
William Shakespeare omagiat de UNATC în cadrul evenimentului „Shakespeare în pedagogia
Artei Actorului” 

În perioada 4-6 mai 2016, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la moartea lui William Shakespeare,
Facultatea de Teatru a UNATC „I.L.Caragiale” București organizează la Sala Atelier din incinta
universității,  o conferință cu tema: „Shakespeare în pedagogia Artei Actorului” pentru a omagia
figura emblematică a celui mai mare dramaturg din istoria teatrului universal. Prin filosofia de viață
surprinsă  de  dramaturg,  prin  tipul  de  abordare  a  relațiilor  interumane,  construirea  personajelor
complexe, dar și structurarea universului dramatic atât  de amplu și divers, William Shakespeare
constituie un permanent model și adevărată sursă de inspirație, atât pentru studenți, cât și pentru
pedagogii  Artei  Actorului.  Proiectul  este  inițiativă  a  Masterului  de  Pedagogie  în  colaborare  cu
Departamentul  Arta  Actorului.  Evenimentul  presupune  întâlnirea  specialiștilor  din  domeniul
Teatrului, din țară și străinătate, cu masteranzii și studenții din cadrul universității. 

Pe 4 mai, vor vorbi din partea UNATC „I.L.Caragiale” București: conf. univ. dr. Nicolae Mandea,
Rectorul  instituției;  prof.  univ.  dr.  Dan  Vasiliu,  Șeful  Școlii  Doctorale,  cunoscut  cercetător  al
universului shakespearian; prof. univ. dr. Florin Zamfirescu, coordonatorul anului II Arta Actorului;
conf. univ. dr. Liviu Lucaci, Master Arta Actorului UNATC. De asemenea, va susține o prezentare
invitatul  de  onoare  al  evenimentului,  profesor  internațional  și  regizor  la  Royal  Shakespeare
Company,  Leon  Rubin,  din  partea  Universității  East  15  Essex,  Loughton,  UK.  Evenimentul
continuă cu ateliere demonstrative, în care profesorul Leon Rubin va coordona studenți din anul II
de la specializarea Arta Actorului. 

Pe  5  mai,  lect.  univ.  dr.  Ștefana  Samfira  și  Romina  Boldașu,  master  Arta  Actorului  East  15,
University of Essex și masterandă Pedagogie Teatrală UNATC vor conduce ateliere experimentale
cu studenții anului II de la specializarea Arta Actorului, urmate de discuții conduse de lect. univ. dr.
Bogdana Darie. Vor continua atelierele demonstrative coordonate de prof. Leon Rubin cu anul II
Arta Actorului. 

Pe 6 mai, se lansează volumul Shakespeare în studiul artei actorului, coordonat de lector univ. dr.
Bogdana  Darie,  în  care  semnează  un  număr  de  profesori  de  arta  actorului  de  la  UNATC
„I.L.Caragiale”  București.  Lansarea  va  fi  urmată  de  un  atelier  demonstrativ  coordonat  de
masteranzii de la Pedagogie Teatrală și discuții conduse de lect. univ. dr. Bogdana Darie. Conferința
este realizată cu susținerea ICR și a British Council, care au făcut posibilă prezența profesorului
Leon Rubin, cu ajutorul sponsorilor: Stalinskaya, Pfanner, Mezeluri Goodies, și al parteneriatului cu
TVR 2.

„Considerăm  că  realizarea  acestui  eveniment  este  deosebit  de  benefică  tinerilor  studenți  și
masteranzi, profesorilor facultății de teatru, precum și invitaților noștri, deoarece experiența vastă
în  acest  domeniu  ne  poate  deschide  noi  porți  către  cunoaștere.  Shakespeare  rămâne  un
contemporan, atâta timp cât reușim să îi descifrăm semnificațiile și să găsim forma optimă de
transpunere a lor.”, declară conf. univ. dr. Nicolae Mandea, Rector UNATC. 

Studenții aflați în ciclul de licență sau master la specializarea de Arta Actorului, Regie, profesorii
universitari  din  facultățile  de  teatru  și  profesioniștii  din  domeniul  teatral  pasionați  de  studiul
universului shakespearian, sunt așteptați la conferința „Shakespeare în pedagogia Artei Actorului”



în zilele de 4, 5 și 6 mai 2016, de la ora 10.00, la Sala Atelier din cadrul UNATC „I.L.Caragiale”
București.  

***

Facultatea  de  Teatru  își  asumă  misiunea  de  a  pregăti,  la  un  înalt  nivel  profesional,  artiști  din
domeniul teatrului, capabili de perfecționare nelimitată.  Programele de pregătire reflectă interesul
pentru  valorile  clasice  ale  teatrului  și  pentru  interdisciplinaritatea  specifică  artei  contemporane.
Studenții  sunt  stimulați  să  cerceteze  în  echipă,  să  experimenteze  formule  de  lucru  diferite,  să
înțeleagă spectacolul de teatru ca pe un fenomen social cu rol de schimbare în lumea contemporană.
Laboratorul de creaţie are un loc central în cadrul Facultății de Teatru, oferind cadrul necesar pentru
formarea unei gândiri  libere,  critice,  dinamice. Puteți  accesa linkul departamentului de Teatru a
UNATC „I.L.Caragiale”: http://unatc.ro/teatru/index.php

Adresa U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale”: Strada Matei Voievod, nr. 75-77, sector 2, Bucureşti.  
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