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Marți, 23 ianuarie, Casa de Cultură a Studenților Suceava oferă 

sucevenilor proiecția filmului „Ouăle lui Tarzan”, în regia lui 

Alexandru Solomon. 

Evenimentul va avea loc în Auditorium `Joseph Schmidt” al 

Universității din Suceava, de la ora 19.00. Prețul unui bilet 

pentru elevi și studenți este de 5 lei, acestea putând fi procurate 

de pe www.ccs-sv.ro, www.biletesuceava.ro sau de la sediul 

Casei de Cultură a Studenților (lângă Auto Albina, str. Zorilor, 

nr. 6), de luni până vineri, între 9:00 și 18:30. 

Trailerul oficial poate fi urmărit la: 

 https://www.youtube.com/watch?v=H4Cjqg_q5qU. 

Filmul „Ouăle lui Tarzan” pornește pe urma unei legendare 

inițiative a lui Stalin: crearea unui hibrid om-maimuță, un ideal 

al omului muncitor. 

Potrivit organizatorilor, „regizorul Alexandru Solomon a 

transpus pe ecran o realitate actuală dezolantă, în care ies la 

iveală o utopie istorică despre un experiment sovietic 

controversat, al cărui scop era crearea soldatului perfect, o 

prăpastie între generaţii inversată, diferită faţă de cea despre care 

se vorbeşte adesea în Occident, precum şi urmele adânci pe care 

http://www.ccs-sv.ro/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biletesuceava.ro%2F&h=ATME4xaAikJybBsJ_ZX1ebDtxIBHh64mUn_WGQ7SYcvf8KevaiYkijbbixG4FA658kMSRUCKoM5lr-1KgG8PhIOy2bTlbA-FjBXt5Quj7w-UQkC-JPw_qFoq6WDaaKsOLfUXnsbjZxWoRfVT_7LQL3_OlvdIUU2Mdc9GdAZxUXdreSR8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH4Cjqg_q5qU&h=ATPjDUZ5aU96FPPAvcPjqN0Cx6Lc6h73C-VCpbW50EEV-KF-8kkrsAXzeRmNrUhaeM9F329q4Ybw_awadCN3pljJZH1RsR8EaKtfyMYMHtsNXhcS613tRNGnxp_j2Zo6J3Xb4uWb5aOwf05-zCFHLxnPGZdZFlIg5FQf0VPq4-4vYHCX


le poate lăsa un război în amintirea unei naţiuni”. 
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Joi, 25 ianuarie, Teatrul studențesc „Fabulinus” aduce pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt” a Universității din Suceava a 

doua reprezentație a piesei „Pisica verde”, de Elise Wilk, în regia 

lui Cosmin Panaite. 

Spectacolul este programat de la ora 19.00, iar prețul unui bilet 

este de 5 lei, însă studenții Universității „Ștefan cel Mare” au 

acces gratuit, pe bază de invitații pe care le pot procura de la 

sediul Casei de Cultură a Studenților, str. Zorilor, nr. 6, lângă 

Auto Albina. Premiera spectacolului are loc pe 18 ianuarie, însă 

pentru acea dată nu mai sunt locuri disponibile. 

Alte informații se pot obține la numărul de telefon 0752.092.606. 

Distribuția spectacolului: Teona Stavarachi, Lilian-Mihai Nistor, 

Carolina Neagu, Artiom Creț, Luminița Andruh, Ludmila Mihai, 

Felicia Malai, Bianca Avram. 

Spectacolul Teatrului studențesc „Fabulinus”, în care actorii se 

adresează direct publicului, narează povestea unor tineri care 

împărtășesc o experiență majoră, care le va schimba viața pentru 

totdeauna, o poveste despre evadarea din cotidian în realități 

paralele. 

Cosmin Panaite este actor al Teatrului Municipal “Matei 

Vişniec” Suceava, fiind regizorul și coordonatorul acestui 

proiect realizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” și Casa de 

Cultură a Studenților Suceava. 



Născută la Brașov, Elise Wilk este unul din dramaturgii români 

reprezentativi ai scenei contemporane de teatru, transmit 

organizatorii. Dramaturgia ei se adresează în special publicului 

tânăr, principalele teme abordate în scrierele sale fiind 

adolescența, singurătatea, dragostea sau familia. 

 

 


