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1.Agerpres 
din data de 3 decembrie 2013, ora 14.33 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/242144-

Spectacolelectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-Spectacolul-

incepe-cu-o-lectura-la-Teatrul-Nottara.html 

 
Proiectul teatral intitulat "Spectacolul începe cu o lectură" în cadrul căruia până la sfârşitul 

stagiunii 2013-2014 vor fi prezentate trei serii de spectacole-lectură din dramaturgia cehă, 

mexicană şi rusă, în primă traducere şi în primă lectură în România, a fost lansat marţi la 

Teatrul Nottara din Capitală. 

În prima serie, care se va desfăşura în perioada 3-5 decembrie, la Sala "George 

Constantin" a Teatrului Nottara, se vor prezenta trei spectacole-lectură pe texte ceheşti - 

"Poker Face" de Petr Kolecko, "Specii pe cale de dispariţie" de Petr Zelenka, şi "Joc de 

toamnă" de Marketa Blahova.  

Cu ocazia evenimentului a avut loc şi inaugurarea unui parteneriat cu UNATC prin care 

tinerii actori, regizori şi teatrologi, studenţi sau masteranzi vor lucra alături de profesionişti 

din Teatrul Nottara.  

"Acest parteneriat cu UNATC care se deschide oficial acum va încerca să aducă mai 

aproape, pe o scenă profesionistă, pe tinerii actori, regizori, teatrologi, fie că sunt studenţi 

sau masteranzi. Dorim să fim o punte de lansare prin care ne dorim să descoperim talente 

pe care să le promovăm împreună şi, mai ales, dorim să îi aducem în preajma 

profesioniştilor. În aceste spectacole lectură în distribuţie vor fi atât studenţi actori, cât şi 

actori ai Teatrului Nottara", a afirmat directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş.  

http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/242144-Spectacolelectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-Spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-Teatrul-Nottara.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/242144-Spectacolelectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-Spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-Teatrul-Nottara.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/242144-Spectacolelectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-Spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-Teatrul-Nottara.html
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Referindu-se la proiect, directorul Teatrului Nottara a afirmat că doreşte să aducă pe 

scenă în premieră "o dramaturgie mai puţin cunoscută în acest moment în România, texte 

poate chiar necunoscute".  

Regizorii Mihai Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu, iniţiatorii şi coordonatorii 

proiectului de spectacole-lectură, au spus că prin colaborarea concretizată cu UNATC 

tinerii studenţi şi masteranzi vor avea ocazia să se întâlnească cu publicul şi cu actorii 

profesionişti şi, totodată, cu texte importante din dramaturgia internaţională.  

"Am încercat să dăm ceva distinct acestui proiect, odată prin parteneriatul cu 

UNATC şi în al doilea rând, am încercat să aducem în faţa publicului autori necunoscuţi în 

România. Sper că şi pentru studenţi va fi o experienţă interesantă. Întâlnirea cu un teatru 

profesionist de stat este întotdeauna interesantă şi cred că îi ajută pe viitor", a afirmat 

Alexandru Mâzgăreanu.  

Mircea Dan Duţă, traducătorul celor trei texte, a afirmat că prin alegerea lecturilor ceheşti 

s-a "orientat către trei autori din trei generaţii artistice diferite".  

"Cred că este o alegere potrivită, echilibrată, în aşa fel încât să vă puteţi face o idee 

despre ceea ce se întâmplă acum în peisajul teatral cehesc a cărui caracteristică principală 

este individualitatea", a afirmat Mircea Duţă.  

Spectacolul "Poker Face" de Petr Kolecko va deschide marţi, de la ora 19,30 proiectul 

teatral "Spectacolul începe cu o lectură". Regia va purta semnătura Adelei Biţică, 

masterandă, anul II, la UNATC, iar în distribuţie vor putea fi văzuţi Victoria Cociaş, Ion 

Haiduc şi studenţii Costin Dogioiu şi Cristiana Ioniţă.  

Miercuri, de la ora 12,00 va fi prezentat spectacolul "Specii pe cale de dispariţie" de Petr 

Zelenka, în prezenţa autorului, iar joi, de la 19,30, "Joc de toamnă" de Marketa Blahova.  

 

Intrarea la toate spectacolele este liberă. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: 

Mihai Simionescu) 
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2.Yorick 
Revistă săptămânală de teatru. Numărul 194, 3-6 decembrie  

http://yorick.ro/la-nottara-spectacolul-incepe-cu-o-lectura/ 

 

Teatrul „Nottara” inițiază o serie de spectacole-lectură pe texte contemporane în 

primă citire. Prima ediție, susținută de Centrul Ceh București, are loc în zilele de 3, 4, 5 

decembrie și este dedicată textelor cehești. Acest proiect este totodată și unul din 

segmentele parteneriatului cu UNATC „I.L. Caragiale”, prin care tineri regizori și actori au 

șansa de a lucra cu actori consacrați ai teatrului. Adela Bițică și Dragoș Mușoiu sunt cei 

doi masteranzi la Regie de Teatru, anul II, care vor lucra cu astfel de echipe mixte.  

http://yorick.ro/la-nottara-spectacolul-incepe-cu-o-lectura/
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Ruxandra Vera Ștefan: Titlul 

general sub care se vor desfășura spectacolele-lectură de la Teatrul „Nottara” este 

„Spectacolul începe cu o lectură”. Se întâmplă într-adevăr așa? Cât de mult contează 

prima întâlnire cu actorii? Se păstrează gândul cu care pleci la drum? 

Adela Bițică: Cred că titlul dorește și o promovare a ideii de spectacol-lectură, a lecturii 

individuale și a noțiunii de simplitate în lumea spectacolelor. Dacă e așa sau nu? Da și nu. 

Un spectacol poate începe cu o lectură sau cu un gând sau cu un sunet. Iar în ceea ce 

privește prima întâlnire cu actorii, aceasta este crucială. Ca orice prim contact, ea va da 

tonul întregii colaborări. Atunci se formează impresiile, atunci ne formăm convingeri cu 

privire la personaje, la regizor etc. Apoi e muncă. Iar în toată această muncă gândul cu care 

pleci la drum poate fi avariat, modificat, aprofundat sau, din contră, pierdut. În general, 

tendința este să te ții de gândul tău. El îți este busola când construiești spectacolul. Și cred 

că trebuie să fie ceva foarte puternic care să te facă să te dezici de el și tu, ca regizor, să ai 

mult curaj să recunoști asta. Pentru că aceste modificări pot fi ușor interpretate. Linia este 

fină între flexibilitate sau pasivitate ori, la celălalt pol, între încredere și rigiditate. 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/11/V2_570x807.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/11/V2_570x807.jpg
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Dragoș Mușoiu: Sigur că spectacolul începe cu o lectură a textului. Doar că trebuie făcută 

diferența între acea primă lectură la masă care reunește pentru prima dată echipa și lectura 

care declanșează viitorul spectacol. Aceasta din urmă se întâmplă ceva mai devreme, 

cronologic vorbind, și are loc în intimitatea dintre un text și un singur cititor, care este 

regizorul. Sunt o mulțime de factori, deopotrivă interni și externi, care pot determina un 

regizor să aleagă  spre montare un anume text. În orice caz, e de presupus că alegerea 

făcută are la bază un gând. Dacă gândul acesta cu care regizorul pleacă la drum este 

autentic și valabil și totuși nu se păstrează, cred că ceva este în neregulă și spectacolul 

trebuie reconsiderat. Da, sunt o mulțime de variabile în lucrul la un spectacol, dar cred că 

ele ar trebui să se limiteze la zona de expresie teatrală. Gândirea implică sensuri, iar sensul 

unui spectacol cred că trebuie păstrat în vedere pe toată perioada lucrului. 

Prima întâlnire cu actorii este extrem de importantă, pentru că permite, în primul rând, 

validarea sau invalidarea acelui gând despre care vorbim (la nivel de dezbatere, să 

spunem). Apoi permite regizorului să înțeleagă cu ce tip de orchestrație a personalităților, a 

energiilor și a posibilităților actoricești va trebui să lucreze. 

R.V.S: Ați mai făcut până acum spectacole-lectură? 

A.B.: Da. Am mai făcut un spectacol-lectură într-un proiect de teatru german. Omul care 

mânca lumea se chema piesa. Proiectul era asemănător celui de la „Nottara”, însă se 

desfășura doar în cadrul UNATC, cu studenți. 

D.M.: Eu sunt la a doua experiență de acest fel. Am mai lucrat un spectacol-lectură în 

urmă cu un an, în cadrul „Laboratorului de text contemporan” inițiat de UNATC și 

coordonat de Mihaela Michailov. Acea ediție a proiectului s-a realizat în parteneriat cu 

Institutul Goethe din București, fiind focusată pe teatrul german contemporan. Textele (de 

altfel foarte diferite ca tip de scriitură) au fost reunite sub titlul unificator „Noua familie”, 

iar eu am lucrat un spectacol- lectură cu piesa Corsarii de Philipp Lőhle. 

R.V.S.: Cum le-a receptat publicului? L-aţi simțit implicat? 

A.B.: Publicul a receptat foarte bine spectacolele-lectură, dar 

prezența a fost precară. Acei câțiva, care au venit au fost foarte interesați. Dar nu știu în ce 

măsură este relevant. 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/11/adela-b..jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/11/adela-b..jpg
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D.M.: Senzația mea este că publicul acestui tip de spectacol este preponderent alcătuit din 

oameni de teatru. Vin actori sau regizori în căutare de texte noi, pe care să le poată, 

eventual, pune în scenă; vin dramaturgi interesați de direcțiile în care se îndreaptă colegii 

lor străini, vin teatrologi interesați de problematici și abordări ș.a.m.d. În fond, cred că 

orice om de teatru se poate poziționa într-un anumit raport cu un text dramatic. Odată ce a 

optat să se afle în sală, e de presupus că are un interes și că este implicat în acest tip de 

experiență. 

Nu știu, în schimb, dacă acest tip de onestitate, marcată de prezența concretă, fizică, a 

textului în mâinile actorilor, este exact ceea ce caută publicul obișnuit. Dacă nu 

funcționează curiozitatea de a vedea spectacolul într-o altă ipostază, într-un alt stadiu decât 

cel final, atunci este posibil să nu existe niciun alt interes. Dar cred, totuși, că publicul ar 

trebui încurajat să asiste la astfel de întâlniri, măcar pentru faptul că în cadrul lor se spun 

povești noi. La urma urmei, există și teatrul radiofonic, care a funcționat foarte mult timp 

și încă mai funcționează din același motiv : spune povești. 

R.V.S.: Cât se repetă de obicei pentru un spectacol-lectură? 

A.B.: Depinde de dificultatea și lungimea textului, dar, cu aproximație, cinci repetiții sunt 

suficiente. 

D.M.: Nu știu exact care este „obiceiul” în această chestiune, după cum spuneam sunt doar 

la a doua experiență de acest gen. În general nu cred că se alocă mai mult de o săptămână 

de repetiții pentru un spectacol-lectură. E mult, e puțin, nu știu. Depinde ce îți propui. Iar 

ceea ce îți propui e în strânsă legătură cu timpul de care dispui. În orice caz, constrângerile 

de timp te obligă să iei decizii rapide; iar aceste decizii se dovedesc a fi eficiente, de cele 

mai multe ori. 

R.V.S.: Se simte la un moment dat nevoia de a te ridica de la masă sau repetițiile rămân 

în limitele acestui tip de spectacol care are drept scop intrinsec doar lecturarea 

interpretată a textului?  

D.M.: Cred că depinde foarte tare de impactul pe care textul îl are asupra echipei și de 

perspectivele de a duce proiectul mai departe. Pentru orice spectacol care are premiera 

anunțată trebuie să existe un plan de lucru. Ca să faci un plan de lucru, trebuie să întrevezi 

rezultatul la care vrei să ajungi. Ori dacă rezultatul trebuie să fie un spectacol-lectură, 

atunci toate eforturile echipei vor fi în această direcție: deslușirea textului și revelarea 

potențialului dramatic pe care acesta îl are. Sigur că dacă textul este bun și echipa 

rezonează cu el, încep să se nască, mental, frânturi dintr-un posibil spectacol propriu-zis. 

Dar dacă nu există contextul imediat în care acesta să se poată realiza, atunci toate aceste 

posibile dezvoltări își găsesc expresia cel mult în câteva elemente minimale de 

mizanscenă, care pot fi subordonate convenției pe care o presupune un spectacol-lectură. 
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R.V.S.: Acest proiect este și un început al parteneriatului oficial cu UNATC „I.L. 

Caragiale”. Cum vedeți lucrul cu actori din generația voastră alături de cei cu vechime? 

A.B.: Binevenit. Eu cred că avem un obicei prost de a ne polariza comorile. Când intrăm în 

facultate ni se spune că noi suntem cu toții colegi în meseria asta. Această idee frumoasă 

rămâne doar o  idee. Din păcate, lucrul cu studenții este văzut ca ceva școlăresc și 

neimportant, iar de cealaltă parte, lucrul alături de cei cu vechime îi inhibă pe tineri. 

Desigur, colaborările au loc, dar cred că ele pleacă cu un handicap din start. 

D.M.: La un moment dat, acest contact trebuie să se întâmple. 

Atât pentru actori, cât și pentru regizori. Școala este un mediu protector, în care lucrează 

împreună oameni de vârste apropiate, cu experiențe de viață similare, care se dezvoltă în 

aproximativ același ritm. Este inevitabil ca într-un cerc atât de restrâns și într-un timp 

relativ îndelungat, să nu se construiască și o serie de relații umane care ajung să se 

împletească cu cele profesionale. Ajungi să cunoști oamenii, să știi la ce să apelezi în 

lucru, să le știi atât zonele de confort cât și pe cele de disconfort. Presupun că același lucru 

se întâmplă și într-un teatru. De aceea cred că interacțiunea dintre un „outsider” și un 

mediu în care lucrurile au deja un mod al lor de funcționare poate fi dificilă. Te privează 

de un anumit confort. Formula găsită de acest parteneriat, aceea de a alcătui echipe cu 

oameni provenind din ambele medii, reușește, cred eu, să creeze un nou climat în care 

toată lumea implicată să aibă de câștigat. Experiența, profesionalismul și meșteșugul se 

întâlnesc cu prospețimea și entuziasmul. 

R.V.S.: Aveți un model de regizor sau un crez regizoral propriu? 

A.B.: Cred foarte tare în ceva ce spunea Hausvater într-un interviu și anume, că dacă spui 

da la ceva, înseamnă să spui nu la toate celelalte. Mie mi-a deshis ochii. Nu îmi pusesem 

niciodată problema așa. Ba mai mult, trăiam cu ideea tâmpită că trebuie să fii sigur pe 

lucruri. Da, poate nu e chiar tâmpit să fii sigur, doar că trebuie să știi să fii și nesigur în 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/11/dragos-m..jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/11/dragos-m..jpg


 8 

același timp. În ceea ce spunea Hausvater nu era vorba de indecizie, ci de capacitatea de a 

explora, de curajul de a te dezice de tine și ideea de a pune acest proces în slujba teatrului, 

nu în slujba ta. 

D.M.: Nu, nu pot spune că am un crez regizoral. Ce înseamnă să ai un crez? Să ai 

certitudini? Certitudini am, poate, doar în privința lucrurilor pe care nu aș vrea să le fac. 

Deși am înțeles, în timp, că lucrurile pe care crezi că nu le vei face niciodată au mare 

legătură cu lucrurile pe care speri că le vei face. În meseria mea, ele sunt foarte 

schimbătoare și e foarte bine că e așa. Asta lansează o continuă căutare iar această căutare 

este cea care face lucrurile să se întâmple. Cât despre modele, atâta timp cât ele 

funcționează ca repere, sunt binevenite. Înmărmuresc în fața spectacolelor lui Bob Wilson, 

Lee Breuer, Eimuntas Nekrosius sau Thomas Ostermeier. Nu mi-aș dori să fiu vreunul 

dintre ei sau să fac ceea ce fac ei, dar încerc să învăț, atât cât îmi este accesibil, din munca 

tuturor. 

R.V.S.: Proiectul începe cu textele cehești. Ce vi se pare special (altfel, definitoriu) la 

această dramaturgie și care este ideea principală a textului pe care veți lucra?  

A.B.: Este dificil să izolezi cele trei piese cehești în ceva special. Se poate sesiza însă 

asemănarea cu  Romania, din povești, din tipuri de personaje. În schimb, dacă le compari 

cu teatrul contemporan englez, par cuminți, decente. Pe undeva mi se pare că se simte 

teama de a merge până la capăt. Ei doar arată rana cu degetul, acolo unde eu simt că ar fi 

putut să scormonească prin ea fără milă. Piesa la care voi lucra este o radiografie 

sufletească a luptei pentru supraviețuire în pușcăriile politice, în carieră, în relații, în lume. 

În final, întrebarea cea mai importantă pe care o pune textul este dacă ceea ce ajungem să 

dam mai departe copiilor noștri sunt învățături de viață sau sunt propriile noastre cicatrici, 

dacă ne pregătim copiii pentru viața lor sau pentru a noastră. 

D.M.: Eu voi lucra pe un text de Petr Zelenka, dramaturg ceh care a mai fost montat în 

România în  ultimii ani și care va fi prezent la spectacolul-lectură de la Nottara. Textul se 

numește Specii pe cale de dispariție și vorbește despre presiunea pe care corporatismul o 

pune asupra existenței noastre, dând noi valențe noțiunilor de „succes” și „insucces”, 

delimitându-le printr-o graniță extrem de subțire, anulând toate posibilitățile care existau 

cândva între cele două. Evacuați din larga zonă mediană, oamenii sunt acum repartizați 

într-una din cele două extreme – ceea ce duce la degradarea relațiilor dintre ei. 

Adela Bițică (născută la 21 februarie 1988 în  Pitesti) este în prezent studentă în anul II la 

Masterat Regie de Teatru, UNATC, clasa prof. Alexa Visarion. A absolvit Facultatea de 

Sociologie, Universitatea București (2009) și Regie de Teatru, UNATC (2012).  Ciclul 

licențial al secției de Regie de Teatru, la clasa prof. Liudmila Szekely, l-a finalizat cu 

spectacolul Handbag după Mark Ravenhill, spectacol care a câștigat premiul pentru cea 

mai bună regie în Gala Absolvenților UNATC (2012). A mai realizat Omul care mânca 

lumea de Nis-Momme Stockman (2012, spectacol-lectură), Aleea Soarelui de Gabriel 
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Pintilei (2012), DOR, performance realizat împreună cu The Schmutz Company, Pittsburg, 

SUA (2011).  În 2010 este asistent de regie la Blifat de Gabriel Pintilei, în regia lui Alex 

Mihail, Teatrul Odeon, București. 

Dragoș Alexandru Mușoiu s-a născut pe 9 mai 1988 în Brașov. A absolvit Regia de 

Teatru la UNATC, clasa prof. Ludmila Szekely Anton, prof. asociat Radu Apostol, în 

2012. A lucrat, în școală, pe texte de Cehov (Livada de vișini, Pescărușul, Cerere în 

căsătorie), Shakespeare (Mult zgomot pentru nimic, Antoniu și Cleopatra, Richard al III-

lea), Brecht (Cercul de cretă caucazian), Eugene O`Neill (Dincolo de zare) și Vasili 

Sigarev (Plastilina). În 2011 a realizat, împreună cu câțiva colegi, spectacolul DOR 

(performance comunitar) în Pittsburgh, Pennsylvania. În 2012 a făcut asistență de regie la 

spectacolul C.F.R – cometa, copilul, cățelul, regia Alexandru Dabija, la Teatrul Odeon din 

București. Tot în 2012 a montat spectacolele După ploaie de Sergi Belbel (spectacol de 

licență, UNATC), Night on Earth, adaptare după Jim Jarmusch (spectacol selecționat la 

Gala Hop 2012 și găzduit, ulterior, de Teatrul Apropo din București) și Corsarii de Philipp 

Lohle (spectacol lectură în cadrul programului de promovare a textelor germane 

contemporane inițiat de UNATC și Institutul Goethe). În prezent este masterand în Regie 

de Teatru, anul II, la aceeași universitate. 
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3.PresaOnline.com  
din data de 3 decembrie 2013, ora 16.33 

http://www.presaonline.com/stiri/cultura/spectacole-lectura-din-

dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-

teatrul-nottara-2632433.html 

 
Proiectul teatral intitulat "Spectacolul începe cu o lectură" în cadrul căruia până la sfârşitul 

stagiunii 2013-2014 vor fi prezentate trei serii de spectacole-lectură din dramaturgia cehă, 

mexicană şi rusă, în primă traducere şi în primă lectură în România, a fost lansat marţi la 

Teatrul Nottara din Capitală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.presaonline.com/stiri/cultura/spectacole-lectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara-2632433.html
http://www.presaonline.com/stiri/cultura/spectacole-lectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara-2632433.html
http://www.presaonline.com/stiri/cultura/spectacole-lectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara-2632433.html
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4.Presa Online  
din data de 4 decembrie 2013, ora 14.46 

http://www.stiri-presa-online.ro/spectacole-lectura-din-dramaturgia-ceha-in-

proiectul-teatral-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara/ 

 
Stire de ultima ora din Cultura: Spectacole-lectură din dramaturgia cehă în 

proiectul teatral "Spectacolul începe cu o lectură", la Teatrul Nottara 
Proiectul teatral intitulat “Spectacolul începe cu o lectură” în cadrul căruia până la sfârşitul 

stagiunii 2013-2014 vor fi prezentate trei serii de spectacole-lectură din dramaturgia cehă, mexicană şi 

rusă, în primă traducere şi în primă lectură în România, a fost lansat marţi la Teatrul Nottara din Capitală. 

. …citeste toata stirea Spectacole-lectură din dramaturgia cehă în proiectul teatral "Spectacolul 

începe cu o lectură", la Teatrul Nottara la agerpres.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stiri-presa-online.ro/spectacole-lectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara/
http://www.stiri-presa-online.ro/spectacole-lectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara/
http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/242144-Spectacolelectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-Spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-Teatrul-Nottara.html
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5.Blog  
din data de 27 noiembrie 2013,  

http://www.czech-it.ro/petr-zelenka-la-bucuresti.html 

 

Petr Zelenka la București 

posted on November 27th, 2013 Filed under Theatre Read full article  

Centrul Ceh, împreună cu Teatrul Nottara și Universitatea Națională de Artă 

Teatrală și cinematografică îl aduc pe dramaturgul și regizorul ceh Petr Zelenka la 

București, în cadrul proiectului „Spectacolul începe cu o lectură”. 

Cu ocazia vizitei sale, Petr Zelenka va susține o conferință la Teatrul Notarra, cu 

tema „Moartea filmului” și vor fi jucate trei spectacole lectură, de teatru contemporan ceh, 

la Teatrul Nottara, sala „George Constantin”. 

3.12 / 12:00 / Conferință „Moartea filmului”, de Petr Zelenka 

3.12 / 12:00 / Spectacol lectură „Poker Face”, de Petr Kolecko 

4.12 / 19:30 / Spectacol lectură „Specii pe cale de dispariție” de Petr Zelenka 

5.12 / 19:30 / Spectacol lectură „Joc de toamnă” de Marketa Blahova 

Petr Zelenka a absolvit secția de scenaristică și dramaturgie, în cadrul FAMU. Și-a 

făcut debutul în 1993 cu filmul Padlock, despre cultura punk. În 1997 a primit premiul 

pentru cel mai bun scenariu, regie și cel mai bun film al Academiei Cehe de Film, pentru 

http://www.czech-it.ro/petr-zelenka-la-bucuresti.html
http://www.czech-it.ro/petr-zelenka-la-bucuresti.html
http://www.czech-it.ro/category/theatre
http://www.czech-it.ro/petr-zelenka-la-bucuresti.html


 13 

filmul Buttoners.  Loners, bazat pe scenariul lui Zelenka, a devenit hitul anului la box-

office în 2000. 

În teatru Petr Zelenka și-a făcut debutul cu traduceri după piesele lui Michael Frayn. 

Ca dramaturg și regizor a debutat cu spectacolul Tales of Common Insanity, în 2001, care a 

primit premiul Alfréd Radok pentru spectacolul anului. Piesa de teatru a fost apoi tradusă 

în numeroase limbi și a avut, până în prezent, peste 40 de montări. Au continuat alte 

spectacole de succes ca Teremin (2005), Coming Clean (2007), Endagered Species (2011) 

și  Dabing Street (2012). 
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6. Nonguvernamental  
din data de 4 decembrie 2013,  

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/spectacolul-incepe-cu-o-

lecturala-nottara/ 

 

Teatrul “Nottara” a lansat recent proiectul “Spectacolul incepe cu o lectura” care va 

cuprinde, pana la finalul stagiunii 2013-2014, trei serii a cate trei spectacole-lectura pe texte din 

dramaturgia ceha, mexicana si rusa, traduse pentru prima oara in Romania.  

In plus, Teatrul „Nottara” a anuntat si parteneriatul cu Universitatea Nationala de Arta Teatrala si 

Cinematografica „I.L. Caragiale” prin care tineri regizori si actori vor colabora cu echipa Teatrului 

„Nottara”, nu doar pentru spectacolele-lectura, ci si printr-o zi pe saptamana dedicata studentilor. 

Pe langa promovarea tinerilor regizori si actori pentru care implicarea in activitatea unui teatru 

profesionist inseamna dezvoltarea capacitatilor personale, acest proiect isi propune sa promoveze 

dramaturgia contemporana ceheasca, in vederea apropierii de noul tip de public aflat in formare. Acest 

lucru va fi posibil prin distribuirea a 150 de exemplare gratuite continand cele trei texte cehesti la teatrele 

din tara. 

In prima etapa a proiectului pot fi vizionate la sala “George Constantin” spectacole precum “Poker 

Face” de Petr Kolecko, „Specii pe cale de disparitie” de Petr Zelenka, „Joc de toamna” de Marketa 

Blahova. la sala „George Constantin”. Pentru aceste spectacole, intrarea este gratuita. Adela Bitica, 

Cristina Giurgea si Dragos Musoiu, masteranzi anul I si anul II, sunt tinerii regizori selectati sa lucreze pe 

aceste texte. 

Nonguvernamental este unul dintre partenerii media ai Teatrului Nottara in stagiunea 2013-2014 (A.D.). 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/spectacolul-incepe-cu-o-lecturala-nottara/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/spectacolul-incepe-cu-o-lecturala-nottara/
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7. Radio România Cultural 
din data de 2 decembrie 2013,  
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=2333  

șI  

http://www.youtube.com/watch?v=nk0eKk-8tjc&feature=youtube_gdata 

 

Marți, 3 decembrie 2013, la ora 11.00, la sediul Teatrului 

„Nottara” din București (Sala „George Constantin”) se va lansa, în cadrul unei 

conferinţe de presă, proiectul intitulat Spectacolul începe cu o lectură. Acesta va 

cuprinde, începând de acum și până la finalul stagiunii 2013–2014, trei serii a câte 

trei texte (din dramaturgia cehă, mexicană și rusă), în primă traducere și în primă 

lectură în România. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=2333
http://www.youtube.com/watch?v=nk0eKk-8tjc&feature=youtube_gdata
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2013/12/sigla-nottara.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2013/12/sigla-nottara.jpg
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În seara aceleiași zile de marți și în următoarele două zile se vor desfășura cele trei 

spectacole-lectură pe texte cehești: Poker Face de Petr Kolecko, Specii pe cale de 

dispariție de Petr Zelenka, Joc de toamnă de Marketa Blahova. 

La această întâlnire de inaugurare va lua parte Petr Zelenka, important dramaturg 

contemporan ceh, autorul unuia dintre textele prezentate. Alături de el se vor afla Mircea 

Dan Duță, traducătorul celor trei texte, René Kubášek, directorul Centrului Ceh din 

București, Adrian Titieni şi Paul Chiribuţă, rectorul şi, respectiv, decanul Facultății de 

Teatru din cadrul UNATC „I. L. Caragiale”, având în vedere că spectacolele-lectură sunt, 

totodată, un prilej de a inaugura și parteneriatul cu UNATC, prin care tineri regizori și 

actori vor colabora cu actorii și echipa Teatrului „Nottara”. 

 

Petr Zelenka 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2013/12/proiect-spectacolul-incepe-cu-o-lectura.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2013/12/proiect-spectacolul-incepe-cu-o-lectura.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2013/12/petr-zelenka.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2013/12/petr-zelenka.jpg
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Amfitrionii întâlnirii sunt criticul de teatru Marinela Țepuș, directorul Teatrului 

„Nottara”, regizorii Mihai Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu, inițiatorii și coordonatorii 

proiectului de spectacole-lectură. 

Adela Bițică, Cristina Giurgea și Dragoș Mușoiu, masteranzi anul I și anul II, sunt tinerii 

regizori selectați să lucreze pe aceste texte. 

Program: 

• Marți, 3 decembrie 2013, ora 12.o0,  Teatrul Nottara,  Sala 

„George Constantin” 

Conferință susținută de Petr  Zelenka: Moartea filmului.  

Ora 19.30: Poker Face de Petr Kolecko. Traducere de Mircea Dan Duță. Regia: Adela 

Bițică (spectacol-lectură).  Distributia: Victoria Cociaș, Ion Haiduc, Costin Dogioiu, 

Cristiana  

Ioniță (studenți masterat arta actorului UNATC). 

• Miercuri, 4 decembrie 2013, ora 12.00, Teatrul Nottara,  Sala „George Constantin”: 

Specii pe cale de dispariție de Petr Zelenka.  Traducere de Mircea Dan Duță (spectacol- 

lectură în prezența autorului). Regia: Dragoș Alexandru  Mușoiu. Distribuția: Sorin Cociș, 

Claudiu, Romila, Ada Navrot, Crenguța Hariton, Dana Marineci, Alexandru Călin, Lucian 

Ionescu (student masterat arta actorului UNATC). Intrarea liberă. 

• Joi, 5 decembrie 2013, ora 19.30, Teatrul Nottara,  Sala „George Constantin”: 

Joc de toamnă de Marketa Blahova. Traducere de Mircea Dan Duță (spectacol-lectură). 

Regia:  Regia: Adela Bițică. Distribuția: Ioana Calotă, Alexandru Mike Gheorghiu, 

Vladimir Purdel, Lorena Luchian, Anca Dinicu (student masterat arta actorului UNATC). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2013/12/sigla-nottara.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2013/12/sigla-nottara.jpg
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Radio România Cultural 
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=2373 

 

Marți, 3 decembrie 2013, la ora 11.00, la Teatrul „Nottara” din 

București (Sala „George Constantin”) a avut lansarea proiectului Spectacolul începe 

cu o lectură. Acesta va cuprinde, începând până la finalul stagiunii 2013–2014, trei 

serii a câte trei texte (din dramaturgia cehă, mexicană și rusă), în primă traducere și 

în primă lectură în România. 

La Teatrul „Nottara” sunt programate trei spectacole-lectură cu texte damaturgi cehi: Poker Face de 

Petr Kolecko, Specii pe cale de dispariție de Petr Zelenka (cu participarea autorului), Joc de 

toamnă de Marketa Blahova. 

 

 

 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=2373
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2013/12/sigla-nottara1.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2013/12/sigla-nottara1.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2013/12/proiect-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-teatru-ceh.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2013/12/proiect-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-teatru-ceh.jpg
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8. The Epoch Times România  
din data de 4 decembrie 2013, 
http://epochtimes-romania.com/news/la-teatrul-nottara-spectacolul-incepe-cu-

o-lectura---207978 

 

Marţi, 3 decembrie a.c., la ora 11.00, la sediul Teatrului „Nottara”, în cadrul unei conferinţe de presă, a 

avut loc lansarea proiectului „Spectacolul începe cu o lectură”. Acesta va cuprinde, până la finalul 

stagiunii 2013-2014, trei serii a câte trei spectacole-lectură pe texte din dramaturgia cehă, mexicană şi 

rusă, traduse pentru prima oară în România. În plus, Teatrul „Nottara” a anunţat şi parteneriatul cu 

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” prin care tineri regizori şi 

actori vor colabora cu echipa Teatrului „Nottara”, nu doar pentru spectacolele-lectură, ci şi printr-o zi pe 

săptămână dedicată studenţilor. 

La această întâlnire de inaugurare au luat parte Petr Zelenka, important dramaturg contemporan ceh, 

autorul unuia dintre textele prezentate, Mircea Dan Duţă, traducătorul celor trei texte, René Kubášek, 

directorul Centrului Ceh din Bucureşti, Mihai Lungeanu, unul dintre iniţiatorii acestui proiect şi Paul 

Chiribuţă, decanul Facultăţii de Teatru din cadrul UNATC „I.L. Caragiale”. Întâlnirea a fost moderată de 

criticul de teatru, Marinela Ţepuş, directorul Teatrului „Nottara” şi de regizorul Alexandru Mâzgăreanu, 

coordonatorul proiectului de spectacole-lectură. 

Petr Zelenka a vorbit apoi despre dramaturgia cehă contemporană, despre textele româneşt jucate la 

Praga şi despre instituţiile ceheşti de cultură. Pe lângă promovarea tinerilor regizori şi actori pentru care 

implicarea în activitatea unui teatru profesionist înseamnă dezvoltarea capacităţilor personale Acest 

proiect îşi propune să promoveze dramaturgia contemporană cehească, în vederea apropierii de noul tip de 

public aflat în formare prin distribuirea a 150 de exemplare gratuite conţinând cele trei texte ceheşti la 

teatrele din ţară. 

http://epochtimes-romania.com/news/la-teatrul-nottara-spectacolul-incepe-cu-o-lectura---207978
http://epochtimes-romania.com/news/la-teatrul-nottara-spectacolul-incepe-cu-o-lectura---207978
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În acesta primă etapă, puteţi viziona spectacolele: „Poker Face” de Petr Kolecko (marţi, 03.12.a.c., ora 

19.30), „Specii pe cale de dispariţie” de Petr Zelenka (miercuri, 04.12.a.c., ora 12.00), „Joc de toamnă” 

de Marketa Blahova (joi, 05.12.a.c.), la sala „George Constantin”. Pentru aceste spectacole, intrarea este 

gratuită. Adela Biţică, Cristina Giurgea şi Dragoş Muşoiu, masteranzi anul I şi anul II, sunt tinerii regizori 

selectaţi să lucreze pe aceste texte. 

Vă aşteptăm cu drag la teatru! 

Epoch Times este partener media la Teatrului Nottara 
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9. Theatre 

http://www.czech-it.ro/category/theatre 

 
‘ Theatre ’  
Petr Zelenka la București  

Read full article | Articolul a fost scris pe data de November 27th, 2013 de catre admin In 

categoria Theatre | Nici un comentariu  

Centrul Ceh, împreună cu Teatrul Nottara și Universitatea Națională de Artă Teatrală și 

cinematografică îl aduc pe dramaturgul și regizorul ceh Petr Zelenka la București, în 

cadrul proiectului „Spectacolul începe cu o lectură”. 

Cu ocazia vizitei sale, Petr Zelenka va susține o conferință la Teatrul Notarra, cu tema 

„Moartea filmului” și vor fi jucate trei spectacole lectură, de teatru contemporan ceh, la 

Teatrul Nottara, sala „George Constantin”. 

3.12 / 12:00 / Conferință „Moartea filmului”, de Petr Zelenka 

3.12 / 12:00 / Spectacol lectură „Poker Face”, de Petr Kolecko 

4.12 / 19:30 / Spectacol lectură „Specii pe cale de dispariție” de Petr Zelenka 

5.12 / 19:30 / Spectacol lectură „Joc de toamnă” de Marketa Blahova 

http://www.czech-it.ro/category/theatre
http://www.czech-it.ro/petr-zelenka-la-bucuresti.html
http://www.czech-it.ro/petr-zelenka-la-bucuresti.html
http://www.czech-it.ro/category/theatre
http://www.czech-it.ro/petr-zelenka-la-bucuresti.html#respond
http://www.czech-it.ro/wp-content/uploads/2013/11/zelenka-web.jpg
http://www.czech-it.ro/wp-content/uploads/2013/11/zelenka-web.jpg
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10. Ziare Live  
din data de 3 decembrie 2013, ora 14.36 
http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacole-lectura-din-dramaturgia-ceha-in-

proiectul-teatral-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara.html 

 

Proiectul teatral intitulat "Spectacolul începe cu o lectură" în cadrul căruia până la sfârşitul 

stagiunii 2013-2014 vor fi prezentate trei serii de spectacole-lectură din dramaturgia cehă, 

mexicană şi rusă, în primă traducere şi în primă lectură în România, a fost lansat marţi la 

Teatrul Nottara din Capitală. 

În prima serie, care se va desfăşura în perioada 3-5 decembrie, la Sala "George 

Constantin" a Teatrului Nottara, se vor prezenta trei spectacole-lectură pe texte ceheşti - 

"Poker Face" de Petr Kolecko, "Specii pe cale de dispariţie" de Petr Zelenka, şi "Joc de 

toamnă" de Marketa Blahova.  

Cu ocazia evenimentului a avut loc şi inaugurarea unui parteneriat cu UNATC prin care 

tinerii actori, regizori şi teatrologi, studenţi sau masteranzi vor lucra alături de profesionişti 

din Teatrul Nottara.  

"Acest parteneriat cu UNATC care se deschide oficial acum va încerca să aducă mai 

aproape, pe o scenă profesionistă, pe tinerii actori, regizori, teatrologi, fie că sunt studenţi 

sau masteranzi. Dorim să fim o punte de lansare prin care ne dorim să descoperim talente 

pe care să le promovăm împreună şi, mai ales, dorim să îi aducem în preajma 

profesioniştilor. În aceste spectacole lectură în distribuţie vor fi atât studenţi actori, cât şi 

actori ai Teatrului Nottara", a afirmat directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş.  

http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacole-lectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacole-lectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara.html
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Referindu-se la proiect, directorul Teatrului Nottara a afirmat că doreşte să aducă pe 

scenă în premieră "o dramaturgie mai puţin cunoscută în acest moment în România, texte 

poate chiar necunoscute". Regizorii Mihai Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu, iniţiatorii 

şi coordonatorii proiectului de spectacole-lectură, au spus că prin colaborarea concretizată 

cu UNATC tinerii studenţi şi masteranzi vor avea ocazia să se întâlnească cu publicul şi cu 

actorii profesionişti şi, totodată, cu texte importante din dramaturgia internaţională.  

 

"Am încercat să dăm ceva distinct acestui proiect, odată prin parteneriatul cu UNATC şi în 

al doilea rând, am încercat să aducem în faţa publicului autori necunoscuţi în România. 

Sper că şi pentru studenţi va fi o experienţă interesantă. Întâlnirea cu un teatru profesionist 

de stat este întotdeauna interesantă şi cred că îi ajută pe viitor", a afirmat Alexandru 

Mâzgăreanu.  

Mircea Dan Duţă, traducătorul celor trei texte, a afirmat că prin alegerea lecturilor 

ceheşti s-a "orientat către trei autori din trei generaţii artistice diferite".  

"Cred că este o alegere potrivită, echilibrată, în aşa fel încât să vă puteţi face o idee 

despre ceea ce se întâmplă acum în peisajul teatral cehesc a cărui caracteristică principală 

este individualitatea", a afirmat Mircea Duţă.  

Spectacolul "Poker Face" de Petr Kolecko va deschide marţi, de la ora 19,30 

proiectul teatral "Spectacolul începe cu o lectură". Regia va purta semnătura Adelei Biţică, 

masterandă, anul II, la UNATC, iar în distribuţie vor putea fi văzuţi Victoria Cociaş, Ion 

Haiduc şi studenţii Costin Dogioiu şi Cristiana Ioniţă.  

Miercuri, de la ora 12,00 va fi prezentat spectacolul "Specii pe cale de dispariţie" de 

Petr Zelenka, în prezenţa autorului, iar joi, de la 19,30, "Joc de toamnă" de Marketa 

Blahova.  
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11. Ziare Live  
din data de 3 decembrie 2013, ora 14.44 
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/spectacole-lectura-din-dramaturgia-ceha-in-

proiectul-teatral-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara-

3141347.html 

 

Proiectul teatral intitulat "Spectacolul începe cu o lectură" în cadrul căruia până la 

sfârşitul stagiunii 2013-2014 vor fi prezentate trei serii de spectacole-lectură din 

dramaturgia cehă, mexicană şi rusă, în primă traducere şi în primă lectură în România, a 

fost lansat marţi la Teatrul Nottara din Capitală. 

În prima serie, care se va desfăşura în perioada 3-5 decembrie, la Sala "George 

Constantin" a Teatrului Nottara, se vor prezenta trei spectacole-lectură pe texte ceheşti - 

"Poker Face" de Petr Kolecko, "Specii pe cale de dispariţie" de Petr Zelenka, şi "Joc de 

toamnă" de Marketa Blahova. 

  Cu ocazia evenimentului a avut loc şi inaugurarea unui parteneriat cu UNATC prin 

care tinerii actori, regizori şi teatrologi, studenţi sau masteranzi vor lucra alături de 

profesionişti din Teatrul Nottara. 

 "Acest parteneriat cu UNATC care se deschide oficial acum va încerca să aducă mai 

aproape, pe o scenă profesionistă, pe tinerii actori, regizori, teatrologi, fie că sunt studenţi 

sau masteranzi. Dorim să fim o punte de lansare prin care ne dorim să descoperim talente 

pe care să le promovăm împreună şi, mai ales, dorim să îi aducem în preajma 

profesioniştilor. În aceste spectacole lectură în distribuţie vor fi atât studenţi actori, cât şi 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/spectacole-lectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara-3141347.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/spectacole-lectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara-3141347.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/spectacole-lectura-din-dramaturgia-ceha-in-proiectul-teatral-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara-3141347.html
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actori ai Teatrului Nottara", a afirmat directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş.  

 

Referindu-se la proiect, directorul Teatrului Nottara a afirmat că doreşte să aducă pe scenă 

în premieră "o dramaturgie mai puţin cunoscută în acest moment în România, texte poate 

chiar necunoscute". 

Regizorii Mihai Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu, iniţiatorii şi coordonatorii 

proiectului de spectacole-lectură, au spus că prin colaborarea concretizată cu UNATC 

tinerii studenţi şi masteranzi vor avea ocazia să se întâlnească cu publicul şi cu actorii 

profesionişti şi, totodată, cu texte importante din dramaturgia internaţională.  

 

"Am încercat să dăm ceva distinct acestui proiect, odată prin parteneriatul cu UNATC şi în 

al doilea rând, am încercat să aducem în faţa publicului autori necunoscuţi în România. 

Sper că şi pentru studenţi va fi o experienţă interesantă. Întâlnirea cu un teatru profesionist 

de stat este întotdeauna interesantă şi cred că îi ajută pe viitor", a afirmat Alexandru 

Mâzgăreanu.  

 

Mircea Dan Duţă, traducătorul celor trei texte, a afirmat că prin alegerea lecturilor ceheşti 

s-a "orientat către trei autori din trei generaţii artistice diferite". 

"Cred că este o alegere potrivită, echilibrată, în aşa fel încât să vă puteţi face o idee despre 

ceea ce se întâmplă acum în peisajul teatral cehesc a cărui caracteristică principală este 

individualitatea", a afirmat Mircea Duţă. 

 Spectacolul "Poker Face" de Petr Kolecko va deschide marţi, de la ora 19,30 proiectul 

teatral "Spectacolul începe cu o lectură". Regia va purta semnătura Adelei Biţică, 

masterandă, anul II, la UNATC, iar în distribuţie vor putea fi văzuţi Victoria Cociaş, Ion 

Haiduc şi studenţii Costin Dogioiu şi Cristiana Ioniţă.  

Miercuri, de la ora 12,00 va fi prezentat spectacolul "Specii pe cale de dispariţie" de Petr 

Zelenka, în prezenţa autorului, iar joi, de la 19.30, "Joc de toamnă" de Marketa Blahova. 

Intrarea la toate spectacolele este liberă. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: 

Mihai Simionescu) 
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12. My CultEvents  
din data de 4 decembrie 2013,  
http://mycultevents.wordpress.com/2013/12/04/din-ciclul-sa-i-umilim-si-pe-

altii-azi-petr-zelenka/ 

 
in ciclul: să-i umilim și pe alții. Azi, Petr Zelenka 

04 Wednesday Dec 2013  

nu știu ce le-a făcut dramaturgul, actorul și regizorul ceh Petr 

Zelenka  inițiatorilor și 

organizatorilor proiectului: “Spectacolul începe cu o lectură”, dar cu siguranță aceștia s-

au răzbunat pe el cu vîrf și îndesat. Altfel nu-mi explic toate lucrurile năucitoare care s-au 

http://mycultevents.wordpress.com/2013/12/04/din-ciclul-sa-i-umilim-si-pe-altii-azi-petr-zelenka/
http://mycultevents.wordpress.com/2013/12/04/din-ciclul-sa-i-umilim-si-pe-altii-azi-petr-zelenka/
http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Zelenka
http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Zelenka
http://mycultevents.files.wordpress.com/2013/12/kot244ae9_kara_g1a4083.jpg
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întîmplat azi, la lectura piesei lui: “Specii pe cale de dispariție”, care a avut loc la Teatrul 

Nottara, sala Studio. 

 În primul rînd 

a început la ora 12.00, o oră imposibilă din multe puncte de vedere. Deși n-ar trebui să fie 

imposibilă TOCMAI pentru publicul de specialitate, adică pentru actori, regizori, 

dramaturgi, teatrologi, producători autohtoni. Oameni din și de teatru. (Contrar a ceea ce 

afirma pe feisbuc, recent, o teatroloagă foarte cunoscut, CRED că miezul zilei e taman 

potrivit ca un artist să iasă din casă și să participe la astfel de evenimente. Serile e mai 

greu, s-ar putea, ca artist, să ai(be) spectacol(e).) 

Apoi, cînd am ajuns, am rămas cu gura căscată. Mă așteptam să fim vreo 10 

zgribuliți somnoroși, care ne mai și știm din vedere, în schimb … sala era ar-hi-pli-nă. Dar 

arhiplină, nene. M-am și proptit în ușă, fix așa, ca la teatru, cu o față tot mai lungă și mai 

lată, fără să mă pot opri să exclam: uau! (Efectul uau, aflat probabil pe lista 

organizatorilor, a fost, deci, atins.) Sală plină, la ora 12.00, la un spectacol lectură după o 

piesă a unui autor necunoscut în România. INCREDIBIL. Adică la un eveniment de nișă 

de care și eu am aflat mai degrabă dintr-o întîmplare. Suuupercalifragilistic … N-apuc s-o 

lungesc prea mult cu uimirile mele, pentru că o doamnă mă și îndrumă înspre scenă, unde, 

cică, mai zărea ea un loc liber. 

 

http://mycultevents.files.wordpress.com/2013/12/img_0017.jpg
http://mycultevents.files.wordpress.com/2013/12/img_0017.jpg
http://mycultevents.files.wordpress.com/2013/12/img_0003.jpg
http://mycultevents.files.wordpress.com/2013/12/img_0003.jpg
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Locuri libere pe scaune nu mai erau, așa că m-am așezat pe trepte. Și pe măsură ce 

priveam în jur, (și fotografiam), mă cuprindea așa, o mare stupoare. Media de vîrstă a 

publicului era undeva la 60 +, poate chiar 65 +. Nu media de vîrstă, greșesc, 99,5 % din cei 

prezenți aveau peste 60 de ani. (Restul de 0,5 % fiind formate din mine și încă vreo 3 

persoane, toate avînd legătură cu teatrul. Și toate avînd probabil sub 40 de ani.) În plus, 

publicul acesta nu-mi părea cunoscut. În atîția ani de mers pe la teatru, operă, Ateneu … 

am început să recunosc fețele. Bucureștiul are un public cam în jurul acestei vîrste care 

consumă produse culturale de calitate. Chiar le vînează. Îi vezi pe la toate concertele mai 

interesante de la Ateneu, pe la transmisiunile în direct de la Metropolitan Opera … Dar nu 

erau aceștia. ACEIA sînt cultivați, educați, informați și foarte important în cazul de față, 

ȘTIU SĂ SE POARTE. Aceștia … 

 

(CONCURS!! Cine reușește să identifice în fotografii mai mult de 2 persoane sub 50, hai, 

sub 60 de ani primește o invitație dublă la următorul meu spectacol. Și un cozonac. Și un 

pahar de vin fiert. Și o tură cu mașina prin oraș cînd s-or aprinde luminițele de Crăciun. 

Și-i dau voie să se joace cu aifonul meu. Și … ce mai vreți? Oricum nu cîștigă nimeni.) 

Ei bine, oamenii din jurul meu păreau mai degrabă un public angajat cu ora. 

Figurația pe care o întîlnești la toate filmările, o vezi la toate emisiunile TV. Iar dacă nu 

erau, ceea ce e puțin probabil, așa s-au comportat. Și-au lăsat telefoanele să sune, s-au 

fîțîit, au foșgăit, s-au scormonit prin genți și buzunare după pungi, au răspuns la telefon și 

au vorbit în timpul lecturii, au vorbit între ei tare. Și unii s-au ridicat alene și au plecat. 

Dezertarea cea mare s-a produs în timpul pauzei, nefericit programată. Mai mult de 65 %, 

ca să ne ținem tot de numerele astea, au plecat sastisiți și argumentînd audibil: “Lectura 

asta puteau s-o facă și fără noi.” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Opera
http://mycultevents.files.wordpress.com/2013/12/img_0002.jpg
http://mycultevents.files.wordpress.com/2013/12/img_0002.jpg
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Aici le dau dreptate. Ar fi fost mult mai bine fără ei. (Cît o fi costat distracția asta, 

apropo? Și cine a plătit-o?) 

Partea a II-a a fost un dezastru. O dată că sala era atît de (vizibil) goală pe cît fusese 

de plină la început, a două că … nu mai erau aproape deloc atenți. Au intrat și au ieșit în 

timpul lecturii ca la … ca la ce să zic? Că n-am termen de comparație. Două venerabile 

pensionare chicoteau, se hlizeau și vorbeau lîngă mine cu apetitul și nesimțirea unor 

adolescente. Dar fără auzul bun al tinereții. Dealtminteri tot grupul acela se comporta ca o 

gașcă plictisită de adolescenți care au fost aduși cu de-a sila la un spectacol. N-au înțeles 

nimic din piesa contemporană a lui Zelenka și bineînțeles că tot ce le-a atras atenția a fost 

limbajul vulgar, care mai apărea pe ici-colo. Degeaba am țîțîit, am sîsîit și m-am uitat 

amenințător. Degeaba. Erau imuni, tăbăciți, trecuți prin din astea. 

Totul a ajuns evident și inevitabil și pînă la actori. Care au simțit din plin ce se 

întîmplă. Ca actriță, pot să vă spun că o astfel de sală e un fel de măcel pe care-l resimți în 

mod organic. Poate fi cumplit, pentru tine, dacă ești mai sensibil. Cu chiu cu vai piesa s-a 

terminat și în loc de discuția anunțată cu autorul și actorii, lumea s-a ridicat și s-a îmbrăcat 

nerăbdătoare, îndreptîndu-se spre ieșire. Ba chiar unii, cu spatele la scenă, îi spuneau unui 

tînăr, probabil un organizator?, că asta-i feedback-ul lor: se îmbracă și pleacă. La așa piesă 

… Încă odată: uau! 

 

http://mycultevents.files.wordpress.com/2013/12/img_0005.jpg
http://mycultevents.files.wordpress.com/2013/12/img_0018.jpg
http://mycultevents.files.wordpress.com/2013/12/img_0018.jpg
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M-am îndreptat și eu înspre ieșire. Un bărbat înalt și slab s-a ridicat de pe un scaun 

din mijlocul sălii. Și-a înfipt o carte sub braț, o carte pe care scria ceva într-o limbă 

necunoscută mie. Și-a înfipt privirea în pămînt, a stat o vreme așa, nelămurit și abătut și 

apoi a plecat. Era Petr Zelenka, pregătit probabil să răspundă la o mulțime de întrebări. Pe 

care i le-am pus în gînd, pentru că, simțindu-mă mai stînjenită ca el de tot ce s-a întîmplat, 

nu i-am adresat nici eu niciun cuvînt. Dealtminteri, ce era să-i mai spun? Că a participat la 

o mascaradă? Că mai bine oprea spectacolul? Că nu ăsta e publicul românesc? Mă întreb 

cît de debusolat a plecat acasă. O astfel de experiență, pe mine ca dramaturg, m-ar fi făcut 

praf. 

Să-i mai umilim și pe alții, că noi între noi ne-am umilit destul. Nu? 

 

Un proiect inițiat de Alexandru Mâzgăreanu și Mihai Lungeanu și organizat de 

Teatrul Nottara și Centrul Ceh. 

O curiozitate și vă las: evenimentul acesta va fi trecut și bifat pe lista realizărilor 

extraordinare ale Teatrului Nottara? Și va face ca același teatru să iasă în sondaje mai mult 

decît satisfăcător, ca unul din cele mai iubite teatre din București? Nu, pe bune acum? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://mycultevents.files.wordpress.com/2013/12/1472832_607202489316033_960123799_n-2.jpg
http://mycultevents.files.wordpress.com/2013/12/1472832_607202489316033_960123799_n-2.jpg
http://www.czech-it.ro/


 31 

13. Pinvents  
din data de 3 decembrie 2013, ora 7.30 

https://pinvents.com/event/608146962556415/proiectul-spectacolul-incepe-cu-

o-lectura 

 
In data de 3 decembrie se lansează proiectul „Spectacolul începe cu o lectură”. 

Acesta va cuprinde, începând de acum și până la finalul stagiunii 2013-2014, trei serii a 

câte trei texte (cehești, mexine și rusești) în primă traducere și în primă lectură în România. 

La această întâlnire de inaugurare ia parte însuși Petr Zelenka, important dramaturg 

contemporan ceh, autorul unuia dintre textele prezentate.  

 

Programul va fi urmatorul: 

 

Marti, 3 decembrie, ora 12:00  

Conferinta sustinuta de Petr Zelenka cu tema"Moartea filmului" 

 

ora 19:30 

„Poker face“ de Petr Kolečko 

Traducerea: Mircea Dan Duță 

Regia: Adela Bițică 

Distribuția: Jana - Victoria Cociaș 

Frantisek - Ion Haiduc 

Viktor - Costin Dogioiu, UNATC 

Pavlina - Cristiana Ioniță, UNATC 

 

https://pinvents.com/event/608146962556415/proiectul-spectacolul-incepe-cu-o-lectura
https://pinvents.com/event/608146962556415/proiectul-spectacolul-incepe-cu-o-lectura
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Miercuri, 4 decembrie, ora 12:00 

„Specii pe cale de disparitie“ de Petr Zelenka 

Traducerea: Mircea Dan Duță 

Regia: Dragoș Mușoiu 

Distribuția: Jeremy – Sorin Cociș 

Jan – Claudiu Romilă 

Jana – Crenguța Hariton 

Eva/Michaela – Ada Navrot 

Jurnaliști – Dana Marineci 

Hanka – Lucian Ionescu  

Pavel – Alexandru Călin  

 

Joi, 5 decembrie, ora 19:30 

„Joc de toamnă“ de Markéta Bidlasová-Bláhová 

Traducerea: Mircea Dan Duță 

Regia: Adela Bițică 

Distribuția: Valli – Ioana Calotă 

Fanous – Vladimir Purdel, UNATC 

Raul – Alexandru Mike Gheorghiu 

Natasha – Lorena Luchian, UNATC 

Elsa - Anca Dinicu, UNATC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

14. Ziarul Metropolis.ro  
din data de 7 decembrie 2013, ora 9.38 

http://www.ziarulmetropolis.ro/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-

nottara/ 

 

Marți, 3 decembrie, la ora 11.00, la sediul Teatrului „Nottara”, în cadrul unei 

conferinţe de presă, a avut loc lansarea proiectului „Spectacolul incepe cu o lectura”. 

Spectacolul incepe cu o lectura va cuprinde, până la finalul stagiunii 2013-2014, trei serii a 

câte trei spectacole-lectură pe texte din dramaturgia cehă, mexicană și rusă, traduse pentru 

prima oară în România. 

În plus, Teatrul „Nottara” a anunţat şi parteneriatul cu Universitatea Naţională de 

Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” prin care tineri regizori și actori vor 

colabora cu echipa Teatrului „Nottara”, nu doar pentru spectacolele-lectură, ci şi printr-o zi 

pe săptămână dedicată studenţilor. 

La această întâlnire de inaugurare au luat parte Petr Zelenka, important dramaturg 

contemporan ceh, autorul unuia dintre textele prezentate, Mircea Dan Duță, traducătorul 

celor trei texte, René Kubášek, directorul Centrului Ceh din București, Mihai Lungeanu, 

unul dintre iniţiatorii acestui proiect şi Paul Chiribuţă, decanul Facultății de Teatru din 

cadrul UNATC „I.L. Caragiale”. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara/
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Întâlnirea a fost moderată de criticul de teatru, Marinela Țepuș, directorul Teatrului 

„Nottara” și de regizorul Alexandru Mâzgăreanu, coordonatorul proiectului de spectacole-

lectură. 

 

Afişul evenimentului Spectacolul incepe cu o lectura 

Petr Zelenka a vorbit apoi despre dramaturgia cehă contemporană, despre textele 

româneşt jucate la Praga şi despre instituţiile ceheşti de cultură. Pe lângă promovarea 

tinerilor regizori şi actori pentru care implicarea în activitatea unui teatru profesionist 

înseamnă dezvoltarea capacităţilor personale. 
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Acest proiect îşi propune să promoveze dramaturgia contemporană cehească, în 

vederea apropierii de noul tip de public aflat în formare prin distribuirea a 150 de 

exemplare gratuite conţinând cele trei texte ceheşti la teatrele din ţară. 

În acestă primă etapă, au putut fi vizionate spectacolele: „Poker Face” de Petr 

Kolecko (marţi, 03.12.a.c., ora 19.30), „Specii pe cale de dispariție” de Petr Zelenka 

(miercuri, 04.12.a.c., ora 12.00), „Joc de toamnă” de Marketa Blahova (joi, 05.12.a.c.), la 

sala „George Constantin”. Pentru aceste spectacole, intrarea este gratuită. Adela Bițică, 

Cristina Giurgea și Dragoș Mușoiu, masteranzi anul I și anul II, sunt tinerii regizori 

selectați să lucreze pe aceste texte. 

 


