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Spectacolul Napasta, regizat de Radu Afrim, in
programul TNB-online
Incepand din aceasta saptamana, programul Conferintele TNB-online se
modifica. Conferintele vor fi difuzate zilnic, de luni pana joi, cate un titlu,
incepand cu ora 14.00. Conferintele TNB on-line raman insa disponibile
pentru vizionare pe canalul de youtube al TNB si dupa incheierea transmisiei
live, scrie Hotnews.ro.
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Din data de 24 aprilie, Teatrul National Bucuresti a lansat programul Spectacole TNB on-line.
Pentru ca spectatorii sa aiba mai multe sanse de a viziona spectacolele din arhiva Teatrului
National Bucuresti, TNB va difuza cate un titlu in fiecare saptamana. Spectacolul saptamanii va fi
difuzat, insa, in sistem live streaming in fiecare dintre cele trei zile de final de saptamana:
vinerea, incepand cu ora 16.00, iar sambata si duminica, la ora 18.00. Spectacolele TNB on-line
vor putea fi vizionate doar la orele anuntate, nemaifiind disponibile on-line dupa incheierea

transmisiei live.
Conferintele pe care le puteti vedea in aceasta saptamana :
27 aprilie : Radu Penciulescu - Lungul drum al textului catre scena (sustinuta in 13 iunie 2010)
28 aprilie : Alex stefanescu - Cine mai are nevoie azi de literatura? (sustinuta in 22 martie 2015)
29 aprilie : Constanta Vintila-Ghitulescu - Desfatare si Petrecere in Bucurestiul fanariot (sustinuta
in 2 aprilie 2017)
30 aprilie : Gheorghe Florescu - Ceausismul citit in zatul cestii de cafea (sustinuta in 20
septembrie 2009).
Napasta de I.L.Caragiale este spectacolul din acest week-end, difuzat pe canalul de Youtube
TNB (http://www.youtube.com/c/TeatrulNationalILCaragialeBucuresti).
NAPASTA clasicului, in regia inovatorului Radu Afrim, incheia in forta programul de mare succes,
2012 - Anul Caragiale la TNB.
La 7 ani de la premiera, spectacolul care a inaugurat Sala Media, una dintre salile cu care s-a
imbogatit teatrul dupa reconfigurare, se pregateste pentru o noua iesire in lume.
Cu acelasi decor suprinzator, la acest sfarsit de saptamana, Napasta va mai da o… premiera,
trecand din spatiul unei sali de teatru in spatiul virtual. Noua… premiera se datoreaza imaginilor
inregistrate de operatorul Mihai Bodea si editarii ingrijite de Radu Stancu.
Napasta, de vazut acum : online ! Un spectacol puternic senzorial, iesit din tipare, care intriga,
poate, dar cu siguranta nu va trece neobservat nici de aceasta data.
Crina Semciuc, Marius Manole, Mihai Calin si Emilian Oprea creeaza o lume efervescenta,
careia muzica compusa de Luiza Zan si Valentin Luca ii aduce un fior straniu.
Un decor al cotidianului citadin, dar incarcat cu detalii telurice, semnat Vanda Maria Sturdza,
prelungit intr-o parada suprarealista a costumelor lui Cosmin Florea intregesc atmosfera
obsedanta a spectacolului.
Va recomandam si noi, alaturandu-ne regizorului, sa cititi sau sa recititi drama lui Caragiale
inainte sa vedeti spectacolul. Veti intelege mai bine intentiile si viziunea creatorului de spectacol,
precum si declaratia lui de la vremea premierei.
”Am atentat rar la texte de patrimoniu, dar cand am facut-o, am simtit nevoia sa ramana urme. Ar
fi inutila o lectura cuminte la Napasta (…) M-am plimbat cu Lorca, m-am tutuit cu Cehov... crezi ca
o sa ma refuze Caragiale?!” Radu Afrim.
Din 1 pana in 3 mai, cu cate o singura reprezentatie, vineri – de la ora 16.00, sambata si duminica –
de la ora 18.00, pe canalul Youtube al Teatrului National, NAPASTA!
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