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DEPARTAMENTUL MARKETING ŞI VÂNZĂRI 
 
SERVICIUL MARKETING, RELAŢII PUBLICE ŞI 
EVENIMENTE SPECIALE     
  

 
    
    

TVR susţine Campania TVR susţine Campania TVR susţine Campania TVR susţine Campania „Artiştii pentru Artişti” „Artiştii pentru Artişti” „Artiştii pentru Artişti” „Artiştii pentru Artişti”     
prin difuzarea prin difuzarea prin difuzarea prin difuzarea piespiespiespieseieieiei    „Şcoala nevestelor” de Moli„Şcoala nevestelor” de Moli„Şcoala nevestelor” de Moli„Şcoala nevestelor” de Molieeeere re re re     

    
    
Televiziunea Română şi Casa de Producţie TVR sunt parteneri ai campaniei „Artiştii pentru 
Artişti”, susţinând acest demers prin difuzarea pe canalele TVR a spectacolului „Şcoala 
nevestelor” de Moliere (regia Cristian Juncu), o producţie a Teatrului Naţional Târgu-
Mureş, Compania „Liviu Rebreanu”. 
 
Spectacolul Spectacolul Spectacolul Spectacolul „Şcoala nevestelor”„Şcoala nevestelor”„Şcoala nevestelor”„Şcoala nevestelor” a fost filmat şi preluat de TVR şi este programat spre 
difuzare luni, luni, luni, luni, 31 martie, la TVR 2 şi31 martie, la TVR 2 şi31 martie, la TVR 2 şi31 martie, la TVR 2 şi    TVR HD, de la ora 19.30TVR HD, de la ora 19.30TVR HD, de la ora 19.30TVR HD, de la ora 19.30. Joacă, ironie şi autoironie... 
Piesa este o satiră la adresa cuplurilor în care diferenţa de vârstă depăşeşte limita bunului-
simţ. Arnolf, unul dintre personajele principale, şi-a crescut copila „de suflet” departe de 
privirile oricărei alte fiinţe, vrând să fie sigur de inocenţa, supunerea şi fidelitatea ei. 
Agnes, în schimb, încearcă să scape de această „predestinare” şi să-şi reconstruiască 
singură viaţa, în braţele unui soţ tânăr şi frumos. 
 
Actorii care dau viaţă personajelor acestei comedii sunt: Nicu Mihoc (în rolul lui Arnolf), 
Ioana Cheregi (Agnes), Csaba Ciugulitu (Alain), Anca Loghin (Georgeta), Dan Rădulescu 
(Crisald), Ion Vântu (Henric), Luchian Pantea (Oronte). 
 
Traducerea şi adaptarea piesei sunt realizate de Cristian Juncu, care semnează şi regia 
acestui spectacol, scenografia îi aparţine lui Cosmin Ardeleanu, iar coregrafia lui Bordas 
Attila. Acţiunea spectacolului se desfăşoară pe muzica originală a lui Alexandre Desplat şi 
a lui Hank Williams, iar elementele de light design au fost realizate de Kaszoni Attila. 
Producător TVR: Silviu Jicman. 
 
Aflaţi detalii mai puţin ştiute din viaţa lui Moliere, precum şi cum a fost primită de public şi 
de critici piesa „Şcoala nevestelor”, în articolul dedicat de Iulian Foişor difuzării acestui 
spectacol – „„„„Examenul lui Moliere la „Şcoala Nevestelor“Examenul lui Moliere la „Şcoala Nevestelor“Examenul lui Moliere la „Şcoala Nevestelor“Examenul lui Moliere la „Şcoala Nevestelor“””””.    

Bucureşti, 28 martie 2014 
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Despre Despre Despre Despre Campania Naţională „Artiştii pentru Artişti"Campania Naţională „Artiştii pentru Artişti"Campania Naţională „Artiştii pentru Artişti"Campania Naţională „Artiştii pentru Artişti"    
Campania Naţională „Artiştii pentru Artişti", program social permanent al UNITER, editia a 
13-a, impulsionează comunitatea teatrală să-şi ajute artiştii. 15 teatre din Bucureşti şi 25 
de teatre din ţară joacă spectacole sub semnul Campaniei. Sumele strânse din vânzarea 
de bilete se donează în Fondul de Solidaritate TeatralăFondul de Solidaritate TeatralăFondul de Solidaritate TeatralăFondul de Solidaritate Teatrală (Cont: 
RO40RZBR0000060007801286 deschis la Raiffeisen Bank, Agenţia Piaţa Amzei), fond 
special deschis la UNITER. 
 
Spectacolul Spectacolul Spectacolul Spectacolul „„„„Şcoala nevestelorŞcoala nevestelorŞcoala nevestelorŞcoala nevestelor””””    de Molide Molide Molide Molièrererere    
Regia, traducerea şi adaptarea: Cristian Juncu 
Distribuţia: Nicu Mihoc, Ioana Cheregi, Csaba Ciugulitu, Anca Loghin, Dan Rădulescu, Ion 
Vântu, Luchian Pantea, Cosmin Ardeleanu, Bordas Attila. 
Muzica originală: Alexandre Desplat, Hank Williams 
Light design: Kaszoni Attila  
Producţie a Teatrului Naţional Târgu-Mureş, Compania „Liviu Rebreanu” 
Producător: Silviu Jicman 


