Black & White
Locul desfasurarii: Teatrul Elisabeta
Organizator: Teatrul Elisabeta

Piesa este in top 20 pe Broadway de 30 de ani, jucandu-se si in zilele noastre cu casa
inchisa. Acum cinsprezece ani, Florian Pittis a tradus si regizat acest spectacol pentru scena
salii Izvor a Teatrului Bulandra. Din distributie faceau parte actorii: Mihai Constantin, Stefan
Banica jr., Manuela Ciucur si Daniela Nane. Pentru noua versiune a spectacolului, s-a folosit
aceeasi traducere a lui Florian Pittis, pusa la dispozitie de catre sotia sa, Anda Pittis. Black &
White este o poveste plina de umor despre Dl. White si Dl. Black, care se regasesc dupa
multi ani in holul unui hotel de lux de pe litoralul britanic, in extra sezon. Fiecare dintre ei
doreste sa-si petreaca un week-end linistit cu amanta, departe de Londra, unde sotiile lor
stiu ca ei sunt plecati pentru afaceri. Fiecare are "sistemul" lui de adulter, unul spune sotiei
intotdeauna "adevarul", celalalt minte intotdeauna. Aparitia sotiilor si ceea ce urmeaza
demonstreaza ca, indiferent de "metoda" adoptata, invariabil lucrurile se complica atunci
cand iti inseli sotia. Miercuri, 30 martie, ora 19:00, se va juca pe scena Teatrului Elisabeta
spectacolul "Black & White" de Keith Waterhouse si Willis Hall, o productie de succes a
Teatrului Bulandra din 1995. Spectacolul se va juca intr-o noua versiune, in onoarea
actorului, regizorului si traducatorului comediei, Florian Pittis. Regia spectacolului Black &
White este semnata de Anca Maria Colteanu, bazandu-se pe caietele de regie ale lui Florian
Pittis. Scenografia si costumele sunt realizate de Ioana Pashcasi din distributie fac parte:
Daniela Nane, Dana Magdici Crisan, Mihai Marinescu si Ionut Alin Ionescu. Distributia : Dl.
Black: Mihai Marinescu Dl. White: Ionut Alin Ionescu Helen Brown: Daniela Nane Joanna:
Manuela Ciucur Pret bilet: 35/ 50 lei

Despre ASOCIATIA CULTURALA TEATRUL INDEPENDENT ELISABETA
Teatrul Elisabeta este un loc special în care se îmbin? actul artistic, cu divertismentul ?i
socializarea. Este un loc în care arta nu este o experie?? pasiv?, în care spectatorul este
participant, vrea s? se implice ?i s? împ?rt??easc? cu cei din jur ceea ce tr?ie?te ?i simte.
Este un loc în care se formeaza ?i se consolideaz? o comunitate – comunitatea celor care
vor s? experimenteze arta ?i divertismentul de calitate.
Confirmare pana la data: 30 martie 2016
Participare: Taxa de participare
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Program
Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

Locul desfasurarii:
Teatrul Elisabeta Bulevardul Elisabeta 45

