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Festivalul de Teatru FTMB

Primăvara asta tinerii actori bucureșteni au fost în lumina reflectoarelor. Fundaţia pentru Tineret a Municipiului București în parteneriat cu Asociaţia Montage și
Club Quantic au ridicat cortina primei ediţii a Festivalului de Teatru FTMB, ce s-a desfășurat în perioada 13-14 martie la Quantic Pub.

Adresat liceenilor și studenţilor din București, Festivalul de Teatru FTMB este un proiect cultural prin care s-a dorit apropierea tinerilor de manifestările artistice
din zona artelor spectacolului, dezvoltarea și educarea prin artă și oferirea unei alternative culturale de a-și petrece timpul liber.

Totodată, festivalul a oferit posibilitatea participanţilor de a-și urma pasiunea și de a se remarca în faţa juriului alcătuit din specialiști din sfera teatrului. Anul
acesta cele 11 trupe care au urcat pe scena Quantic au încercat să impresioneze publicul și pe cei care au stat la masa juriului: DOROTHEEA PETRE, câștigătoarea
premiului "Un Certain Regard" în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, regizorul BOGDAN GAGU, fondatorul Teatrului InDArt și creatorul Festivalului "Teatru
sub lună", și scenograful și artistul vizual SOFIA OVEJAN, câștigătoare a distincţiei "Toile d'or" din cadrul Salon des Artistes Independants, Grand Palais, Paris.

Peste 110 de tineri actori amatori și profesioniști au urcat pe scenă, fiind inspiraţi de textele dramaturgice scrise de autori români sau străini clasici și
contemporani, printre care Alexandru Kiriţescu, Ion Băiesu, I.L. Caragiale, Tudor Mușatescu, Lia Bugnar dar și Neil Simon Kelly Fremon Craig sau Elise Wilk.

Câștigătorii celor doua categorii de premii au fost:

I. Liceeni

Cea mai buna actriţă în rol principal - Puria Anamaria

- Rol: Aneta Duduleanu

- Spectacol: Gaiţele

- Trupa: Orpheus

Cel mai bun actor în rol principal - Didi Jawal

- Rol: Erwin 
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- Spectacol: Probleme la 17 ani

- Trupa: Shakespeare

Cel mai buna actriţă în rol secundar - Teodora Moscal

- Rol: George Duduleanu

- Spectacol: Gaiţele

- Trupa: Orpheus

Cel mai bun actor în rol secundar - Seremet Ștefan

- Rol: Ianache Duduleanu

- Spectacol: Gaiţele

- Trupa: Orpheus

Cea mai buna regie - Gică Andrușcă

- Rol: Ianache Duduleanu

- Spectacol: S M O G

- Trupa: Cercul de Teatru Luceafărul

Premiul special al juriului

Maura Maria Marin

- Rol: Una

- Spectacol: S M O G

- Trupa: Cercul de Teatru Luceafărul

Florentina Ioana Moraru

- Rol: Mya





- Spectacol: S M O G

- Trupa: Cercul de Teatru Luceafărul

Cel mai bun spectacol: Gaiţele

- Trupa: Orpheus

II. Studenţi și absolvenţi

Cea mai buna actriţă în rol principal - Ștefania Vali Stanciu

- Rol: Olivia

- Spectacol: Un cuplu ciudat

- Trupa: Pepit

Cel mai bun actor în rol principal - Vasile Marin

- Rol: Preopinentul cu iniţiative

- Spectacol: Devastaţi și suprimaţi

- Trupa: Teatrul Studenţesc Podul

Cel mai buna actriţă în rol secundar - Bianca Avram

- Rol: Baba cu telefon

- Spectacol: Devastaţi și suprimaţi

- Trupa: Teatrul Studenţesc Podul

Cel mai bun actor în rol secundar - Petre Cișmigiu

- Spectacol: E suflet în poezie

- Trupa: Grupa de elită FF Academy

Cea mai buna regie - Marius Costache





- Spectacol: Devastaţi și suprimaţi

- Trupa: Teatrul Studenţesc Podul

Premiul special al juriului

Ancuţa Achiroaie

- Rol: Florina Ungher

- Spectacol: Un cuplu ciudat

- Trupa: Pepit

Cuibul Artiștilor

- Spectacol: Experimentul

Trupa Pepit

- Spectacol: Un cuplu ciudat

Cel mai bun spectacol: Devastaţi și suprimaţi

- Trupa: Teatrul Studenţesc Podul

Premiile au fost asigurate de catre Fundaţia pentru Tineret a Municipiului București

Pentru mai multe detalii, puteti accesa site-urile https://www.ftmb.ro https://galeriemontage.com și pagina de Facebook a evenimentului
https://www.facebook.com/FestivalulDeTeatruFTMB

FUNDAŢIA PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (FTMB)

FTMB are scopul de a elabora, organiza, finanţa programe și activităţi pentru instruirea, educarea și formarea tinerilor, precum și a structurilor asociative de
și/sau pentru tineret, interesate la nivelul municipiului București.

Fundaţia pentru Tineret a Municipiului București este membră a două importante structuri pentru tineret la nivel naţional: Consiliul Tineretului din România;
Fundaţia Naţională pentru Tineret.

Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) are, în componenţa sa, 28 de organizatii neguvernamentale de/pentru tineret (ONGT) membre în
Adunarea Generală a FTMBi, organizatii care realizează proiecte și evenimente în domenii precum: tinere și voluntariat, antreprenoriat, turism si ecologie,
social, sport, artă și presa de tineret. 



Numai în anul 2018, FTMB a realizat proiecte proprii, a finanţat proiecte în parteneriart și a sprijinit ONGT-urile membre și partenere cu suma totala de 496.972
lei.

Mai multe informaţii www.ftmb.ro

ASOCIAŢIA MONTAGE

Viziunea Asociaţiei Montage este să contribuie la educaţia culturală a societăţii, la dezvoltarea gustului artistic și a nevoii de frumos. În acest sens, organizăm
evenimente culturale, susţinem tinerii artiști și încercăm să implicăm publicul în evenimente interactiv-creative.

Prin programele implementate, descoperim tineri artiști talentaţi din diverse domenii culturale pe care încercăm să îi susţinem și să îi implicăm în diverse
activităţi. Totodată, ne dorim să acordăm artiștilor, dar și celor atrași de arte, șansa de a organiza activităţi de calitate, de a participa la evenimente culturale de
excepţie.

Printre cele mai importante proiecte marca Montage se numără: In.Fuzion#1: un tandem între 12 artiști vizuali și 12 scriitori, un joc de echipă în urma căruia a
ieșit "Ispita", o carte-experiment ce cuprinde toata această fuziune. La acest proiect au luat parte, printre alţii, Matei Vișniec, Nora Iuga, Ioana Pârvulescu, Aurel
Bulacu, Mircia Dumitrescu și Marius Chivu; FUChSIADA: experiment socio-cromatic de muzica și mișcare pe baza textelor lui Urmuz, în regia Ancăi Maria
Colţeanu.

Mai multe informaţii www.galeriemontage.com

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea,
recompilarea, modificarea, precum și orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea știrilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing
– marketing@agerpres.ro.
Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii și condiţiile AGERPRES în ceea ce privește publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.
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