
 PROGRAM 11 - 20 octombrie
 
·	Vineri 11 octombrie, orele 19.00
Compagnie 28 si Teatrul Unteatru
RETOX  -  ROMANIA ESTE TARA OCCIDENTAL XEROXATA de Eugen Jebeleanu
PREMIERA
cu: Emilia Dobrin, Conrad Mericoffer, Camelia Pintilie, Pompilius Onofrei si Yann Verburgh
un concept scenic de Yann Verburgh
set & costumes design Velica Panduru
soundtrack Alex Turcin-Halka
video designer Cinty Ionescu
un spectacol de Eugen Jebeleanu
un spectacol-concert despre sine, nerecomandat sub 16 ani.
 ''Afara ploua
si spala
ce bine ca ne spala un pic
casele
pomii
straziile
animalele
masinile
si mai ales oamenii
ce bine ca ploua din cand in cand
macar asa se pot iubi linistiti si pestii guppy de acvariu 
Cate minute dureaza o viata ?''

·	Duminica 13 octombrie orele 19.00 
 
Caldura? MARE? dupa schite de I.L. Caragiale
cu: Daniel Hara, Andrei Seusan, Eduard Cirlan
 
Intr-o lume abulica si dezordonata in care sistemul de valori fluctueaza la fel ca si cursul valutar, personajele lui Caragiale sunt actuale si in acelasi timp, vechi de cand lumea. Ironia lui Caragiale despre societatea in care traim creioneaza personaje comice care depasesc limita stupidului, desi Einstein ne invata ca universul are limite, prostia omului nu!
Umorul si buna dispozitie va vor destinde timp de 1h, alaturi de renumitele personaje Lache, Tache si Mache.
 
·	Miercuri, 16 octombrie, orele 19.00
CEL MAI FRUMOS ROMAN DIN LUME dupa un text de Larry Tremblay
Regia: Alexandra Penciuc
Scenografia: Tudor Prodan
Cu: Nicoleta Lefter si Ionut Grama

" Ajunge sa deschida primul caiet si sa citeasca din el ca sa poata trai. Oamenii se apropie si il asculta, indiferent de limba pe care o vorbesc. Cand inchide caietul, ii ofera mancare si bautura; abia asteapta sa termine masa, si ii cer sa citeasca mai departe. Deschide al doilea caiet. Citeste. Cand il inchide, oamenii ii dau camasa de pe ei, ca sa auda urmarea. Cand, in zori, inchide al 12 lea caiet, multimea se arunca la picioarele lui, gata sa-si dea viata pentru a-i arata recunostinta. Fratele meu cunoaste astfel orasele gigantice, cerul rosiatic din zori de zi, pamantul reavan de boare, satele agatate de versantul muntilor: Viata mea a devenit cel mai frumos roman din lume."
  
·	Vineri, 18 octombrie, orele 19.00
TREAPTA A NOUA de Tom Zeigler
Cu : Valentina Zaharia, Patricia Katon, Iolanda Covaci, Monica Sandulescu.
Proiect coordonat de prof. univ. dr. Adriana Popovici
*Treapta a noua* - o piesa despre asumarea responsabilitatii. Plina de umor de buna calitate, glume si intepaturi, mascheaza foarte bine drama care se ascunde in spatele cuvintelor.

·	Sambata, 19 octombrie, orele 19.00
SCRISOARE CATRE CASANDRA de Pedro Eiras
Cu: Cristina Casian, Liviu Pintileasa
Regia: Andrei si Andreea Grosu
Scenografia: Vladimir Turturica

Scrisoare catre Cassandra este incercarea lui Pedro Eiras de a supravietui unei lumi in care violenta, singuratatea si moartea infloresc ametitor. Doi indragostiti , o scrisoare si departarea. Fragilitatea discursului teatral e potentat de fundalul imaginat de autor: razboiul. Se vorbeste despre un soldat condamnat care a facut tot ce-i statea in putinta pentru a evita nebunia. Si despre o Cassandra- cea blestemata sa ghiceasca. Prin cuvintele ei Pedro Eiras incearca psihanaliza, deconstructivismul, pentru a transmite ca textul lumii intregi se afla acolo ,asteptand sa fie citit.
“Cu toate ca cititul este un blestem lucid, am scris aceasta piesa pentru a sti sa citesc un pic mai bine.” – PEDRO EIRAS

·	Duminica 20 octombrie, orele 19.00
CE ZILE FRUMOASE! de Samuel Beckett
cu: Sabrina Iaşchevici, Ionuţ Vişan
Scenografie: Valentin Vârlan
Regie: Sânziana Stoican
“Ce zile frumoase!” este un eseu teatral despre trecerea timpului şi efectul pe care aceasta îl are asupra condiţiei umane. O femeie, Winnie, se scufundă încet într-o movilă de pământ sub un soare nimicitor. Alături, liber să se mişte se află Willie, soţul ei. Se aude o sonerie. Winnie se trezeşte. Începe o nouă zi. O zi ca oricare alta căreia trebuie să-i supravieţuiasă. Va reuşi?
 
Numarul de locuri la spectacol este limitat. Rezervări bilete se pot face pe adresa unteatru@gmail.com sau pe site www.unteatru.ro 

