








Un festival numit dorin]\

La împlinirea unui an de la plecarea
lui Nichita St\nescu la cele ve[nice,
undeva, într-o înc\pere din Palatul
Culturii din Ploie[ti, un grup restr`ns
de tineri intelectuali încerca s\
g\seasc\ o cale de a perpetua memoria
poetului. Desigur, cu to]ii s-au gândit
la un festival de poezie care s\ poarte
numele s\u, dar, la vremea aceea, c`nd
cultul personalit\]ii unui singur per-
sonaj invadase brutal [i de neoprit
vie]ile românilor, era aproape cu
neputin]\ s\ propui o asemenea între-
prindere cultural\. {i totu[i, dintre
toate propunerile f\cute în acea dup\
amiaz\ de septembrie a anului 1984,
aceasta era cea mai onorabil\ pentru a-l
aminti cuviincios pe Nichita St\nescu.
Cei cinci, scriitorii Ion Stratan, Ioan
Dan Nicolescu, Florin Dochia,
Constantin Hârlav-Maistorovici [i
regizorul Mihai Vasile, au hot\r`t s\
propun\ organelor culturale ale vremii
acest lucru. Cum în fiecare epoc\
exist\ [i min]i luminate care s`nt dis-
puse s\ ri[te pentru o idee, [i în acest
caz s-a g\sit un om din aparatul
decizional al vremii care a îmbr\]i[at
ideea [i s-a al\turat acestui proiect. Era
profesoara Gabriela Marinescu, [efa
culturii jude]ului Prahova, care a f\cut
toate demersurile pe l`ng\ organele de

partid ale acelei epoci ca s\ ob]in\
aprob\rile necesare. Dup\ multe ter-
givers\ri, am`n\ri, [edin]e (unele
extrem de tensionate), într-un final se
aprob\ c`te ceva din proiectul ini]ial.
- Da, au spus, aprob\m organizarea
unui festival de poezie care s\ poarte
numele lui Nichita St\nescu, dar cu
ni[te condi]ii. Prima [i cea mai impor-
tant\: s\ nu apar\ portretul acestuia pe
nici o tip\ritur\ oficial\ a festivalului (la
vremea aceea un singur portret ap\rea
ostentiv, p`n\ la satura]ie, peste tot...)

Astfel c\, regizorul Mihai Vasile a
propus, [i, într-un final au aprobat, ca
efigie a festivalului, celebrul (în
epoc\) stejar, inspirat de un poem în
facsimil, intitulat "Acas\", descoperit
de so]ia poetului, Dora St\nescu, [i
pus la dispozi]ia organizatorilor.

Începea atunci, într-un decembrie
cu mult soare al anului 1984, o aven-
tur\ care avea s\ curg\ ca un joc
nichitian [i care avea s\ atrag\ pe cei
mai interesan]i arti[ti români.
Colocvii, spectacole, concursuri de
poezie, recitaluri [i concerte, expozi]ii
de art\ plastic\ [i art\ fotografic\
aveau s\ transforme Ploie[tiul, pentru
cele c`teva zile din fiecare sf`r[it de
martie, într-o veritabil\ capital\ artis-
tic\ a ]\rii. Ba chiar, aproape ca un
miracol, s-a aprobat în 1985, ca în
Casa de t`rgove]i Hagi Prodan, goal\ la

acea vreme, s\ se amenajeze un mic
muzeu memorial care, desigur, nu a
fost posibil s\ fie numit a[a ci, cumva
pe ocolite, "expozi]ia temporar\
Nichita St\nescu".

Important era faptul c\ festivalul
era viu, plin de energii care se
desc\tu[au atunci, într-o epoc\
înghe]at\ [i întunecat\.

...Edi]ia din decembrie 1989, s-a
]inut, îns\, aproape în ilegalitate.
Atunci, în acel decembrie, orice
adunare de oameni era suspectat\ c\
"destabilizeaz\" ordinea social\.

Dup\ 1991, festivalul avea s\-[i
vad\ de drum mai departe, în alte
condi]ii, în alte conjuncturi, cu alte
personaje...

Dar asta este o alt\ poveste...

(Text extras din albumul NICHITA
ST|NESCU, Editura Libertas, 2013)

~n prim\vara anului 2006, Teatrul
Equinox a reluat tradi]ia vechiului Festival
de poezie NICHITA ST|NESCU. L-a
numit NICHITA LA ECHINOC}IU, [i se
desf\[oar\ de atunci `n r\stimpul dintre
echinoc]iul de prim\var\ [i ziua de na[tere
a poetului. Este un festival dinamic, f\cut
de tineri pentru tineri, a[a cum b\nuim c\
i-ar fi pl\cut poetului.



vineri, 21 martie, orele 18
sala de spectacole a Centrul Dramatic Mythos

NOAPTEA
ECHINOC}IULUI
DE PRIM|VAR|

• Recitalul

S| FIU TRANSPARENT
poeme de Nichita St\nescu
în lectura regizorului Mihai Vasile



IE{IREA DIN IARN|

obiceiuri,
gesturi,
cuvinte,
mistere
ale nop]ii echinoc]iului
de prim\var\



sîmb\t\, 22 martie
între orele 10 [i 19, Centrul Cultural Drajna

ateliere de teatru
cu elevi [i studen]i

din localitate
sus]inut de

regizorul [i actorii
Centrului Dramatic

Mythos



duminic\, 23 martie, orele 11
Biblioteca Jude]ean\ Nicolae Iorga Ploie[ti

vernisajul expozi]iei de art\ plastic\
a Cenaclului ARCADE

prezint\

Mihaela Radu, directoarea Bibliotecii Jude]ene Nicolae Iorga

Ioan Titus Dr\ghicescu, plastician

Mihai Vasile, regizor



luni, 24 martie, Centrul Dramatic Mythos
orele 10

deschiderea atelierelor
Universit\]ii de prim\var\
"Nichita St\nescu"



luni, 24 martie, `ntre orele 11 [i 18
Centrul Dramatic Mythos

atelierul de imagine

HIEROGLIFA
sus]inut de Mihai Gheorghe

director de imagine



luni, 24 martie, orele 18
salonul de arte vizuale Orion

vernisajul expozi]iei

SSTTVVDDIIUUMM

expun patru dintre cei mai interesan]i tineri plasticieni ploie[teni

Daniel Florea • Oana Vasile • Diana Lemnaru • Ionu] Anghel

Prezint\ 

Mihai Vasile [i Drago[ Grigorescu





luni, 24 martie, orele 19
sala Studio „Ion Stratan” 

CARTEA DE RECITIRE

Ioan Mihai Cochinescu 
cite[te fragmente din cartea sa 

Visul de iarn\ al Isabellei



[i c`nd
steaua polar\
trage cortina unui nor
m\ g`ndesc la tine
cu prietenie, ca [i cum
prietenia ar fi o piatr\
cu `n]elegere
ca [i cum `n]elegerea
ar fi o piatr\



mar]i, 25 martie, Centrul Dramatic Mythos
orele 18

mari s\rb\tori cre[tine

BBUUNNAAVVEESSTTIIRREE

cuvînt despre s\rb\toare 
rostit de preotul 

Mihai Daniel Stoicescu

proiec]ia filmului 
de scurt metraj 
BUCUR|-TE, 

FLOAREA M|RULUI 
{I NU TE SPERIA DE ROD! 

(un film de Mihai Vasile)



miercuri, 26 martie, Centrul Dramatic Mythos
`ntre orele 10 [i 16,30

atelierul de sunete 
MIE NU-MI SPUNEA MARE
LUCRU }IP|TUL ACELA
sus]inut de 
Mihai Vasile



miercuri, 26 martie, orele 18
sala de spectacole a Centrului Dramatic Mythos

spectacolul 

TTOORRNNAA  UUMMBBRRAA



interpreteaz\ actorii 

Suzana Marin, Ion Streche, Emilia Dan Vasile, Mihaela Gaftoi,
Luiza Buiac, Alin Georgescu, Edward St\nescu, Alina Marin 

Scenariul [i regia:

Mihai Vasile







Fiin]a umbrei
La jum\tatea lunii octombrie, a avut loc un eveniment pe care l-a[ fi
numit irepetabil, dac\ nu ar fi vorba de un spectacol de teatru care,
prin natura lucrurilor, este repetabil: spectacolul TORNA UMBRA,
subintitulat "dou\sprezece poeme teatrale". Alura misterioas\ de
eveniment mocnit a plutit mult\ vreme `n preajma acestui spectacol,
de vreme ce Teatrul Equinox  nu-[i deschisese stagiunea de toamn\ [i
nici nu-[i f\cuse `ntr-un fel public motivul acestei `nt`rzieri. Mul]i din-
tre cunoscu]ii teatrului a[teptau un spectacol `n preajma echinoc]iului
de toamn\ care, dup\ bunul obicei al teatrului, era o premier\.
Evenimentul s-a produs, `ns\, iar ecourile lui s`nt `nc\ prezente, mul]i
dintre cei care l-au v\zut, sim]ind nevoia de a se re`nt`lni [i de a relua
discu]ia despre el. Cel pu]in lucrul acesta s-a `nt`mplat cu mine [i pri-
etenii mei invita]i la spectacol.
Un spectacol despre care este foarte greu s\ scrii. Este foarte greu
s\-l comentezi `n termeni obi[nui]i sau de specialitate, orice criteriu
critic c\z`nd f\r\ argumente `n fa]a a ceea ce s-a desf\[urat sub ochii
no[tri pre] de o or\ [i jum\tate. Cine a urm\rit, fie [i doar din c`nd `n
c`nd, ambi]iosul proiect al acestui teatru, [i anume „Teatrul mitologiei
rom>ne[ti”, v\z`nd aceast\ ultim\ realizare a colectivului artistic de
aici, `[i poate imagina imensul efort de cercetare [i documentare care
a dus la finalizarea acestei etape a proiectului, dup\ cum amintea `n
prefa]a spectacolului realizatorul lui, regizorul Mihai Vasile.
Aceast\ „carte de poeme” s-a scris aproape instantaneu `n fa]a noas-
tr\, aduc`ndu-ne sim]urile mai aproape de ceea ce putem numi tr\irea
total\ a unui sentiment. Plec`nd de la conceptul nichitian, potrivit
c\ruia se poate face un poem cu c`teva obiecte [i un sentiment, regi-
zorul [i scenaristul Mihai Vasile, propune un joc deloc „intelectual” -



cum afirma chiar domnia sa. Mai degrab\, jocul este unul al refa -
cerii drumului fiec\ruia dintre noi c\tre bunele noastre origini,
c\tre acele spa]ii vibratorii unde nu mai conteaz\ „cultura gene -
ral\” ci felul `n care orice om este dispus s\ recepteze opera de
art\. Dincolo de ineditul fiec\rei puneri `n scen\ din acest proiect-
program, spectacolul acesta pune puternic `n lumin\ accentele
sonore ale unei lumi cu care e[ti confruntat [i care pare de mult
adormit\ `n fiecare dintre noi: adev\rata lume a str\mo[ilor no[tri.
Cuvintele par stranii. S`nt, pe r`nd, cunoscute [i necunoscute.
Denumesc sau, din contra, contrariaz\ [i par a nu defini nimic con-
cret. Imaginile se succed raportate la c`ntece [i incanta]ii, la sunete
scoase din instrumente stranii care at`rn\ de un fel de rastel [i la
care Mihai Vasile… c`nt\. Nu mai pu]in neobi[nuite s`nt evolu]iile
actorilor. Ceea ce practic\ ei aici, `n acest spectacol, dep\[e[te
obi[nuitul `n teatru. Rar se poate auzi pe o scen\ de teatru din
Rom>nia un registru sonor at`t de variat [i profund, at`t de adev\rat.
Regizorul spectacolului `mi m\rturisea imediat dup\ premier\ c\
n-ar fi reu[it o asemenea performan]\ dec`t cu ace[ti actori 
...Dincolo de toate acestea, `ns\, se afl\ insisten]a cu care regizorul
Mihai Vasile propune un astfel de tip de spectacol, la prima vedere
foarte `ncifrat dar, care este - a[a cum o spune de multe ori,
prefa]`ndu-[i spectacolele - simplu, at`ta timp c`t este primit cu
sufletul deschis.
…Am asistat, `mpreun\ cu o sal\ plin\ de admiratori ai artei celor
de la Equinox, la un eveniment. Unic, dup\ p\rerea mea. {i, `n
fond ce este opera de art\ dac\ nu un eveniment cu valoare de uni -
citate, atunci c`nd credin]a [i pasiunea s`nt puse `n slujba lui?

Virginia Soare



Zilele trecute s-a deschis stagiunea de
toamn\ a Teatrului Equinox cu spectacolul
TORNA UMBRA, scris, regizat,
scenografiat [i… c`ntat de inepuizabilul
Mihai Vasile.
Ca mai tot ce a f\cut regizorul p`n\ acum, [i
acesta este un spectacol mai pu]in obi[nuit,
o combina]ie de lirism [i imagini intens
vizuale, sus]inute ingenios de un fond mu -
zical complementar. Realizatorul vizeaz\
dou\ coordonate, care se intersecteaz\
aproape constant: una metaforic\ explor`nd
valoarea expresiv\ a gestului, [i cealalt\,
mai profund\, care face apel la sensul mito-
logic al simbolismului existen]ial rom>nesc.
Dar unde este cuv`ntul? Ei bine, cuv`ntul nu
mai este principal. Teatrul poetic, desf\[urat
aici, este o formul\ aglutinant\, care se
compune din elemente asem\n\toare, cu
valoare ideomatic\. {i, totu[i, se [i vorbe[te.
Pe parcursul celor dou\sprezece poeme,
actorii rostesc unele cuvinte, parc\ extrase
din faza primar\ `n care limba rom>n\ `[i
croia drumul spre formare.

Semantica arhetipal\ rezult\, `ns\, din gest
[i sonorit\]i. Astfel, ia na[tere, dup\ „re]eta
nichitian\” a necuvintelor, un spectacol care
transfer\ energia [i atribu]iile  cuv`ntului `n
conduita expresiv\ a actorului. Prin joc, el
spune totul, sau aproape totul, despre chinul
a[tept\rii, al dragostei [i na[terii, despre
`nstr\inare [i neputin]\, despre `ncrederea `n
puterea Domnului nostru Iisus Hristos, ca [i
despre fatalitatea implacabil\ a Marii
Treceri. Liantul tuturor acestor idei-st\ri se
concentreaz\ `n cuvintele "piatra" [i
"umbra". Ele se `ncarc\, permanent, de o
combustie [i de o conota]ie nou\, `n func]ie
de cursul narativ intrinsec al spectacolului.
Reu[ita sau poate miza acestui spectacol,
coerent `n inten]ionalitate, st\ `n voin]a
autorului s\u de a valorifica idei [i senti-
mente, obiecte [i st\ri dintr-o str\vechime
rom>neasc\, pe care mul]i au uitat-o sau o
ignor\ pur [i simplu. E un demers meritoriu,
la care au consim]it, cu o d\ruire [i
`n]elegere total\ actorii acestui teatru.

Nicolae Dumitrescu





joi, 27 martie, orele 18, 
sala de spectacole a Centrului Dramatic Mythos

ZIUA MONDIAL| A TEATRULUI

mesajul adresat lumii de c\tre

DARIO FO
`n anul 2013



În urm\ cu mult timp, Puterea a
rezolvat problema intoleran]ei fa]\ de
actorii Commedia dell'Arte prin exi-
larea lor în afara ]\rii.

Ast\zi, actorii [i companiile de
teatru se chinuie s\ g\seasc\ scene
publice, teatre [i spectatori, din
cauza crizei.

Prin urmare, conduc\torii nu mai
s`nt preocupa]i de problema controlu-
lui asupra celor care se exprim\ cu
ironie [i sarcasm, din moment ce nu
mai e nici un loc pentru actori, [i nici
public c\ruia s\ i se adreseze. 

Din contr\, în timpul Rena[terii,
cei care de]ineau puterea în Italia
erau nevoi]i s\ depun\ un efort sem-
nificativ pentru a-i ]ine pe comedian]i
(Commedianti) la distan]\, deoarece
ace[tia din urm\ se bucurau de o
mare audien]\. 

Se [tie c\ marele exil al actorilor
de Commedia dell'Arte a avut loc în

secolul Contra-Reformei, c`nd s-a
decretat desfiin]area tuturor spa]iilor
teatrale, mai ales în Roma, unde au
fost acuza]i de ofens\ la adresa
ora[ului sf`nt. În 1697, Papa
Inocen]iu XII, sub presiunea cererilor
insistente din partea burgheziei con-
servative [i a clericilor, a ordonat
demolarea Teatrului Tordinona unde,
potrivit morali[tilor, se puseser\ în
scen\ cele mai multe piese obscene.

În perioada Contra-Reformei, car-
dinalul Carlo Borromeo, care era activ
în nordul Italiei, s-a dedicat salv\rii
"copiilor din Milan", stabilind o dis-
tinc]ie clar\ între art\, ca form\
suprem\ de educa]ie spiritual\, [i
teatru, ca manifestare a profanului [i a
vanit\]ii. Într-o scrisoare adresat\
colaboratorilor s\i, acesta se exprim\
mai mult sau mai pu]in dup\ cum
urmeaz\: „Preocupa]i fiind cu eradi-
carea buruienilor, am f\cut tot ce am
putut ca s\ ardem texte care con]ineau
discursuri degradante, ca s\ le [tergem
din memoria omenirii, [i în acela[i

timp s\ îi aducem în fa]a justi]iei pe
cei care publicau asemenea texte. Cu
toate acestea, se vede c\, în timp ce
dormeam, R\ul a lucrat cu [i mai
mult\ [iretenie. Ce se vede cu ochiul
p\trunde mult mai bine în suflet dec`t
ce se cite[te în asemenea c\r]i!
Cuv`ntul vorbit înso]it de gestul
potrivit fac mult mai mult\ stric\ciune
în min]ile adolescentelor [i ale fetelor
tinere dec`t cuv`ntul mort tip\rit în
c\r]i. Prin urmare, se impune ca
m\sur\ de urgen]\ s\ sc\p\m ora[ele
noastre de teatre [i regizori, a[a cum
facem [i cu sufletele nedorite”.

Astfel, singura solu]ie pentru criz\
se afl\ în speran]a unei alte mari
expulz\ri organizate împotriva noas-
tr\, [i mai ales împotriva tinerilor care
doresc s\ deprind\ arta teatrului: o
nou\ diaspor\ de Commedianti [i de
regizori care ar beneficia nespus
dintr-o asemena pozi]ie, de dragul
unei noi reprezenta]ii. 

Dario Fo



joi, 27 martie, orele 18, 30, sala de spectacole a Centrului Dramatic Mythos

recitalul teatral

TELEGRAMA
dup\ un text de Aldo Nicolaj

sus]inut de Elena Rusu 
spectacol realizat `n colaborare cu Magda Catone

Actri]\ a Teatrului Equinox `ntre anii 1999 [i 2005, 
ELENA RUSU este ast\zi una dintre remarcabilele 
prezen]e actorice[ti ale genera]iei sale.
Absolvent\ a Facult\]ii de limbi str\ine (2003)
[i apoi a Facult\]ii de actorie (2008), 
cu un masterat `n teatrologie `n anul 2010, 
Elena Rusu a interpretat `n cariera sa personaje
din marea literatur\ dramatic\ a lumii: Shakespeare, Oscar Wilde,
John Osborne, Dostoievski, Salinger, Caragiale, Matei Vi[niec [.a.
A participat la cursuri [i ateliere sus]inute de mae[tri ai
teatrului contemporan: David Esrig, Marsha Cox, Kerry Glamsch,
Dan Puric, Mihaela S`rbu.



vineri, 28 martie,  orele 10
Galeria de art\ Mythos

GRAVURA 
{I 
SECRETELE 
EI

atelier sus]inut 
de maestrul 

Valter 
Paraschivescu



vineri, 28 martie
`ntre orele 13 [i 18 

atelierul de grafic\ 

NODURI 
{I 
SEMNE  
sus]inut de 

Mihai Vasile



vineri, 28 martie, orele 18, Galeria de art\ Mythos 

RECITAL INSTRUMENTAL
sus]inut de

Leonard {arpe - pian (clasa prof. Camelia Vasilescu)
Ricardo {arpe - vioar\ (clasa prof. Lucian Du]\)

`n program lucr\ri de Chopin, Beethowen, Rahmaninov, Enescu



vineri, 28 martie, orele 19, 
sala Studio "Ion Stratan"

SEMNELE MUZICII 
spectacol de imagine sus]inut de 

Mihai Vasile



sîmb\t\, 29 martie
sala de spectacole a Centrului Dramatic Mythos

seara Grupului de crea]ie cinematografic\

THE WANNABES  
fo[ti studen]i, 
actori, regizori
ori doar vechi prieteni 
ai Teatrului Equinox



Întoarcerea huliganilor

La început a fost cuv`ntul. {i r\]u[tele. Orbec\ind
prin camerele afumate [i întunecate ale barului numit
Bucure[ti, la finalul anilor de facultate primar\, debu-
sola]i [i  nesiguri, reg\si]i sporadic în spatele unor
halbe înc\ studen]e[ti, am dibuit promisiunea unor
înt`lniri creative, cum Gabi Petre
ne înv\]ase înc\ de pe vremea
b\ncilor de lemn [i a tablelor
verzi. Am mu[cat momeala, am
pl\tit nota, am cump\rat 173 de
r\]u[te de cauciuc [i am început s\
ne juc\m. Se înt`mpla pe vremea
c`nd ]ig\rile erau 10 RON [i con-
cursurile de spoofuit filme [i
reclame prindeau grosime în
obraz.

Nu credeam pe atunci c\ 60 de
secunde pot valora at`t de mult [i
c\ pot, vreodata, fi sc\ldate în
whiskey triplu distilat. R\]u[tele
folosite în remake-ul filmului The
Birds, de Alfred Hitchcock, aveau
s\ ne dea aripi [i, în plus, s\ ne
arate c\ ne în[el\m - Premiul I la
concursul Jamseon Done in 60
seconds, vizita la Empire Awards

[i primii bani, impozabili, adaos la chenzin\. 
Adunarea general\ convocat\ de urgen]\ avea s\ dea

un nume noii forma]iuni. Un nou nume deasupra acelo-
ra[i oameni, o nou\ du[umea sub acelea[i picioare.
Dup\ 10 ani de convie]uire camaradereasc\, am rea -
lizat c\ ne este dor unora de ceilal]i, c\ vrem [i putem
face mai mult cu timpul nostru, la final de program
muncitoresc [i în weekendurile cu seriale online [i



jocuri de societate. Dup\ 10 ani,
am hot\r`t c\ vrem s\ fim. Am
hot\r`t: The Wannabes.

De atunci au urmat experi-
mente mai mult sau mai pu]in
inocente, particip\ri la concur-
suri de scurt-metraje, spoofuri,
remake-uri, crearea de spoturi
pentru evenimente mondene în
Bucure[ti (TEDx Bucharest,
Goethe Kinonarr) [i încercarea
de clipuri muzicale. Au urmat o
tablet\ inutil\, un premiu în
pop-corn, primii bani investi]i în
echipamente tehnice [i re-
e[aparea dorin]elor de mai mult.

Au trecut doi ani, 15-16
încerc\ri video digitale, spe -
ran]a unui afi[ pe C`mpineanu,
str`ngeri de voturi [i  petreceri
de mul]umire cu whiskey (tot triplu distilat) [i licita]ii,
weekenduri reinventate, s\rb\tori legale mutate în gr\dina
botanic\ [i seri t`rzii în garsoniere [i apartamente închiriate
ietin în capital\.
The Wannabes înseamn\ Vlad Ghinea, Laura Neam],

R\zvan Oprescu, Eliza Ristea, Valentin Mu[oiu, Teodora
Chi]\, Ionu] P\tra[cu, M\d\lina Butnariu, Valentina
Gogulancea, Mihai Gheorghe, Alin Boeru, Sabina Arsenie,

Raluca Mirel [i poate fi g\sit zi de zi pe strad\, pe la
înt`lnirile corporatiste, în Student Pub, în Zappa, pe
covoarele pe care le mai at`rn\ bunicii pe la ]ar\, pe plaje
virgine, în taxiuri f\r\ bon, pe Facebook, la
www.facebook.com/thewannabesromania, în musta]\, dup\
ce be]i cafeaua cu fri[c\, pe DVD-urile piratate, pe youtube,
dar, mai ales, c\ut`nd pe Google: „virtutea lui F\t-Frumos de
la 1 Decembrie, în codrii Pantelimonului, col] cu Obor”…





amfitrionii serii

Alin Boeru
[i

R\zvan Oprescu



duminic\, 30 martie, orele 10 Centrul Dramatic Mythos

`nchiderea atelierelor Universit\]ii de prim\var\ 

Nichita St\nescu

proiec]ii video, 
expozi]ii ad-hoc 
de arte vizuale,
recitaluri etc., 

rezultate 
`n urma atelierelor

acordarea
diplomelor-atestat

de stagiu



duminic\, 30 martie, orele 13
Sala Studio „Ion Stratan”

RESUREC}IA TRAGEDIEI ANTICE

Antigona
(fragmente)

recital sus]inut de 
Evelyn Marcu 





luni, 31 martie, orele 18, Centrul Dramatic Mythos

lansarea volumului

Nichita azi
rostiri, exegeze, amintiri, texte 
cuprinse `n Caietele Festivalului de poezie 
NICHITA ST|NESCU 
`n perioada 1984 – 1990

Prezint\:
• Dr. Drago[ Grigorescu
directorul Centrului Jude]ean de Cultur\ Prahova
• Florin Dochia 
scriitor, directorul Casei de Cultur\ „Geo Bogza” Cîmpina
• Mihai Vasile
regizor, directorul Centrului Dramatic Mythos



luni, 31 martie, orele 19, Centrul Dramatic Mythos



premiera de gal\ a filmului 

M|RE}IA FRIGULUI
un film de

Mihai Vasile
inspirat din crea]ia poetului

Nichita St\nescu



director de imagine Mihai Gheorghe
`n distribu]ie, actorii: Suzana Marin, Mihaela Gaftoi, Luiza Buiac,
Emilia Dan Vasile, Ion Streche, Laura Pavliuc, Diana Streche,
Alexandru Ioan Vasile







Un festival cu nou\ aripi

Festivalul artelor NICHITA LA ECHINOC}IU,
edi]ia a noua, propune unsprezece zile de a fi laolalt\
cu Nichita St\nescu. Participan]ii, fie c\ s`nt actori, 
fie c\ s`nt spectatori,  exerseaz\, prin intermediul
artelor, bucuria st\rii de a fi, uitat\ ast\zi tot mai acut. 
Acest festival ne prezint\ forme de imunitate la
tendin]a cotidianului de a ne infecta cu concretul lui.
Fiecare zi a festivalului constituie o provocare 
cultural\.  Actorii pun în scen\ sentimente, idei, 
gesturi arhetipale, toate din os st\nescian. Înt`lnirea
armonioas\ a artelor plastice cu muzica [i poezia 
are darul de a da o form\ vie înt`lnirii cu Nichita.
În acest festival au loc laolalt\ lans\ri de carte, 
ateliere de sunete [i mi[care, expozi]ii de art\ 
plastic\, recitaluri de muzic\ sau poezie, proiec]ii 
de film, toate ca reîntoarceri simple la frumuse]ea
noastr\ de a fi cu t`mpl\ [i cu b\rbie. În peisajul 
cultural românesc pu]ine s`nt manifest\rile în care
spiritul s\ se manifeste at`t de liber, spontan [i 
autentic precum în acest Festival al artelor 
NICHITA LA ECHINOC}IU.

Drago[ Grigorescu



Anul acesta, Festivalul artelor NICHITA LA ECHINOC}IU este o produc]ie
a Centrului Jude]ean de Cultur\ Prahova [i a Centrului de Cercetare,
Documentare [i Practic\ Teatral\[i Cinematografic\ MYTHOS.

Centrul Dramatic Mythos este, `ntr-un fel, chipul ren\scut al Teatrului Equinox
care a fost nevoit s\-[i `nchid\ definitiv por]ile `n ziua de 13 noiembrie 2013,
dup\ 33 de ani via]\ artistic\, din cauze care ast\zi nu mai dor...

~n aceste spa]ii noi, mai pu]in generoase dar, acum, aranjate `n spirit 
equinoxist, festivalul `[i va duce destinul mai departe, a[a cum [i-au 
dorit miile de tineri care au fost, cu to]ii, `n toate edi]iile sale,
inima care a b\tut ne`ncetat [i i-a dat via]\ [i lumin\. Cu ei [i 
pentru ei, edi]ia a noua va fi o izb`nd\ a ideii de prospe]ime [i 
bun sim] `mpotriva oric\rei imposturi ori cenzuri.

Amenajarea noului nostru centru a fost posibil\ cu ajutorul 
unor oameni [i institu]ii care au contribuit financiar exact atunci 
c`nd disp\ruse [i ultima speran]\ c\ vom putea duce p`n\ la sf`r[it 
acest proiect. Iat\-i: Centrul Jude]ean de Cultur\ Prahova, Grupul de 
Crea]ie Cinematografic\ The Wannabes Bucure[ti, Firma Tehnoinstrument s.r.l.,
c`t [i c`]iva dintre fo[tii mei studen]i.

~n numele realizatorilor acestei edi]ii, le mul]umesc profund pentru c\ au f\cut
posibil\ aceast\ nou\ `nt`lnire cu excep]ionalul spirit nichitian.
~n aceea[i m\sur\ mul]umesc actorilor mei pentru c\, de-a lungul c`torva
s\pt\m`ni, muncind „pe rupte”,  m-au `nso]it `n aceast\ aventur\ incredibil\,
reu[ind s\ transform\m ni[te hrube `ntr-un acas\ primitor [i luminos.

Mihai Vasile


