
 
 

 

MAGIA GHICITORILOR – Magie și ghicitori la Teatrul Ion Creangă 

 

 

„Magia ghicitorilor” este un spectacol dinamic, construit pe dialogul dintre doi actori și public, care a 

avut premiera în anul 2019, pe data 2 iunie. Primele reprezentații s-au jucat în spații neconvenționale, 

în cadrul unor evenimente desfășurate în zone pietonale sau în parcuri, iar după o pauză de un an 

impusă de pandemie, spectacolul se reia anul acesta în stagiunea estivală VăraTIC – Miniteatru în 

Amfiteatru, jucându-se în aer liber, în Grădina Casei Eliad. 

 

Începând cu stagiunea 2019-2020, „Magia ghicitorilor” a intrat în repertoriul Teatrului Ion Creangă și 

se joacă atât la Sala Mică, din Strada Biserica Amzei nr. 21-23, cât și în spații neconvenționale. 

 
Spectacolul este unul original, fiind scris, regizat și interpretat de cei doi actori ai Teatrului Ion Creangă 
– Cezar Vlad Popescu și Oliviu-Cristian Bughiu. Oliviu este vrăjitorul ghicitorilor care-i provoacă pe 
cei mici și mari să găsească răspunsuri la fraze încrucișate, fiecare răspuns aducându-l în scenă pe 
magicianul Cezar, gata să-i uimească cu trucuri și iluzii distractive.  
 
Două universuri diferite – lumea ghicitorilor și lumea trucurilor magice – se intersectează într-un punct: 
acela al distracției. Rezultatul este un spectacol interactiv și educativ, în care giumbușlucurile 
alternează cu întrebări care ne hrănesc curiozitatea, ne antrenează logica și ne dezvoltă capacitatea 
de înțelegere. Pentru că dacă noi, cei din public, nu știm răspunsurile, cei doi maeștri amfitrioni de pe 
scenă, magicianul și ghicitorul, ne vor provoca să le descoperim împreună!  
 
Despre „Magia ghicitorilor” ne spune și Oliviu care este povestea din spatele acestui spectacol: 
 
„Povestea este legată de întrepătrunderea celor două lumi: lumea ghicitorilor și lumea magiei. Mai 
precis: orice ghicitoare poate deveni o magie și viceversa. Magia este omniprezentă în mintea 
copilului, visele sunt magice și par ușor de atins în universul copilăriei. Magia este unica realitate vie, 
captivantă și mereu actuală. Ghicitorile devin parte din Magie. La început totul pare simplu: «Care 
floare parcă-i soare?»  Mai târziu, ajungem la super-ghicitori: «N-are minte, dar te prinde? Ce să 
fie?» Astfel prichindeii devin foarte atenți și așteaptă apariția magicianului, doar el, prin puterea 
sa «supranaturală», va dezlega răspunsul ghicitorii, conspirând alături de micuții spectatori. Povestea 
este actuală pentru că este foarte aproape de copii, de imaginația lor, de curiozitatea și dorința lor de 
a fi primii cei care află tainele și răspunsurile magice. Interactivitatea pleacă de la implicarea micului 
spectator încă de la debutul spectacolului: «Voi știți ce sunt ghicitorile? Dar magia?»” (Oliviu-Cristian 
Bughiu, actor) 
 
Biletele pentru reprezentațiile din data de 11 și 24 iulie, au fost puse în vânzare online, pe platformele 
Entertix și Myticket, dar și la Casa de bilete a Teatrului Ion Creangă - 0767.934.374 
 



▶ 
 
MAGIA GHICITORILOR 
Echipa de creație: 
De: Cezar Vlad Popescu și Oliviu-Cristian Bughiu 
Distribuția: 
Cu: Cezar Vlad Popescu și Oliviu-Cristian Bughiu 

 

Categoria de vârstă: 3-6 ani 

Durata: 30 minute 

▶ 

DESPRE VăraTIC  
Un amplu proiect al Teatrului Ion Creangă dedicat copiilor de vârstă mică și preșcolară, Stagiunea 
estivală „VăraTIC: Miniteatru în Amfiteatru” are loc în perioada 1 iunie – 26 septembrie 2021, fiind 
organizată în parteneriat cu ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. Proiectul include 
spectacole de teatru, dar și ateliere de creativitate care au loc în weekenduri, în aer liber, în grădina 
Casei Eliad din Bd. Mircea Vodă nr. 5, Sector 3. 
 

▶ 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

www.teatrulioncreanga.ro  

Facebook.com/TeatrulIonCreanga 

Instagram.com/TeatrulIoncreanga 

 

****************************************************************************************************************** 

 

Teatrul Ion Creangă este o instituție publică de cultură subordonată Primăriei Capitalei și 

Consiliului General al Municipiului București.  

Parteneri de stagiune: Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, Editura Didactica Publishing 

House, Entertix.ro, Societatea de Transport București | Parteneri media: Radio România Cultural, Radio 

România București FM, Agerpres, Zile și Nopți, Spotmedia, GoKid, ForbesKids, PapTot, Qbebe, 

ModernDads | Spectacol recomandat de Radio Itsy Bitsy FM.  

 

http://www.teatrulioncreanga.ro/

