
 

 

Festivalul Umorului ”Constantin 

Tănase”, debut fulminant în centrul 

Vasluiului 

Posted by: Tehno Redactor 1 octombrie 2018 

Festivalul Umorului ”Constantin Tănase” a debutat, duminică, în Piața Civică 

din Vaslui, cu un spectacol în mișcare al Teatrului ”Masca” din București, cu 11 

personaje îmbrăcate în straie autentice românești. Prima zi de bienală a 

continuat cu parada costumelor de teatru a Trupei Funny Art și a unui grup de 

voluntari, încheindu-se cu prima reprezentanție pe scenă din actuala ediție a 

bienalei, cea a Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase” București.  

Așa cum era de așteptat și cum s-a întâmplat, de altfel, și 

la edițiile anterioare, Festivalul Umorului ”Constantin 

Tânase”, ajuns la cea de-a XXV-a ediție, a debutat 

fulminant în ultima zi din septembrie, una superbă pentru 

ceea ce își planificaseră organizatorii. Sub un soare 

mângâietor, Piața Civică s-a transformat, timp de câteva 

ore, într-o veritabilă scenă de teatru la care și-a adus 

contribuția, pe lângă actorii Teatrului ”Masca”, și sute de 

oameni care, parcă, așteptaseră de doi ani acest moment. 

”Noi” a fost spectacolul de început, unul ”în mers” 

realizat de către 11 actori îmbrăcați în costume de țărani 

care au realizat un tur pe trotinete în zona centrală a orașului, cu opriri în fața unor 

edificii importante, precum Muzeul Județean și Monumentul Independenței, din fața 

Judecătoriei. 
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Spre seară, a venit rândul voluntarilor și a Trupei Funny Art să intre ”în scenă” în 

Centrul Civic, unde au realizat un moment deosebit de prezentare a costumelor de 

epocă, în aplauzele publicului. Teatrul ”Masca” a revenit în fața statuii lui Ștefan cel 

Mare cu ”Strigătele Parisului”, un spectacol de statui vivante cu ”meseriile uitate ale 

Parisului”.  

Prima zi de festival s-a încheiat în sala de spectacole a Casei de Cultură acolo unde, 

după o absență de ani buni, Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase” București a 

revenit pentru a delecta publicul cu piesa ”Tănasă…la el acasă”. Din distribuiție nu au 

lipsit marele actor Alexandru Arșinel, de altfel regizorul spectacolului, și Vasile 

Muraru. 

”Vă invităm să răspundeți vibrațiilor dinspre scenă cu inima deschisă” 

Pentru câteva zile, cele mai 

importante nume din teatrul 

româneasc, de la actori importanți, 

dar și unii încă nedeveniți celebri, la 

caricaturiști, îi vor delecta pe 

vasluieni cu momente artistice care le 

vor descreți frunțile. Lucian Onciu, 

directorul Centrului pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale, 

spune că vasluienii au fost încântați 

de ceea ce au pregătit organizatorii la 

această ediție a festivalului, dovadă stând faptul că biletele și abonamentele s-au 

epuizat încă din prima zi în care au fost puse în vânzare. 

Fiecare spectacol se va desfășura într-o sală plină, ca și în edițiile anterioare, 

organizatorii făcând apel la spectatori să-și țină telefoanele închise pentru a-i respecta 

pe ceilalți și actul artistic. Vom avea actori consacrați, precum Alexandru Arșinel, 

Mihai Mălaimare, Vasile Muraru, Dorina Lazăr, Ana Maria Moldovan, Marius 

Rogojinski, George Mihăiță și mulți alții, se vor simți cu adevărat acasă la Marele 

Constantin Tănase. 

“Faptul că există o cerere atât de mare se datorează într-o anumită măsură și 

programului la care echipa noastră a lucrat timp de un an de zile, încercând să aducă 

cele mai bune spectacole. Cu entuziasmul specific tinereții, noi, reprezentanții 

Centrului Culturii Tradiționale Vaslui, avem conștiința împăcată că Gala teatrelor 

profesioniste, a spectacolelor independente prezentate la Sala Studio, concursul de 

interpretare pentru amatori, segmentul repartizat nouă în festival este rezultatul unei 

construcții minuțioase. Comedia parcurge în prezent o etapă diferită de ceea ce se 

întâmpla la primele ediții, dar cred că prezentul oferă necontenit pretextele ideale 

pentru săvârșirea umorului. Vă invităm să răspundeți vibrațiilor dinspre scenă cu 

inima deschisă. Este una dintre condițiile împlinirii noastre ca organizatori”, a spus 

Lucian Onciu, directorul Centrului Județean de Creație și Promovarea Culturii 

Tradiționale (CJCPCT) Vaslui. 
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Ce alte surprize ne mai așteaptă 

Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui organizează Salonul de Caricatură și alte 

expoziții de caricatură. 

“Vom avea expoziții personale ale lui Costel 

Pătrășcan, Victor Eugen Mihai-VEM, 

precum și ale graficienilor Leonte Năstase, 

Pavel Botezatu, Ovidiu Ambrozie 

Bortî-BOA și Cristinel Vecerdea-CRIV. În 

foaierul Primăriei Vaslui, avem vernisajul 

unei expoziții de grafică satirică semnată de 

Victor Eugen Mihai-VEM, iar în foaierul 

Consiliului Județean vom vernisa o 

expoziție personală Marian Avramescu, intitulată “Laureații Premiului Nobel pentru 

literatură”. Și în acest an am editat un album al Salonului de Caricatură, care cuprinde 

o serie de lucrări din cele trimise în acest an la concurs. Sperăm ca vasluienii să 

aprecieze acțiunile organizate de noi și îi așteptăm alături de noi”, a spus Ramona 

Mocanu, directorul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare”. 

Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” a asigurat și de această dată 

organizarea Concursului de satiră umoristică, dar, în cadrul Festivalului nu vor lipsi 

întâlnirile cu iubitorii cuvântului scris. 

“Ascultați o epigramă, un sonet, o fabulă, un rondel, citiți cărțile autorilor de umor, 

fiindcă cititul nu dăunează sănătății, și încercați să fiți parte din festivalul ce vă 

aparține”, a spus Gelu Voicu Bichineț, directorului Bibliotecii Județene. 

Pentru șase zile, în fiecare seară, vor rula filme participante la TIFF, precum “Foxtrot”, 

“Charleston”, “Ghinionistul”, “Hawaii”, “Breaking News” și “Povestea Iubirii”. 
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