ghiorghian 
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8. Radio România București  fm 
din data de 12 Noiembrie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/11/12/detinutii-actori-pentru-o-zi/ 
 

 
 

Deținuții – actori pentru o zi 

 
Sursa foto: Teatrul Nottara 

Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt ”Dana Cenuşă – Descătuşare prin 
Cultură” a ajuns la cea de a XI-a ediție, și este, în continuare, singurul de acest 
gen, din Europa. 

Evenimentul este organizat, în fiecare toamnă, de Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor din România și poartă, simbolic, numele celei care a fost 
iniţiatoarea şi sufletul acestei manifestări. 
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De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost susţinute 
69 de spectacole, la care au participat peste 600 deţinuţi. Din 2015, este secţiune 
distinctă în cadrul festivalului organizat de acest teatru, Fest(in) pe Bulevard. 

Unităţile penitenciare interesate dezvoltă, în fiecare an, colaborări cu regizori, 
actori sau alţi reprezentanţi din lumea artistică şi pregătesc spectacole pe care le 
prezintă pe plan local. Cele mai bune producții sunt selectate pentru festival. 

Pentru această ediție s-au înscris în preselecție şapte unităţi, dar doar patru trupe 
au intrat în etapa finală, a precizat Ioana Mihaela Morar, director general adjunct 
al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în conferinţa de presă  găzduită, 
astăzi, de Teatrul Nottara. 

Pe 20 şi 21 noiembrie, vor fi prezentate spectacole realizate cu persoane private 
de libertate din penitenciare din Bistriţa, Codlea şi Bucureşti – Rahova şi Jilava. 

În premieră, va fi prezentat un spectacol realizat pe baza textelor scrise chiar de 
deţinuţi, „Reversul magic al libertăţii”, în regia Mihaelei Săsărman, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti-Jilava. Vor fi și două montări pornind de la piese de 
teatru: „Făgăduiala”, adaptare după Friedrich Durrenmatt, regia Gabriel Costea, 
producţie a Penitenciarului Codlea, și  „Şase personaje în căutarea unui autor”, 
adaptare după Luigi Pirandello, regia Iulian Gliţă, producţie a Penitenciarului 
Bucureşti-Rahova, dar şi o reprezentație cu titlul „Scrisori refulante”, texte 
adaptate de Adriana-Dora Puiu, cea care semnează și regia alături de Andreea 
Boboş,  o producţie a Penitenciarului Bistriţa. 

Tot în premieră în cadrul festivalului, în prima zi, va fi prezentat, în afara 
concursului, spectacolul de magie „Magic Show” realizat de trupa M.A.G. de la 
Penitenciarul Bucureşti-Jilava, în colaborare cu prof. dr. Andrei Teaşcă – Magic 
Art Therapy. 

Juriul va acorda premii pentru cel mai bun spectacol, cea mai bună regie, cel mai 
bun actor în rol principal şi cel mai bun actor în rol secundar. 

Tot în prima zi a festivalului, în foaierul teatrului, va avea loc vernisajul expoziţiei 
„Cu aparatul de fotografiat în penitenciare”, realizată în colaborare cu Asociaţia 
„Euro Foto Art”. în care sunt prezentate imagini de la activităţile desfăşurate în 
penitenciarele Bucureşti Jilava şi Bucureşti Rahova. 
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Intrarea la spectacolele festivalului este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Detalii despre festival ne sunt oferite de Marinela Țepuș, directorul Teatrului 
Nottara. 

de: Andreia Bârsan 
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9. AGERPRES 
din data de 12 Noiembrie 2019, ora 14:40 

https://www.agerpres.ro/cultura-media/2019/11/12/festivalul-de-
teatru-pentru-detinuti-multiart-patru-spectacole-pe-20-si-21-
noiembrie--401701 
 

 
 
Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt: Patru spectacole - 

pe 20 şi 21 noiembrie 
 

Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt va aduce pe scena Teatrului Nottara 
din Capitală patru spectacole - pe 20 şi 21 noiembrie -, realizate de persoane 
private de libertate de la penitenciare din Bistriţa, Codlea şi Bucureşti - Rahova şi 
Jilava. 
 
La cea de a XI-a ediţie a festivalului, ce poartă numele ''Dana Cenuşă - 
Descătuşare prin Cultură'', spectacolele selectate vor fi prezentate de 48 de 
deţinuţi, din patru penitenciare, care au condamnări privative de libertate ce 
însumează 298 de ani, 6 luni şi 123 de zile. 
 
"La ediţia din acest an sunt patru piese de teatru. Pregătirea pieselor pentru a 
ajunge la nivelul sau la calitatea artistică necesară pentru reprezentarea pe scena 
unui teatru de calibrul Teatrului Nottara cere timp, cere efort susţinut şi cere, de 
asemenea, aport din partea unor specialişti din această lume a teatrului, a artei", a 
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declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Ioana Mihaela Morar, director general 
adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 
 
Ea a precizat că pentru ediţia din acest an a festivalului s-au înscris şapte unităţi, 
în preselecţia pentru etapa finală fiind selectate doar patru. 
 
În festival vor fi prezentate spectacolele "Reversul magic al libertăţii", pe baza 
textelor scrise de deţinuţi, în regia Mihaelei Săsărman, producţie a Penitenciarului 
Bucureşti - Jilava, "Făgăduiala", adaptare după Friedrich Durrenmatt, regia 
Gabriel Costea, producţie a Penitenciarului Codlea, "Şase personaje în căutarea 
unui autor", adaptare după Luigi Pirandello, regia Iulian Gliţă, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti - Rahova, şi "Scrisori refulante", texte adaptate de 
Adriana-Dora Puiu, în regia Andreei Boboş şi a Adrianei-Dora Puiu, o producţie 
a Penitenciarului Bistriţa. 
 
În premieră în cadrul festivalului, în prima zi va fi prezentat, în afara concursului, 
spectacolul "Magic Show" realizat de trupa M.A.G. de la Penitenciarul Bucureşti 
- Jilava, în colaborare cu prof. dr. Andrei Teaşcă - Magic Art Therapy. 
 
Juriul de specialitate al ediţiei, compus din criticul de teatru Andreia Bârsan, 
dramaturgul Mircea M. Ionescu şi ofiţerul specialist din cadrul Direcţiei 
Reintegrare Socială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Andreea 
Mihaela Neagoe, va acorda premii pentru Cel mai bun spectacol, Cea mai bună 
regie, Cel mai bun actor în rol principal şi Cel mai bun actor în rol secundar. 
 
Tot în prima zi a festivalului, în foaierul teatrului, va avea loc vernisajul expoziţiei 
"Cu aparatul de fotografiat în penitenciare", realizată în colaborare cu Asociaţia 
"Euro Foto Art", în care sunt prezentate imagini de la activităţile desfăşurate în 
penitenciarele Bucureşti - Jilava şi Bucureşti - Rahova. 
 
Intrarea la spectacolele din festival este liberă, în limita locurilor disponibile. 
 
Festivalul MultiArt pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin Cultură" este 
prezentat sub umbrela Festivalului "Fest(in) pe Bulevard", care a avut loc, la 
Nottara, în perioada 11 - 20 octombrie. 
 
Directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a spus că îşi doreşte ca acest gen de 
festival să "crească pui" şi să ajungă să poată fi văzut şi realizat şi în alte locuri. 
 
Dramaturgul Mircea M. Ionescu, preşedintele juriului de specialitate al 
festivalului, a mărturisit că experienţa de jurat de la ediţiile anterioare l-a inspirat 
să scrie o piesă pentru tineret - "Adolescentul din duba cu sentimente de unică 
folosinţă" -, despre un tânăr care a fost condamnat pe nedrept. 
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Prima ediţie a Festivalului MultiArt pentru deţinuţi a avut loc în anul 2009. Până 
acum au fost prezentate 69 de spectacole la care au participat 681 de deţinuţi. 
 
Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara.  
 
 

 
 

Sursa: AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor 
online: Anda Badea) 
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10. Monitorul de Vrancea 
din data de 13 Noiembrie 2019 
https://monitoruldevrancea.ro/2019/11/13/festivalul-de-teatru-pentru-
detinuti-multiart/ 
 

 
 

Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt 

 
 

Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt va aduce pe scena Teatrului Nottara 
din Capitală patru spectacole – pe 20 şi 21 noiembrie -, realizate de persoane 
private de libertate de la penitenciare din Bistriţa, Codlea şi Bucureşti – Rahova 
şi Jilava. 

La cea de a XI-a ediţie a festivalului, ce poartă numele ”Dana Cenuşă – 
Descătuşare prin Cultură”, spectacolele selectate vor fi prezentate de 48 de 
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deţinuţi, din patru penitenciare, care au condamnări privative de libertate ce 
însumează 298 de ani, 6 luni şi 123 de zile. 

În festival vor fi prezentate spectacolele „Reversul magic al libertăţii”, pe baza 
textelor scrise de deţinuţi, în regia Mihaelei Săsărman, producţie a Penitenciarului 
Bucureşti – Jilava, „Făgăduiala”, adaptare după Friedrich Durrenmatt, regia 
Gabriel Costea, producţie a Penitenciarului Codlea, „Şase personaje în căutarea 
unui autor”, adaptare după Luigi Pirandello, regia Iulian Gliţă, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti – Rahova, şi „Scrisori refulante”, texte adaptate de 
Adriana-Dora Puiu, în regia Andreei Boboş şi a Adrianei-Dora Puiu, o producţie 
a Penitenciarului Bistriţa. 

 
Sursa: agerpres.ro 
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11. Ziare.com 
din data de 13 Noiembrie 2019 
http://www.ziare.com/focsani/stiri-actualitate/festivalul-de-teatru-
pentru-detinuti-multiart-7874696 
 

 
 
 

Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt 

 
 

Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt va aduce pe scena Teatrului Nottara 
din Capitală patru spectacole – pe 20 şi 21 noiembrie -, realizate de persoane 
private de libertate de la penitenciare din Bistriţa, Codlea şi Bucureşti – Rahova 
şi Jilava. 
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La cea de a XI-a ediţie a festivalului, ce poartă numele ”Dana Cenuşă – 
Descătuşare prin Cultură”, spectacolele selectate vor fi prezentate de 48 de 
deţinuţi, din patru penitenciare, care au condamnări privative de libertate ce 
însumează 298 de ani, 6 luni şi 123 de zile. 

În festival vor fi prezentate spectacolele „Reversul magic al libertăţii”, pe baza 
textelor scrise de deţinuţi, în regia Mihaelei Săsărman, producţie a Penitenciarului 
Bucureşti – Jilava, „Făgăduiala”, adaptare după Friedrich Durrenmatt, regia 
Gabriel Costea, producţie a Penitenciarului Codlea, „Şase personaje în căutarea 
unui autor”, adaptare după Luigi Pirandello, regia Iulian Gliţă, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti – Rahova, şi „Scrisori refulante”, texte adaptate de 
Adriana-Dora Puiu, în regia Andreei Boboş şi a Adrianei-Dora Puiu, o producţie 
a Penitenciarului Bistriţa. 

Sursa: monitoruldevrancea.ro 
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12. ZiareLive.ro 
din data de 12 Noiembrie 2019 

https://www.ziarelive.ro/stiri/festivalul-de-teatru-pentru-detinuti-
multiart-patru-spectacole-pe-20-si-21-noiembrie.html 
 

 
 
Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt: Patru spectacole - 

pe 20 şi 21 noiembrie 
 

Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt va aduce pe scena Teatrului Nottara 
din Capitală patru spectacole – pe 20 şi 21 noiembrie -, realizate de persoane 
private de libertate de la penitenciare din Bistriţa, Codlea şi Bucureşti – Rahova 
şi Jilava. 

La cea de a XI-a ediţie a festivalului, ce poartă numele ”Dana Cenuşă – 
Descătuşare prin Cultură”, spectacolele selectate vor fi prezentate de 48 de 
deţinuţi, din patru penitenciare, care au condamnări privative de libertate ce 
însumează 298 de ani, 6 luni şi 123 de zile. 

În festival vor fi prezentate spectacolele „Reversul magic al libertăţii”, pe baza 
textelor scrise de deţinuţi, în regia Mihaelei Săsărman, producţie a Penitenciarului 
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Bucureşti – Jilava, „Făgăduiala”, adaptare după Friedrich Durrenmatt, regia 
Gabriel Costea, producţie a Penitenciarului Codlea, „Şase personaje în căutarea 
unui autor”, adaptare după Luigi Pirandello, regia Iulian Gliţă, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti – Rahova, şi „Scrisori refulante”, texte adaptate de 
Adriana-Dora Puiu, în regia Andreei Boboş şi a Adrianei-Dora Puiu, o producţie 
a Penitenciarului Bistriţa. 

 
Sursa: agerpres.ro 
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13. Administrația Națională a Penitenciarelor 
din data de 13 Noiembrie 2019 
http://anp.gov.ro/blog/noutati/conferinta-de-presa-care-a-anuntat-cea-
de-a-11-a-editie-a-festivalului-multiart/ 
 

 
 

Conferința de presă care a anunțat cea de-a 11-
a ediție a Festivalului Multiart 

 

Într-o frumoasă zi de toamnă târzie, în incinta Cafenelei CafeNott, la Teatrul 
Nottara, pentru a unsprezecea oară, a răsunat vestea unui festival aparte, festivalul 
teatrului interpretat de deținuți. 

Directorul general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna 
Ioana Mihaela MORAR, directorul Teatrului Nottara, doamna Marinela Țepuș, și 
dramaturgul Mircea M. IONESCU au anunțat o nouă ediție a Festivalului Multiart 
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pentru Deținuți „Dana Cenușă – Descătușare prin cultură”, eveniment ce va avea 
loc pe parcursul a două zile, 20 și 21 noiembrie, pe consacrata scenă a Teatrului 
Nottara. 

În cadrul conferinței de presă, au fost furnizate informații despre spectacolele 
pregătite și programul aferent și a fost subliniat, totodată, impactul teatrului, privit 
ca artă și terapie, asupra persoanelor aflate în executarea unei pedepse privative 
de libertate. 

Va urma… 

 

 
 

 
 
 
 

Sursa: anp.gov.ro 
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14. AGERPRES 
din data de 18 Noiembrie 2019, ora 13:59 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/11/18/comunicat-de-presa-
administratia-nationala-a-penitenciarelor--404830 
 

 
 
 

Comunicat de presă - Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 

Festivalul Multiart pentru Deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură", 
ediţia a XI-a, 2019 

 
Un nou an, o nouă piesă, aceeaşi scenă! 
 
Ştim că povestea deţinuţilor actori vă este cunoscută, căci ea se tot vesteşte, an de 
an, iar astăzi, pentru a 11-a oară. 
 
Celor ce nu o cunosc sau vor să o retrăiască, le adresăm invitaţia de a ni se alătura, 
miercuri şi joi, 20 şi 21 noiembrie 2019, începând cu ora 17:30, la Teatrul Nottara. 
 
Graţie colaborării dintre Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Teatrul 
Nottara, Festivalul Multiart pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin 
cultură" promovează piese de teatru consacrate sau special concepute pentru 
deţinuţii care, cu sprijinul colaboratorilor din comunitate şi a personalului de 
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reintegrare socială, îşi descoperă potenţialul artistic sau aleg să se exprime prin 
teatru. 
 
Anul acesta, 48 de deţinuţi, din penitenciarele Bistriţa, Codlea, Bucureşti-Jilava 
şi Bucureşti-Rahova, vor interpreta, în cele două zile de Festival, următoarele 
piese: 
 
20.11.2019 - ora 17:30 
 
- Reversul magic al libertăţii (pe baza textelor scrise de deţinuţi) - Penitenciarul 
Bucureşti-Jilava; 
 
- Făgăduiala (adaptare după Friedrich Durrenmatt) - Penitenciarul Codlea; 
 
21.11.2019 - ora 17:30 
 
- Şase personaje în căutarea unui autor (adaptare după Luigi Pirandello) - 
Penitenciarul Bucureşti-Rahova; 
 
- Scrisori refulante (texte adaptate de Puiu Adriana-Dora) - Penitenciarul Bistriţa. 
 
Şi, pentru că fiecare ediţie aduce un element inovator, de data aceasta teatrul va fi 
presărat cu elemente de magie, în cadrul unui spectacol susţinut de trupa M.A.G. 
a Penitenciarului Bucureşti-Jilava, la finalul primei zile de Festival. 
 
 
Vernisajul expoziţiei "Cu aparatul de fotografiat prin penitenciare", periplul care 
surprinde, prin imagini, lumea penitenciarelor, va completa atmosfera particulară 
a Festivalului devenit tradiţie. 
 
Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile! 

 
 

Sursa: anp.gov.ro 
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15. Leviathan 
din data de 19 Noiembrie 2019 
https://leviathan.ro/stiri-festivalul-multiart-pentru-detinuti-dana-
cenusa-descatusare-prin-cultura-editia-a-xi-a-20-21-noiembrie-2019/ 
 

 
 

Știri: Festivalul Multiart pentru Deținuți ”Dana Cenușă – 
Descătușare prin cultură”, ediția a XI-a (20 – 21 noiembrie 2019) 

 
Un nou an, o nouă piesă, aceeași scenă! 

Știm că povestea deținuților actori vă este cunoscută, căci ea se tot vestește, an de 
an, iar astăzi, pentru a 11-a oară. 

Celor ce nu o cunosc sau vor să o retrăiască, le adresăm invitația de a ni se 
alătura, miercuri și joi, 20 și 21 noiembrie 2019, începând cu ora 17.30, 
la Teatrul ”Nottara” din București. 

Grație colaborării dintre Administrația Națională a Penitenciarelor și Teatrul 
”Nottara”, Festivalul Multiart pentru deținuți ”Dana Cenușă – Descătușare 
prin cultură”promovează piese de teatru consacrate sau special concepute pentru 
deținuții care, cu sprijinul colaboratorilor din comunitate și a personalului de 
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reintegrare socială, își descoperă potențialul artistic sau aleg să se exprime prin 
teatru. 

Anul acesta, 48 de deținuți, din penitenciarele Bistrița, Codlea, București- 
Jilava și București-Rahova, vor interpreta, în cele două zile de Festival, 
următoarele piese: 

20.11.2019, ora 17.30: 

Reversul magic al libertății (pe baza textelor scrise de deținuți) – Penitenciarul 
București-Jilava 

Făgăduiala (adaptare după Friedrich Dürrenmatt) – Penitenciarul Codlea 

21.11.2019, ora 17.30: 

Șase personaje în căutarea unui autor (adaptare după Luigi Pirandello) – 
Penitenciarul București-Rahova 

Scrisori refulante (texte adaptate de Puiu Adriana-Dora) – Penitenciarul Bistrița. 

Și, pentru că fiecare ediție aduce un element inovator, de data aceasta teatrul va fi 
presărat cu elemente de magie, în cadrul unui spectacol susținut de trupa M.A.G. 
a Penitenciarului București-Jilava, la finalul primei zile de Festival. 

Vernisajul expoziției ”Cu aparatul de fotografiat prin penitenciare”, periplul care 
surprinde, prin imagini, lumea penitenciarelor, va completa atmosfera particulară 
a Festivalului devenit tradiție. 

Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile! 

Vă așteptăm! 

Sursa: Comunicat al Teatrului ”Nottara” din București 
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16. AGERPRES 
din data de 20 Noiembrie 2019, ora 05:30 
https://www.agerpres.ro/cultura-media/2019/11/20/cea-de-a-xi-a-
editie-a-festivalului-de-teatru-pentru-detinuti-multiart-la-nottara--
405938 
 

 
 

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

 
Spectacole de teatru realizate de persoane private de libertate din penitenciarele 
Bistriţa, Codlea, Bucureşti Rahova şi Jilava vor fi prezentate, miercuri şi joi, la 
Teatrul Nottara, în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Multiart pentru 
Deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură". 
 
Miercuri, vor fi prezentate spectacolele "Reversul magic al libertăţii" (pe baza 
unor texte scrise de deţinuţi) în regia Mihaelei Săsărman, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti-Jilava, şi "Făgăduiala" (adaptare după Friedrich 
Durrenmatt) în regia lui Gabriel Costea, Penitenciarul Codlea, iar joi - "Şase 
personaje în căutarea unui autor" (adaptare după Luigi Pirandello), regia Iulian 
Gliţă, producţie a Penitenciarului Bucureşti-Rahova, şi "Scrisori refulante" (texte 
adaptate de Adriana-Dora Puiu), regia Andreea Boboş şi Adriana-Dora Puiu, 
Penitenciarul Bistriţa. 
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În premieră, în prima zi va fi prezentat, în afara concursului, spectacolul "Magic 
Show" realizat de trupa M.A.G. de la Penitenciarul Bucureşti - Jilava, în 
colaborare cu prof. dr. Andrei Teaşcă - Magic Art Therapy. 
 
Juriul de specialitate va acorda premii pentru Cel mai bun spectacol, Cea mai bună 
regie, Cel mai bun actor în rol principal şi Cel mai bun actor în rol secundar. 
 
Tot în prima zi a festivalului, în foaierul teatrului, va avea loc vernisajul expoziţiei 
"Cu aparatul de fotografiat în penitenciare", realizată în colaborare cu Asociaţia 
"Euro Foto Art", în care sunt prezentate imagini de la activităţile desfăşurate în 
penitenciarele Bucureşti - Jilava şi Bucureşti - Rahova. 
 
Intrarea la spectacolele din festival este liberă, în limita locurilor disponibile. 
 
Prima ediţie a Festivalului MultiArt pentru deţinuţi a avut loc în anul 2009. Până 
acum au fost prezentate 69 de spectacole, la care au participat 681 de deţinuţi. 
 
Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara.  
 

AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Claudia Stănescu, editor 
online: Alexandru Cojocaru) 

  
 Sursa foto: www.anp.gov.ro 
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17. Infoziare 
din data de 20 Noiembrie 2019 
http://www.infoziare.ro/stire/19853512/Cea+de+a+XI+a+ediţie+a+Fe
stivalului+de+teatru+pentru+deţinuţi+MultiArt+la+Nottara 
 

 
 

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

 
Spectacole de teatru realizate de persoane private de libertate din penitenciarele 
Bistriţa, Codlea, Bucureşti Rahova şi Jilava vor fi prezentate, miercuri şi joi, la 
Teatrul Nottara, în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Multiart pentru 
Deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură". 
 
Miercuri, vor fi prezentate spectacolele "Reversul magic al libertăţii" (pe baza 
unor texte scrise de deţinuţi) în regia Mihaelei Săsărman, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti-Jilava, şi "Făgăduiala" (adaptare după Friedrich 
Durrenmatt) în regia lui Gabriel Costea, Penitenciarul Codlea, iar joi - "Şase 
personaje în căutarea unui autor" (adaptare după Luigi Pirandello), regia Iulian 
Gliţă, producţie a Penitenciarului Bucureşti-Rahova, şi "Scrisori refulante" (texte 
adaptate de Adriana-Dora Puiu), regia Andreea Boboş şi Adriana-Dora Puiu, 
Penitenciarul Bistriţa. 
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În premieră, în prima zi va fi prezentat, în afara concursului, spectacolul "Magic 
Show" realizat de trupa M.A.G. de la Penitenciarul Bucureşti - Jilava, în 
colaborare cu prof. dr. Andrei Teaşcă - Magic Art Therapy. 
 
Juriul de specialitate va acorda premii pentru Cel mai bun spectacol, Cea mai bună 
regie, Cel mai bun actor în rol principal şi Cel mai bun actor în rol secundar. 
 
Tot în prima zi a festivalului, în foaierul teatrului, va avea loc vernisajul expoziţiei 
"Cu aparatul de fotografiat în penitenciare", realizată în colaborare cu Asociaţia 
"Euro Foto Art", în care sunt prezentate imagini de la activităţile desfăşurate în 
penitenciarele Bucureşti - Jilava şi Bucureşti - Rahova. 
 
Intrarea la spectacolele din festival este liberă, în limita locurilor disponibile. 
 
Prima ediţie a Festivalului MultiArt pentru deţinuţi a avut loc în anul 2009. Până 
acum au fost prezentate 69 de spectacole, la care au participat 681 de deţinuţi. 
 
Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara.  
 

Sursa: agerpres.ro 
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18. ZiareLive 
din data de 20 Noiembrie 2019 
http://www.infoziare.ro/stire/19853512/Cea+de+a+XI+a+ediţie+a+Fe
stivalului+de+teatru+pentru+deţinuţi+MultiArt+la+Nottara 
 

 
Cea de-a XI-a ediţie a Festivalului de teatru pentru deţinuţi 

MultiArt, la Nottara 
 
Spectacole de teatru realizate de persoane private de libertate din penitenciarele 
Bistriţa, Codlea, Bucureşti Rahova şi Jilava vor fi prezentate, miercuri şi joi, la 
Teatrul Nottara, în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Multiart pentru 
Deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură". 
 
Miercuri, vor fi prezentate spectacolele "Reversul magic al libertăţii" (pe baza 
unor texte scrise de deţinuţi) în regia Mihaelei Săsărman, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti-Jilava, şi "Făgăduiala" (adaptare după Friedrich 
Durrenmatt) în regia lui Gabriel Costea, Penitenciarul Codlea, iar joi - "Şase 
personaje în căutarea unui autor" (adaptare după Luigi Pirandello), regia Iulian 
Gliţă, producţie a Penitenciarului Bucureşti-Rahova, şi "Scrisori refulante" (texte 
adaptate de Adriana-Dora Puiu), regia Andreea Boboş şi Adriana-Dora Puiu, 
Penitenciarul Bistriţa. 
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În premieră, în prima zi va fi prezentat, în afara concursului, spectacolul "Magic 
Show" realizat de trupa M.A.G. de la Penitenciarul Bucureşti - Jilava, în 
colaborare cu prof. dr. Andrei Teaşcă - Magic Art Therapy. 
 
Juriul de specialitate va acorda premii pentru Cel mai bun spectacol, Cea mai bună 
regie, Cel mai bun actor în rol principal şi Cel mai bun actor în rol secundar. 
 
Tot în prima zi a festivalului, în foaierul teatrului, va avea loc vernisajul expoziţiei 
"Cu aparatul de fotografiat în penitenciare", realizată în colaborare cu Asociaţia 
"Euro Foto Art", în care sunt prezentate imagini de la activităţile desfăşurate în 
penitenciarele Bucureşti - Jilava şi Bucureşti - Rahova. 
 
Intrarea la spectacolele din festival este liberă, în limita locurilor disponibile. 
 
Prima ediţie a Festivalului MultiArt pentru deţinuţi a avut loc în anul 2009. Până 
acum au fost prezentate 69 de spectacole, la care au participat 681 de deţinuţi. 
 
Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara.  
 

Sursa: agerpres.ro 
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19. Radio România Cultural 
din data de 20 Noiembrie 2019 
https://radioromaniacultural.ro/recomandari-culturale-miercuri-20-
noiembrie/ 
 

 
 

RECOMANDĂRI culturale – miercuri, 20 noiembrie 

 
Festivalul Multiart pentru deţinuţi „Dana Cenușă – Descătuşare prin 

cultură”. 20 și 21 noiembrie, de la ora 17,30, Teatrul Nottara 
 
 

Sursa: radioromaniacultural.ro 
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20. Știrile pe scurt 
din data de 20 Noiembrie 2019 
http://www.stirilepescurt.ro/cea-de-a-xi-a-editie-a-festivalului-de-
teatru-pentru-detinuti-multiart-la-nottara/ 
 

 
 

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

 
Spectacole de teatru realizate de persoane private de libertate din penitenciarele 
Bistriţa, Codlea, Bucureşti Rahova şi Jilava vor fi prezentate, miercuri şi joi, la 
Teatrul Nottara, în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Multiart pentru 
Deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură". 
 
Miercuri, vor fi prezentate spectacolele "Reversul magic al libertăţii" (pe baza 
unor texte scrise de deţinuţi) în regia Mihaelei Săsărman, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti-Jilava, şi "Făgăduiala" (adaptare după Friedrich 
Durrenmatt) în regia lui Gabriel Costea, Penitenciarul Codlea, iar joi - "Şase 
personaje în căutarea unui autor" (adaptare după Luigi Pirandello), regia Iulian 
Gliţă, producţie a Penitenciarului Bucureşti-Rahova, şi "Scrisori refulante" (texte 
adaptate de Adriana-Dora Puiu), regia Andreea Boboş şi Adriana-Dora Puiu, 
Penitenciarul Bistriţa. 
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În premieră, în prima zi va fi prezentat, în afara concursului, spectacolul "Magic 
Show" realizat de trupa M.A.G. de la Penitenciarul Bucureşti - Jilava, în 
colaborare cu prof. dr. Andrei Teaşcă - Magic Art Therapy. 
 
Juriul de specialitate va acorda premii pentru Cel mai bun spectacol, Cea mai bună 
regie, Cel mai bun actor în rol principal şi Cel mai bun actor în rol secundar. 
 
Tot în prima zi a festivalului, în foaierul teatrului, va avea loc vernisajul expoziţiei 
"Cu aparatul de fotografiat în penitenciare", realizată în colaborare cu Asociaţia 
"Euro Foto Art", în care sunt prezentate imagini de la activităţile desfăşurate în 
penitenciarele Bucureşti - Jilava şi Bucureşti - Rahova. 
 
Intrarea la spectacolele din festival este liberă, în limita locurilor disponibile. 
 
Prima ediţie a Festivalului MultiArt pentru deţinuţi a avut loc în anul 2009. Până 
acum au fost prezentate 69 de spectacole, la care au participat 681 de deţinuţi. 
 
Festivalul MultiArt pentru deţinuţi este organizat de Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, în parteneriat cu Teatrul Nottara.  
 

Sursa: agerpres.ro 
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21. Realitatea de Bistrița 
din data de 20 Noiembrie 2019 
https://realitateadebistrita.net/trupa-de-teatru-a-penitenciarului-
bistrita-la-festivalul-multiart-pentru-detinuti/ 
 

 
 
 
Trupa de teatru a Penitenciarului Bistrița, la Festivalul Multiart 

pentru deţinuţi 

Cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Multiart pentru deţinuţi „Dana Cenuşă – 
Descătuşare prin cultură” se desfășoară în perioada 20 – 21 noiembrie, la 
Teatru Nottara din Capitală, la eveniment participând și trupa de teatru 
”Anonimus” a Penitenciarului Bistrița, care va susţine spectacolul „Scrisori 
refulante”. 

Festivalul Multiart pentru deținuți „Dana Cenușă – Descătușare prin cultură” 
promovează piese de teatru consacrate sau special concepute pentru deținuții care, 
cu sprijinul colaboratorilor din comunitate și a personalului de reintegrare socială 
din penitenciare, își descoperă potențialul artistic sau aleg să se exprime prin 
teatru. 
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Anul acesta, 48 de deținuți, din penitenciarele Bistrița, Codlea, București-Jilava 
și București-Rahova, vor interpreta, în cele două zile de festival, piese special 
pregătite pentru acest eveniment. 

Potrivit programului dat publicității de Administrația Națională a Penitenciarelor, 
miercuri, vor fi prezentate spectacolele „Reversul magic al libertăţii” (pe baza 
unor texte scrise de deţinuţi) în regia Mihaelei Săsărman, producţie a 
Penitenciarului Bucureşti-Jilava, şi „Făgăduiala” (adaptare după Friedrich 
Durrenmatt) în regia lui Gabriel Costea, Penitenciarul Codlea. Joi, vor fi 
prezentate alte două spectacole: „Şase personaje în căutarea unui autor” (adaptare 
după Luigi Pirandello), regia Iulian Gliţă, producţie a Penitenciarului Bucureşti-
Rahova, şi „Scrisori refulante” (texte adaptate de Adriana-Dora Puiu), regia 
Andreea Boboş şi Adriana-Dora Puiu, producție a Penitenciarului Bistriţa. 

De asemenea, la finalul primei zile de festival va fi prezentat spectacolul „Magic 
Show” realizat de trupa M.A.G. de la Penitenciarul Bucureşti – Jilava. În plus, tot 
mierucri va avea loc și vernisajul expoziției „Cu aparatul de fotografiat prin 
penitenciare”, care surprinde lumea penitenciarelor prin intermediul fotografiilor. 

În cadrul festivalului se vor acorda premii pentru Cel mai bun spectacol, Cea mai 
bună regie, Cel mai bun actor în rol principal şi Cel mai bun actor în rol secundar. 

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

de: Maria Rebrișoreanu 
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22. Revista Amfiteatru 
din data de 20 Noiembrie 2019 
https://amfiteatru.com/2019/11/20/incepe-festivalul-multiart-pentru-
detinuti-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

 
Începe Festivalul Multiart pentru deținuți la Teatrul Nottara 

 

În fiecare toamnă, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în colaborare 
cu Teatrul Nottara, organizează Festivalul Multiart pentru deţinuţi, eveniment ce 
reuneşte artişti şi trupe de actori-deţinuţi din întregul sistem penitenciar, în 
încercarea de a permite publicului larg să ia contact nemijlocit, cu o realitate mai 
greu accesibilă. 

Unităţile penitenciare interesate dezvoltă colaborări cu regizori, actori sau alţi 
reprezentanţi din lumea artistică şi pregătesc spectacole pe care le prezintă pe plan 
local. Cele mai bune reprezentaţii artistice sunt prezentate pe scena 
Teatrului Nottara, pe parcursul a două zile de spectacol. Ediția de anul acesta are 
loc în 20-21 noiembrie, începând cu ora 17.30. La ea participă 48 de deținuți și 4 
unităţi penitenciare: Bistrița, București-Jilava, Bucureşti-Rahova și Codlea. 
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Inițiat în anul 2009, festivalul împlinește anul acesta 11 ediții, devenind una dintre 
manifestările de tradiție ale sistemul penitenciar, care încearcă să ofere 
posibilitatea celor aflaţi în penitenţă să exprime, prin intermediul actului artistic, 
cele mai sincere şi intime trăiri, anunță organizatorii. 

Începând cu anul 2015,  Festivalul Multiart pentru deţinuţi „Dana Cenușă– 
Descătuşare prin cultură” este inclus ca secţiune distinctă în cadrul Festivalului 
Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. De asemenea, un juriu de specialitate 
alcătuit din reprezentanţi ai lumii culturale şi ai sistemului penitenciar apreciază 
evoluţiile actorilor şi calitatea spectacolelor, prin acordarea  a două premii: cel 
mai bun spectacol şi cea mai bună regie. 

Ca recunoaștere a inițiativei și implicării în dezvoltarea evenimentului, începând 
cu anul 2016, Festivalul Multiart pentru deţinuţi „Dana Cenuşă–Descătuşare prin 
cultură” poartă, în mod simbolic, numele celei care a fost iniţiatoarea acestei 
manifestări. 

De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost susţinute 
69 de spectacole, la care au participat 681 de deţinuţi. 

La ediţia de anul trecut, s-au înscris 7 unităţi penitenciare, dintre care au 
fost  selecţionate și prezentate publicului spectacolele penitenciarelor Bacău, 
Bistrița, București-Jilava, București-Rahova, Codlea și Craiova. Juriul de 
specialitate a apreciat calitatea reprezentațiilor penitenciarelor București-Jilava și 
București-Rahova, care au primit premiul pentru cel mai bun spectacol (Lumea 
lui Cehov, regia Iulian Gliță), respectiv pentru cea mai bună regie (Umbre 
rătăcite, regia Magdalena Frâncu). În premieră, pentru spectacolul Penitenciarului 
Bistrița (Curbă cu prioritate, regia Camelia Toma) a fost acordat premiul special 
al juriului. 

Ținând cont de prestațiile „actorilor” din anii anteriori, începând cu anul 2018, se 
acordă premiul pentru cel mai bun actor/actriță în rol principal și premiul 
pentru cel mai bun actor/actriță în rol secundar. 

De asemenea, începând cu anul 2015, Administrația Națională a Penitenciarelor 
premiază în cadrul festivalului, ca model de bună practică, colaboratorul care s-a 
remarcat prin sprijinul oferit persoanelor custodiate și activităților de reintegrare 
socială. 

Pentru prima dată, în afara concursului, va fi prezentat un spectacol de magie 
susținut de trupa Penitenciarului București-Jilava, pregătită de domnul profesor 
dr. Andrei Teașcă – Magic Art Therapy. 
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De asemenea, în foaierul teatrului, va avea loc vernisajul expoziției „Cu aparatul 
de fotografiat în penitenciare”, realizată în colaborarea cu Asociația „Euro Foto 
Art” și care prezintă imagini de la activitățile desfășurate în penitenciarele 
București-Jilava și București-Rahova. 

 
Sursa: amfiteatru.com 
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23. Radio România Constanța 
din data de 20 Noiembrie 2019 

http://www.radioconstanta.ro/2019/11/20/calendarul-zilei-20-
noiembrie-6/ 
 

 
 

Calendarul zilei – 20 noiembrie 
 

– Social 
 
* Conferință de presă care anunță cea de-a 11-a ediție a Festivalului Multiart 
pentru deţinuţi „Dana Cenuşă – Descătuşare prin cultură” (desfășurat în perioada 
20 – 21 noiembrie, la Teatrul Nottara) – ora 12:00, la Cafeneaua CafeNott, aflată 
în incinta Teatrului Nottara 

 

Sursa: radioconstanta.ro 
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24. Administrația Națională a Penitenciarelor 
din data de 21 Noiembrie 2019 
http://anp.gov.ro/blog/evenimente/o-prima-zi-de-festival-un-nou-
succes/ 
 

 
 

O primă zi de Festival, un nou succes! 

 

Miercuri, 20 noiembrie a.c., sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara s-a dovedit 
a fi neîncăpătoare pentru publicul interesat de experiența teatrului interpretat de 
deținuți. 
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Ghidați de dorința de a se face auziți prin glasul unor personaje în care s-au 
regăsit, mai mult sau mai puțin, dar pe care le-au însuflețit într-un mod remarcabil, 
deținuții-actori din Penitenciarele București-Jilava și Codlea au trăit, preț de 
câteva ceasuri, secvențe dintr-o potențială nouă viață – cea ghidată de valori și 
străină de fenomenul infracțional. 

Mulți dintre ei au descoperit teatrul în spatele gratiilor, mulți nici nu au crezut 
vreodată că pot juca alt rol decât cel pe care viața i-a forțat să îl interpreteze, dar, 
iată că au reușit, iar aplauzele spectatorilor le-au validat efortul. 

Sub coordonarea specialiștilor de reintegrare socială din unități, a regizorilor și 
colaboratorilor din comunitate, teatrul a devenit, în penitenciare, terapie, activitate 
interinstituțională, dar și posibilă viitoare carieră pentru cei care dovedesc un real 
potențial artistic. 

• Reversul magic al libertății (pe baza textelor scrise de deținuți) 
– Penitenciarul București-Jilava; 

• Făgăduiala (adaptare după Friedrich Dürrenmatt) – Penitenciarul 
Codlea; 

au fost piesele jucate în prima zi de Festival. 

Astăzi, vă așteptăm cu alte două reprezentații, pe aceeași scenă a Teatrului 
Nottara! 

• Șase personaje în căutarea unui autor (adaptare după Luigi Pirandello) – 
Penitenciarul București-Rahova; 

• Scrisori refulante (texte adaptate de Puiu Adriana-Dora) – Penitenciarul 
Bistrița. 

 
 

Sursa: anp.gov.ro 
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25. Administrația Națională a Penitenciarelor 
din data de 24 Noiembrie 2019 
http://anp.gov.ro/blog/evenimente/ 
 

 
 

11- la final! 

 

 

 

Emoții, nostalgie, teatru, bucurie – rezumatul unei descătușări prin cultură, așa 
cum a fost gândit Festivalul Multiart pentru Deținuți – Dana Cenușă. 

Cea de-a 11-a ediție a demonstrat, încă o dată, că, în ciuda reticențelor, a criticilor 
sau neîncrederii în potențialul recuperativ al persoanelor private de libertate, prin 
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efortul și implicarea tuturor actorilor sociali și instituționali responsabili, se poate 
clădi un eveniment de calitate. 

 

Cei 48 de deținuți, din cele 4 unități penitenciare selectate, au urcat pe scena 
Teatrului Nottara cu încrederea că faptele pentru care au fost condamnați nu vor 
fi nici măcar un moment judecate de publicul spectator, singura „judecată” fiind 
cea a surprinderii și admirației interpretării unor roluri. Și așa a fost! 

În cele două zile de Festival, ne-am bucurat de prezența unui număr considerabil 
de spectatori, fie ei colaboratori, elevi, studenți, persoane ghidate de curiozitate 
sau reprezentanți mass-media, iar EI au văzut! Au primit încrederea și aplauzele 
publicului și au interpretat rolul vieții lor, un rol pentru care au fost premiați. 

Premiul pentru rolul principal – Penitenciarul București-Rahova (Șase personaje 
în căutarea unui autor – adaptare după Luigi Pirandello) și Penitenciarul 
Codlea (Făgăduiala – adaptare după Friedrich Dürrenmatt) 

Premiul pentru rolul secundar – Penitenciarul București-Rahova și Penitenciarul 
București-Jilava (Reversul magic al libertății – pe baza textelor scrise de 
deținuți) 

Premiul pentru spectacol – Penitenciarul București-Rahova 

Premiul pentru regie – Penitenciarul Codlea 

Premiul pentru originalitate – Penitenciarul București-Jilava 

Premiul pentru debut – Penitenciarul Bistrița (Scrisori refulante – texte adaptate 
de Puiu Adriana-Dora – regizorul premiat pentru debut) 

Cu mulțumiri și bucurie, ne revedem anul viitor, la cea de-a 12 ediție! 

 
Sursa: anp.gov.ro 

 
 
 
 


