Centrul Județean de Cultură Prahova - Consiliul Județean Prahova organizează
în perioada 21-31 martie 2019 a 14-a ediţie a Festivalului artelor NICHITA LA
ECHINOCŢIU. Ca şi la ediţiile precedente, Centrul Dramatic Mythos propune un
program consistent, onorat de prezența unor personalități ale culturii și artei
românești, un program în care spectacolele, expozițiile, atelierele de creație,
proiecţiile de film etc., au rolul de a apropia tânăra generație de valori ale spiritualității
românești.
Toate acestea se desfășoară sub patronajul spiritual al marelui poet
ploieștean Nichita Stănescu, pentru publicul ploieștean și nu numai, în vremurile
acestea în care amenințarea cu uitarea importantelor valori autentice ale trecutului
culturii și artei românești pare a fi iminentă.
Vă invităm cu deosebită considerație la acest eveniment!

PROGRAM:
Festivalul artelor NICHITA LA ECHINOCȚIU(*),
ediția a 14-a • 21 – 31 martie 2019
Centrul Dramatic Mythos – Palatul Culturii Ploiești

Joi, 21 martie 2019
• Ora 18. Spectacolul de teatru SMULGEREA MĂȘTII de NICHITA STĂNESCU.
În distribuție: actorii Centrului Dramatic Mythos Ploiești
Scenariul și regia – Mihai Vasile
• VERNISAJUL expoziției de arte vizuale (pictură, grafică, fotografie, CAD-Computer
Aided Design, ambient, obiect) NICHITIANA – MIHAI VASILE
Vineri, 22 martie 2019
• Ora 10. Deschiderea Universității Libere NICHITA STĂNESCU
• Ora 12. Atelierul de imagine (I) MIHAI GHEORGHE
• Ora 18. Proiecția filmului documentar de lung metraj
TRANSILVANIA. BURGURI MEDIEVALE de FLORIN ANDREESCU
Sâmbătă, 23 martie 2019

• Ora 10. Atelierul de semne (I) DIANA LEMNARU
• Ora 18. Spectacolul de haiku tradițional japonez
SĂ APRINZI O LUMINĂ CU ALTĂ LUMINĂ
În distribuție: actorii Centrului Dramatic Mythos Ploiești
Scenariul, scenografia şi regia – Mihai Vasile
Duminică, 24 martie 2019
• Ora 11. Matineu: vernisajul expoziției de fotografie documentară
NICHITA STĂNESCU/ION STRATAN
• Ora 12. Atelierul de semne (II) DIANA LEMNARU
Luni, 25 martie 2019
• Ora 10. Atelierul de arhitectură literară (I) SÎNZIANA CONSTANTIN
• Ora 18. BUNA VESTIRE. Conferință susținută de FLORIN MANOLE, scriitor şi
teolog
• Ora 19. Actorul Centrului Dramatic Mythos ALIN GEORGESCU – In memoriam
Marți, 26 martie 2019
• Ora 10. Atelierul de arhitectură literară (II) SÎNZIANA CONSTANTIN
• Ora 18. Proiecția filmului MUZEUL ÎNTÂMPLĂRILOR DE CEARĂ
după spectacolul cu același titlu de LUCIAN VASILESCU. Un film de Mihai Vasile și
Mihai Gheorghe
Miercuri, 27 martie 2019
• Ora 10. Atelierul de teatru MIHAI VASILE
• Ora 18. Ziua mondială a teatrului. Mesajul Institutului Internațional de Teatru (ITI)
• Ora 18. Spectacolul de teatru TORNA UMBRA. În distribuție: actorii Centrului
Dramatic Mythos Ploiești. Scenariul, scenografia şi regia – Mihai Vasile
Joi, 28 martie 2019
• Ora 10. Atelierul de imagine (II) MIHAI GHEORGHE
• Ora 18. Lansarea cărții SONATELE LUNII (ediția a doua) de Mihai Vasile

Prezintă DRAGOȘ GRIGORESCU
• Ora 19. Proiecția photo-show-ului NOSTALGII
Vineri, 29 martie 2019
• Ora 10. Atelierul de imagine (III) MIHAI GHEORGHE
• Ora 18. Spectacolul de teatru IOV sau LUNGUL DRUM AL NOPȚII CĂTRE ZI
de MATEI CĂLINESCU. În distribuție: actorii Centrului Dramatic Mythos Ploiești
Scenariul, scenografia şi regia – Mihai Vasile
Sâmbătă, 30 martie 2019
• Ora 11. GALA TÂNĂRULUI ACTOR (elevii claselor de actorie, prof. Mihai Vasile –
Școala Populară de Artă):
• Spectacolul de teatru-dans CASCANDO (Nichita Stănescu/Samuel Beckett)
Scenariul și
coregrafia – Emilia Dan Vasile
• Colajele teatrale:
• O VIZIUNE A SENTIMENTELOR (Nichita Stănescu)
• TRANDAFIRUL DE CARNE (Magdalena Ghica)
• Ora 18. Proiecția filmului de lung metraj UMILINȚĂ de CĂTĂLIN APOSTOL
Duminică, 31 martie 2019
• Ora 11. Matineu. Proiecția filmului MĂREȚIA FRIGULUI după spectacolul cu
același titlu de NICHITA STĂNESCU. Un omagiu adus poetului Nichita Stănescu. În
distribuție: actorii Teatrului Equinox Ploiești. Un film de Mihai Vasile și Mihai
Gheorghe
• Ora 12,30. Închiderea festivalului și a atelierelor Universității Libere NICHITA
STĂNESCU (proiecții de filme, diaporame, expoziții, recitaluri)

(*) Scurt istoric al festivalului:
Am fost absolut liber şi egal atunci cînd am înţeles că ideea de frumos nu-mi aparţine mie, ci ne
aparţine tuturora...
Nichita Stănescu
(Antimetafizica, Nichita Stănescu însoțit de Aurelian Titu Dumitrescu, apărută după moartea sa, în
anul 1985)

Festivalul artelor „Nichita la echinocțiu” este continuatorul într-un fel mai nou, mai diversificat,
mai modern, a manifestării culturale „Zilele poeziei românești” care a fost înființată ca un omagiu, de
un grup de intelectuali, la un an de la moartea poetului (13 decembrie 1984).
Festivalul artelor „Nichita la echinocțiu” a fost organizat în cadrul Centrului Județean de
Cultură Prahova, la inițiativa Teatrului EQUINOX, de prof. Mihai Vasile - regizor, care a înfiinţat acest
teatru la data 21 septembrie 1980. Acest teatru s-a dorit a fi un spaţiu de interferenţă a artelor şi o
şcoală artistică de avangardă, reușind ca timp de peste trei decenii să fie cel mai animat centru
cultural al municipiului Ploieşti. Cu proiectele sale artistice, culturale şi educaţionale, Teatrul Equinox
şi-a propus în primul rând să creeze o relaţie mai strânsă şi mai adevărată între opera de artă şi
receptorul ei. Spectacolele de teatru, de teatru de gest, de dans, concertele şi galele de film - creaţie a
tinerilor artişti sau a absolvenților Școlii Populare de Arte, atelierele de creaţie şi interpretare, colocviile
şi dezbaterile pe diverse teme din domenii artistice, sociale şi educaţionale, au atras de-a lungul anilor
un număr impresionant de tineri dar şi personalităţi importante din lumea artistică. Astfel, având o
vastă experiență în organizarea diferitelor manifestări cultural-artistice, Teatrul Equinox, din anul 2006,
s-a ocupat cu organizarea acestui festival, până în anul 2013 când s-a transformat în Centrul Dramatic
Mythos, astfel că ultimele ediții, începând cu anul 2014, au fost organizate de acesta, în cadrul
programelor culturale ale Centrului Județean de Cultură Prahova.
În anul 2019, Festivalul artelor se va desfășura, ca de obicei, în răstimpul dintre echinocțiul
de primăvară și ziua de naștere a poetului. Acesta se dorește a fi un festival dinamic, așa cum i-ar fi
plăcut poetului. Începe la 21 martie și se termină la 31 martie, cu închiderea atelierelor de creație din
cadrul Universității Libere Nichita Stănescu. Este un festival cu unsprezece zile de spectacole,
ateliere, vernisaje, lansări de carte, colocvii, proiecții de filme etc. La atelierele din cadrul festivalului se
înscriu în medie 60 de tineri din orașul Ploiești și județul Prahova, care sub tutela spirituală a poetului
ploieștean Nichita Stănescu au prilejul să participe la toate aceste manifestări cultural-artistice.
Festivalul se adresează însă tuturor și promovează în principal dreptul fundamental al omului, și
anume, accesul la cultură și artă, pentru toți cei interesați, indiferent de vârstă, care au posibilitatea de
a participa, în mod gratuit la toate manifestările.

