Dan Puric - spectacol si conferinta ,,Suflet Romanesc" la Teatrul
National Mihai Eminescu - Chisinau
Locul desfasurarii: Teatrul National Mihai Eminescu din Chisinau
Organizator: Institutul Cultural Roman si Fundatia ART PRODUCTION

Dan Puric va fi prezent, la sfarsitul lunii martie,
la Chisinau, in cadrul unui proiect derulat de
Institutul Cultural Roman . Pe 27 martie 2014,
de la ora 19:30, cunoscutul actor, regizor si
eseist va prezenta, la Teatrul National ,,Mihai
Eminescu", spectacolul Suflet Romanesc, iar pe
28 martie, de la ora 18:00, va sustine, in acelasi
spatiu, conferinta omonima. Evenimentele au
loc cu prilejul aniversarii a 96 de ani de la Unirea
Basarabiei cu Romania. Revolta, umorul si
speranta se impletesc in opera maestrului Dan
Puric, intr-o metafora care isi propune sa ridice
omul romanesc din precaritatea acestei lumi
catre o perspectiva mistica asupra istoriei.
Prin pantomima, Dan Puric spune povestea iesirii din comunism a poporului roman si a
incercarii lui, uneori istovitoare, de adecvare la sistemul occidental. ,,Dedic acest
spectacol poporului roman, frumusetii lui interioare necorupte, care intr-o zi il va ajuta sa
se refaca. Iubind aceasta frumusete va avea puterea ca odata plecat in lume sa-i
tamaduiasca si pe altii." - Dan Puric Conferinta ,,Suflet Romanesc" continua seria
evenimentelor pe care maestrul Dan Puric le prezinta la Teatrul National ,,Mihai
Eminescu", in organizarea Institutului Cultural Roman si a Fundatiei ART PRODUCTION.
Dupa conferinta de pe 28 martie va avea loc lansarea cartii Suflet Romanesc de Dan
Puric si a DVD-Box-ului ,,Conferintele Dan Puric la Ateneul Roman" - editie speciala.

Despre Fundatia ART PRODUCTION
Fundatia ART PRODUCTION a fost constituita in anul 2002, fiind atestata de catre
Ministerul Culturii pentru impresariere, productii de spectacole, productii evenimente
speciale, concerte, emisiuni de radio si televiziune, etc.
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Program
Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

Locul desfasurarii:
Teatrul National Mihai Eminescu din Chisinau

