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Forumul  tinerilor creatori  de teatru

S unt încântat să urez bun venit tuturor participanţilor la Forumul Teatral 
al Tineretului întruniţi în capitala Republicii Moldova şi, în primul rând, 
tinerilor creatori de teatru din ţările CSI, Georgia şi Republicile Baltice, 

care participă în cadrul concursului de creaţie.

Fondul Interstatal de Colaborare Umanitară al ţărilor membre ale Comunităţii 
Statelor Independente susţin întru totul ideea organizării Forumului, considerând 
că proiectele de creaţie de asemenea nivel îşi propun ca scop păstrarea şi 
consolidarea spaţiului cultural comun, precum şi dezvoltarea relaţiilor dintre 
promotorii culturii din diferite ţări.

Astăzi, când în teatrele din ţările CSI, Georgia şi Statele Baltice s-a afirmat o 
nouă generaţie teatrală, este important să cunoaştem reciproc tot ce se întâmplă 
în sfera culturii în general şi în teatrul din aceste ţări în particular. Arta teatrală 
este un mijloc unic de modelare spirituală a sufletului şi conştiinţei umane. Unind 
forţele tinerilor profesionişti din diferite ţări, care adună în sălile de teatru un 
public numeros, Tinerilor Creatori de Teatru crează un spaţiu pentru comunicare, 
deschide noi orizonturi de cooperare internaţională, contribuie esenţial la 
dezvoltarea artei teatrale. 

Doresc tuturor participanţilor şi organizatorilor Forumului mult succes, iar 
publicului – noi întâlniri interesante cu magia artei teatrale.

ARMEN 

SMBATIAN

•
Director executiv al Fondului 

Interstatal de colaborare umanitară 
a ţărilor-participante din cadrul 

Comunităţii Statelor Independente 
(FICU)
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F orumul Tinerilor Creatori de Teatru din ţările CSI, Georgia şi Statele 
Baltice constituie un eveniment remarcabil în viaţa noastră, având o 
importanţă deosebită pentru păstrarea şi consolidarea teatrului, tradiţiilor 

teatrale, a spaţiului cultural comun, precum şi pentru dezvoltarea relaţiilor de 
prietenie şi colaborare între ţări.

Noi am încercat şi mai înainte să contribuim efectiv la ridicarea nivelului 
profesional al tinerilor. În cadrul Festivalului Internaţional de Teatru „A.P. Cehov” 
deja de mai mulţi ani există un laborator de Regizor, unde ţin prelegeri renumiţi 
maeştri ai artei teatrale din Rusia şi din alte ţări.
Însă performanţa de a aduna şi prezenta cele mai interesante lucrări ale celor mai 
tineri regizori şi actori, dramaturgi şi critici ne-a reuşit abia acum. Astăzi toţi 
aceşti tineri talentaţi sunt aici, în ospitaliera Moldovă, la Chişinău. 

Doar împreună cu Fondul Interstatal de Colaborare Umanitară a ţărilor membre 
al Comunităţii Statelor Independente noi am avut posibilitatea de a pregăti acest 
Forum.

Consider că acesta e doar începutul drumului pe care îl are de parcurs tineretul 
nostru de creaţie.
Sper că acest Forum va avea continuitate.

Vă mulţumesc tuturor pentru sprijin şi organizare efectivă. 

VALERII 
ŞADRIN 

•
Preşedinte al Confederaţiei 

Internaţionale a Asociaţiilor de Teatru, 
director general al Festivalului 

International de Teatru „A.P. Cehov”
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V reau să felicit din suflet organizatorii acestei remarcabile sărbători  
a artei teatrale, exprimându-mi profunda mulţumire pentru faptul că 
Forumul Tinerilor Creatori de artă teatrală are loc anume în Republica 

Moldova. Sunt bucuros, de asemenea, că la Chişinău ne-au sosit cei mai înzestraţi 
şi mai reprezentativi tineri creatori de teatru şi au făcut-o anume în  momentul în 
care tânărul nostru stat este condus de o tânără şi ambiţioasă echipă administrativă. 
Sincer, cred în talentul vostru, în succesele pe care urmează să le obţineţi în 
domeniul artei teatrale. Cu siguranţă, publicul nostru va mai aplauda nu o singură 
dată spectacolele prezentate de dumneavoastră pe scenele din Republica Moldova.

VLAD

FILAT

•
Prim-ministru 

al Republicii Moldova
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C onstat cu deosebită satisfacţie că proiectul nostru comun a fost realizat 
cu brio, spre bucuria noastră, a tuturor, şi în special a tinerilor creatori 
de artă scenică. Menţionez faptul că acesta este primul nostru proiect 

de asemenea anvergură si cu atât mai mult mă bucur că realizarea lui are loc 
anume la Chişinău, oraş în ale cărui teatre a sălăşluit dintotdeauna spiritul creativ 
al ideilor şi căutărilor inovatoare. Tineretul nostru de creaţie ne bucură cu valori 
artistice şi spirituale deosebite, bineînţeles, el percepe lumea într-un mod aparte, 
caracteristic noii generaţii a internetului, este în căutarea unor căi şi modalităţi noi 
pentru a-şi pune în valoare capacităţile, realizându-se în plan artistic şi spiritual.  
Acest forum are înalta menire de a oferi soluţii artistice inedite pentru o serie de 
probleme specifice teatrului modern si eu sunt absolut convins că tinerii noştri 
regizori, critici, dramaturgi, scenografi îşi vor realiza pe deplin ideile lor scenice. 
Cred sincer că numele tinerilor participanţi la forum vor ajunge în viitor cap de 
afiş al celor mai prestigioase teatre.

M ă adresez cu cele mai frumoase urări de bine şi succes către toţi 
invitaţii Forumului Tinerilor Creatori de Teatru.

Forumul Tinerilor Creatori de Teatru se bucură de renume la nivel internaţional, 
fapt ce ne face o deosebită onoare să găzduim ediţia anului 2012 la Chişinău, în 
premieră absolută.

Organizarea acestui eveniment cultural de amploare în Republica Moldova este  
o provocare pentru mediul teatral autohton. Asemenea acţiuni culturale au 
menirea de a stimula performanţele artistice şi de a dezvolta capacităţile creative 
ale tinerilor artişti, lucru cu adevărat remarcabil. 

Forumul Tinerilor Creatori de Teatru oferă oportunitatea reafirmării valorii 
estetice ale teatrului, intensificând dialogul intercultural şi diversitatea culturală.

BORIS 

FOCŞA

•
Ministrul Culturii

Republica Moldova

ALEXANDRU 

GRECU

•
Preşedintele 

Uniunii Teatrale 
din Moldova
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P R O G R A M

Data Ora Acţiunea Locaţia

6 iunie
M 19.00

DeschiDerea Forumului tinerilor creatori De teatru

Teatrul Naţional 
„M.Eminescu”

«coPilul rece» 
Marius von Mayenburg

Regizor – David Tavadze 
Teatrul Cartierului Regal (Georgia)

7 iunie
J

13.00 
Deschiderea expoziţiei tinerilor pictori scenografi

maestru-scenograf 
Conducător – Iurii Harikov

Uniunea Teatrală 
din Moldova

17.00

 «Boierul neînFricat» 
A.N. Afanasiev

Regizor – Marfa Gorvitz
Teatrul Academic Rus pentru Tineret (Rusia)

Teatrul Republican 
de păpuşi „Licurici”

20.00

«richarD al iii-lea» 
W. Shakespeare

Regizor – Veaceslav Cebotari
Teatrul Dramatic Rus de Stat A.P. Cehov (Moldova)

Teatrul Dramatic Rus 
de Stat „A.P.Cehov”

8 iunie
V

12.00 maestru-scenograf 
Conducător – Iurii Harikov

Uniunea Teatrală 
din Moldova

17.00

«Visul Bunelului» 
H.Hursandov

Regizor – Akbar Berdiev 
Teatrul regional muzical-dramatic din Kaşcadarinsk 

„M.T. Taşmuhammedov” (Karshi, Uzbekistan) 

Teatrul Naţional 
„Satiricus Ion 

Luca Caragiale”

20. 00

«PiliGrim» 
Houkka Bros: Hauha – Smeds - Valkeapää

Regizor – Kãrlis Kruminş  
Teatrul de pe strada Ģertrudes (Riga, Letonia)

Teatrul Naţional 
„M.Eminescu”

9 iunie
S

12.00 masă rotundă a tinerilor critici
Moderatori – Maria Halizeva, Ala Şenderova

Uniunea Teatrală 
din Moldova

17.00

«iulie» 
I.Vîrîpaev

Regizor – Vladimir Snegurcenko 
Teatrul de Autor „Kotelok” din Harkov (Ucraina)

Teatrul Republican 
de păpuşi „Licurici”

20.00
«cartea De teleFoane»

Regizor – Vidas Bareikis 
No Theatre (Vilnius, Lituania)

Teatrul Dramatic Rus 
de Stat „A.P.Cehov”

10 iunie
D

13.00 Workshop al tinerilor regizori
Conducător – Victor Rîjakov

Uniunea Teatrală 
din Moldova

17.00

«a DouĂsPreZecea noaPte» 
W. Shakespeare

Regizor – Farid Ahmedov şi Vugar Ahmedov 
Teatrul Academic de Stat din Azerbaidjan (Bacu)

Teatrul Naţional 
„M.Eminescu”

20.00

«oFiciul» 
I. Lausund

Regizor – Katsiaryna Averkova 
eatrul Naţional Academic Ianka Kupala (Minsk, Belarus)

Teatrul Dramatic Rus 
de Stat „A.P.Cehov”
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Data Ora Acţiunea Locaţia

11 iunie
L

11.00 masă rotundă a tinerilor critici
Moderatori – Maria Halizeva, Ala Şenderova

Uniunea Teatrală 
din Moldova

13.00 Workshop al tinerilor regizori
Conducător – Victor Rîjakov

Uniunea Teatrală 
din Moldova

17.00

«scumPa mea» 
N. Koleada

Regizor – Şamil Dyikanbaev
Teatrul Naţional Academic Dramatic „T.Abdumomunov”  

(Bişkek, Kîrgîzstan)

Teatrul Republican 
de păpuşi „Licurici”

20.00

«ZBor DeasuPra oraŞulu» 
A. Aslibekian

Regizor – Narine Grigoryn  
Teatrul de Stat de Păpuşi „Ov. Tumanean” din Erevan

(Armenia)

Teatrul Naţional 
„Satiricus Ion 

Luca Caragiale”

12 iunie
M

12.00 Workshop al tinerilor regizori
Conducător – Victor Rîjakov

Uniunea Teatrală 
din Moldova

17.00

«eXPonatele» 
V. Durnenkov 

Regizor – Marat Gaţalov
Teatrul Dramatic „Comsomolul Leninist” din Prokopievsk

(Rusia)

Teatrul Naţional 
„M.Eminescu”

13 iunie
M

12.00 masă rotundă a tinerilor critici
Moderatori – Maria Halizeva, Ala Şenderova

Uniunea Teatrală 
din Moldova

19.00

închiDerea Forumului tinerilor creatori De teatru

Teatrul Dramatic Rus 
de Stat „A.P.Cehov”

«GoroD.ok» 
 după M. Saltîkov-Şcedrin şi V. Irving 

Regizor – Vladimir Pankov 
Festivalul Internaţional de Teatru „A.P.Cehov”, 

Studioul SounDrama (Rusia), 
Compania Teatrală „Studioul Şase” (SUA)

14 iunie
J 19.00

«GoroD.ok» 
 după M. Saltîkov-Şcedrin şi V. Irving 

Regizor – Vladimir Pankov
Festivalul Internaţional de Teatru „A.P.Cehov”, 

Studioul SounDrama (Rusia), 
Compania Teatrală „Studioul Şase” (SUA)

Teatrul Dramatic Rus 
de Stat „A.P.Cehov”
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E roul principal al piesei, pentru a avea succes în carieră, hotărăşte 
să-şi facă operaţie plastică. Rezultatele extraordinare ale acestei 
operaţii îi dictează o concluzie surprinzătoare: în lumea modernă 

frumuseţea individuală a devenit o marfă solicitată, fiind livrată la 
conveier în mod pragmatic şi cinic. Drept urmare, eroul îşi pierde propriul 
„eu” – vectorul principal al actului creator în drama contemporană. Piesa 
ne vorbeşte despre o lume aparent binevoitoare, iar în realitate nemiloasă 
şi făţarnică, despre o împărăţie a pseudofrumuseţii exterioare care, nu 
e greu să ne dăm seama, reprezintă modelul întregii noastre civilizaţii, 
camuflând foarte bine esenţa umană diformă prin etichetă şi corectitudine 
politică. 

„Tânărul regizor nu se teme să-şi asume riscul de a prezenta într-o 
formă violentă atât ideile scenografice, cât şi manifestările creative ale 
actorilor în scenă. O piesă modernă devine surprinzător revelatorie şi 
profund emotivă doar în urma unei analize atente şi detaliate a textului. 
Regizorul caută în mod pregnant un limbaj al său şi un spaţiu nou de 
percepţie a spectatorului. El este interesat de componenta existenţială 
a lumii contemporane şi a teatrului modern. Tânărul ansablu actoricesc 
există după toate legile unui colectiv teatral”. 

Victor Râjacov

„Unul din cele mai interesante spectacole din programul georgian al 
Festivalului Teatral – 2010 din Tbilisi a fost „Copilul rece” al regizorului 
David Tavadze. Tema „tratării” diformităţii fizice prin pierderea 
individualităţii s-a dovedit a fi actuală, bine determinată şi generalizată...” 

David Buhrikidze, revista „Liberali”

Data 6 iunie ora 19.00

Locaţia Teatrul Naţional „M.Eminescu”

Durata spectacolului 1 oră 40 min., cu un antract

G E O R G I A

Copilul rece
M a r i u s  v o n  M a y e n b u r g

TEATRUL CARTIERULUI REGAL 
(Tbilisi)

Regizor – DAVID TAVADZE
Pictor scenograf – Muraz Murvanidze

Distribuţia:
Lette – Soso Hvedelidze

Şefler – Paata Inauri
Fani 1 – Anna Ţereteli

Fani 2 – Ia Cilaia
Karliman – Ghiorghi Şişinaşvili
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A ctor, regizor şi dramaturg. În 2009 a absolvit Universitatea de Stat 
de Teatru şi Film „Shota Rustaveli”, Tbilisi (clasa maestrului Gizo 
Jordania). De-a lungul anilor, a lucrat în calitate de asistent al unor 

regizori cunoscuţi cum sunt Temur Chkheidze, Gizo Jordania (Georgia), 
Marmarinos Michael (Grecia); a fost actor în teatrul „K.Mardjanishvili”, Teatrul 
„Shota Rustaveli”, Teatrul „Cartierului Regal”. Prima sa piesă a fost montată 
în Teatrul Tineretului din Tbilisi, în 2006. Laureat al Concursului naţional de 
dramaturgie nouă, în 2009. Laureat al Premiilor Societăţii teatrale din Georgia 
pentru spectacolul ”Copii străini” de D. Gabunia (2009 cel mai bun debut al 
sezonului), „Copilul rece”, de M. von Mayenburg (2010, cea mai bună lucrare  
a unui tânăr regizor).
A participat în cadrul Laboratorului Internaţional de dramaturgie „The Royal 
Court Theatre” (Londra, Marea Britanie).

TEATRUL CARTIERULUI REGAL

T eatru independent, fondat la Tbilisi în anul 1997 pentru susţinerea 
creatorilor de opere scenice independenţi. Instituţia pune la dispoziţia 
tinerilor creatori de teatru spaţiul său scenic, inclusiv pentru proiecte 

experimentale. Din anul 2008, în locaţia teatrului se desfăşoară Festivalul pieselor 
de 25 min. „ARDI-fest”. Scopul acestui festival constă în descoperirea unor noi 
nume în teatrul georgian – regizori, actori, dramaturgi, scenografi. 
Din anul 2008, în această instituţie teatrală a început să lucreze un grup de tineri 
actori sub conducerea regizorului David Tavadze.
Repertoriul teatrului include ca o prioritate lucrări dramatice moderne.

DAVID 

TAVADZE

•
Născut în 

1989
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„Afost odată ca niciodată, într-o împărăţie 
binecuvântată, într-o ţară îndepărtată, un boier 
foarte curajos, de nimic nu-i era frică...Aşa 

începe povestea populară rusă „Boierul neînfricat” – înţeleaptă 
şi naivă, terifiantă şi hilară – repovestită de Alexandru Afanasiev, 
care este pe bună dreptate numit „Grimm al Rusiei”.
Precum se ştie, în familiile ţărăneşti din Rusia, din fragedă 
copilărie, micuţilor li se povesteau „străşnicii”. Povestea noastră, 
cu adevărat populară, de asemenea, nu se teme de niciun fel 
de personaje. În cadrul ei convieţuiesc draci şi vrăjitori, ţari şi 
tâlhari şi, bineînţeles, boierul neînfricat. De altfel, el a îndurat 
destulă frică!

„Este uimitor faptul cum reuşeşte regizorul să retopească vechea 
poveste în realităţile zilei de azi, fără a o simplifica şi vulgariza”.

Ecaterina Dmitrievskaia

„Spectacolul este pur şi simplu suprasaturat de detalii picante. 
Fiecare întorsătură de subiect, chiar şi cea mai neinsemnată, este 
bine argumentată, fiind credibilă pentru micul spectator. Acesta 
crede sincer în tot ceea ce se întâmplă pe scenă şi se include, 
vrând-nevrând, în jocul ce îşi propune să scoată în evidenţă cât 
mai multe amănunte şi asociaţii vesele. În rezultat, originala 
istorie afanasiană, receptată în cazul lecturii drept o lucrare 
abstractă şi convenţională, învie şi prinde contururi clare, devine 
înţeleasă pentru toţi, pierzând din coloritul ei mistic...”

„RAMTograf”

Data 7 iunie ora 17.00

Locaţia Teatrul Republican de păpuşi „Licurici”

Durata spectacolului 1 oră, fără antract

RUSIA

TEATRUL ACADEMIC RUS 
PENTRU TINERET

(Moscova)

Regizor – MARFA GORVITZ (Nazarova)
 Scenografia şi costumele – Eugenia Panfilova 

Coregrafia – Oleg Gluşcov
Improvizaţii corale – Vitalii Galiţkii
Pictor lumini – Eugen Vinogradov 
Regizor sunet – Elena Biriukova

Distribuţia:
Boierul neînfricat – Mihail Şklovskii
Foma, servitorul – Alexei Mişakov
Vrăjitorul mort – Denis Balandin

Spânzuratul – Alexei Bobrov 
Regele – Roman Stepenskii

Puterea necurată – Ludmila Ţibulnikova, 
Ludmila Pivovarova, Anna Kovaliova 

Neînfricatul  
domn

A . N .  A f a n a s i e v
O poveste-îngrozitoare înainte de culcare

©
 М

ен
ьш

ов
а
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În 1999 a absolvit Şcoala Internaţională de Film din Moscova şi în acelaşi an 
a fost admisă la Şcoala Superioară de Teatru „M.S. Şcepkin” (cursurile lui 
Iu.M. Solomin şi O.N. Solomin). În 2010 a absolvit Facultatea de Regizor  

a Academiei de Artă Teatrală din Moscova (AATR), (clasa profesorului  
S. Jenovaci). A fost angajat în spectacole (AATR): „Frică şi tremur» (regizor  
E. Kamenkovici), „Şapte pierderi irecuperabile» (regizor-pedagog S.P. Serova), 
«Lev Tolstoi. Scene». A lucrat actriţă în teatrele: «Modern», Teatrul de păpuşi 
«Umbra» din Moscova şi Studioul de Artă Teatrală (în spectacolul montat 
după romanul lui N.Leskov, «Un neam în decădere” a interpretat rolul Verei 
Dmitrievna). 
În anul 2010 a montat spectacolul „Boierul neînfricat”, în RAMT (Premiul 
Special al Festivalului de Artă Teatrală din Rusia, dedicat copiilor „Arlekin, Sankt 
Petersburg, 2010”); laureat al Premiului Naţional de Teatru „Golden Mask”, 
Premiul Special al Juriului pentru teatrele dramatice (2011), laureat al celui de 
al XI-lea Festivalul Internaţional de Teatru «Ţarul-poveste” (Velikii Novgorod, 
2011). În 2011 a pus în scenă spectacolul „Poşta populară rusească” de O. 
Bogaeva în Teatrul Dramatic „E.A. Lebedev” din Balaklavsk.

TEATRUL ACADEMIC PENTRU TINERET DIN RUSIA

I storia Teatrului Academic pentru Tineret din Rusia (fostul Teatru central pentru copii) începe cu data de 13 iulie 1921. 
În acea perioadă era denumit Teatrul pentru copii din Moscova. Fondatorul şi primul conducător al acestui teatru a fost 
Natalia Ilinicina Saţ. În 1936 teatrul a fost redenumit în Teatrul Central pentru copii, şi în acelaşi an a obţinut locaţia sa 

actuală. 
De-a lungul anilor, teatrul i-a avut în funcţia de conducător artistic pe L. Volkov, V. Dudin, A. Pîjova, M. Knebel, K. Shah-
Azizov, V. Kuzmin. De mai bine de 30 de ani instituţia este condusă de Alexei Borodin, director artistic.
Pe scena teatrului a activat întreaga sa viaţă renumita actriţă Valentina Sperantova. Aici şi-au început cariera profesională Oleg 
Efremov, Oleg Anofriev, Ghenadii Sayfulin, Lev Durov, Irina Muraviova, Ian Arlazarov, Serghei Şakurov, au montat spectacole 
Boris Bibikov, Anatolii Efros, Olga Pîjova, Piotr Fomenko, Gheorghii Tovstonogov, Pavel Homskii, Serghei Iaşin.
În 1992, teatrul şi-a schimbat denumirea, devenind Teatrul Academic pentru Tineret din Rusia (RAMT). Repertoriul corespunde 

întru totul denumirii sale. Aici poţi viziona spectacole 
pentru toate vârstele: şi pentru copii, care sunt 
frecventate de micii spectatori împreună cu părinţii lor, 
şi pentru adolescenţi, şi pentru adulţi. În aceasta constă 
unicitatea respectivului teatru. 
RAMT experimentează din plin noile forme de teatru, 
fără a ignora totuşi tradiţiile şcolii lui K.S. Stanislavskii. 
Repertoriul teatrului include în temei poveşti literare 
şi lucrări folclorice, dramaturgie clasică naţională şi 
internaţională, precum şi dramaturgie modernă.
Teatrul mizează în mod deosebit pe autenticitatea 
artistică, înaltul nivel de cultură şi inteligenţă. Acesta 
este dezideratul întregului colectiv de creaţie al RAMT. 
RAMT este participant şi laureat al mai multor 
Festivaluri naţionale şi internaţionale.

MARFA 
GORVITz (Nazarova)

•
Născută în 

1983

©
 М

ен
ьш

ов
а



/ 12 / 

Forumul  tinerilor creatori  de teatru

„Spectacolul experimental şi inovator montat de Veaceslav Cebotari 
reprezintă o decisivă „schimare a jaloanelor”. Începând cu 
determinarea genului (întotdeauna considerat drept farsă tragică) –  

la V.Cebotari e tragicomedie; cu transferarea acţiunii în sala de spectacole şi 
terminând cu decorarea originală a spaţiului scenic. Găselniţele regizorale 
şi actoriceşti îndrăzneţe i-au şocat, eventual, pe mulţi dintre admiratorii 
spectacolelor tradiţionaliste, însă noul limbaj teatral este absolut necesar. 
Timpul nostru în mod inevitabil se imprimă în spectacol, „transformând” 
chipurile în lumina aceloraşi crude adevăruri ale căror martori devin spectatorii 
sec.XXI, însă orice ar părea că este „Regele Richard al III-lea” – farsă tragică, 
tragicomedie sau dramă absurdă, teatrul îşi păstrează faţa umană şi nobilă  
a izvorului prim, chemarea pătimaşă către raţiune şi umanism”.

Din adnotarea la spectacolul „Regele Richard al III-lea” 

Data 7 iunie ora 20.00

Locaţia Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” 

Durata spectacolului 2 ore 15 min., cu antract

MOLDOVA

Richard 
al III-lea

W .  S h a k e s p e a r e

TEATRUL DRAMATIC RUS 
DE STAT „A.P. CEHOV”

(Chişinău)

Regia şi coloana sonoră – 
VEACESLAV CEBOTARI

Scenografie – Mihai Răcilă
Pictor costume – Oxana Peşterean

Distribuţia: 
Vladimir Zavalionîi, Constantin Haret, Silvia Luca, 

Iana Lazăr, Mariana Drozdova, Olga Madan, 
Alexandru Novac, Denis Perev, Igor Guţu, 

Piotr Peicev, Artiom Oleacu, Arcel Ioseliani, 
Ghenadie Boiarkin, Nicolae Nezlucenco, 

Vladimir Chiriuhanţev, Irina Tarasiuc, 
actorii teatrului şi operatorii de scenă 

Alexandru Gudevici, Luai Siad, Ion Cebotari, Alexandru Iuza

„Pânza albă care se aşterne peste imensa sală – de la scenă şi până la balcon – este ca o trecere în neant a unei lumi în care 
moartea ultimului reprezentant al dinastiei York e prezentată ca o purificare a întregului regat – asta şi-a dorit-o regia şi, în 
viziunea mea, şi-a atins scopul, iar noi, spectatorii de pe scenă, suntem întru-n fel judecătorii acestei cumplite istorii. <…>
Muzica joacă un rol esenţial, fiind aleasă cu mult gust de către regizor, reprezentând diverse ţări şi epoci, inclusiv cea modernă. 
Muzica se aude aproape tot timpul, fiind o componentă a acţiunii scenice.
O lucrare strălucită a demonstrat prin jocul său Constantin Haret, interpretul lui Richard… O interpretare cu totul deosebită 
capătă scena finală, când Richard al III-lea, cu voce sugrumată, rosteşte sacramentala frază: „Un regat pentru un cal!” Iar ducesa 
de Bickingham (actriţa Silvia Luca) vine şi-l duce pe acest nesăbuit rege în împărăţia morţilor, alături de cei pe care i-a trimis 
acolo fără să şovăie. Cumplit sfârşit pentru oricine care nu ţine cont de porunca Domnului: „Să nu ucizi!” Acest final este şi  
o metaforă care reflectă poziţia regizorului Veaceslav Cebotari.”

Larisa Ungureanu, Revista „Teatru”

Tragicomedie în două acte,
tradusă din limba engleză – Mihail Donskoi
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TEATRUL DRAMATIC RUS DE STAT „A.P.CEHOV” 

I storia Teatrului dramatic rus începe cu anul 1934, când la Tiraspol s-a deschis Teatrul staţionar rus de dramă, al cărui 
fondator şi director a fost M.P.zubov, iar premiera de debut – „Liubovi Iarovaia”, de K.Treneov, montată de conducătorul 
artistic al teatrului T.Ia. Nazarkovskii. În anul 1940 teatrul se transferă la Chişinău, fiind amplasat în locaţia fostului 

Teatru „Express”. Aici sunt prezentate cu succes spectacolele „Gloria” de V.Gusev şi „Feldmareşalul Kutuzov” de V.Soloviov. 
În anii 1941-1944 teatrul a fost evacuat în Turkmenistan. Printre regizorii din perioada postbelică se numără K.Vedernikov, 
M.Suhariov, P.Grigorean. În anul 1950 conducător al teatrului devine E.V. Vengre. Numele său a marcat în viaţa colectivului  
o perioadă fructuoasă de mai bine de un deceniu. O performanţă incontestabilă o constituie spectacolele montate după romanele 
lui L.N.Tolstoi „Ana Karenina” şi „Învierea”. E.V. Vengre a fost un promotor al culturii teatrale ruse, protector al tradiţiilor, 
teatrul său tindea spre unirea forţelor spirituale ale tuturor vorbitorilor de limbă rusă, care considerau că sunt parte din cultura 
rusă, independent de apartenenţa lor etnică.

Repertoriul teatrului a inclus întotdeauna opere ale 
literaturii clasice ruse şi occidentale, dramaturgiei 
contemporane din ţară şi de peste hotare. Un loc aparte 
în pleiada acestor autori îi revine lui A.P. Cehov, 
al cărui nume îl poartă respectivul teatru. În istoria 
scenică a instituţiei au înscris pagini luminoase regizorii  
N.S. Aroneţkaia, I.S. Petrovskii, M.Abramov, N.I. Beţis. 
Printre personalităţile care au condus în diferiţi ani 
teatrul se numără V.Golovin, I.Todorov, Ia.Ţiţinovskii, 
V.Apostol, V.Madan, A.Vasilachi. La ora actuală teatrul 
este condus de Constantin Haret. 

VEACESLAV 

CEBOTARI

•
Născut în 

1982

În anul 2009 a absolvit Academia de Muzică, Teatru şi Artă Plastică (bacalaureat) 
la specialitatea „actor de teatru şi film” (clasa profesorului Anatolie Durbală).  
A jucat în teatrele din Chişinău următoarele roluri: Rică Venturiano („La Union”), 

Boier („Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru cel Mare”), Tibald („Romeo şi 
Julieta”), Trigorin („Pescăruşul”). În 2011 şi-a făcut masteratul în Regizor la Academie, 
specialitatea „regizor teatru” (clasa profesorului Alexandru Vasilachi). În anul 2011  
a fost admis la masterat în Regizor în cadrul Centrului „Vs. Meyerhold” şi a Şcolii-
studio „Vl. I. Nemirovici-Dancenko” a MHAT “A.P.Cehov” (clasa profesorului 
Victor Rîjakov, conducătorul cursului Valerii Fokin).
În martie 2009 are loc premiera spectacolului de diplomă “Ce s-a întâmplat cu femeia” 
de C. Chiş (după A.P.Cehov). A fost asistent al regizorului A.Vasilachi la montarea 
spectacolelor “Nunta Melodiilor” (2008), “Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru 
cel Mare” de I.Druţă (2008), “Visul unei nopţi de vară” de W.Shakespeare (2009) 
şi “Fraţii Karamazov” după F.M.Dostoevskii (2009). De asemenea, a fost asistentul 
lui V.Rîjacov la montarea spectacolului “Noi, Karamazovii (studii şi dialoguri)” în 
Teatrul-şcoală al Şcolii-studio MHAT (2011).
În noiembrie 2010 are loc premiera spectacolului “Regele Richard al III-lea” de 
W.Shakespeare în Teatrul Dramatic Rus de Stat “A.P.Cehov” (premiul “Pentru debut”, 
premiul Preşedintelui Uniunii Teatrale din Moldova “Pentru debut în Regizor”). A 
jucat roluri în filme, a activat la radio. A participat în cadrul mai multor lecture teatrale 
în calitate de actor şi regizor. Este un participant activ la festivaluri, laboratoare de 
creaţie şi clase de măiestrie în cadrul unor festivaluri internaţionale de teatru.
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R ămânând văduv, eroul piesei, un bătrân, începe o viaţă foarte grea. Copiii deja adulţi se preocupă de propriile griji 
şi familii. Bătrânul nu le poate spune deschis dorinţa sa de a se recăsători, nefiind sigur că aceştia vor avea o reacţie 
adecvată, de aceea el suferă în tăcere.

În drama etnografică-comică muzicală sunt reflectate particularităţile seculare şi tradiţiile poporului uzbek. Prezentând această 
familie, creatorii spectacolului accentuează încă o dată ideea că dragostea poate cuceri atât inimile celor tineri, cât şi a oamenilor 
în vârstă. În timp ce fiii susţin dorinţa tatălului lor de a se căsători, fiica este categoric împotivă.
În această dramă, săgeţile lui Cupidon ţintesc în trei generaţii – bătrânul tată, fiica şi nepotul. Marele sentiment învinge, toţi copiii 
şi nepoţii nu numai că acceptă însurătoarea bătrânului, dar şi pornesc să-i peţească o nevastă. 

„În lucrarea sa tânărul regizor alege un aspect convingător al tradiţiilor teatrului uzbek. Accentul etnografic îi conferă limbajului 
teatral al spectacolului o siguranţă în interpretarea actoricească şi cucereşte prin energie, fervoare, lejeritate şi umor. Costumele 
naţionale şi dansurile ritualice, marcate de filonul ironic al Regizori şi interpretării, întregesc spectacolul, conferindu-i expresivitate 
nu doar sub aspectul formei, ci şi al conţinutului; îl transformă înt-o acţiune actoricească bine concepută, care ar face cinste oricărui 
forum teatral. 

Viktor Rîjakov

„Regizorul Akbar Berdiev i-a atribuit acestui gen 
modest de teatru, care însă bucură ochii şi auzul, 
denumirea de „dramă etnografică”. Este acel caz rar, 
când dramei populare muzicale comice, întemeiate pe 
tradiţiile seculare, îi sunt străine cu desăvârşire semnele 
pseudofolclorului. Pe parcursul spectacolului ţi se 
creează impresia că Teatrul din Kaşkadar are faţă de 
tradiţiile populare o atitudine la fel de grijulie, elegantă 
şi firească, precum a avut-o, de exemplu, cândva marele 
regizor Giorgio Streller faţă de moştenirea teatrală 
comedia del arte”.

Maria Halizeva 

Data 8 iunie ora 17.00

Locaţia Teatrul Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale”

Durata spectacolului 1 oră, fără antract

UzBEKISTAN

Visul 
bunelului

H . H u r s a n d o v
Dramă etnografică

Ministerul Culturii şi Sportului 
al Republicii Uzbekistan 

Asociaţia de creaţie „Uzbekteatr”
Teatrul regional muzical-dramatic 

din Kaşcadarinsk „M.T. Taşmuhammedov”
(Karşi)

Regizor – AKBAR BERDIEV
 Pictor scenograf – Behzod Abdurahmonov

Asistent Regizor – Şodia Hudoinazarova
Coloana sonoră – Eşniez Holmanov

Distribuţia:
Juma bobo – Gairat Husainov

Abdusalom – Farhod Boinazarov
Sobir – Orif Mamatov

Zulfia momo – Sojida Aşirova
Zulaiho – Nasiba Hudoiberdieva

Şarofat – Feruza Samieva
Aşur – Şuhrat Rizvonov

În roluri epizodice: Lutfia Huramova, 
Aliona Nenartovici, Nilufar Hairulaeva,Nosir Umirov
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În anul 2003 a absolvit Institutul de Stat al Artelor din Taşkent, specialitatea 
„actor de teatru şi film”. Din 2008 activează ca regizor în Teatrul regional 
muzical dramatic „M.T.Taşmuhamedov”. 

În 2009 a montat spectacolul „Iurt kadri” („Meleag natal”), „Uci kunlik dune„ 
(„Şansa”), în 2010 pune în scenă spectacolul „Kampir topaimu, dadajon” („Visul 
bunelului”).
În 2010 a participat la Festivalul republican al tinerilor regizori „Debut-2010” cu 
spectacolul „Iurt kadri” („Meleag natal”), care a fost înalt apreciat.

TEATRUL REGIONAL MUzICAL DRAMATIC 
„M.T.TAŞMUHAMEDOV”

T eatrul regional muzical dramatic „M.T.Taşmuhamedov” a fost creat din iniţiativa lui A.Şoibzoda, şeful secţiei 
învăţământ public din Karşinsk şi a actorului A.Kodirov în baza colectivelor teatrale de amatori din Karşinsk şi 
Şahrisabzsk. Teatrul a fost fondat la 2 august 1932, din 1936 a devenit teatru de stat. În anul 1944 i-a fost conferit 

numele lui Mulla Tuici Taşmuhamedov.

AKBAR 

BERDIEV

•
Născut în 

1977
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„Piligrim” este povestea drumului 
anevoios al omului către adevăr. 
Căutarea vocaţiei şi a sensului vieţii 

constituie o problemă foarte importantă, dar şi destul 
de dificilă. Se cere o inimă curajoasă, multă bărbăţie 
şi putere de voinţă. Dacă vom sta să ascultăm 
împreună istoria vieţii lui Piligrim, poate că acest 
lucru ne va ajuta să găsim în noi forţe ca să păşim în 
întâmpinarea necunoscutului... Actorii îi îndeamnă 
pe spectatori să rişte şi să-i urmeze, pentru a se 
cunoaşte mai bine pe sine. La baza spectacolului se 
află creaţia cunoscutului regizor finlandez Kristian 
Smetz după povestirea alegorică rusă „Calea lui 
Piligrim”.

„...această simplă alegorie despre însemnătatea 
credinţei, interpretată într-o manieră convenţională şi 
realizată cu mijloace elementare, naive, acţionează cu 
mult mai puternic decât în unele cazuri spectacolele 
masive cu costume şi decoruri bogate şi, trebuie să 
recunosc, am simţit o uşoară invidie: e greu să-ţi 
imaginezi cine dintre tinerii regizori ruşi ar fi avut 
curajul să monteze un spectacol atât de simplu şi atât 
de puternic”.

Ala Şenderova „Infox-Interactiv” 

Data 8 iunie ora 20.00

Locaţia Teatrul Naţional „M.Eminescu”

Durata spectacolului 1 oră, fără antract

LETONIA

Piligrim
H o u k k a  B r o s : 

H a u h a  –  S m e d s  –  V a l k e a p ä ä

TEATRUL DE PE STRADA ĢERTRÜDES
(Riga)
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Regia – KARLIS KRUMINŞ

Distribuţia: 
Walters Silis, Artis Drozdovs, 

Caspars Aninş, Carlis Cruminş

Spectacolul a fost realizat cu sprijinul
State Culture Capital Foundation
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În anul 2008 a absolvit Academia de Cultură din Letonia, specialitatea 
regizor în teatrul dramatic. Spectacolul de diplomă „Întoarcerea acasă” de 
Garold Pinter l-a montat în Teatrul dramatic din Valmier. În 2011 şi-a făcut 

masteratul la aceeaşi Academie, programul „arta teatrală”. A participat în calitate 
de actor în cadrul mai multor proiecte teatrale (Festivalul „Homo Novus”, „Homo 
Alibi”, Teatrul independent „Skatuve”, UPSTATE Theatre Project, Irlanda ş.a.  
A fost nominalizat la premiul Academiei de Cultură din Letonia 2008/2009, 
pentru interpretarea rolului Nolinş în spectacolul „Indrani” de P.Blauman, montat 
de regizorul Mara Kimele în Teatrul dramatic din Valmier. De asemenea, Kruminş 
a activat ca regizor şi asistent de Regizor în Teatrul dramatic din Valmier, Teatrul 
dramatic din Liepaia, Noul Teatru din Riga şi în Teatrul Radio Letonia. A montat 
spectacolele „Intimitate” de P.Marber (Liepaia, 2009), „Poliţia” de S.Mrojek 
(Dirty Deal Teatro, 2011), „Merfi” după S.Beket, în Teatrul Naţional din Letonia 
(2011) ş.a. I s-a acordat premiul teatral al anului „Spelmanu nakts” (2009) şi 
premiul pentru cea mai bună Regizor la nominalizarea „noua Regizor” în cadrul 
Festivlului „Patriarha rudens” pentru spectacolul „Piligrim” (2010).

TEATRUL DIN STRADA GHERTRUDEI

T eatrul din strada Ghertrudei (Gertrudes ielas teatris) reprezintă un spaţiu 
scenic modern („scenă deschisă”). A fost fondat în anul 2009 la Riga 
de către grupul teatral independent „United Intimacy” cu susţinerea 

Asociaţiei de creaţie „NoMadi” şi în colaborare cu Institutul Leton de teatru 
nou. Acesta este spaţiul teatral, unde publicul are posibilitatea să vizioneze 
reprezentaţiile unor trupe de dans modern şi spectacolele de teatru ale maeştrilor 
independenţi din Letonia şi din străinătate.
Scopurile teatrului: să fie un cataliztor al proceselor din arta scenică a Letoniei, 
să asigure condiţii favorabile pentru crearea şi reprezentarea unor opere de 
artă moderne şi provocatoare. Teatrul din strada Ghertrudei funcţionează ca un 
platou de montare şi de reprezentare, fiind în relaţii de colaborare atât cu unii 
maeştri independenţi, cât şi cu anumite colective artistice de diverse orientări. 
Aici au loc, de asemenea, întâlniri şi dezbateri profesionale.

KARLIS 

KRUMINŞ

•
Născut în 

1986

© Gunārs Janaitis
Фото предоставлено архивом Национального Театра Латвии
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„zi de zi nu-mi ajunge linişte. Linişte... Linişte...
Dacă nu mi-aş asculta vocea interioară, aş putea să mă ascult pe mine. Dragostea este întotdeauna o aventură.”
Eroul spectacolului „Iulie” nu e un om, ci o fantomă. Eu lupt cu mine însumi. Se întâmplă aceasta atunci când 

toate spaimele şi dorinţele mele se contopesc într-un tot unic, într-o esenţă unică, într-un demon care mă distruge.
Iar după distrugerea acestui „eu”, revine ceva nou. ÎNNOIREA. Acea înnoire, în care eu nu mai exist, dar sunt deja altul. 
„Iulie” pentru mine nu are un răspuns univoc, este mai curând o presimţire, o nemaipomenită durere pentru viaţa care se 
produce în jurul meu. Fiecare spectacol se îmbogăţeşte cu noi găselniţe artistice, cu căutarea unor noi orizonturi, nuanţe, esenţe 
intime – aceasta este condiţia obligatorie pentru o discuţie sinceră cu publicul. Apropo, de la un spectacol la altul, spectatorul 
participă tot mai activ la regizarea spectacolului, expunându-şi părerile în timpul analizei, după vizionarea lui, propunându-şi 
să contribuie la îmbogăţirea ideilor abordate. Astfel, „Iulie” a trecut etapele lecturii la masă, pe urmă cele ale bliţ-spectacolului, 
până la forma deplină, desăvârşită a spectacolului. Lucrarea „Iulie” are tot dreptul la existenţă, atâta timp cât vor continua 
căutările – aceasta este certitudinea mea.” 

Vladimir Snegurcenko

„Spectacolul lui Vladimir Snegurcenko după piesa lui Ivan Vârâpaev „Iulie”, interpretată de regizorul însuşi, reprezintă  
o expunere actoricească energică, emotivă a unui tânăr despre necesitatea de a-şi afla, cu orice preţ, DRAGOSTEA. Textul 
complex al autorului este reflectat de căte regizor într-o formă inedită: actorul transcede în lumea marginală a eroului său şi 
a necesităţilor acestuia de a găsi răspuns la cele mai complicate întrebări ale existenţei. Regizorul se ascunde în spatele unor 
diverse măşti ale personajului, ajungând până la cel mai important personaj urmărit – sinele său. Conţinutul stringent şi forma 
simplă de expresie sunt o dovadă a gândirii creatoare a regizorului şi a căutării propriei identităţi teatrale”. 

Victor Râjakov

„De menţionat faptul că Snegurcenko este neobişnuit de plastic; trăind cu pregnanţă fiecare cuvânt din textul prezentat, uneori 
ai impresia că „evadează” din piesă, ca să nu-i fie prea tare frică şi pentru ca spectatorul să-şi revină din şocul, ce se produce 
chiar din debutul spectacolului”.

Svetlana  Hlestova, www.dozor.com.ua

Data 9 iunie ora 17.00

Locaţia Teatrul Republican de păpuşi „Licurici”

Durata spectacolului 1 oră 15 min., fără antract

UCRAINA

Iulie
I v a n  V î r î p a e v

TEATRUL DE AUTOR „KOTELOK” 
DIN HARKOV

Regizor şi autor proiect – 
VLADIMIR SNEGURCENKO

Interpretare text – 
Vladimir Snegurcenko

Regizor lumini şi sunet – 
Alena Samoilenko

Text pentru un singur interpret
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R egizor, actor, muzician, dramaturg, luder al formaţiei rock „Reactorul 
patru”. În anul 2008 a absolvit Academia de Stat de Cultură din Harkov, 
specialitatea „regizor”.

Laureat al premiului „Cel mai bun actor” (Festivalul al 5-lea al teatrelor 
independente „Kurbalesia, Harikov, 2007); laureat al premiului „Speranţa 
dramaturgiei” (Festivalul al 4-lea al teatrelor independente „Kurbalesia” 2008); 
Laureat al Grand-Prix pentru piesa „Aurora boreală” în cadrul Concursului 
internaţional de dramaturgie „Teatrul independent” (2009); participant al bliţ-
turnirului regizoral în cadrul Festivalului „Homo Ludens” (Nikolaev, Ucraina, 
2010); participant în cadrul Laboratorului internaţional de dramaturgie, Teatrul 
„Royal Cord” (Londra, Marea Britanie, 2011).
Autor al textelor şi regizor al spectacolelor „Aurora boreală” şi „Timp nu există. 
După sticlă” (ŢSI „DAH”, Kiev, Ucraina, 2012). 

TEATRUL DE AUTOR „KOTELOK” DIN HARKOV

T eatrul de Autor „Kotelok” din Harkov a luat naştere în primăvara anului 2001 în Laboratorul regizoral al lui Vladimir 
Gorislaveţ. Primul spectacol montat a fost „Cum am înţeles viaţa” după piesa lui Eugen Grişkoveţ. Acest teatru nu  
a fost conceput ca unul cu un anumit repertoriu. Se părea că în „Melonul de creaţie” trebuie să-şi afle locul o singură 

piesă – un spectacol de laborator: acesta este jucat, completat, precizat, îmbogăţit şi, din momentul în care căutările artistice 
i-au sfârşit, este scos din scenă. Însă în anul 2003, când s-a format grupul de bază al teatrului, o parte din absolvenţii cursului 
de Regizor al Academiei de Cultură din Harkov (clasa lui V. Gorislaveţ) – a devenit un teatru cu repertoriu. Tinerii regizori, tot 
ei şi în postură de actori, experimentează, interpretează şi montează pe scena Teatrului „Kotelok”.

Cel mai preferat erou al teatrului 
este însuşi Spectatorul, care 
caută să înţeleagă şi să determine 
ce se întâmplă cu el în această 
realitate absurdă şi cum poate să 
supravieţuiască în ea, încotro să 
înnoate, unde se află ţara, casa, 
valorile sale.
O sarcină principală a acestui 
teatru este de a afla în Ucraina 
şi, în particular, în Harkov, noi 
dramaturgi, actori, regizori şi chiar 
spectatori talentaţi, care să devină 
participanţi activi ai reprezentaţiilor 
teatrale.

VLADIMIR 

SNEGURCENKO

•
Născut în 

1983
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D enumirea „Cartea de telefoane” face aluzie la  
o expresie cunoscută privind dexteritatea regizorului 
de a monta chiar şi o carte de telefoane. Astfel, tânăra 

echipă în frunte cu regizorul de 25 de ani a creat un spectacol 
„din nimic”, iar textul de bază a fost scris în procesul lucrului. 
Ca punct de pornire a servit însăşi realitatea teatrului, precum 
şi speranţele, visele, spaimele şi protestele tinerilor creatori.  
A ieşit un spectacol-glumă, „cârpit” şi cu un text scenic 
variat din punct de vedere al genului: aici există şi grotesc, 
şi clounadă, şi abateri lirice, şi parodie. În faţa publicului se 
desfăşoară ba „istoria omenirii”, cu participarea unor străvechi 
primate, ba în avanscenă apare personajul simbolic cu însemne 
de „mare dictator” – cu Adolf Klişe, întruchiparea teatrului 
rutinar, osificat. Actorii meditează cum trebuie să fie teatrul 
şi încearcă să creeze un asemenea model în faţa spectatorului, 
şi toate acestea sunt garnisite cu scene de parodie: acum vă 
propunem modelul „TIUz”, urmează performanţe folclorice, 
(care amintesc de scenele ritualice ale lui Nekroşius), iar acum –  
o replică ironică în adresa lui Tuminas. Sau, uneori, actorii 
apropie de microfon telefonul, formează un număr la întâmplare 
şi îl întreabă pe fiecare dintre acei care iau receptorul, ceva 
despre teatru. Şi, cu toate acestea, „cartea de telefoane” 
reprezintă o lucrare profundă, care îţi sugereză că, posibil, 
anume aceşti băieţi, ce realizează aici şi acum arta viitorului, îl 
vor învinge pe dictatorul Klişe”.

Evghenii Avramenko

Data 9 iunie ora 20.00

Locaţia Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” 

Durata spectacolului 1 oră 35 min., cu antract

LITUANIA

Cartea 
de telefoane

NO THEATRE 
(Vilnius)

Regizor – VIDAS BAREIKIS

Distribuţia:
Actorul Remis – Marius Reapşis

 Actorul Marionas – Ainis Storpirştis
 Actorul Kostas – Dovidas Stoncius
 Actriţa Raseale – Else Gudaviciute

Actriţa Brighita – Egle Şpokaite
 Actriţa Kristina – Indre Lianţiaviciute

Personaj în afara temei – Vainius Sodeika
 Actriţa Vinila – Agne Cactaite
 Adolf Clişe – Darius Minetas

 Scena – Iurga Şedukite-Bareikiene
 Militarul – Dainius Tarutis

 Militarul – Simonas Starpirştis
 Scufiţa Roşie – Monica Alseikate
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NO ThEATRE

N o theatre este mişcarea teatrală în frunte cu Vidas Bareikis, al cărei nucleu îl alcătuiesc 8 absolvenţi ai Academiei de 
Muzică şi Teatru din Lituania (conducătorul cursului – G.Varnas): A.Storpirştis, D.Stoncius, M.Riapşis, V.Sodeika, 
Ă.Şpokaite, Ă.Gudaviciute, I.Lianţiaviciute, Ă.Latenaite. Acestor tineri nu le este indiferentă starea teatrului actual 

din Lituania, numărul tot mai redus de spectatori. No Theatre a decis să propună o soluţie de alternativă şi a mers în stradă, în sălile 
de teatru şi în casele oamenilor, pentru a afla şi încerca să înţeleagă spectatorul teatral din ziua de azi, ca să intre în contact direct 
cu acesta. Scurtele reprezentaţii improvizate în locurile publice nu numai că crează o atmosferă de sărbătoare în viaţa monotonă 
şi destul de cenuşie, dar şi oferă spectatorilor o libertate totală de interpretare a materialului artistic prezentat. În spectacolele 

sale, No  Theatre, caută să 
abordeze în primul rând acele teme 
care îi frământă pe creatorii 
înşişi. Principala forţă motrice 
a acestui „teatru al fanteziei” îl 
constituie energia, muzicalitatea 
şi „fanatismul”, în sensul bun al 
cuvântului, care este necesar să fie 
adus cu toată onestitatea la mintea şi 
sufletul publicului.

VIDAS 

BAREIKIS

•
Născut în 

1986

A absolvit Şcoala de Arte „M.C. Ciurleonis”, clasa de pian, şi Academia 
de Muzică şi Teatru din Lituania, specialitatea actor. Actualmente îşi 
face masteratul la Centrul V.S. Meyerhold (ŢIM). 

A cântat în muzicalurile: „O vânătoare cu persecuţie asupra focului” (regizor 
G.Padeghimas), „Aida şi Aid” (regizor A.Gluskinas), Pink Floyd „Peretele” şi 
„Neformat 2”. A interpretat roluri în spectacolele regizorului G.Varnas („Grindină 
de stele”, „Nevinovaţii”, „Donna Rosita, sau Limbajul florilor”, „Decalogul”, 
„Şhakesperiada”), în spectacolele „Copiii Medeii” de A.Gluskinas şi „Istoriile 
ostaşului” de I.Starvinskii (interpretare concertistică pe Piaţa Ratuşei din Vilnius). 
A montat spectacolele „O seară cu cartea” (2009), „No Concert” (2010), „Phone 
book” (2011), „Mr.Fluxus” (2012). În primele două spectacole s-a produs în 
calitate de actor. De asemenea, este autorul coloanei muzicale a spectacolelor 
muzicale montate de el.
Fondatorul mişcării teatrale „No Theatre”. 
Membru al formaţiilor muzicale „Suicide DJs” şi „Complet altfel”. (În 2008  
a editat albumul „Animation”).
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Data 10 iunie ora 17.00

Locaţia Teatrul Naţional „M.Eminescu”

Durata spectacolului 2 orăа 30 min., cu antract

TEATRUL DRAMATIC NAŢIONAL ACADEMIC 
DE STAT DIN AzERBAIDJAN

L a 10 martie 1873, sub conducerea lui Hasan Bek zardabi şi cu concursul elevilor Gimnaziului real din Baku, a avut loc 
într-o sală de club reprezentarea comediei lui M.F. Ahundov „Vizirul hanului din Lenkoran”. Această reprezentaţie a pus 
începutul teatrului profesionist azerbaidjan. 

În anul 1919 trupele de actori dispersate se unesc şi teatrului i se acordă statutul de instituţie de stat.

Pe parcursul istoriei 
sale, teatrul dramatic din 
Azerbaidjan a purtat mai 
multe denumiri: Teatrul de 
Stat, Teatrul Unit de Stat, 
Teatrul Dramatic Turc din 
Azerbaidjan etc. În anii 1923-
1933 teatrul a purtat numele 
lui Dadaşa Buniatzade, iar 
în 1933-1991 – numele lui 
Meşadi Azizbekov. În anul 
1991 teatrul a fost redenumit, 
devenind Teatrul Dramatic 
Naţional Academic de Stat din 
Azerbaidjan. 

AzERBAIDJAN

A dousprezecea 
noapte

W i l l i a m  S h a k e s p i a r e

Ministerul Culturii şi Turismului 
al Republicii Azerbaidjan

Ministerul Tineretului şi Sportului 
al Republicii Azerbaidjan

Uniunea Teatrală din Azerbaidjan
TEATRUL ACADEMIC DE STAT DIN AZERBAIDJAN

(Bacu)

Director artistic al spectacolului – 
AZER PAŞA NEIMATOV

Regizor – FARID AHMEDOV şi VUGAR AHMEDOV
Asistent Regizor – Geran Gasanova 
Pictor  scenograf – Farid Ahmedov

Pictori lumini- Rafael Gasanov
Pictori costume – Inna Ivanova, Olga Şabanova
Coregrafie – Ghiunai Mikailova, Farid Gasanov

Lupte în scenă, scrimă – Rauf Zeinalov
Inginer video – Ahmed Gamidov

Inginer sunet – Ecaterina Mgaloblişvili
Producător – Rafik Aliev

Distribuţia:
Elşan Rustamov, Anar Heibatov, Elnur Mamedov, 
Eişad Mamedov, Vusal Murtuzaliev, Aslan Şirinov, 

Vusal Mustafaev, Raşad Bahtiarov, Meste Aslan cîzî,
Ellada Ahmedova, Nighiar Ghiuliahmedova, Farida Alieva
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În anul 2005 a absolvit facultatea de Regizor a Universităţii de Stat de Cultură 
şi Arte din Azerbaidjan (clasa lui Azer Paşa Neimatov). Din anul 2003 a activat 
la telecanalul „Spase”, mai întâi în calitate de asistent Regizor, iar din 2005 – 

regizor, ulterior a ocupat postul de al II-lea regizor al Studioului cinematografic. 
Lucrarea sa de diplomă este spectacolul „Iagîşdan cihdîg, iagmura duşduk” a lui 
Abdurahman Vezirov (2005); ulterior a montat „Şira banzar” („Asemeni leului”) 
de Rustam Ibraghimbekov (2007), „Spărgătorul de nuci şi regele şoarecilor” după 
povestea lui E.T. Hoffman (2008), „Keroglu” după creaţia lui George Sand (în limba 
franceză). Activează în film şi la televiziune (regizor al câtorva filme documentare 
şi ştiinţifico-populare). A jucat rolul lui Djabarlî în filmul artistic „Djavid omru”. 

Î n anul 2006 a absolvit facultatea de Regizor a Universităţii de Stat de Cultură 
şi Arte din Azerbaidjan (clasa Azer Paşa Neimatov). Şi-a susţinut lucrarea de 
diplomă „Ursul” de A.P.Cehov. A activat în calitate de regizor şi scenograf în 

mai multe teatre. A colaborat cu Vugar Ahmedov în domeniul filmului la televiziune 
şi în teatre. A montat spectacolul „Asemeni leului” de P.Ibraghimbekov, „Călăreţul 
fără cap” de T.Main Rid, „Fondatorii” de Aizek Azimov.

VUGAR 

AhMEDOV

•
Născut în 

1973

FARID 

AhMEDOV

•
Născut în 

1985
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« „Ofice” este un spectacol pentru actori rezistenţi. <...> În acest spectacol se munceşte până la sacrificiu. Lucrarea nu 
prezintă un studiu studenţesc, şi nici o „şezătoare” cu hohote, este un amalgam psihologic de cea mai înaltă formă. Există 
în acest spectacol şi melodramă, şi tema „omului de prisos”, şi critica societăţii moderne de consum. Într-un cuvânt, actorii 

au unde să-şi dea frâu liber imaginaţiei: ei pot să încerce a juca în diferite registre, evitând cu succes manifestările scenice depăşite, 
şabloanele şi cochetarea cu publicul. Pentru aceasta nici nu au timp, ei trebuie să se înscrie în ritmul şi ideea spectacolului. Iar 
tempoul montării este într-adevăr feeric. Nu-mi amintesc un spectacol montat în ultima vreme cu un asemenea ritm”. 

Valentin Pepeleaev, „Belorusia Azi”

Data 10 iunie ora 20.00

Locaţia Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” 

Durata spectacolului 1 oră 25 min., fără antract

BELARUS

Oficiul
I n g r i d  L a u z u n d

TEATRUL NAŢIONAL ACADEMIC
„IANKA  KUPALA” 

(Minsk)

Regizor şi compoziţie muzicală – 
KATSIARyNA AVERKOVA

Scenografie şi costume – Elena Igruşa 
În spectacol este interpretată muzica lui Antonio Vivaldi 

Distribuţia:
Kreţki – Mihail Zui 

Hufşmidt – Pavel Harlanciuk-Iujakov 
Şmitt – Victoria Ciavlîtko

Cristensen – Olga Skvorţova-Kovalskaia 
Cruze – Serghei Rudenia 

Inginer lumini, director tehnic, titrare – Nikolai Surkov
Regizor sunet – Serghei Zavadski

Asistent Regizor – Galina Raevskaia

Spectacolul este montat cu susţinerea financiară
 a Ministerului Culturii din R. Belarus

Reprezentaţie într-un act
Traducere Irina Gherasimovici
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A absolvit Şcoala medie de muzică şi teatru, în 2007 – Academia de Stat 
de Arte din Belarus, specialitatea Regizor dramatică (clasa profesorului 
Boris Luţenko). A activat în calitate de actriţă la Teatrul musical Belarus, 

la Teatrul Naţional Academic “M.Gorkii”, la Teatrul Studio E.Mirovici. A montat 
spectacolele “Kîsi” după T.Tolstoi (2005), “Micul Prinţ” după Antuan de Sent 
Exzupery (2006), “Trei surori” de A.P.Cehov şi “Tragedia lui Fiodor” (2008), 
“Ganea” după povestirea lui G.Senkevici (2009) – la Teatrul Studio E.Mirovici; 
“Oskar şi dama în roz” de E.E. Şmitt la Teatrul artistic contemporan (2007); 
“Iarna” de E.Grişcoveţ (2009) şi “Ofice” de I.Lauzund (2010) la Teatrul Naţional 
“Ianka Kupala”; “Evenimentul” de V.Nabokov la Teatrul dramatic din Moghiliov 
şi “Sora mea” după povestirea lui G.Sinkevici “Ganea” – la Teatrul pentru Tineret 
din Minsk (2011) ş.a. A participat la realizarea câtorva proiecte teatrale, inclusiv 
proiecte de festival. Din anul 2010 Averkova este prim regizor la Teatrul dramatic 
regional din Moghiliov.

TEATRUL NAŢIONAL ACADEMIC 
„IANKA KUPALA”

T eatrul Naţional Academic „Ianka Kupala”, unul din cele mai vechi teatre din Republica Belarus, a fost creat în septembrie 
1920. Baza trupei au constituit-o actorii „Primei întovărăşiri a dramei şi comediei beloruse” sub conducerea lui Florian 
Jdanovici – primul colectiv teatral belorus profesionist. Spectacolele de debut au fost „Pavlinka” de Ianka Kupala şi 

„În seara de iarnă” după E.Ojeşko. În colectiv au activat 3 trupe: belorusă, rusă şi evreiască. Încă pe atunci au fost adoptate 
acele principii de creaţie, care 
sunt numite în prezent tradiţii ale 
Teatrului „Ianka Kupala”.
Perioada modernă a Teatrului 
„Ianka Kupala” îşi are începutul 
în anii 60 şi este strâns legată 
de numele regizorului Valerii 
Raievskii, care a introdus în 
teatru un nou stil, bazat pe 
filosofia exprimării libere a 
convingerilor, pe un limbaj 
scenic expresiv.

KATSIARYNA

AVERKOVA

•
Născută în 

1984
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„Moderarea mijloacelor regizorale, priceperea 
de a struni temperamentul actoricesc, 
gândirea minuţioasă a fiecărei mişcări  

a actriţei în scenă sunt calităţi incontestabile ale montării. 
<…> Suprafaţa limitată a platformei asigură, concomitent, şi 
senzaţia constrângerii, şi sentimentul singurătăţii în întunecimea 
spaţiului. În ambianţa săracă a spectacolului, actriţa construieşte 
în detaliu viaţa de zi cu zi a personajului – o bătrână nefericită, 
părăsită de toţi, care îşi petrece zilele rămase din viaţa ei în 
societatea unei pisici. În reflectarea veridică a existenţei fizice 
se conturează suferinţele eroinei, toată viaţa ei mizerabilă”.

Maria Lvova

Data 11 iunie ora 17.00

Locaţia Teatrul Republican de păpuşi „Licurici”

Durata spectacolului 1 oră 15 min., fără antract

KÎRGÎzSTAN

TEATRUL NAŢIONAL 
ACADEMIC DRAMATIC 
„T.ABDUMOMUNOV”

(Bişkek)

Monospectacol

Regizor – ŞAMIL DyIKANBAEV

Scenografie – Sadîr Nieazakunov 
Regizor lumini – Farida Suranov 

Distribuţie: 
Artistă a poporului din Republica Kîrgîzstan

Turganbubu Boobekova

Scumpa 
mea

N i c o k o l a i  K o l e a d a
după piesa «Şerocika cu Maşerocika»
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TEATRUL NAŢIONAL ACADEMIC DE DRAMĂ 
„T.ABDUMOMUNOV” DIN KÎRGÎzSTAN

I storia Teatrului Naţional Academic de Teatru şi Dramă „T.Abdumomunov” începe în anul 1926, odată cu constituirea în 
capitala Kîrgîzstanului a primului studiou muzical-dramatic, care din toamna anului 1930 obţine statutul de Teatru Dramatic, 
baza căruia au constituit-o absolvenţii studioului. Între aceştia îi amintim pe A.Kuttubaev, K.Djantoşev, Ş.Tumembaev, 

K.Aibaşeva, A.Maldîbaev ş.a., care au pus începutul artei teatrale şi muzicale naţionale profesioniste, dramaturgiei naţionale 
a Republicii. Timp de 85 de ani în teatru au fost montate mai bine de 500 de spectacole după piese din dramaturgia naţională, 
clasice şi ale autorilor contemporani, atât din ţară cât, şi de peste hotare.
Pagini fulminante în istoria teatrului au înscris spectacolele cu participarea cunoscuţilor şi îndrăgiţilor actori: M.Rîskulov şi 
S.Kumuşalieva, A.Botaliev şi A.Kobogonov, B.Kuiukova şi B.Kadîkeeva, T.Tîrsumbaeva şi S.Jamanov.
Montările regizorilor I.Rîskulov, G.Abdîkadîrov, M.Nazaraliev, B.Ibraev, O.Erkimbaeva şi ale pictorilor A.Toropov, 
M.Sîdîkbaev, M.Iskakov, Iu.Nurmatov s-au bucurat întotdeauna de succes. 
La ora actuală în teatru lucrează şase generaţii de actori, s-a anunţat un „val” nou de regizori, scenografi, dramaturgi şi actori. 
Pe lângă teatru a fost creată o şcoală teatrală. Teatrul dispune de două săli de spectacole. El efectuează multe turnee, participă la 
festivaluri internaţionale în Rusia, Kazahstan, Uzbekistan, Turcia; spectacolele teatrului sunt menţionate cu premii şi medalii. 
Din repertoriul actual al teatrului fac parte 20 de spectacole în care evoluează cu succes artişti emeriţi şi artişti ai poporului: 
K.Dalbaev, D.Baitovetov, G.Kanimetov, T.Boobekova, M.Toktobaev, T.Abdrazaev, E.Bekboliev, K.Seidalieva, M.Kozukeev. 
Director al Teatrului este Marat Alîşpaev, Artist al poporului, director artistic – zamir Sooronbaev, artist al poporului. 

ŞAMIL

DYIKANBAEV
•

Născut în 
1983

În anul 2006 a absolvit Institutul de Stat de Arte „B. Benşenalieva” din 
Kîrgîzstan, specialitatea Regia teatrului dramatic (spectacolul de diplomă 
„Murektun suusu” de A.Dînkambaev la Teatrul tinerilor spectatori  

„B. Kîdîkeeva”, 2006). Între anii 2003-2008 – conducător artistic al Teatrului 
Studio „PRIMA”; între anii 2006-2009 regizor la Teatrul regional de comedie 
şi dramă „Ş. Termecikov” din Ciuisk; între anii 2009-2011, masteratul la 
Şcoala Studio „V.I. Nemirovici-Dancenko” de pe lângă MHAT şi la Centrul  
„Vs. Meyerhold” (Moscova). A montat spectacole: „Salutare, vaporule alb” după 
C.  Aitmatov (2004), „Rugăciunea” după versurile M.Ţvetaeva (2006), „Pe când 
erau locuitori ai Leningradului” după cartea cu acelaşi nume despre blocada 
Leningradului (2007) – la Teatrul Studio „PRIMA”; „Scumpa mea” de N.Coleada 
(după piesa „Şciorocika Cumaşiorucika”, 2007 şi 2011) – la Teatrul Dramatic 
Naţional Academic din Kîrgîzstan „T. Abdumomunov”; „Este cineva?...” de 
U.Saroian (2008) – la Teatrul Regional de Comedie şi Dramă „Ş. Termecikov” 
din Ciuisk; „Visul Nataşei” de Ia.Pulinovici (2010) – la masterat în Şcoala Studio 
„V.I. Nemirovici-Dancenco” de pe lângă MHAT şi la Centrul „Vs. Meyerhold” 
(Moscova); „Regina frumuseţii” de M. MacDonah (2011) – la Teatrul de Stat 
pentru Tineret „Uciur” (Bişkek), „Medeea” de H. Muller (2011) – proiect special 
cu Artista Poporului din Federaţia Rusă Stepanida Borisova (Moscova); „Roberto 
zukko” de B.M. Koltes (2011) – la Teatrul lui Mark Waill „Ilhom” (Taşkent).
Participant la numeroase festivaluri, laureat al mai multor premii teatrale. 
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„Să simţi profund viaţa, să o priveşti din diferite unghiuri, cât e de paradoxală şi plină de momente contradictorii... 
Eroiii, în pofida fobiilor lor, a neliniştilor, dezamăgirilor înţeleg că viaţa, în toată plinătatea ei, este minunată! Anume 
aceasta îţi oferă posibilitatea de a te elibera şi de a zbura deasupra „oraşului”!”

„Întrucât eu lucrez într-un teatru dramatic, în domeniul pantomimei, dar şi într-un teatru de păpuşi, încerc să adun elementele 
diferitelor genuri. E adevărat, unii mi-au reproşat decalajul prea mare dintre formele abordate în cele două acte ale spectacolului, 
însă mie îmi place foarte mult să experimentez, îmi plac contrastele – în viaţă, şi în creaţie”. 

Narine Grigorian

„Două tablouri ale spectacolului – două lumi care aproape nu se 
intersectează: lumea omului obişnuit şi cea a omului nevăzător. Eroina 
oarbă nu-şi duce existenţa într-o întunecime, cum am putea să presupunem, 
ci într-o lume extraordinar de frumoasă, într-un spaţiu decorat feieric cu 
fantezii şi chipuri ale căror contururi sunt marcate prin fire de diverse 
culori, care converg spre fondalul negru şi rămân lipite de acesta, formând 
un amalgam de asociaţii geometrice de cele mai ciudate forme. Lipindu-se 
şi ea de acest fondal, eroina ca şi cum se prgăteşte pentru zbor – fondalul 
împreună cu ea pluteşte undeva în semiîntuneric, în adâncuri şi în înalturi. 
O operaţie oftalmologică reuşită, la care ea visa demult, o scoate pe 
fată din hotarele existenţei sale într-o izolare fantasmagorică. Însă 
în lumea văzătorilor ea, deşi încearcă să se despartă de închipuirile cu 
care se obişnuise, nu reuşeşte mult timp să reziste: în peisajul urbanistic 
din fereastră, pe un fondal alb este proiectat un film video în care pe 
neaşteptate apare în văzduh plutind o pereche de îndrăgostiţi; ei zboară pe 
deasupra caselor precum renumiţii îndrăgostiţi din tabloul lui Mark Şagal 
„Deasupra oraşului” (cei drept, de-a lungul unui secol la casele orăşeneşti 
s-au adăugat un număr mare de etaje). Vedem că această eroină, cu 
medicul ei curant de care ea a fost îndrăgostită în taină toţi aceşti trei ani, 
realizează încă un zbor deasupra realităţii şi a vieţii cenuşii, ei evadează 
de aici în mod conştient...”

Maria Halizeva

Data 11 iunie ora 20.00

Locaţia Teatrul Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale”

Durata spectacolului 45 min., fără antract

ARMENIA

TEATRUL DE STAT DE PăPUŞI 
„OV. TUMANEAN” DIN EREVAN

Regia – NARINE GRIGORyN
Scenografie – Angela Galstean 

Coloana sonoră – Serj Melik-Ovsepean
Regizor lumini – Aram Agadjanean 

Regizor sunet – Suren Sargsean
Operator de scenă – Ayk Acopean

Distribuţia:
Fata – Narine Grigorian

Medicul – Serghei Tovmasean

Zbor deasupra 
oraşului
A n u ş  A s l i b e k e a n

Spectacol într-un act
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TEATRUL DE STAT DE PĂPUŞI 
„OVANES TUMANIAN” DIN EREVAN

I naugurarea teatrului are loc în anul 1935 la Erevan, constituind un eveniment important în viaţa teatrală a Armeniei. În primii 
ani aici a activat Asmik Gheozalian, care avea studii teatrale la Moscova şi frecventase cursul deplin al Studioului Teatrului de 
Păpuşi condus de S.V.Obrazţov. Graţie eforturilor dumneaei, Teatrul de Păpuşi a fost creat mai întâi la Ghiumri (Leninacan), iar 

peste trei luni – la Erevan, în Casa Ofiţerilor. Între întemeietorii teatrului sunt actriţa S.Bedjanian, pedagogul M.Durgarian, pictorul 
G.Apaghelian, actorii A. Arabian şi P.Boroian. Primele spectacole ale acestei mici trupe „Naughty Petik” şi „Câinele şi motanul” 
au fost privite cu interes atât de copii, cât şi de maturi. În aceşti ani, mai bine de treizeci de regizori au montat aici spectacole,  
8 dintre aceştia influenţând substanţial creaţia teatrului şi îmbogăţindu-i repertoriul. Un rol aparte îi revine lui Boris Şunaev, regizor 
şi actor, compozitor şi pictor, specialist care posedă multilateral toate secretele teatrului de păpuşi. În anul 1951 Teatrul a fost închis, 
figurând un timp ca Ansamblu de Păpuşi al Filarmonicii armene. În anul 1957 s-a deschis din nou (director E.Manarian). Din anul 
1959 până în anul 1978, director artistic al Teatrului a fost Manea Aslanean. În anul 1978 revine în Teatru E.Manarian, deja în 
calitate de actor şi scenarist cunoscut. Anume în aceşti ani, teatrul s-a numărat printre cele mai bune 10 teatre ale lumii, organizând 
turnee atât în ţară, cât şi peste hotare. În anul 1975, Teatrul a primit un sediu nou. În următorii ani, Teatrul a fost condus de 
A.Gamgeam, R.Murakean, M.Piloian. În anul 1998, director artistic al Teatrului a devenit R.Babaian, care a lucrat în acelaşi teatru 
timp de 20 de ani în calitate de asistent Regizor şi consultant literar. În acest teatru au fost montate 232 de spectacole, jucându-se  

36 mii de reprezentaţii pentru 12 milioane de spectatori. 
Au fost montate piese ale scriitorilor armeni, ruşi 
şi de peste hotare: A.S.Puşkin, I.S.Turgheniev, 
L.N.Tolstoi, A.P.Cehov, W.Shakespeare, Dj.Swift, 
A.de Sent Exupery, E.Shwartz, O.Tumanian ş.a.    

NARINE

GRIGORYN

•
Născută în 

1980

A absolvit facultatea de Regizor a Institutului de Teatru şi Film din Erevan 
(clasa profesorului Alexandr Grigorian), unde, din anul 2003, predă 
regia şi măiestria actoricească. Actriţă la Teatrul „Amazgain”. Deţine 

Premiul la nominalizarea „Cea mai bună tânără actriţă”, pentru interpretarea unor 
roluri în spectacolele „Ah, femeile” (2005) şi „Ursul” de A.P.Cehov (2009).
A montat spectacole la Teatrul de Stat de Păpuşi din Erevan – „Vânătoarea 
ochilor” după G.Karapetian (spectacolul a participat la Festivalul Experimental 
Internaţional al Teatrelor din Cairo, în 2005), „Balonul albastru” după povestirea 
M.Ţvetaeva „Povestirea despre Sonecika”  (spectacolul a participat la Festivalul 
„Baltiiski Dom” în 2007 la Sankt-Peterburg), „zbor de asupra oraşului” de 
A.Aslibekean (spectacolul a participat la Festivalul Maska de Aur, din cadrul 
programului „Maska Plus” în 2011); „Vă felicităm pentru ziua de lucru” de 
Ia.Teatte la Teatrul Dramatic Rus „K.S.Stanislavski” din Erevan, „În afara 
cadrului” – spectacol-improvizaţie la Teatrul de Stat de Pantomimă din Erevan. 
Din 2005 N.Grigorian este participantă la lucrările Laboratoarelor tinerilor 
regizori, ce se desfăşoară în cadrul Festivalului Teatral Internaţional „A.P.Cehov”. 
A participat, de asemenea, la lucrările Laboratoarelor profesorilor Anatolii 
Vasiliev (Moscova), Lev Dodiev (Sankt-Peterburg), în programul „Managementul 
teatrului” (Boston, 2008), la Atelierul Institutul „Grotovski” (Vroţlav, 2009).
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În micul orăşel Polânsk, în care locuiesc două clanuri – zuev 
şi Morozov, sosesc nişte businessmeni din capitală. Scopul lor 
este de a transforma Polânskul într-un muzeu sub cerul liber. 

Locuitorii sunt puşi în faţa unei alegeri: să devină exponate în acest 
muzeu sau să-i alunge pe afaceriştii din capitală. În centrul naraţiunii 
se află două clanuri. Morozovii îi susţin pe moscoviţi. zuevii sunt 
categoric împotriva oricăror schimbări. Se varsă sânge... Între 
odraslele celor două familii care se duşmănesc – Roman zuev şi 
Valea Morozova – se dezlănţuie un amor care aminteşte de cunoscutul 
subiect shakesperian. 

„”Acolo unde începe libertatea unui om, se termină libertatea altuia”. 
Această frază înaripată exprimă cu multă precizie, după părerea mea, 
ideea şi conflictul principal al piesei lui Veaceslav Durnenkov. Se pare 
că personajelor micului orăşel din spectacolul „Exponatele”, „viaţa 
nouă” pe care le-au propus-o cei doi businesmeni moscoviţi le este 
necesară cam în măsura în care poporului irakian i-a trebuit libertatea 
americană!” 

Marat Gaţalov 

„Uneori ai impresia că tu în general nu te afli în teatru; vezi viaţa de zi 
cu zi a familiei sărăcăcioase din Prokopievsk. Temele pentru discuţie, 
maniera de comunicare, hainele, chiar şi gesturile şi mimica – toate 
sunt recognoscibile. De parcă ai fi intrat la un cunoscut al tău care 
locuieşte într-o casă particulară. Pentru ca spectcolul să nu devină  
o copie fidelă a vieţii cotidiene, ci o operă de creaţie, este necesar 
un anumit grad de distanţare de real. Regizorul şi actorii au reuşit să  
o realizeze. Ca şi în viaţă, în spectacol nu există o divizare în „buni” şi 
„răi”. Gaţalov nu le sugerează spectatorilor, nici măcar aluziv, cu care 
dintre personaje să empatizeze şi căruia să-i dorească înfrângerea”.

„Strastnoi bulvar, 10” 

Data 12 iunie ora 17.00

Locaţia Teatrul Naţional „M.Eminescu”

Durata spectacolului 1 oră 30 min., fără antract

RUSIA

Exponatele
V e a c e s l a v  D u r n e n k o v

TEATRUL DRAMATIC 
„COMSOMOLUL LENINIST” 

DIN PROKOPIEVSK

Regizor – MARAT GAŢALOV
Scenografie – Themistokl Atmadzas

Asistent Regizor – Olga Garder

Distribuţia:
clanul Zuev:

Klim – Gheorghii Bolonev, Ghena – Svetlana Popova, 
Saşa – Veaceaslav Garder, Roman – Andrei Jilin,

Bunelul – Vladimir Marcenko 
clanul morozov:

Iura – Serghei Juikov, Olia – Svetlana Pojnikova,
Valia – Evghenia Kambalina, Mişa – Anton Ostapenko,

Bunica – Galina Mingaleva, 
Voronko Vladimir Anatolievici – Roman Mihailov,

Cernoviţki Serghei – Anatolii Ivanov,
Paştet – Andrei Şerbakov, Bunelul Tolia – Alexandr Ognev, 

Alioşa prostul – Stanislav Kocetkov,
Orăşenii – Studenţi de la Prokki 

Spectacolul este montat cu susţinerea  
Ministerului Culturii al F.R.

Spectacol într-un act
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TEATRUL DRAMATIC „COMSOMOLUL LENINIST” 
DIN PROKOPIEVSK

A fost creat în 1945 în oraşul Anjeri-Sudzhensk. S-a inaugurat cu spectacolul “Pădurea” de A.N.Ostrovski. În 1951 
este transferat în oraşul Prokofievsk. În 1960 obţine sediu propriu. Pentru etapa contemporană îi este caracteristică 
complexitatea opţiunilor repertoriale – de la clasica tradiţională la cea elitară, care epatează uneori, fapt ce îi permite 

teatrului să aibă succes la diferite festivaluri. În ultimii ani a participat la Festivalul Teatrelor din oraşele mici ale Rusiei la Moscova 
(„ziua lui Valentin” de I.Vîrîpaev, 2006), la expoziţia „PRO-teatr” (2007); este decorat cu diploma festivalurilor „Teatrul Real” din 
Nijni Novgorod („Orchestra Titanic” de H.Boyceva, 2007), „Motanul de Siberia” („Veselul Roger” de D.Salimzeanova, 2008) şi 
„Kuzbass teatral” la Kemerov („Crimă şi Pedeapsă”, 2009).

Din 1 septembrie 2010, în calitate de regizor principal al Teatrului Prokofievsk 
a fost numit Marat Gaţalov, care a atras în teatru tineri şi regizori cu gândire nu 
prea ortodoxă. Anul 2010 a fost declarat în teatru an al dramaturgiei moderne. El 
s-a deschis cu spectacolul „Frizeriţa” de K.Medvedev (regizor K.Alexandrovski). 
Pentru prima oară a fost montată piesa „Pustietatea” de A.Iablonskaia (Regizor 
P.Malikov), apoi „Păgânii” de A.Iablonskaia (Regizor V.Popova); spectacolul a 
fost inclus în programul „Maska Plus” al Festivalului „Maska de Aur” (2012) 
şi „Doi români săraci care vorbeau în poloneză” de D.Maslovskaia (Regizor 
V.Popova, 2012). Politica artistică a conducerii teatrului n-a lăsat fără atenţie nici 
repertoriul pentru copii, în timpul stagiunii fiind montate două spectacole pentru 
copii pe textele dramaturgilor contemporani. 
Spectacolul „Exponatele” de Veaceslav Durnenkov în montarea lui Marat Gaţalov 
a participat la Festivalul „Novosibirski Tranzit” (or. Novosibirsk, diploma 
festivalului), „Raduga” (Sankt-Peterburg, diploma festivalului) şi la Festivalul 
Teatrelor Mici din Rusia (or. Lîsva, diploma festivalului) etc.
Este laureat al Premiului Teatral Naţional „Maska de Aur” (2011, Premiul Criticii 
de Teatru), al Marelui Premiu în cadrul Festivalului „Textura” (or. Perm) la 
nominalizarea „Sectacolul astăzi”.    

MARAT

GAŢALOV

•
Născut în 

1978

Între anii 1998-2000 a învăţat la facultatea VGIK (clasa lui Il. Raihelgaus). 
Actor al teatrului „Şcoala Piesei Moderne” (1998-2001), al Teatrului „Vladimir 
Mayakovski” (2005-2008). În anul 2009 a absolvit facultatea de Regizor  

a Academiei de Artă Teatrală din Moscoka (AATR), (clasa lui S. Arţibaşev şi Iu. 
Ioffe). Spectacolul de diplomă „Vechituri” al lui M. Durnenkov (2008) a intrat în 
repertoriul Centrului de dramaturgie şi Regizor al lui A.Kazanţev şi M.Roşcin. Apoi  
a montat „Viaţa a reuşit” de P. Preajko (Centrul de dramaturgie şi Regizor în 
colaborare cu „Teatr.doc”, 2009, menţionat cu Premiul special al juriului pentru 
teatrul dramatic „Masca de Aur”), „Ce?” de I.Vilkova („Teatr.doc”, 2010), „Sosirea 
corpului” de  fraţii Presneakov (Centrul de dramaturgie şi Regizor a lui A.Kazanţev 
şi M.Roşcin, 2010), „Exponatele” de V.Durnencov (Teatrul „Prokofiev”, 2010). În 
anul 2011 la Teatrul Dramatic „Ks. Stanislavski” din Moscova a avut loc premiera 
spectacolului „Nu cred” de M.Durnenkov, după cartea lui Ks. Stanislavski 
„Viaţa mea în artă”, la Teatrul de Tineret „Globus” din Novosibirsk – spectacolul 
„August: Moşia Oseidj” de T.Letts, la Teatrul RAAM din Tallin – „Pustietatea” de 
A.Iablonskaia.
Din anul 2010, Gaţalov este regizor principal al Teatrului Dramatic „S.Procofiev”; 
face parte din consiliul artistic al Centrului de dramaturgie şi Regizor al lui 
A.Kazanţev şi M.Roşcin, conduce proiectul „Atelierul de Creaţie de pe Begovaia”, 
este participant activ al laboratoarelor de Regizor şi dramaturgie, a creat peste 10 
lucrări de laborator în cadrul experimentelor teatrale. 
A primit grantul Preşedintelui D.Medvedev pe anul 2012 pentru desfăşurarea 
Laboratorului de creaţie teatrală al tinerilor regizori din Siberia „Experiment 123”. 
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„Pentru mine proiectul «Gorod.
OK» este o continuare  
a experimentului de conexiune 

a culturilor. În ce mă priveşte, experimentez 
demult în sfera limbilor şi culturilor diferitor 
ţări şi popoare. «Gorod.OK» este încercarea 
de a studia relaţiile reciproce dintre culturile 
americană şi rusă prin prisma a două limbi. 
Pentru mine, limbile reprezintă un amestec 
de sunete şi ritmuri, o muzică. Conexiunea 
limbilor engleză şi rusă dă naştere unei  
a treia limbi, ce nu-i cunoscută de nimeni, dar 
e înţeleasă de fiecare.”

Vladimir Pankov

„În spectacolul lui Pankov, actorii formează 
un drive comun, amestecarea limbilor nu 
conduce la diminuarea manierelor teatrale. 
La Pankov, totul se subordonează stilului său 
personal, care se construieşte în principiu 
pe ideea mixajului. Cântecul şi recitalul 
plurivocal, corurile şi evoluările solo, 
jazz-ul, folclorul slav, rock-ul american, 
replicile nemuritoare ale lui Saltîkov-Şedrin, 
dialogurile dramatice şi pantomima – toate 
acestea constituie „soundrama”. Ultima, 
ca un gen greu de definit, nu întotdeauna  
a corespuns organic materialului literar 
selectat, însă de data aceasta a nimerit în 
zece”.

„Cultura”

Data 13 şi 14 iunie ora 19.00

Locaţia Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” 

Durata spectacolului 1 oră 45 min., fără antract

RUSIA-SUA

Gorod.Ok
După operele 

” Istoria oraşului  New york” 
de Washington Irv ing 
şi  „ Istoria unui  oraş” 

de Mihai l  Salt îkov-Şcedrin 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „A.P.CEHOV”, 
STUDIOUL SOUNDRAMA (RUSIA), 

COMPANIA TEATRALă
„STUDIOUL ŞASE” (SUA)

Regizor – VLADIMIR PANKOV
Scenografie – Irina Lîciaghina

Pictor – Maxim Obrezkov
Muzica – Studioul SounDrama

Conducător muzical – Serghei Rodiukov
Coregrafia – Serghei Zemlianskii

Pictor lumini – Andrei Tarasov
Sound-designe – Iulia Korabliova

Asistent Regizor – Ekaterina Kostrikova

Distribuţia:
studioul sounDrama

Alisa Estrina, Anastasia Sîciova, Oliga Demina,
Săsăg Hapsasova, Andrei Samoilov, 

Artiom Tulcinskii, Vladimir Nelinov, Pavel Akimkin 
compania teatrală „studioul şase”:

Karen Tararace, Nikoli Kontolefa, Lia Loftin,
Vazant Santoşam, Mătiiu Reins, Derek Loăr, 

Tăilor Sazerlănd, Adam Maskin

Spectacol – invitat special al Forumului Tinerilor Creatori
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VLADIMIR 

PANKOV

•
Născut în 

1975

C onducător artistic al studioului SounDrama, regizor, muzician, actor.
S-a născut la 4 iulie 1975. În anul 1999 a absolvit AATR („RATI”), (clasa 
lui O.L.Kudreaşov), specialitatea „actorie”. De la vârsta de 12 ani este 

pasionat de muzica tradiţională rusă. A participat la expediţii folclorice. 
Între anii 1999-2003 – actor la Teatrul de Stat de Estradă din Moscova.
Între anii 2000-2006 – actor la Centrul de Dramaturgie şi Regizor al lui A.Kazanţev 
şi M.Roşcin.
Între anii 2004-2006 – prezentator al programului de televiziune „Fără repetiţie”.  
A participat la mai multe festivaluri de folclor. A cântat împreună cu interpreţi 
de jazz şi de creaţii clasice. A practicat activitatea pedagogică (plastica, gestica, 
măiestria actoricească) la Centrul „Soglasie”. A condus clase de măiestrie la AATR 
în cadtrul cursurilor lui V.B.Garkalin şi în Europa (Finlanda, Polonia, Franţa). Pentru 
partiturile vocale la spectacolul „Pasărea cu dulce glas a tinereţii”, Vladimir Pankov 
a obţinut premiul „Debut-2003”, iar pentru muzica la spectacolul „A douăsprezecea 
noapte” a fost menţionat cu premiul „Ceaika”. Este laureat al premiilor ziarului 
„Moskovskii Komsomoleţ”: „Cea mai bună muzică a anului” şi „Cel mai bun 
rol secundar” în spectacolul „Plastilina” de K.Serebrennikov. A obţinut grantul 
prezidenţial al Fondului de Dezvoltare a Iniţiativelor Teatrale.
În anul 2000, împreună cu Vladimir Nelinov, Serghei Rodiukov şi Vladimir 
Kudreanţev, a creat formaţia muzicală „PAN-Quartet”, cu care a participat la 
festivaluri europene şi a creat muzică pentru spectacole.

În anul 2003 Pancov a înfiinţat studioul SounDrama, 
care nu prezintă doar un spaţiu fizic de creare a muzicii, 
pentru repetiţii şi improvizaţii, dar şi un proces colectiv 
plin de viaţă, în care „nu există canoane şi fiecare om 
aduce ceva personal, improvizează cu toată fantezia, 
astfel născându-se opera de artă”.
Vladimir Pankov cântă la mai multe instrumente 
muzicale ale popoarelor lumii (clarinet, flaut, dijerida, 
chitară, cearanga, balalaică, gusli, percuţie etc.).
Ca actor, s-a produs în peste 25 de spectacole şi filme. 
A jucat roluri în spectacolele regizorilor D. Donnellan, 
K.Serebrennikov, O.Subbotina, B.Milgram, M.Ugarov, 
M.Wail, etc. Ca regizor, a lucrat în colectivele artistice 
ale Centrului „Soglasie”, Centrului de dramaturgie 
şi Regizor al lui A. Kazanţev şi M.Roşcin, Teatrului 
„Et.Cetera”, Teatrului Naţiunilor, Centrului 
„Meyerhold”, Studioului SounDrama, Festivalului 
Teatral Internaţional „A.P.Cehov” şi Confederaţiei 
Internaţionale a Uniunilor Teatrale, Teatrului „Ilhom” 
ş.a. A montat 16 spectacole, între care „Cu aţă roşie”de 
A.Jelezţov, „Doc.tor” de E.Isaeva, „Trecerea”, 
„Morfina” după M.Bulgakov, „Bravo/Le Gars” 
după M.Ţvetaeva, „Gogol. Serile” Părţile I, II, III, 
„Nunta” după A.P.Cehov, „Romeo şi Julieta” după 
W.Shakespeare, „Eu sunt mitralior” ş.a.  
În calitate de compozitor şi director muzical, a creat 
muzică pentru mai mult de 40 de spectacole şi proiecte 
de film. 
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STUDIOUL ŞASE

S tudioul Şase este o companie teatrală, creată în anul 2005 de către absolvenţii unicului curs american al Şcolii-Studio 
MHAT (pedagogi O.Tabakov şi M.Lobanov), care au absolvit cu succes cursurile de patru ani. În perioada de studii 
de la Moscova studenţii americani au înţeles că arta şi cultura au un rol foarte important în viaţa socială. Cunoaşterea 

artei influenţează benefic relaţiile între oameni, ceea ce contribuie esenţial la manifestarea sincerităţii şi dezvoltarea dialogului. 
Membrii trupei sunt ferm convinşi că viaţa culturală bogată şi multiplă este o condiţie necesară pentru prosperitatea naţiunii şi, 
prin ceea ce fac, îşi aduc la aceasta contribuţia lor importantă. Din momentul apariţiei sale, trupa a montat 12 piese şi înscenări 
ale unor opere literare. Actorii trupei au lucrat cu regizori din Macedonia, Lituania, SUA şi Canada. Trupa a evoluat la New 
York, Boston, Baltimore, Mont-Real, Moscova şi Sankt-Peterburg. A colaborat cu regizori şi dramaturgi străini, traducând 
noi piese, desfăşurând activităţi instructive cu spectatorii. Studioul este o punte între Uniunile Teatrale din Rusia şi America, 
precum şi între teatrele altor ţări.
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STUDIOUL SOUNDRAMA

A fost înfiinţat în anul 2003 cu concursul trupei muzicale „PAN-Quartet” şi a fondatorului ei Vladimir Pankov. Denumirea 
colectivului, iar mai apoi şi a studioului, a luat naştere în procesul de lucru asupra spectacolului „Cu aţă roşie”, creatorii 
căruia doreau să găsească o denumire pentru noul gen, în care era realizat spectacolul, nefiind nici muzical pur, nici 

reprezentaţie dramatică.
Actualmente Studioul SounDrama prezintă o echipă din care fac parte muzicanţi, actori, pictori şi coregrafi, fiind compusă din mai 
bine de 25 de membri, deschişi oricăror experimente în domeniul artei.
Spectacolele Studioului, menţionate cu premii mari şi premii speciale, au participat la festivaluri teatrale în Germania, Spania, 
Franţa, Finlanda, Ungaria, Polonia, Belgia, Ucraina, Belarus, Kazahstan, Uzbekistan şi Rusia.
Studioul SounDrama a creat muzică de diferite genuri pentru mai bine de 40 de spectacole jucate în teatrele din Rusia: Teatrul 
„A.P.Cehov” din Moscova, Teatrul „A.S.Puşkin”, RAMT, „Et.Cetera”, „Sovremenik”, Centrul de Dramaturgie şi Regizor a lui 
A.Kazanţev şi M.Roşin ş.a. 
Studioul crează, de asemenea, soudtrack-uri pentru filmele şi programele televizate din Rusia.
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ADOLF 
ŞAPIRO

Regizor, Artist al Poporului din Letonia, Laureat al Premiului de Stat al Letoniei, Premiului 
Moscovei, Premiului „Stanislavski”. Preşedinte al Centrului ASSITEJ din Rusia. Preşedinte 
al Juriului.

IGOR 
IASULOVICI

Actor de teatru şi film, pedagog, profesor la Universitatea de Stat de Cinematografie 
„S.A.Gherasimov” şi la Catedra Teatrul muzical a Universităţii de Artă Teatrală din Rusia. 
Vicepreşedinte al Fondului Social Regional de susţinere a Festivalului Teatral Internaţional 
„A.P.Cehov”. Laureat al Premiului de Stat al Federaţiei Ruse, Premiului „Stanislavski”, 
Premiului „Ciaika”. Artist al Poporului din Federaţia Rusă.

ALEXEI 
BARTOŞEVICI

Doctor în studiul artelor, Om de Ştiinţă Emerit al Federaţiei Ruse, profesor, Şeful catedrei 
Teatrul de peste hotare a Universităţii de Artă Teatrală din Rusia, Şeful secţiei de artă 
modernă occidentală a Institutului de Stat pentru studiul artelor. Laureat al Premiului 
„Stanislavski”.

VLADIMIR 
PANKOV 

Fondator şi conducător artistic al studioului SounDrama, regizor, muzician, actor.

ELENA 
DIAKOVA

Critic teatral, cronicar la „Novaia Gazeta”, autor de numeroase articole referitoare la 
spectacolele teatrului naţional rus şi ale teatrelor de peste hotare.

JURIUL

MIhAIL 
ALI-HUSEIN

Regizor, pedagog, docent la Catedra de Regizor a Universităţii de Artă Teatrală din Rusia, 
adjunctul conducătorului artistic al Teatrului „Sovremennik”.

ALEXANDR 
GALIBIN

Regizor, actor de teatru şi film, Artist al Poporului din Federaţia Rusă.

TATIANA 
KASATKINA

Teatrolog, conducător al grupului de presă al Festivalului de Teatru Internaţional 
„A.P.Cehov”.

MARIA 
LVOVA

Redactor al ziarului „Ecranul şi Scena”, colaborator ştiinţific în secţia de teatru a Institutului 
de Stat pentru Studiul Artelor.

MIhAIL 
MOKEEV

Regizor de teatru şi film, pedagog. Conducător de master-classe în Austria, Anglia, Franţa, 
SUA, Germania. Regizor, pedagog la Şcoala de Vară de Actorie din Irlanda.

VIKTOR 
RÎJAKOV

Regizor teatral, regizor-pedagog (profesor) la Şcoala-Studio a MHAT („A.P.Cehov”), 
conducător artistic al Centrului „Vs. Meyerhold”. Laureat al mai multor premii naţionale 
şi internaţionale.

MARIA 
hALIZEVA

Cronicar de teatru la ziarul „Ecranul şi Scena”, conducător ştiinţific superior în Secţia teatru 
a Institutului de Stat pentru Studiul Artelor, doctor în studiul artelor.

ALLA 
ŞENDEROVA

Critic de teatru, redactor al revistei „Teatr”, redactor de rubrică la revista „Vaş Dosug”, 
comentator pe portalul online OpenSpace.

CONSILIUL DE EXPERŢI
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În anul 2010 a absolvit Universitatea de Stat de Cultură şi Artă din Azerbaidjan 
(Facultatea studiul artelor, Specialitatea „teatrologie”). Actualmente este în 
anul doi de masterat la aceeaşi facultate a universităţii menţionate.

Din anul 2009 publică sistematic în ziarele „Meadeaniiat” şi „Kaspia”.

Î n anul 2007 a susţinut bacalaureatul, iar în anul 2010 – masteratul la 
Universitatea de Stat de Cultură şi Artă din Azerbaidjan (Facultatea studiul 
artelor, Specialitatea „teatrologie”). Din anul 2006 este conducător al 

sectorului artistico-dramatic al Teatrului de Stat „Iug”. Din anul 2011 este secretar 
de presă al Teatrului Academic de Stat Naţional Dramatic din Azerbaidjan. 
Ca expert, a participat la Festivalurile „Completarea Spaţiului Liber” (2005) şi 
„Teatrul nou” (2007).
Din anul 2009 este membru al Uniunii Oamenilor de Teatru din Azerbadjan.
Publică în revista „Gobustan” şi în ziarele „Hazri” (în limba rusă), „Cultura”, 
„Kino Plus”, „Cultura şi Arta Azerbaidjanului”, „Kaspia”, „ziarul nr.525” ş.a.

ELCIN NADIR OGLÎ

DJAFAROV

•
Născut în 

1985

AIGHIUN TELIMAN KÎzÎ

SULEIMANOVA

•
Născută în 

1988 

CRITICI DE TEATRU / AzERBAIDJAN
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În anul 2012 a absolvit facultatea de teatrologie a Universităţii de Stat de 
Teatru şi Film din Erevan. Conducătoare a serviciului de presă a primului 
Festival Republican de Teatru pentru Tineret „Ghisane” (2010). Membru al 

juriului Festivalului anual Republican de Regizor Teatrală pentru Tineret (2009), 
precum şi a Concursului Teatral Anual „Artavazt” al Uniunii Oamenilor de 
Teatru din Armenia. Învingătoare în Concursul Tinerilor Teatrologi, organizat de 
Uniunea Oamenilor de Teatru din Armenia (2009). 
A participat la numeroase conferinţe de teatru republicane şi internaţionale ce 
s-au desfăşurat la Erevan.
Autoare de articole şi referinţe critice în problemele teatrului contemporan.

A absolvit facultatea de teatrologie a Universităţii de Teatru şi Film din 
Erevan, doctor în studiul artelor (2004).
Între anii 2002-2009 – conducător ştiinţific superior al Secţiei de teatru 

din cadrul Muzeului de Literatură şi Artă „E. Cearenţ”, între anii 2003-2004 – 
profesor la Catedra de studiul artelor a Universităţii de Stat din Erevan, din anul 
2003 – şef al sectorului de literatură al Teatrului de Stat de Păpuşi „O.Tumanean” 
din Erevan, din anul 2004 – colaborator ştiinţific superior la Institutul Artelor al 
Academiei de Ştiinţe a Republicii Armenia.
Conducător artistic al Festuvalului Republican „Teatrul – X” (2007-2009), din 
anul 2010 – preşedinte al acestui festival.Preşedinte al Asociaţiei Naţionale de 
Teatru a Republicii Armenia (din anul 2009), şef al secţiei de arhivă a Institutului 
de Manuscrise vechi „Matenadaran. Sfântul Mecropa Maştoţ” (din anul 
2009). Preşedinte al primului Festival Internaţional de Dramaturgie Modernă 
„Reabilitarea prezentului” (2010). 
Conducător de seminare şi treninguri regionale şi internaţionale.

ARA 

hZMALEAN

•
Născut în 

1980

RUZANNA 

ARAKELEAN

•
Născută în 

1991

CRITICI DE TEATRU / ARMENIA
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R egizor şi critic de teatru.
A studiat la Academia de Stat de Artă din Belarus, specialitatea „regia 
dramei”. În anii 2007-2008 şi-a făcut stagierea sub conducerea lui Anatoli 

Praudin („Scena experimentală”, Sankt-Peterburg, Rusia), ulterior montând 
spectacolul „Fro” după povestirea lui Andrei Platonov (laureat a Festivalului 
Internaţional de Monospectacole „Monoclu”, Sankt-Peterburg, 2009).
Publică în presa scrisă şi cea electronică: „Arta”, „Almanahul culturii belaruse  
contemporane «pARTisan», “Revista teatrală din Peterburg”, „Darmaturgia 
contemporană”, „Europa Nouă”, web-almanahul „Fotoscop”, „Martie. Arta 
Belarusă Contemporană”, „Art Aktivist”.

Î n anul 2010 a absolvit Facultatea de jurnalism a Institutului de Jurnalistică al 
Universităţii de Stat din Belarus. În acelaşi ani devine doctorandă la Catedra 
de critică literar-artistică (conducător – T.Orlova). Profesează critica de 

teatru la Universitatea de Stat din Belarus. Secretar responsabil la săptămânalul 
„Literatura i iskusstvo”. Susţine rubrica „Al trelea sunet” de pe portalul online 
„Relax.by”. Redactor al proiectului online „Belarusul teatral”. Publică în revistele 
„Literatura i iskusstvo”, „Tinereţea” şi „Iskusstvo”.

ELENA 

MALCEVSKAIA

•
Născută în 

1988

TATIANA 

ARTIMOVICI

•
Născută în 

1984 

CRITICI DE TEATRU / BELARUS
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A studiat limba şi literatura georgiană la Universitatea de Stat „Şota Rustaveli” 
din Batumi (1999-2004), studiul artelor, teatrologia şi critica la Universtatea 
de Arte din Batumi (1999-2003) şi la Universitatea de Teatru şi Film „Şota 

Rustaveli” (Tbilisi, 2003-2005), tot aici a susţinut doctoratul cu tema „Istoria şi teoria 
teatrului mondial” (2008-2010). Din septembrie 2010 este doctorand la Universitatea de 
Stat din Ilia. A participat la bussiness treninguri de creaţie privind multiple teme ale artelor. 
A predat istoria artelor la gimnaziul clasic din Batumi (2002-2005), la Universitatea de 
Stat de Arte din Batumi (2006-2008), la Universitatea de Stat de Teatru şi Film „Şota 
Rustaveli” (2007-2009). Din anul 2006 este conducător al serviciilor pentru relaţii cu 
societatea şi mass-media la Teatrul Dramatic „I.Ciavciavadze” din Batumi. Autor şi 
prezentator al emisiunilor pe teme teatrale la televiziunea din Adjaria, redactor la ziarul 
„Cultura”, redactor la editura universitară „Centaurul” (2007-2010), colaborator ştiinţific 
la Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniului teatrului şi filmului, artelor tradiţionale 
şi media (2008-2010) etc. Din ianuarie 2011 este colaborator ştiinţific la Institutul de 
cercetări ştiinţifice în domeniul artelor (Universitatea de Stat din Ilia).
A scris şase cărţi referitoare la istoria şi teatrul actual georgian şi adjar, a publicat 
numeroase articole în presa periodică. A colaborat cu revistele şi ziarele „Mnatobi”, „Teatri 
i Ţhavreba”, „Adjaria Literară”, „Literatura şi Arta”, „24 de ore”, „Rezonanţa”, „Cultura”, 
„Duredji”, „Adjaria” ş.a.
Este câştigător al multor granturi şi burse: Grantul Ministerului Culturii al Georgiei (2004), 
Grantul şi Bursa Preşedintelui Georgiei (2005), Bursa de Stat „I.Ciavciavadze”(2010), 
Grantul de Stat al Preşedintelui pentru tinerii savanţi (2010), Grantul Ministerului 
Învăţământului, Culturii şi Sportului (2010).
Este deţinător al diplomelor: „Cel mai bun pedagog de istorie a artelor al anului” (2004), 
„Cel mai bun student teatrolog” (2004), „Cel mai bun autor de recenzii teatrale ale anului” 
(2005, 2011) ş.a. 

Î n 2003 a absolvit Universitatea de Stat de Arte „M.Abaşidze” din Batumi, 
specialitatea „Studiul artelor, teatrologie, critică”, apoi a studiat la 
Universitatea de Stat de Teatru şi Film „Şota Rustaveli”, secţia „Studiul 

Artelor şi Critica Teatrală” (Tbilisi, 2003-2005), unde şi-a luat şi doctoratul 
(2008-2010). Din septembrie 2010 studiază la Universitatea de Stat din Ilia, 
facultatea Programelor de magistru şi doctor. A participat la bussiness-treninguri 
de creaţie. A lucrat în teatre (director de muzeu, şef al sectorului literatură), la 
editura universitară „Centaurul”. Din ianuarie 2011 este colaborator la Institutul 
de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Artelor, de pe lângă Universitatea de Stat din 
Ilia. Din anul 2001 participă la conferinţe ştiinţifice în Batumi, Tbilisi, Gudauri.  
I s-au decernat diplomele „Cel mai bun autor de creaţie scenică” (2005) şi „Cel 
mai bun autor de recenzii teatrale al anului” (2011).

NERON 

ABULADzE

•
Născut în 

1981

LAŞA 

CIHARTIŞVILI

•
Născut în 

1980

CRITICI DE TEATRU / GEORGIA
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În anul 2002 a absolvit Academia Naţională de Arte „T.Jurghenov” din 
Kazahstan, specialitatea „teatrologie”. În anul 2010 şi-a susţinut doctoratul 
cu tema: „Particularităţi de dezvoltare ale artei teatrale kazahe”. Din anul 

2008 este lector superior la Academia Naţională de Arte din Kazahstan. În anii 
2002-2003 a condus sectorul de literatură al Teatrului kazah muzical-dramatic 
„C.Cuanîşbaev”. Din anul 2006 este secretar responsabil al Uniunii Oamenilor 
de Teatru din Kazahstan. A publicat mai bine de 25 de articole pe teme teatrale 
în presa republicană. Este unul dintre autorii manualului de teatru. Membru al 
juriului la multiple festivaluri de teatru republicane, regionale şi internaţionale.

Î n anul 2000 a absolvit Academia Naţională de Arte „T.Jurghenov” din 
Kazahstan, specialitatea „teatrologie”, iar în anul 2003 – şi-a luat masteratul 
la aceeaşi academie. Din anul 2003 este lector superior la Academia Naţională 

de Arte din Kazahstan. A predat istoria teatrului, coregrafia şi cultura artistică 
universală la Gimnaziul Clasic de Arte nr.46 din Alma Ata, a lucrat redactor în 
secţia de arte a redacţiei principale a Enciclopediei Kazahe. Secretar ştiinţific 
al Institutului de Literatură şi Arte „M.O.Auezov”.  Între anii 2005-2007 a fost 
bursieră a Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei din Republica Kazahstan, bursa 
fiind acordată savanţilor tineri şi talentaţi. În anul 2005 a studiat la cursurile de 
reciclare ale Şcolii Studio „Vl.I.Nemirovici-Dancenko” şi MHAT „A.P.Cehov”.
Laureată a Premiului de Stat pentru savanţii tineri talentaţi „M.Auezov” (2008). 
În anul 2010 şi-a susţinut doctoratul. A publicat circa 30 de articole ştiinţifice în 
limba kazahă.ANAR SAINJAMCÎzÎ 

ERKEBAI

•
Născută în 

1978 

MERUERT BOLATKANKÎzÎ 

JAKSÎLÎKOVA

•
Născută în 

1978 

CRITICI DE TEATRU / KAzAHSTAN
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Între anii 2007-2011 a studiat la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 
facultatea „Arta dramatică şi managementul în domeniul culturii” (clasa 
Angelinei Roşca). A lucrat la Uniunea Teatrală din Moldova. Publică în 

revistele „Teatrul”, „La plic”, „Teatrul Azi” şi scrie pentru portalul online www.
blogu.lu/ariel.

Î n anul 1994, absolvind liceul „Gheorghe Asachi” din Lipcani, îşi ia 
bacalaureatul. În anul 1998, a absolvit facultatea de filologie română şi 
franceză a Universităţii de Stat „Alecu Ruso” din Bălţi, şi-a luat licenţa cu 

lucrarea „Paradigma absurdului în dramaturgia lui Eugene Ionesco, iar în anul 2000 
devine magistru în filologie. Este doctorandă la Academia de Ştiinţe a Republicii 
Moldova („Dramaturgia generaţiei 80 în contextul postmodernismului). Din anul 
2006 este colaborator ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei 
de Ştiinţe a Republicii Moldova. Din 2009 predă teoria dramei la academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Participă la conferinţe şi colocvii internaţionale, 
publică articole şi lucrări ştiinţifice în problemele dramaturgiei şi teatrului 
moldovenesc contemporan.

DORINA 

CHALIL-BUTUCIOC

•
Născută în 

1975

CRISTINA 

CERNOPOLC

•
Născută în 

1983

CRITICI DE TEATRU / MOLDOVA
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În anul 2010 a absolvit Universitatea de Stat de Arte „M.Uigur” din 
Taşkent, specialitatea „teatrologie”. Face masteratul la aceeaşi specialitate. 
Autoarea cărţii „Plecăciune scenei” (Taşkent, 2010). Publică articole privind 

problemele teatrului din Uzbekistan, cronici la spectacole, portrete de creaţie ale 
actorilor. Predă la colegiu etica şi estetica. 

Î n anul 2009 a absolvit Universitatea de Stat de Arte „M.Uigur” din Taşkent, 
specialitatea „teatrologie” şi s-a înscris pentru masterat. În anul 2011 
a susţinut doctoratul cu tema „Regia contemporană uzbecă: tradiţie şi 

inovaţie”. Combină activitatea ştiinţifică cu cea de creaţie. După scenariile sale 
au fost montate filmele „Condamnarea vieţii” (2009) şi „Nu mă uita...” (2009). 
Este redactor, publică în revista „Teatru” şi în alte reviste şi ziare din Uzbekistan.

ANVAR 

ISMOILOV

•
Născut în 

1988 

KAMOLA 

AhMETJANOVA

•
Născută în 

1988 

CRITICI DE TEATRU / UzBEKISTAN
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În anul 2008 i s-a conferit titlul de magistru teatrolog în cadrul Universităţii 
Naţionale de Teatru, Film şi Televiziune „I.K.Karpenko-Karogo” din Kiev; 
doctorand la catedra de teatrologie. Secretar ştiinţific al Centrului Naţional 

de Artă Teatrală „L.Kurbas”, autor a circa 20 de publicaţii şi aproximativ 
50 de articole în ediţii social-politice, între care revistele „Profil-Ucraina” şi 
„Anticariat”, ziarele „Noutăţile capitalei”, „Glasul Ucrainei”, „Kreşciatik” ş.a. 
Redactor coordonator al culegerii „Lecturi din opera lui L.Kurbas”, alcătuitor şi 
autor al notelor critice la cartea de memorii „Suntem ca mestecenii” de P.Cerkaşin 
şi Iu.Fomina (Harkov „Akta”, 2008). A participat la conferinţe, simpozioane şi 
festivaluri internaţionale în Ucraina, Rusia, Belarus, Polonia, Letonia, Franţa, 
Germania şi Suedia. Deţinător al Premiului Teatral pentru experţi „Pictorala din 
Kiev”, responsabil de nominalizările celor mai bune piese din cadrul concursului 
„Încoronarea cuvântului” din Ucraina. Bursier al programului „Wagner” (2008). 
Membru al Uniunii Naţionale a Oamenilor de Teatru din Ucraina.

VIKTOR 

SOBIANSKII

•
Născut în 

1987

CRITICI DE TEATRU / UCRAINA

A absolvit Universitatea Naţională de Cercetări Ştiinţifice „Şcoala 
Superioară de Economie” în anul 2010. 
Redactor de creaţie al Companiei de Film „Central Partnership”. 

Membru al Consiliului pentru Tineret al Uniunii Oamenilor de Teatru din 
Federaţia Rusă. Membru al Ghildei Internaţionale a Scriitorilor. 
Publică în ziare, reviste şi online („Komsomolskaia Pravda”, „MIR 24”, „Million”, 
„JUK M”, „Naş film”, „Rossiiskoe kino – RUSKINO” ş.a.). Laureată a premiului 
internaţional „Yousmi Web Journalism Awards” la nominalizarea „Cea mai bună 
recenzie scrisă de profesionişti”, laureată a premiului literar internaţional „Russkii 
Stil” la nominalizarea „Publicistică”. Învingătoare în cadrul concursului „Tinere 
Talente ale Moscovei” la nominalizarea „Jurnalistică”. Bursieră a Forumului de 
Inovaţie pentru Tineret „Interra” (2011) la Facultatea „Kultura” (pentru proiectul 
de susţinere a teatrelor şi muzeelor regionale). EMILIA 

DEMENŢOVA

•
Născută în 

1989 

CRITICI DE TEATRU / RUSIA
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A absolvit Universitatea de Stat de Studii Umanistice, facultatea „Arhivă” 
în anul 2003, Universitatea de Artă Teatrală (GITIS) în 2011(cursul 
A.Stepanova). A lucrat la Direcţia Generală Arhivă din Moscova, la 

Teatrul Dramatic „K.S.Stanislavski”. În prezent este corespondent special al 
secţiei „Cultură” a Agenţiei de Informaţii „RIA Novosti”. 
Publică în revistele „Casa Teatrală”, „Revista Teatrală din Peterburg”, „Planeta 
Frumuseţea”, „Strastnoi bulivar, 10”, în ziarul „Ecranul şi Scena”, în ediţiile 
online „Gazeta.ru” şi OpenSpace. 

C ritic de teatru, colaborator ştiinţific al Institutului de Stat pentru Studiul 
Artelor (secţia de artă a ţărilor ibero-americane), consilier de presă la 
Teatrul „Studioul Artei Teatrale” sub conducerea lui Serghei Genovaci, 

membru al Consiliului de Experţi pentru acordarea Premiului „M.Ţariov”, 
Premiului „Vedeta Sezonului”, membru al proiectului „Scena deschisă”. A 
absolvit facultatea de teatrologie a Universităţii de Artă Teatrală din Rusia 
(cursul lui A.Bartoşevici şi V.Siliunas). Publică în revistele „Scena”, „Problemele 
teatrului”, „Revista teatrală din Peterburg”, revistele „Cultura”, „Nezavisimaia 
gazeta”, „Ecranul” şi „Scena”, pe portalul online „Open Space” ş.a.

ANASTASIA

AREFIEVA 

•
Născută în 

1984

ANNA 

BANASIUKEVICI

•
Născută în 

1981 

CRITICI DE TEATRU / RUSIA
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AzERBAIDJAN Farid AhMEDOV
ARMENIA Carine EGHIAzAREAN

Narek KEŞIŞEAN
BELARUS Valentina PRAVDINA

Maria ŞUSTA

GEORGIA Serghei ŞIVŢ

KAzAHSTAN Erik DUSEMBAEV
Olga MURAVEOVA
Aibek ORÎNBASAROV

KÎRGÎzSTAN Mariam ABLAKOVA

LITUANIA Kortina DAUETAITE

MOLDOVA Maria GROSS
Lilia POPOVSKAIA
Alexandra ŞOLTINSKAIA

RUSIA Polina BAHTINA
Mihail KUKUŞKIN
Tatiana IURKOVA, Natalia SILINSKAIA

UzBEKISTAN Umida IRMATOVA
Mutabar RUZMETOVA
Lobar MAMATKULOVA

UCRAINA Mihail GURIN
Bogdan POLIŞCIUK
Oleg TATARINOV

SCENOGRAFI

Iniţiată în cadrul Forumului Teatral pentru Tineret, expoziţia 
este un „iarmaroc” al şcolilor scenografice cu diferite 
disponibilităţi şi abordări. Încercarea de a expune într-un 
singur spaţiu artişti de teatru din diferite culturi naţionale, 
direcţii şi şcoli nu a mai avut loc, ni se pare, din timpul 
destrămării URSS. Invitând tineri artişti din Azerbaidjan, 
Armenia, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Leto-
nia, Moldova, Ucraina, Uzbekistan şi Rusia, organizatorii 
şi-au propus „să citească” o carte completă despre Teatrul 
Naţional – preferinţele sale dramatice, tradiţiile artei teatral-
decorative, interconexiunea cu arta scenografică mondială, 
îmbogăţirea reciprocă a culturilor naţionale şi, eventual, 
pierderile iminente. Este evident că în ultimele decenii 
artiştii din ţările Confederaţiei s-au îndepărtat unul de altul 
şi încercarea de a restabili relaţiile este foarte actuală... Prin 
aceasta întâlnirea prilejuită de Forumul Tinerilor Creatori 
de Teatru capătă o valoare şi mai mare. Această expoziţie-
colaj, fără îndoială, nu pretinde la statutul de expoziţie  
a „mărgăritarelor”. Lucrările expuse  sunt selectate de o comisie democratică prietenoasă, ce nu presupune nici concurenţă, 
nici întâietate. În acest sens, polifonia multinaţională, sperăm, n-a estompat „vocea” culturii europene, fără de care nu sunt 
de imaginat arta teatrală şi arta scenografică în particular. Pomenindu-se în afara spaţiului teatral al fostelor  republici sovi-
etice, ţările Confederaţiei, încetul cu încetul, intră în contextul teatral european comun, fapt la care contribuie şi invitarea 
regizorilor europeni,  participarea multor artişti la expoziţiile şi festivalurile internaţionale, la stagieri făcute peste hotare. 
Sperăm că scenografia propusă în această colecţie ne va crea impresii şi surprize plăcute.

LA EXPOzIŢIE PARTICIPĂ:

Ф румо

СценографичеСкий коллаж
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AzERBAIDJAN Natella OSMANLÎ, Ismail IMANOV
Şabnam HEIRULLA
Samir SADAGATOGLÎ

ARMENIA Ovannes TECGHEzIAN
BELARUS Diana BALÎKO

Dmitri BOGOSLAVSKI
GEORGIA Laşa BUGADzE

Nestan-Nene KVINIKADzE
KAzAHSTAN Tursînbek KEŞUBAI
KÎRGÎzSTAN Kamat KASENOV
MOLDOVA Steliana GRAMA

Vitalie JACOTĂ
RUSIA Iaroslava PULINOVICI

Tatiana RAhMANOVA
Maria zELINSKAIA

UzBEKISTAN Farruhdjan TURAEV
UCRAINA Anna IABLONSKAIA

Iurie PASKAR
Artem VIŞNEVSKI
Pavlo ARIE

DRAMATURGI

Culegerea de opere artistice ale tinerilor dramaturgi din spaţiul 
CSI şi din Georgia a fost pregătită şi editată în preajma deschiderii 
Forumului Tinerilor Creatori de Teatru. 
Lucrările adunate între coperţile acestei ediţii au fost selectate 
şi propuse de către Consiliul Uniunilor Teatrale ale Ţărilor 
Confederaţiei şi Georgiei. Sarcina redacţiei a fost să le prezinte 
teatrelor profesioniste potenţialul existent în dramaturgia actuală  
a fostei Uniuni Sovietice.
Nu este exclus faptul că tinerii dramaturgi vor cunoaşte la Forum 
regizori şi scenografi, care vor manifesta interes faţă de piesele 
incluse în culegere şi vor dori să le monteze în scenă.

Ф румо

ÎN CULEGERE AU  FOST  INCLUSE  PIESELE  DRAMATURGILOR:
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Fondul Interstatal de Colaborare Umanitară al ţărilor membre ale CSI (FICU) a fost creat 
în anul 2006 de către guvernele statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente. În 
FICU au intrat Armenia, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan, iar 
din anul 2008 – Azerbaidjan.

Misiunea FICU-ului rezidă în dezvoltarea spaţiului umanitar comun al Comunităţii, dezvoltarea 
temeinică a dialogului intercultural prin intermediul învăţământului, ştiinţei, culturii, 
informaţiei şi comunicării, lucrului de arhivă, sportului, turismului şi activitatea desfăşurată 
în mediul tineretului. FICU lucrează în strânsă colaborare cu Consiliul pentru Colaborare 
Umanitară între statele membre ale CSI. Cu scopul de a crea mecanisme eficiente de fortificare 
şi dezvoltare a colaborării umanitare, dezvoltării infrastructurii de influenţă reciprocă între 
ţările CSI în sfera umanitară, cu concursul CSI şi FICU s-au realizat mai mult de 350 de 
proiecte, inclusiv unele de mare anvergură, precum ar fi forumurile anuale a intelectualităţii 
de ştiinţă şi de creaţie din ţările Comunităţii, etapa-pilot a programului interstatal „Capitalele 
culturale ale Comunităţii”, Premiului interstatal „Vedetele Comunităţii” pentru realizări în 
domeniul ştiinţei, învăţământului, culturii, artei, activităţii umanitare, reţeaua de universităţi 
a CSI (în care participă 22 de universităţi performante din 9 ţări ale Comunităţii), Orchestra 
Simfonică de Tineret a CSI, în care au avut posibilitatea să evolueze 450 de tineri muzicanţi 
din 12 ţări, ediţia ştiinţifică din seria „Clasici ai literaturilor din CSI”, programul ştiinţifico-
instructiv al Centrului Internaţional pentru inovaţii în domeniul nanotehnologiilor din ţările 
CSI şi altele.

Multe proiecte ale Fondului (inclusiv, premiile pentru tineretul talentat din ţările CSI 
„Confederaţia debuturilor”) sunt orientate spre crearea condiţiilor de afirmare a tinerelor 
talente, indiferent de ţara de origine, spre susţinerea şi stimularea activităţii lor de creaţie şi 
inovatoare, creşterea măiestriei profesionale.

De o popularitate deosebită se bucură activităţile susţinute de FICU: concursuri, şcoli de 
vară, treninguri şi marter-classe în domeniul teatrului, filmului şi muzicii, artelor plastice, 
activităţii muzeistice şi de biblioteconomie, jurnalisticii, diverse întruniri ştiinţifice şi de 
inovaţie. FICU colaborează fructuos cu organizaţiile internaţionale şi interstatale, precum ar 
fi UNESCO, Asociaţia Internaţională a Academiilor de Ştiinţe, Asambleea Interparlamentară 
a CSI etc.

Fondul Interstatal de Colaborare Umanitară
al ţărilor membre ale CSI (FICU)

Rusia, or. Moscova, 119049
1-ul Spasonalivkovski per., nr. 4

Tel.: +7 (495) 411 61 28
Fax: +7 (499) 238 06 76
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Este o Uniune Internaţională nonguvernamentală de creaţie a Societăţilor Teatrale Obşteşti 
din diferite state, o organizaţie de cultură non-profit. Confederaţia Internaţională a Uniunilor 
Teatrale (CIUT) şi-a început activitatea în februarie 1992, când la Congresul de totalizare 
al Uniunilor Teatrale din URSS şi la Adunarea de Constituire a noii Asociaţii Obşteşti a fost 
adoptată decizia privind crearea Confederaţiei Internaţionale a Uniunilor Teatrale ca deţinător 
de drept al Uniunilor Teatrale din URSS. 

Sarcinile de bază ale organizaţiei rezidă în consolidarea eforturilor tuturor organizaţiilor 
membre ale CIUT, orientate spre dezvoltarea artei teatrale mondiale, elaborarea şi realizarea 
proiectelor şi programelor teatrale internaţionale, realizarea producţiilor comune. CIUT 
participă activ la organizarea şi desfăşurarea festivalurilor internaţionale, inter-regionale şi 
regionale, olimpiadelor, stagiunilor teatrale, conferinţelor şi simpozioanelor în problemele 
actuale ale artei scenice. Confederaţia acordă ajutor multilateral pentru apărarea drepturilor 
legale ale membrilor CIUT, contribuie la protecţia drepturilor de autor şi drepturilor conexe 
ale creatorilor de spectacole, de asemenea, contribuie la creşterea nivelului profesional al 
oamenilor de teatru şi la schimbul de studenţi şi profesori între instituţiile de învăţământ 
teatral.

Confederaţia Internaţională a Uniunilor Teatrale este fondatoare şi organizatoare a Festivalului 
Internaţional Teatral „A.P.Cehov”, care se desfăşoară din anul 1992.

CIUT colaborează cu Ministerul Culturii al Federaţiei Ruse, beneficiază de susţinerea Guvernului 
Federaţiei Ruse, Administraţiei Moscovei, precum şi ale altor oraşe din Rusia, se bucură de 
înţelegere şi susţinere din partea şefilor de state şi guverne din mai multe ţări ale lumii.

Confederaţia Teatrală a Uniunilor de Creaţie, de la începutul veacului XXI, îşi continuă activitatea 
în toate direcţiile conform Statutului şi acelor probleme pe care le impune viaţa. Sarcina 
păstrării unui spaţiu cultural unic pe teritoriul ţărilor ale căror uniuni teatrale fac parte din 
CIUT este pentru Confederaţie una prioritară. În această ordine de idei, a apărut necesitatea 
susţinerii permanente a acestor uniuni pentru încadrarea lor în procesul teatral mondial, ceea 
ce poate fi realizat cu un succes maxim în colaborare cu Festivalul Internaţional de Teatru 
„A.P.Cehov”. De asemenea, a apărut necesitatea soluţionării problemelor ce ţin de creşterea 
nivelului profesional al oamenilor având diferite profesii teatrale (prin organizarea seminarelor 
şi laboratoarelor, activităţilor metodice şi consultative).

CIUT participă la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor ce au loc din iniţiativa organelor puterii 
de stat. Confederaţia colaborează fructuos cu Fondul Interstatal de Colaborare Umanitară 
între statele membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI).

uniunea internaŢionalĂ a asociaŢiilor oBŞteŞti

„CONFEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A UNIUNILOR TEATRALE”
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LA PREGĂTIREA ŞI DESFĂŞURAREA FORUMULUI 
TEATRAL INTERNAŢIONAL AU CONTRIBUIT:

Uniunea Teatrală a Republicii Azerbaidjan

Uniunea Teatrală a Republicii Armenia

Uniunea Teatrală din Belarus

Centrul de dramaturgie belarusă de pe lângă Teatrul Republican  
al Dramaturgiei Belaruse

Asociaţia Teatrală a Georgiei

Festivalul Internaţional de Teatru din Tbilisi

Uniunea Teatrală din Kazahstan

Uniunea Teatrală din Republica Kîrgîzstan

Uniunea Teatrală din Republica Moldova

Uniunea Teatrală a oamenilor de creaţie din Uzbekistan

Uniunea Teatrală a oamenilor de creaţie din Ucraina

Centrul „LESEA KURBASA”(Ucraina)

Centrul Artelor Moderne „DAX” (Ucraina)

Uniunea oamenilor de creaţie din Federaţia Rusă

Institutul Teatrului Nou din Letonia

Teatrul Mic de Stat din or.Vilnius (Lituania)

LE MULŢUMIM PENTRU SUSŢINERE:

Fondului Capitalului Cultural de Stat al Letoniei

Ministerului Culturii şi Informaticii al Republicii Kazahstan

Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Kîrgîzstan

Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Azerbaidjan

Ministerului Culturii al Republicii Armenia

Ministerului Culturii al Republicii Lituania

Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Ministerului Culturii al Federaţiei Ruse

COMITETUL ORGANIzATORIC LE 
MULŢUMEŞTE PENTRU AJUTOR 
URMĂTOARELOR PERSOANE:

Azer Paşa zafar oglî Neimatov (Azerbaidjan)

Akop Kazancean (Armenia)

Son Meloian (Armenia)

Alexandr Marcenko (Belarus)

Alexei Dudarev (Belarus)

Gheorghi Tevzadze (Georgia)

Ecaterina Mazmişvili (Georgia)

Mînbai Darhan Kazambekulî (Kazahstan)

Tungîşbai Djamankulov (Kazahstan)

Melisa Şarşenbaeva (Kîrgîzstan)

zane Kresberg (Letonia)

Faustas Latenas (Lituania)

Arunas Ghelunas (Lituania)

Greta Holin (Lituania)

Svetlana Terehina (Rusia)

Ana Safonova (Rusia)

Daria Makarova (Rusia)

Vladislav Liubov (Rusia)

Alexei Borodin (Rusia)

Valentin Voronkov (Rusia)

Olga Jukova (Rusia)

Alexandr Kaliaghin (Rusia)

Dmitri Mozgovoi (Rusia)

Rimas Tuminas (Rusia-Lituania)

Omonull Rizaev (Uzbekistan)

Lesea Taniuk (Ucraina)

Nelia Kornienko (Ucraina)

Vlad Troiţki (Ucraina)

Serghei Vasiliev (Ucraina)
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COMITETUL ORGANIzATORIC:

Reprezentanţii Rusiei:

Valarii Şadrin

Irina Troiţkaya

Ecaterina Ceremin

Maria Malkin

Natalia Kosarkova

Grupul de lucru

Svetlana Kamenihina

Tatiana Kasatkina

Elena Gorobeţ

Ella Levine

Ina Sacikova

Natalia Gerasimova

Elizabeth Glagolina-Guseva

Victoria Tiniakova

Anna Krasnov

Julia Riedel

Anastasia Bogomazova

Grup Tehnic

Valerii Antonov

Serghei Timcenko

Dmitri hodin

Ghenadie Beregovski

Gheorghe Sipraşvili

Serghei Govoruşkin

Alexei Cesnokov

Alexandru Matveev

Andrei Sorokin

Serghei zaiţev

Mihail Fateev

Vitalii Lebeyko

Nicolae Clişev

Alexei Voloşin

La realizarea caietului-program au contribuit:

Elena Gorobeţ

Tatiana Kasatkina

Maria Malkin

Designul:

www.griffel.ru

Confederaţia Internaţională a Uniunilor Teatrale

125009, Moscova, Rusia, Leontief Lane., 21/1

Tel: (495) 629 37 85.

Fax: (495) 742 09 33

E-mail: bureau@cf.mos.ru

www.chekhovfest.ru

Produs de: SRL «Nuance»

117036, Moscova, UL. Dmitri Ulianov, la 26A, pagina 2

Tel.: 8 (495) 719-03-81

www.nyans.ru 

E-mail: info@nyans.ru

Reprezentanţii Moldovei:

Alexandru Grecu

Titus Jucov

Galina Efodieva

Rodica Verdeş

Felicia Scutelnicu

Sofia Stratulat

Ion Grosu

Erica Ciubotaru

Victoria Cazacu

Arcadie Răcilă

Ion Diviza

Irina Cebotari

Vitalie Pralea

Constantin haret

Ion Grosu

Viorel Cornescu

Vasile Bîrnă

Sergiu Focşa
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SPONSORII ŞI PARTENERII

FORUMULUI  TINERILOR CREATORI DE TEATRU

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Guvernul 
Republicii 
Moldova

Primăria 
Municipiului 

Chişinău

Ministerul Culturii 
al Republicii 

Moldova






