
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
1,2 și 3 iulie 2014 - „Spectacolul începe cu o lectură, ediția a V-a ” – 

Dramaturgie Rusă Contemporană 



1. Hyperflash 
din data de 25 iunie 2015, ora 11.18 

http://www.agerpres.ro/ots/2015/06/25/spectacole-lectura-cu-intrare-libera-
la-teatrul-nottara-11-18-06 
 

 

 

Spectacole-lectură cu intrare liberă la Teatrul Nottara 
 

București, 24 iunie 2015 Comunicat de presă Spectacole-lectură cu intrare 
liberă la Teatrul Nottara Focus: Dramaturgia rusă contemporană Texte traduse în 
premieră  

 

Teatrul Nottara încheie stagiunea 2014-2015 cu evenimentul Spectacolul 

începe cu o lectură, inițiat și coordonat de regizorii Alexandru Mâzgăreanu și Mihai 
Lungeanu. În cadrul acestei ediții, cea de-a 5-a a proiectului, publicul va face 



cunoștință cu trei dintre piesele Iaroslavei Pulinovici, o tânără autoare dramatică din 
Rusia, texte traduse în premieră pe țară de către Raluca Rădulescu și Bogdan Budeș. 
Lecturile vor avea loc pe 1, 2 și 3 iulie, la Sala George Constantin, de la ora 19:00. 
Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Fiecare dintre cele trei spectacole-
lectură va fi urmat de o sesiune de discuții cu publicul, în prezența scriitoarei, venită 
în România în calitate de invitat special.  

Prin acest proiect, Teatrul Nottara își propune să trezească interesul publicului 
și specialiștilor pentru dramaturgia contemporană din alte țări, mai puțin cunoscută în 
România.  

Ca o continuare practică a lecturilor din ediția dedicată dramaturgieii 
contemporane din Cehia, a fost realizat spectacolul Poker face de Petr Kolečko, în 
regia Adelei Bi?ică și scenografia lui Ștefan Caragiu. Această montare, în care joacă 
actori experimentați, Victoria Cocias si Ion Haiduc, alături de tinerii actori Cristiana 
Ionită si Costin Dogioiu, s-a bucurat de mare succes de public și presă. În luna mai a 
acestui an, fost prezentată și a câștigat Premiul pentru cea mai bună scenografie la cea 
de-a V-a ediție a Festivalului Internațional al Noii Acțiuni Teatrale Est-europene, 
organizat de Teatrul de Dramă și de Păpuși din Vrața, Bulgaria și Asociația 
Europeană de Teatru NETA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenimentul este realizat și de această dată în parteneriat cu UNATC I.L.Caragiale, 
întrucât acest proiect important crează o punte între facultatea de teatru și scena 
profesionistă, așa cum declara regizorul Alexandru Mâzgăreanu.  

Autoarea din Rusia, care semnează toate cele trei texte prezentate în această 
ediție, Iaroslava Pulinovici, s-a născut în 1987 la Omsk, în Rusia. A absolvit Institutul 
Dramatic din Ekaterinburg, unde a studiat scriere dramatică la clasa lui Nikolai 



Koliada. A câstigat numeroase premii la concursuri de dramaturgie, iar piesele ei sunt 
montate cu regularitate în Rusia si în Europa.  

Miercuri, 1 iulie, va avea loc spectacolul-lectură Corul lui Caron, piesă tradusă 
și regizată de Bogdan Budeș. Din distribuție fac parte: Diana Roman, Dan Bordeianu, 
Raluca Gheorghiu, Ion Haiduc, Ion Grosu. Este un text despre o dragoste reînviată 
peste ani, cu tot cortegiul de speranțe și vise.  

Nastea, în vârstă de douăzeci si cinci de ani, este un fost copil-minune. 
Locuieste cu sora ei si cu sotul acesteia, care o iubesc si o răsfată (îi spun, în ciuda 
vîrstei, Nastenka). Dar Nastenka este foarte nefericită. Nu si-a împlinit visurile — nu 
a devenit o vedetă a scenei si, desi lucrează la Operă, cântă doar în cor. De la 
Moscova, sosește dirijorul Kostea pentru o montare nouă. Mai demult, el a lucrat în 
acest teatru, iar cei doi au avut în trecut o relatie amoroasă furtunoasă. Însă el a plecat 
din oraș în urmă cu cîtiva ani. Acum s-a întors în calitate de dirijor invitat și Nastenka 
speră să reaprindă flacăra dragostei...  

Joi, 2 iulie, actorii Catrinel Dumitrescu, Sorin Cociș și studenții UNATC 
I.L.Caragiale Lucian Bârsan, Catinca Maria Nistor, Oana Cârmaciu, Clara Popadiuc 
vor prezenta piesa Janna, tradusă de Raluca Rădulescu, în regia lui Mihai Lungeanu.  

Janna este o femeie care a trecut prin multe în viată. A băut votcă cot la cot cu 
banditii, a scăpat ca prin minune de un proces, a luptat în anii '90 cu raketii. Acum, la 
cincizeci de ani, are propria rețea de magazine, un centru comercial și o casă uriasă. 
Trăieste cu Andrei, un bărbat mult mai tânăr decât ea și s-ar putea spune că, în afară 
de tinerete, Janna are totul. Însă, într-o zi, idila se termină. Andrei îi spune că o 
părăseste pentru o fată tânără de la care asteaptă un copil. Desigur, ca întotdeauna, 
Janna face fată situatiei, îl dă afară pe Andrei și alege să rămână singură. Dar nu este 
atât de simplu să-și înfrunte propria singurătate precum credea...  

Vineri, pe 3 iulie, actorii Ion Grosu, Adrian Văncică, Crenguța Hariton, Sorin 
Cociș, Diana Roman și studentul Vlad Bălan, îndrumați de regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu, vor interpreta textul Somnambulism.  

Iată pe scurt acțiunea piesei: lui Slava îi moare sotia, Renata. După o vreme, 
găseste scrisorile acesteia, din care reiese că, ani la rând, l-a înselat, iar fiul lor, de 
cincisprezece ani, nu este, de fapt, copilul lui. Oricât l-ar durea, întelege că nu are 
niciun drept s-o învinovătească pe Renata fiindcă si el, de vreo patru ani, are o 
amantă. Minciuna în care a trăit tulbură percepția lui Slava asupra vieții, iar el 
hotărăste să spună adevărul. Dar această decizie îi va aduce noi suferinte. Adevărul îl 
va face în ochii celorlalți un caraghios incomod.  



Vă așteptăm alături de noi, oferindu-vă posibilitatea de a vă face o idee asupra 
teatrului rus contemporan și asupra unor apreciate texte, traduse în premieră pe țară.  

 
 
 

Elena Mănăilescu  



2. Goingout 
din data de 24 iunie 2015, ora 19.46 

http://goingout.ro/dramaturgia-rusa-contemporana-spectacole-lectura-cu-
intrare-libera-la-teatrul-nottara/ 
 

 

 
Dramaturgia rusă contemporană – Spectacole-lectură cu intrare liberă la 

Teatrul Nottara 
 

Spectacole-lectură cu intrare liberă la Teatrul Nottara 

Focus: Dramaturgia rusă contemporană 

Texte traduse în premieră 

Teatrul Nottara încheie stagiunea 2014-2015 cu evenimentul Spectacolul 
începe cu o lectură, iniţiat şi coordonat de regizorii Alexandru Mâzgăreanu şi Mihai 
Lungeanu. În cadrul acestei ediţii, cea de-a 5-a a proiectului, publicul va face 
cunoştinţă cu trei dintre piesele Iaroslavei Pulinovici, o tânără autoare dramatică din 
Rusia, texte traduse în premieră pe ţară de către Raluca Rădulescu şi Bogdan Budeş. 
Lecturile vor avea loc pe 1, 2 şi 3 iulie, la Sala George Constantin, de la ora 19:00. 
Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Fiecare dintre cele trei spectacole-
lectură va fi urmat de o sesiune de discuţii cu publicul, în prezenţa scriitoarei, venită 
în România în calitate de invitat special. 



Prin acest proiect, Teatrul Nottara îşi propune să trezească interesul publicului şi 
specialiştilor pentru dramaturgia contemporană din alte ţări, mai puţin cunoscută în 
România. 

 

Ca o continuare practică a lecturilor din ediţia dedicată dramaturgieii 
contemporane din Cehia, a fost realizat spectacolul Poker face de Petr Kolečko, în 
regia Adelei Bițică şi scenografia lui Ştefan Caragiu. Această montare, în care joacă 
actori experimentaţi, Victoria Cociaș și Ion Haiduc, alături de tinerii actori Cristiana 
Ioniță și Costin Dogioiu, s-a bucurat de mare succes de public şi presă. În luna mai a 
acestui an, fost prezentată şi a câştigat Premiul pentru cea mai bună scenografie la cea 
de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional al Noii Acţiuni Teatrale Est-europene, 
organizat de Teatrul de Dramă şi de Păpuşi din Vraţa, Bulgaria şi Asociaţia 
Europeană de Teatru NETA. 

Evenimentul este realizat şi de această dată în parteneriat cu UNATC 
I.L.Caragiale, întrucât acest proiect important crează o punte între facultatea de teatru 
şi scena profesionistă, aşa cum declara regizorul Alexandru Mâzgăreanu. 

 Autoarea din Rusia, care semnează toate cele trei texte prezentate în această 
ediţie, Iaroslava Pulinovici, s-a născut în 1987 la Omsk, în Rusia. A absolvit Institutul 
Dramatic din Ekaterinburg, unde a studiat scriere dramatică la clasa lui Nikolai 



Koliada. A câștigat numeroase premii la concursuri de dramaturgie, iar piesele ei sunt 
montate cu regularitate în Rusia și în Europa. 

Miercuri, 1 iulie, va avea loc spectacolul-lectură Corul lui Caron, piesă tradusă 
şi regizată de Bogdan Budeş. Din distribuţie fac parte: Diana Roman, Dan Bordeianu, 
Raluca Gheorghiu, Ion Haiduc, Ion Grosu. Este un text despre o dragoste reînviată 
peste ani, cu tot cortegiul de speranţe şi vise. Nastea, în vârstă de douăzeci și cinci de 
ani, este un fost copil-minune. Locuiește cu sora ei și cu soțul acesteia, care o iubesc 
și o răsfață (îi spun, în ciuda vîrstei, Nastenka). Dar Nastenka este foarte nefericită. 
Nu și-a împlinit visurile – nu a devenit o vedetă a scenei și, deși lucrează la Operă, 
cântă doar în cor. De la Moscova, soseşte dirijorul Kostea pentru o montare nouă. Mai 
demult, el a lucrat în acest teatru, iar cei doi au avut în trecut o relație amoroasă 
furtunoasă. Însă el a plecat din oraş în urmă cu cîțiva ani. Acum s-a întors în calitate 
de dirijor invitat şi Nastenka speră să reaprindă flacăra dragostei… 

Joi, 2 iulie, actorii Catrinel Dumitrescu, Sorin Cociş şi studenţii UNATC 
I.L.Caragiale Lucian Bârsan, Catinca Maria Nistor, Oana Cârmaciu, Clara Popadiuc 
vor prezenta piesa Janna, tradusă de Raluca Rădulescu, în regia lui Mihai Lungeanu. 

 Janna este o femeie care a trecut prin multe în viață. A băut votcă cot la cot cu 
bandiții, a scăpat ca prin minune de un proces, a luptat în anii ’90 cu rakeții. Acum, la 
cincizeci de ani, are propria reţea de magazine, un centru comercial şi o casă uriașă. 
Trăiește cu Andrei, un bărbat mult mai tânăr decât ea şi s-ar putea spune că, în afară 
de tinerețe, Janna are totul. Însă, într-o zi, idila se termină. Andrei îi spune că o 
părăsește pentru o fată tânără de la care așteaptă un copil. Desigur, ca întotdeauna, 
Janna face față situației, îl dă afară pe Andrei şi alege să rămână singură. Dar nu este 
atât de simplu să-şi înfrunte propria singurătate precum credea… 

Vineri, pe 3 iulie, actorii Ion Grosu, Adrian Văncică, Crenguţa Hariton, Sorin 
Cociş, Diana Roman şi studentul Vlad Bălan, îndrumaţi de regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu, vor interpreta textul Somnambulism.  

Iată pe scurt acţiunea piesei: lui Slava îi moare soția, Renata. După o vreme, 
găsește scrisorile acesteia, din care reiese că, ani la rând, l-a înșelat, iar fiul lor, de 
cincisprezece ani, nu este, de fapt, copilul lui. Oricât l-ar durea, înțelege că nu are 
niciun drept s-o învinovățească pe Renata fiindcă și el, de vreo patru ani, are o 
amantă. Minciuna în care a trăit tulbură percepţia lui Slava asupra vieţii, iar el 
hotărăște să spună adevărul. Dar această decizie îi va aduce noi suferințe. Adevărul îl 
va face în ochii celorlalţi un caraghios incomod. 

 
by Ovidiu 



3. PRwave 
din data de 24 iunie 2015,  

http://www.prwave.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=57
532&Itemid=1 
 

 

Spectacole lectura cu intrare libera la Teatrul Nottara 
 

Stagiunea 2014-2015 a Teatrului Nottara se încheie cu trei spectacole lectură cu 
intrare liberă, în cadrul celei de-a 5-a ediţii a proiectului „Spectacolul începe cu o 
lectură”. Pe 1, 2 şi 3 iulie, la Sala George Constantin, de la ora 19:00, publicul va 
putea face cunoştinţă cu trei dintre piesele autoarei Iaroslava Pulinovici, o cunoscută 
scriitoare contemporană din Rusia. Fiecare dintre cele 3 spectacole va fi urmat de o 
sesiune de discuţii cu scriitoarea, venită special în România pentru a participa la 
eveniment. 

 
Spectacolul din 1 iulie se numeşte Corul lui Caron, este regizat de Bogdan 

Budeş, iar din distribuţie fac parte Diana Roman, Dan Bordeianu, Raluca Gheorghiu, 



Ion Haiduc, Ion Grosu. Este un text despre o dragoste reînviată peste ani, cu tot 
cortegiul de speranţe şi vise. Nastea, în vârstă de douăzeci și cinci de ani, a fost un 
copil-minune. Locuiește cu sora ei și cu soțul acesteia care o iubesc și o răsfață (îi 
spun, în ciuda vîrstei, Nastenka). Dar Nastenka este foarte nefericită. Nu și-a împlinit 
visurile – nu a devenit o vedetă a scenei și, deși lucrează la Operă, cântă doar în cor. 
De la Moscova, soseşte dirijorul Kostea pentru o montare nouă. Mai demult, el a 
lucrat în acest teatru, iar cei doi au avut în trecut o relație amoroasă furtunoasă. Însă el 
a plecat din oraş în urmă cu cîțiva ani. Acum s-a întors în calitate de dirijor invitat şi 
Nastenka speră să reaprindă flacăra dragostei… 
 

 
 

În 2 iulie, Catrinel Dumitrescu, Sorin Cociş, Lucian Bârsan, Cristina Cociş, 
Oana Cârmaciu şi Clara Popadiuc vor lectura textul piesei Janna, în regia lui Mihai 
Lungeanu. 

Janna este o femeie care a trecut prin multe în viață. A băut votcă cot la cot cu 
bandiții, a scăpat ca prin minune de un proces, a luptat în anii ’90 cu rakeții. Acum, la 
cincizeci de ani, are propria reţea de magazine, un centru comercial şi o casă uriașă. 
Trăiește cu Andrei, un bărbat mult mai tânăr decât ea şi s-ar putea spune că, în afară 
de tinerețe, Janna are totul. Însă, într-o zi, idila se termină. Andrei îi spune că o 
părăsește pentru o fată tânără de la care așteaptă un copil. Desigur, ca întotdeauna, 
Janna face față situației, îl dă afară pe Andrei şi alege să rămână singură. Dar nu este 
atât de simplu să-şi înfrunte propria singurătate precum credea… 



În ultima zi, pe 3 iulie, actorii Ion Grosu, Adrian Văncică, Crenguţa Hariton, 
Sorin Cociş, Diana Roman şi Vlad Bălan, îndrumaţi de regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu, vor citi textul Somnambulism. Iată pe scurt acţiunea piesei: lui Slava îi 
moare soția, Renata. După o vreme, găsește scrisorile acesteia, din care reiese că, ani 
la rând, l-a înșelat, iar fiul lor, de cincisprezece ani, nu este, de fapt, copilul lui. Oricât 
l-ar durea, înțelege că nu are niciun drept s-o învinovățească pe Renata fiindcă și el, 
de vreo patru ani, are o amantă. Minciuna în care a trăit tulbură percepţia lui Slava 
asupra vieţii, iar el hotărăște să spună adevărul. Dar această decizie îi va aduce noi 
suferințe. Adevărul îl va face în ochii celorlalţi un caraghios incomod. 

Iaroslava Pulinovici s-a născut în 1987 la Omsk, în Rusia. A absolvit Institutul 
Dramatic din Ekaterinburg unde a studiat scriere dramatică la clasa lui Nikolai 
Koliada. A câștigat numeroase premii la concursuri de dramaturgie, iar piesele ei sunt 
montate cu regularitate în Rusia și în Europa. 

 
 
 

Publicat de Liliana Kipper    
 



4. Șapte seri 
din data de 24 iunie 2015,  

http://www.sapteseri.ro/evenimente/eveniment/janna 
 

 

 

Janna 
 

de Iaroslava Pulinovici Regia: Mihai Lungeanu Traducerea: Raluca 
Rădulescu Cu: Catrinel Dumitrescu, Sorin Cociş, Lucian Bârsan, Cristina Cociş, 
Oana Cârmaciu, Clara Popadiuc Afiş: Alexandra Mâzgăreanu 
 
Teatrul Nottara 

JOI 02.07  19:00  

Spectacolul începe cu o lectură, ediţia a V-a 
  

Janna este o femeie care a trecut prin multe în viață. A băut votcă cot la cot cu 
bandiții, a scăpat ca prin minune de un proces, a luptat în anii ’90 cu rakeții. Acum, la 
cincizeci de ani, are propria rețea de magazine, un centru comercial şi o casă uriașă. 
Trăiește cu Andrei, un bărbat mult mai tânăr decât ea şi s-ar putea spune că, în afară 
de tinerețe, Janna are totul. Însă, într-o zi, idila se termină. Andrei îi spune că o 
părăsește pentru o fată tânără de la care așteaptă un copil. Desigur, ca întotdeauna, 



Janna face față situației, îl dă afară pe Andrei şi alege să rămână singură. Dar nu este 
atât de simplu să-şi înfrunte propria singurătate precum credea… 
 

Spectacol urmat de o sesiune de discuţii cu autoarea 

Intrarea liberă 

 



Șapte seri 
din data de 24 iunie 2015,  

http://www.sapteseri.ro/evenimente/eveniment/janna 
 

 

 

Corul lui Caron 
 

e Iaroslava Pulinovici Regie: Bogdan Budeş Traducerea: Bogdan Budeş Cu: 
Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Dan Bordeianu, Ion Grosu, Ion Haiduc Afiş: 
Alexandra Mâzgăreanu 

Teatrul Nottara 

MIERCURI 01.07  19:00  

Spectacolul începe cu o lectură, ediţia a V-a 

Nastea, în vârstă de douăzeci și cinci de ani, a fost un copil-minune. Locuiește 
cu sora ei și cu soțul acesteia care o iubesc și o răsfață (îi spun, în ciuda vîrstei, 
Nastenka). Dar Nastenka este foarte nefericită. Nu și-a împlinit visurile – nu a devenit 
o vedetă a scenei și, deși lucrează la Operă, cântă doar în cor. De la Moscova, soseşte 
dirijorul Kostea pentru o montare nouă. Mai demult, el a lucrat în acest teatru, iar cei 
doi au avut în trecut o relație amoroasă furtunoasă. Însă el a plecat din oraş în urmă cu 
cîțiva ani. Acum s-a întors în calitate de dirijor invitat şi Nastenka speră să reaprindă 
flacăra dragostei… 



 
Spectacol urmat de o sesiune de discuţii cu autoarea 
 

Intrarea liberă 
 

 
 



5.Ziarul Metropolis 
din data de 25 iunie 2015,  

http://www.ziarulmetropolis.ro/spectacole-lectura-cu-intrare-libera-la-
teatrul-nottara/ 
 

 

 

Spectacole-lectură cu intrare liberă, la Teatrul Nottara 
 

Teatrul Nottara încheie stagiunea 2014-2015 cu evenimentul ,,Spectacolul 
începe cu o lectură”, iniţiat şi coordonat de regizorii Alexandru Mâzgăreanu şi Mihai 
Lungeanu. Intrarea este liberă. 

 



În cadrul acestei ediţii, cea de-a 5-a a proiectului, publicul va face cunoştinţă cu 
trei dintre piesele Iaroslavei Pulinovici, o tânără autoare dramatică din Rusia, texte 
traduse în premieră pe ţară de către Raluca Rădulescu şi Bogdan Budeş. Lecturile vor 
avea loc pe 1, 2 şi 3 iulie, la Sala George Constantin, de la ora 19:00. Intrarea este 
liberă, în limita locurilor disponibile. Fiecare dintre cele trei spectacole-lectură va fi 
urmat de o sesiune de discuţii cu publicul, în prezenţa scriitoarei, venită în România 
în calitate de invitat special. 

Prin acest proiect, Teatrul Nottara îşi propune să trezească interesul publicului 
şi specialiştilor pentru dramaturgia contemporană din alte ţări, mai puţin cunoscută în 
România. 

Ca o continuare practică a lecturilor din ediţia dedicată dramaturgieii 
contemporane din Cehia, a fost realizat spectacolul Poker face de Petr Kolečko, în 
regia Adelei Bițică şi scenografia lui Ştefan Caragiu. Această montare, în care joacă 
actori experimentaţi, Victoria Cociaș și Ion Haiduc, alături de tinerii actori Cristiana 
Ioniță și Costin Dogioiu, s-a bucurat de mare succes de public şi presă. În luna mai a 
acestui an, fost prezentată şi a câştigat Premiul pentru cea mai bună scenografie la cea 
de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional al Noii Acţiuni Teatrale Est-europene, 
organizat de Teatrul de Dramă şi de Păpuşi din Vraţa, Bulgaria şi Asociaţia 
Europeană de Teatru NETA. 

Evenimentul este realizat şi de această dată în parteneriat cu UNATC 
I.L.Caragiale, întrucât acest proiect important crează o punte între facultatea de teatru 
şi scena profesionistă, aşa cum declara regizorul Alexandru Mâzgăreanu. 

Autoarea din Rusia, care semnează toate cele trei texte prezentate în această 
ediţie, Iaroslava Pulinovici, s-a născut în 1987 la Omsk, în Rusia. A absolvit Institutul 
Dramatic din Ekaterinburg, unde a studiat scriere dramatică la clasa lui Nikolai 
Koliada. A câștigat numeroase premii la concursuri de dramaturgie, iar piesele ei sunt 
montate cu regularitate în Rusia și în Europa. 

Miercuri, 1 iulie, va avea loc spectacolul-lectură Corul lui Caron, piesă tradusă 
şi regizată de Bogdan Budeş. Din distribuţie fac parte: Diana Roman, Dan Bordeianu, 
Raluca Gheorghiu, Ion Haiduc, Ion Grosu. Este un text despre o dragoste reînviată 
peste ani, cu tot cortegiul de speranţe şi vise. Nastea, în vârstă de douăzeci și cinci de 
ani, este un fost copil-minune. Locuiește cu sora ei și cu soțul acesteia, care o iubesc 
și o răsfață (îi spun, în ciuda vîrstei, Nastenka). Dar Nastenka este foarte nefericită. 
Nu și-a împlinit visurile – nu a devenit o vedetă a scenei și, deși lucrează la Operă, 
cântă doar în cor. De la Moscova, soseşte dirijorul Kostea pentru o montare nouă. Mai 
demult, el a lucrat în acest teatru, iar cei doi au avut în trecut o relație amoroasă 
furtunoasă. Însă el a plecat din oraş în urmă cu cîțiva ani. Acum s-a întors în calitate 
de dirijor invitat şi Nastenka speră să reaprindă flacăra dragostei… 



Joi, 2 iulie, actorii Catrinel Dumitrescu, Sorin Cociş şi studenţii UNATC 
I.L.Caragiale Lucian Bârsan, Catinca Maria Nistor, Oana Cârmaciu, Clara Popadiuc 
vor prezenta piesa Janna, tradusă de Raluca Rădulescu, în regia lui Mihai Lungeanu. 

Janna este o femeie care a trecut prin multe în viață. A băut votcă cot la cot cu 
bandiții, a scăpat ca prin minune de un proces, a luptat în anii ’90 cu rakeții. Acum, la 
cincizeci de ani, are propria reţea de magazine, un centru comercial şi o casă uriașă. 
Trăiește cu Andrei, un bărbat mult mai tânăr decât ea şi s-ar putea spune că, în afară 
de tinerețe, Janna are totul. Însă, într-o zi, idila se termină. Andrei îi spune că o 
părăsește pentru o fată tânără de la care așteaptă un copil. Desigur, ca întotdeauna, 
Janna face față situației, îl dă afară pe Andrei şi alege să rămână singură. Dar nu este 
atât de simplu să-şi înfrunte propria singurătate precum credea… 

Vineri, pe 3 iulie, actorii Ion Grosu, Adrian Văncică, Crenguţa Hariton, Sorin 
Cociş, Diana Roman şi studentul Vlad Bălan, îndrumaţi de regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu, vor interpreta textul Somnambulism. Iată pe scurt acţiunea piesei: lui 
Slava îi moare soția, Renata. După o vreme, găsește scrisorile acesteia, din care reiese 
că, ani la rând, l-a înșelat, iar fiul lor, de cincisprezece ani, nu este, de fapt, copilul lui. 
Oricât l-ar durea, înțelege că nu are niciun drept s-o învinovățească pe Renata fiindcă 
și el, de vreo patru ani, are o amantă. Minciuna în care a trăit tulbură percepţia lui 
Slava asupra vieţii, iar el hotărăște să spună adevărul. Dar această decizie îi va aduce 
noi suferințe. Adevărul îl va face în ochii celorlalţi un caraghios incomod. 

 

 

 

Un articol de Liliana Matei 



6.Raluca Cojocaru 
din data de 25 iunie 2015,  

http://www.ralucacojocaru.com/spectacole-lectura-nottara/ 
 

 

 

Spectacole lectură cu intrare liberă la Teatrul Nottara, în perioada 1-3 iulie 
 

Dacă nu prea aţi trecut pe la teatru în prima parte a anului, mai aveţi timp de 
recuperat şi vreau să vă anunţ că stagiunea 2014-2015 a Teatrului Nottara se încheie 
cu trei spectacole lectură cu intrare liberă, în cadrul celei de-a 5-a ediţii a 
proiectului „Spectacolul începe cu o lectură”. 

Pe 1, 2 şi 3 iulie, la Sala George Constantin, de la ora 19:00, publicul va 
putea face cunoştinţă cu trei dintre piesele autoarei Iaroslava Pulinovici, o cunoscută 
scriitoare contemporană din Rusia. Fiecare dintre cele 3 spectacole va fi urmat de o 
sesiune de discuţii cu scriitoarea, venită special în România pentru a participa la 
eveniment. 



 

Spectacolul din 1 iulie se numeşte Corul lui Caron, este regizat de Bogdan 
Budeş, iar din distribuţie fac parte Diana Roman, Dan Bordeianu, Raluca Gheorghiu, 
Ion Haiduc, Ion Grosu. 

Este un text despre o dragoste reînviată peste ani, cu tot cortegiul de speranţe şi 
vise. Nastea, în vârstă de douăzeci și cinci de ani, a fost un copil-minune. Locuiește 
cu sora ei și cu soțul acesteia care o iubesc și o răsfață (îi spun, în ciuda vîrstei, 
Nastenka). Dar Nastenka este foarte nefericită. Nu și-a împlinit visurile – nu a devenit 
o vedetă a scenei și, deși lucrează la Operă, cântă doar în cor. De la Moscova, soseşte 
dirijorul Kostea pentru o montare nouă. Mai demult, el a lucrat în acest teatru, iar cei 
doi au avut în trecut o relație amoroasă furtunoasă. Însă el a plecat din oraş în urmă cu 
cîțiva ani. Acum s-a întors în calitate de dirijor invitat şi Nastenka speră să reaprindă 
flacăra dragostei… 

În 2 iulie, Catrinel Dumitrescu, Sorin Cociş, Lucian Bârsan, Cristina Cociş, 
Oana Cârmaciu şi Clara Popadiuc vor lectura textul piesei Janna, în regia lui Mihai 
Lungeanu. 

Janna este o femeie care a trecut prin multe în viață. A băut votcă cot la cot cu 
bandiții, a scăpat ca prin minune de un proces, a luptat în anii ’90 cu rakeții. Acum, la 
cincizeci de ani, are propria reţea de magazine, un centru comercial şi o casă uriașă. 
Trăiește cu Andrei, un bărbat mult mai tânăr decât ea şi s-ar putea spune că, în afară 
de tinerețe, Janna are totul. Însă, într-o zi, idila se termină. Andrei îi spune că o 
părăsește pentru o fată tânără de la care așteaptă un copil. Desigur, ca întotdeauna, 
Janna face față situației, îl dă afară pe Andrei şi alege să rămână singură. Dar nu este 
atât de simplu să-şi înfrunte propria singurătate precum credea… 



În ultima zi, pe 3 iulie, actorii Ion Grosu, Adrian Văncică, Crenguţa Hariton, 
Sorin Cociş, Diana Roman şi Vlad Bălan, îndrumaţi de regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu, vor citi textul Somnambulism. 

Iată pe scurt acţiunea piesei: lui Slava îi moare soția, Renata. După o vreme, 
găsește scrisorile acesteia, din care reiese că, ani la rând, l-a înșelat, iar fiul lor, de 
cincisprezece ani, nu este, de fapt, copilul lui. Oricât l-ar durea, înțelege că nu are 
niciun drept s-o învinovățească pe Renata fiindcă și el, de vreo patru ani, are o 
amantă. Minciuna în care a trăit tulbură percepţia lui Slava asupra vieţii, iar el 
hotărăște să spună adevărul. Dar această decizie îi va aduce noi suferințe. Adevărul îl 
va face în ochii celorlalţi un caraghios incomod. 

Iaroslava Pulinovici s-a născut în 1987 la Omsk, în Rusia. A absolvit Institutul 
Dramatic din Ekaterinburg unde a studiat scriere dramatică la clasa lui Nikolai 
Koliada. A câștigat numeroase premii la concursuri de dramaturgie, iar piesele ei sunt 
montate cu regularitate în Rusia și în Europa. 

 
 
 

by Raluca 



7.4arte.ro 
din data de 25 iunie 2015,  
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Spectacole-lectura in incheierea stagiunii la Teatrul Nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara incheie stagiunea 2014-2015 cu evenimentul Spectacolul 
incepe cu o lectura, initiat si coordonat de regizorii Alexandru Mazgareanu si 



Mihai Lungeanu. In cadrul acestei editii, cea de-a 5-a a proiectului, publicul va 
face cunostinta cu trei dintre piesele Iaroslavei Pulinovici, o tanara autoare 
dramatica din Rusia, texte traduse in premiera pe tara de catre Raluca 
Radulescu si Bogdan Budes. Lecturile vor avea loc pe 1, 2 si 3 iulie, la Sala 
George Constantin, de la ora 19:00. Intrarea este libera, in limita locurilor 
disponibile. Fiecare dintre cele trei spectacole-lectura va fi urmat de o sesiune de 
discutii cu publicul, in prezenta scriitoarei, venita in Romania in calitate de 
invitat special. 

Prin acest proiect, Teatrul Nottara isi propune sa trezeasca interesul publicului 
si specialistilor pentru dramaturgia contemporana din alte tari, mai putin cunoscuta in 
Romania. Autoarea din Rusia, care semneaza toate cele trei texte prezentate in aceasta 
editie, Iaroslava Pulinovici, s-a nascut in 1987 la Omsk, in Rusia. A absolvit 
Institutul Dramatic din Ekaterinburg, unde a studiat scriere dramatica la clasa lui 
Nikolai Koliada. A castigat numeroase premii la concursuri de dramaturgie, iar 
piesele ei sunt montate cu regularitate in Rusia si in Europa. 

 
Miercuri, 1 iulie, va avea loc spectacolul-lectura Corul lui Caron, piesa tradusa 

si regizata de Bogdan Budes. Din distributie fac parte: Diana Roman, Dan Bordeianu, 
Raluca Gheorghiu, Ion Haiduc, Ion Grosu. Este un text despre o dragoste reinviata 
peste ani, cu tot cortegiul de sperante si vise. Nastea, in varsta de douazeci si cinci de 
ani, este un fost copil-minune. Locuieste cu sora ei si cu sotul acesteia, care o iubesc 
si o rasfata (ii spun, in ciuda varstei, Nastenka). Dar Nastenka este foarte nefericita. 
Nu si-a implinit visurile – nu a devenit o vedeta a scenei si, deși lucreaza la Opera, 
canta doar in cor. De la Moscova, soseste dirijorul Kostea pentru o montare noua. Mai 
demult, el a lucrat in acest teatru, iar cei doi au avut in trecut o relatie amoroasa 
furtunoasa. Insa el a plecat din oras in urma cu cativa ani. Acum s-a intors in calitate 
de dirijor invitat si Nastenka spera sa reaprinda flacara dragostei. 

 
Joi, 2 iulie, actorii Catrinel Dumitrescu, Sorin Cocis si studentii UNATC 

I.L.Caragiale Lucian Barsan, Catinca Maria Nistor, Oana Carmaciu, Clara Popadiuc 
vor prezenta piesa Janna, tradusa de Raluca Radulescu, in regia lui Mihai Lungeanu. 
Janna este o femeie care a trecut prin multe in viata. A baut votca cot la cot cu 
banditii, a scapat ca prin minune de un proces, a luptat in anii ’90 cu raketii. Acum, la 
cincizeci de ani, are propria retea de magazine, un centru comercial si o casa uriasa. 
Traieste cu Andrei, un barbat mult mai tanar decat ea si s-ar putea spune ca, in afara 
de tinerete, Janna are totul. Insa, intr-o zi, idila se termina. Andrei ii spune ca o 
paraseste pentru o fata tanara de la care asteapta un copil. Desigur, ca intotdeauna, 
Janna face fata situatiei, il da afara pe Andrei si alege sa ramana singura. Dar nu este 
atat de simplu sa-ai infrunte propria singuratate precum credea. 

 
Vineri, pe 3 iulie, actorii Ion Grosu, Adrian Vancica, Crenguta Hariton, Sorin 

Cocis, Diana Roman si studentul Vlad Balan, indrumati de regizorul Alexandru 
Mazgareanu, vor interpreta textul Somnambulism. Iata pe scurt actiunea piesei: lui 



Slava ii moare sotia, Renata. Dupa o vreme, gaseste scrisorile acesteia, din care reiese 
ca, ani la rand, l-a inselat, iar fiul lor, de cincisprezece ani, nu este, de fapt, copilul lui. 
Oricat l-ar durea, intelege ca nu are niciun drept s-o invinovateasca pe Renata fiindca 
si el, de vreo patru ani, are o amanta. Minciuna in care a trait tulbura perceptia lui 
Slava asupra vietii, iar el hotaraste sa spuna adevarul. Dar aceasta decizie ii va aduce 
noi suferinte. Adevarul il va face in ochii celorlalti un caraghios incomod. 
 
 
 

de Liana Bundalici  



8.Yorick 
Revistă săptămânală de teatru. Numărul 270, 30 iunie-6 iulie  
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Spectacolul începe cu o lectură la Nottara: dramaturgia rusă în prim-plan 

 

 
 

Evenimentul Spectacolul începe cu o lectură iniţiat şi coordonat de regizorii 
Alexandru Mâzgăreanu şi Mihai Lungeanu încheie stagiunea la Teatrul Nottara. De 
data asta e vorba de texte traduse în premieră din dramaturgia rusă contemporană. 



În cadrul acestei ediţii, cea de-a 5-a a proiectului, publicul va face cunoştinţă cu 
trei dintre piesele Iaroslavei Pulinovici, o tânără autoare dramatică din Rusia, texte 
traduse în premieră pe ţară de către Raluca Rădulescu şi Bogdan Budeş. Lecturile vor 
avea loc pe 1, 2 şi 3 iulie, la Sala George Constantin, de la ora 19:00. Intrarea este 
liberă, în limita locurilor disponibile. Fiecare dintre cele trei spectacole-lectură va fi 
urmat de o sesiune de discuţii cu publicul, în prezenţa scriitoarei, venită în România 
în calitate de invitat special. 

Prin acest proiect, Teatrul Nottara îşi propune să trezească interesul publicului 
şi al specialiştilor pentru dramaturgia contemporană din alte ţări, mai puţin cunoscută 
în România. 

Ca o continuare practică a lecturilor din ediţia dedicată dramaturgieii 
contemporane din Cehia, a fost realizat spectacolul Poker face de Petr Kolečko, în 
regia Adelei Bițică şi scenografia lui Ştefan Caragiu. Această montare, în care joacă 
Victoria Cociaș și Ion Haiduc, alături de tinerii actori Cristiana Ioniță și Costin 
Dogioiu, s-a bucurat de mare succes de public şi presă. În luna mai a acestui an, fost 
prezentată şi a câştigat Premiul pentru cea mai bună scenografie la cea de-a V-a 
ediţie a Festivalului Internaţional al Noii Acţiuni Teatrale Est-europene, organizat de 
Teatrul de Dramă şi de Păpuşi din Vraţa, Bulgaria şi Asociaţia Europeană de Teatru 
NETA, se arată într-un comunicat de presă. 

Evenimentul este realizat şi de această dată în parteneriat cu UNATC 
I.L.Caragiale, întrucât „proiectul își propune să creeze o punte între facultatea de 
teatru şi scena profesionistă”, aşa cum declara regizorul Alexandru Mâzgăreanu. 

Autoarea din Rusia, care semnează toate cele trei texte prezentate în această 
ediţie, Iaroslava Pulinovici, s-a născut în 1987 la Omsk, în Rusia. A absolvit Institutul 
Dramatic din Ekaterinburg, unde a studiat scriere dramatică la clasa lui Nikolai 
Koliada. A câștigat numeroase premii la concursuri de dramaturgie, iar piesele ei sunt 
montate cu regularitate în Rusia și în Europa. 

Miercuri, 1 iulie, va avea loc spectacolul-lectură Corul lui Caron, piesă 
tradusă şi regizată de Bogdan Budeş. Din distribuţie fac parte: Diana Roman, Dan 
Bordeianu, Raluca Gheorghiu, Ion Haiduc, Ion Grosu. Este un text despre o dragoste 
reînviată peste ani, cu tot cortegiul de speranţe şi vise. Nastea, în vârstă de douăzeci și 
cinci de ani, este un fost copil-minune. Locuiește cu sora ei și cu soțul acesteia, care o 
iubesc și o răsfață. Dar Nastenka este foarte nefericită. Nu și-a împlinit visurile – nu a 
devenit o vedetă și, deși lucrează la Operă, cântă doar în cor. De la Moscova, soseşte 
dirijorul Kostea pentru o montare nouă. Mai demult, el a lucrat în acest teatru, iar cei 
doi au avut în trecut o relație amoroasă furtunoasă. Însă el a plecat din oraş în urmă cu 
cîțiva ani. Acum s-a întors în calitate de dirijor invitat şi Nastenka speră să reaprindă 
flacăra dragostei… 



Joi, 2 iulie, actorii Catrinel Dumitrescu, Sorin Cociş şi studenţii UNATC, 
Lucian Bârsan, Catinca Maria Nistor, Oana Cârmaciu, Clara Popadiuc vor prezenta 
piesa Janna, tradusă de Raluca Rădulescu, în regia lui Mihai Lungeanu. 

Janna este o femeie care a trecut prin multe în viață. A băut votcă cot la cot cu 
bandiții, a scăpat ca prin minune de un proces, a luptat în anii ’90 cu rakeții. Acum, la 
cincizeci de ani, are propria reţea de magazine, un centru comercial şi o casă uriașă. 
Trăiește cu Andrei, un bărbat mult mai tânăr decât ea şi s-ar putea spune că, în afară 
de tinerețe, Janna are totul. Însă, într-o zi, idila se termină. Andrei îi spune că o 
părăsește pentru o fată tânără de la care așteaptă un copil. Desigur, ca întotdeauna, 
Janna face față situației, îl dă afară pe Andrei şi alege să rămână singură. Dar nu este 
atât de simplu să-şi înfrunte propria singurătate precum credea… 

Vineri, pe 3 iulie, actorii Ion Grosu, Adrian Văncică, Crenguţa Hariton, Sorin 
Cociş, Diana Roman şi studentul Vlad Bălan, îndrumaţi de regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu, vor interpreta textul Somnambulism. Iată pe scurt acţiunea piesei: lui 
Slava îi moare soția, Renata. După o vreme, găsește scrisorile acesteia, din care reiese 
că, ani la rând, l-a înșelat, iar fiul lor, de cincisprezece ani, nu este, de fapt, copilul lui. 
Oricât l-ar durea, înțelege că nu are niciun drept s-o învinovățească pe Renata fiindcă 
și el, de vreo patru ani, are o amantă. Minciuna în care a trăit tulbură percepţia lui 
Slava asupra vieţii, iar el hotărăște să spună adevărul. Dar această decizie îi va aduce 
noi suferințe. Adevărul îl va face în ochii celorlalţi un caraghios incomod. 

Vă aşteptăm alături de noi, oferindu-vă posibilitatea de a vă face o idee asupra 
teatrului rus contemporan şi asupra unor apreciate texte, traduse în premieră pe ţară. 

 
 
 

Postat de Yorick 
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Spectacolul începe cu o lectură (ediţia 5) – Spectacole de teatru contemporan rus 
cu intrare liberă la Teatrul Nottara 

 

3 zile de spectacole lectură cu intrarea liberă la Teatrul Nottara focus: Iaroslava 

Pulinovici. Teatru Contemporan Rus 



În perioada 1-3 iulie 2015, Teatrul Nottara vă invită la cea de-a 5-a ediţie a 
evenimentului Spectacolul începe cu o lectură, ce inchide Stagiunea 2014-2015. Pe 
scena sălii George Constantin vor fi puse în scenă trei spectacole lectură traduse în 
premieră în România, din dramaturgia rusă contemporană. 

Cele trei piese aparţin scriitoarei Iaroslava Pulinovici, invitată special în 
România pentru a participa, după spectacole, la sesiuni de discuţii cu publicul. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Iaroslava Pulinovici, autoarea celor 3 texte prezentate în cea de-a V-a ediţie a 
evenimentului Spectacolul începe cu o lectură, s-a născut în 1987 la Omsk, în Rusia. 
A absolvit Institutul Dramatic din Ekaterinburg, unde a studiat scriere dramatică la 
clasa lui Nikolai Koliada. A câștigat numeroase premii la concursuri de dramaturgie, 
iar piesele ei sunt montate cu regularitate în Rusia și în Europa. 

Program spectacole: 

Miercuri, 1 iulie, va avea loc spectacolul-lectură Corul lui Caron, piesă 
tradusă şi regizată de Bogdan Budeş. Din distribuţie fac parte: Diana Roman, Dan 
Bordeianu, Raluca Gheorghiu, Ion Haiduc, Ion Grosu. Este un text despre o dragoste 
reînviată peste ani, cu tot cortegiul de speranţe şi vise. Nastea, în vârstă de douăzeci și 
cinci de ani, este un fost copil-minune. Locuiește cu sora ei și cu soțul acesteia, care o 
iubesc și o răsfață. Dar Nastenka este foarte nefericită. Nu și-a împlinit visurile – nu a 
devenit o vedetă și, deși lucrează la Operă, cântă doar în cor. De la Moscova, soseşte 
dirijorul Kostea pentru o montare nouă. Mai demult, el a lucrat în acest teatru, iar cei 
doi au avut în trecut o relație amoroasă furtunoasă. Însă el a plecat din oraş în urmă cu 
cîțiva ani. Acum s-a întors în calitate de dirijor invitat şi Nastenka speră să reaprindă 
flacăra dragostei… 

Joi, 2 iulie, actorii Catrinel Dumitrescu, Sorin Cociş şi studenţii UNATC, 
Lucian Bârsan, Catinca Maria Nistor, Oana Cârmaciu, Clara Popadiuc vor prezenta 
piesa Janna, tradusă de Raluca Rădulescu, în regia lui Mihai Lungeanu. 

Janna este o femeie care a trecut prin multe în viață. A băut votcă cot la cot cu 
bandiții, a scăpat ca prin minune de un proces, a luptat în anii ’90 cu rakeții. Acum, la 
cincizeci de ani, are propria reţea de magazine, un centru comercial şi o casă uriașă. 
Trăiește cu Andrei, un bărbat mult mai tânăr decât ea şi s-ar putea spune că, în afară 
de tinerețe, Janna are totul. Însă, într-o zi, idila se termină. Andrei îi spune că o 
părăsește pentru o fată tânără de la care așteaptă un copil. Desigur, ca întotdeauna, 
Janna face față situației, îl dă afară pe Andrei şi alege să rămână singură. Dar nu este 
atât de simplu să-şi înfrunte propria singurătate precum credea… 



Vineri, pe 3 iulie, actorii Ion Grosu, Adrian Văncică, Crenguţa Hariton, Sorin 
Cociş, Diana Roman şi studentul Vlad Bălan, îndrumaţi de regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu, vor interpreta textul Somnambulism. Iată pe scurt acţiunea piesei: lui 
Slava îi moare soția, Renata. După o vreme, găsește scrisorile acesteia, din care reiese 
că, ani la rând, l-a înșelat, iar fiul lor, de cincisprezece ani, nu este, de fapt, copilul lui. 
Oricât l-ar durea, înțelege că nu are niciun drept s-o învinovățească pe Renata fiindcă 
și el, de vreo patru ani, are o amantă. Minciuna în care a trăit tulbură percepţia lui 
Slava asupra vieţii, iar el hotărăște să spună adevărul. Dar această decizie îi va aduce 
noi suferințe. Adevărul îl va face în ochii celorlalţi un caraghios incomod. 
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Spectacole lectura cu intrare libera la Teatrul Nottara 
 

Stii ca incepand de astazi la Teatrul Nottara vor avea loc spectacole lectura 
cu intrare libera?  

Cu ocazia incheierii stagiaturii 2014-2015, Teatrului Nottara va organiza trei 
spectacole lectura cu intrare libera, in cadrul celei de-a 5-a editii a proiectului 
„Spectacolul incepe cu o lectura”. 

Pe 1, 2 si 3 iulie, la Sala George Constantin, de la ora 19:00, iubitorii teatrului 
vor putea face cunostinta cu trei dintre piesele autoarei Iaroslava Pulinovici, o 
cunoscuta scriitoare contemporana din Rusia. Fiecare dintre cele 3 spectacole va fi 
urmat de o sesiune de discutii cu scriitoarea, care a venit in Romania special pentru a 
participa la eveniment. Iaroslava Pulinovici s-a nascut in 1987 la Omsk, in Rusia. A 
absolvit Institutul Dramatic din Ekaterinburg unde a studiat scriere dramatica la clasa 
lui Nikolai Koliada. A castigat numeroase premii la concursuri de dramaturgie, iar 
piesele ei sunt montate cu regularitate in Rusia si in Europa. 



 
Spectacolul din aceasta seara se numeste Corul lui Caron, este regizat de 

Bogdan Budes, iar din distributie fac parte Diana Roman, Dan Bordeianu, Raluca 
Gheorghiu, Ion Haiduc, Ion Grosu. Este un text despre o dragoste reinviata peste ani, 
cu tot cortegiul de sperante si vise. 

In 2 iulie, Catrinel Dumitrescu, Sorin Cocis, Lucian Barsan, Cristina Cocis, 
Oana Carmaciu si Clara Popadiuc vor lectura textul piesei Janna, in regia lui Mihai 
Lungeanu. Janna este o femeie care a trecut prin multe in viata, iar acum invata sa-si 
infrunte propria singuratate. 

Iar pe 3 iulie, actorii Ion Grosu, Adrian Vancica, Crenguta Hariton, Sorin 
Cocis, Diana Roman si Vlad Balan, indrumati de regizorul Alexandru Mazgareanu, 
vor citi textul Somnambulism. Actiunea piesei este urmatoarea: lui Slava ii moare 
soția, Renata. Dupa o vreme, gasește scrisorile acesteia, din care reiese ca, ani la rand, 
l-a inșelat, iar fiul lor, de cincisprezece ani, nu este, de fapt, copilul lui. Oricat l-ar 
durea, ințelege ca nu are niciun drept s-o invinovațeasca pe Renata fiindca și el, de 
vreo patru ani, are o amanta. Minciuna in care a trait tulbura perceptia lui Slava 
asupra vietii, iar el hotaraște sa spuna adevarul. Dar aceasta decizie ii va aduce noi 
suferințe. Adevarul il va face in ochii celorlalti un caraghios incomod. 

 
Cine vine la teatru? 



11.Facebook Bucureștiul Boem 
din data de 2 iulie 2015 

https://www.facebook.com/bucurestiulboem 
 

 

 

Spectacolul începe cu o lectură (ediţia 5) – Spectacole de teatru contemporan rus 
cu intrare liberă la Teatrul Nottara 

 

3 zile de spectacole lectură cu intrarea liberă la Teatrul Nottara focus: Iaroslava 

Pulinovici. Teatru Contemporan Rus 

În perioada 1-3 iulie 2015, Teatrul Nottara vă invită la cea de-a 5-a ediţie a 
evenimentului Spectacolul începe cu o lectură, ce inchide Stagiunea 2014-2015. Pe 
scena sălii George Constantin vor fi puse în scenă trei spectacole lectură traduse în 
premieră în România, din dramaturgia rusă contemporană. 

Cele trei piese aparţin scriitoarei Iaroslava Pulinovici, invitată special în 
România pentru a participa, după spectacole, la sesiuni de discuţii cu publicul. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Iaroslava Pulinovici, autoarea celor 3 texte prezentate în cea de-a V-a ediţie a 
evenimentului Spectacolul începe cu o lectură, s-a născut în 1987 la Omsk, în Rusia. 
A absolvit Institutul Dramatic din Ekaterinburg, unde a studiat scriere dramatică la 
clasa lui Nikolai Koliada. A câștigat numeroase premii la concursuri de dramaturgie, 
iar piesele ei sunt montate cu regularitate în Rusia și în Europa. 



Program spectacole: 

 

Miercuri, 1 iulie, va avea loc spectacolul-lectură Corul lui Caron, piesă 
tradusă şi regizată de Bogdan Budeş. Din distribuţie fac parte: Diana Roman, Dan 
Bordeianu, Raluca Gheorghiu, Ion Haiduc, Ion Grosu. Este un text despre o dragoste 
reînviată peste ani, cu tot cortegiul de speranţe şi vise. Nastea, în vârstă de douăzeci și 
cinci de ani, este un fost copil-minune. Locuiește cu sora ei și cu soțul acesteia, care o 
iubesc și o răsfață. Dar Nastenka este foarte nefericită. Nu și-a împlinit visurile – nu a 
devenit o vedetă și, deși lucrează la Operă, cântă doar în cor. De la Moscova, soseşte 
dirijorul Kostea pentru o montare nouă. Mai demult, el a lucrat în acest teatru, iar cei 
doi au avut în trecut o relație amoroasă furtunoasă. Însă el a plecat din oraş în urmă cu 
cîțiva ani. Acum s-a întors în calitate de dirijor invitat şi Nastenka speră să reaprindă 
flacăra dragostei… 

Joi, 2 iulie, actorii Catrinel Dumitrescu, Sorin Cociş şi studenţii UNATC, 
Lucian Bârsan, Catinca Maria Nistor, Oana Cârmaciu, Clara Popadiuc vor prezenta 
piesa Janna, tradusă de Raluca Rădulescu, în regia lui Mihai Lungeanu. 

Janna este o femeie care a trecut prin multe în viață. A băut votcă cot la cot cu 
bandiții, a scăpat ca prin minune de un proces, a luptat în anii ’90 cu rakeții. Acum, la 
cincizeci de ani, are propria reţea de magazine, un centru comercial şi o casă uriașă. 
Trăiește cu Andrei, un bărbat mult mai tânăr decât ea şi s-ar putea spune că, în afară 
de tinerețe, Janna are totul. Însă, într-o zi, idila se termină. Andrei îi spune că o 
părăsește pentru o fată tânără de la care așteaptă un copil. Desigur, ca întotdeauna, 
Janna face față situației, îl dă afară pe Andrei şi alege să rămână singură. Dar nu este 
atât de simplu să-şi înfrunte propria singurătate precum credea… 

Vineri, pe 3 iulie, actorii Ion Grosu, Adrian Văncică, Crenguţa Hariton, Sorin 
Cociş, Diana Roman şi studentul Vlad Bălan, îndrumaţi de regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu, vor interpreta textul Somnambulism. Iată pe scurt acţiunea piesei: lui 
Slava îi moare soția, Renata. După o vreme, găsește scrisorile acesteia, din care reiese 
că, ani la rând, l-a înșelat, iar fiul lor, de cincisprezece ani, nu este, de fapt, copilul lui. 
Oricât l-ar durea, înțelege că nu are niciun drept s-o învinovățească pe Renata fiindcă 
și el, de vreo patru ani, are o amantă. Minciuna în care a trăit tulbură percepţia lui 



Slava asupra vieţii, iar el hotărăște să spună adevărul. Dar această decizie îi va aduce 
noi suferințe. Adevărul îl va face în ochii celorlalţi un caraghios incomod. 
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Spectacole cu intrare libera la Nottara 
 

 



Teatrul Nottara va invita, in perioada 1-3 iulie, de la ora 19:00, la Sala 
George Constantin, la cea de-a cincea editie a proiectului Spectacolul incepe cu o 
lectura, desfasurat cu sprijinul UNATC. 

Aceasta noua serie aduce in premiera nationala spectacole-lectura, care se 
bazeaza pe trei texte rusesti contemporane, scrise de Iaroslavei Pulinovici, o autoare 
foarte apreciata. Spectacolele sunt sustinute atat de actorii teatrului gazda, cat si de 
studenti ai UNATC. 

Miercuri, 1 iulie, va avea loc spectacolul-lectura Corul lui Caron, piesa 
tradusa si regizata de Bogdan Budes. Din distributie fac parte: Diana Roman, Dan 
Bordeianu, Raluca Gheorghiu, Ion Haiduc, Ion Grosu. 

Este un text despre o dragoste reinviata peste ani, cu tot cortegiul de sperante si 
vise. Nastea, in varsta de douazeci si cinci de ani, este un fost copil-minune. Locuieste 
cu sora ei si cu sotul acesteia, care o iubesc si o rasfata (ii spun, in ciuda virstei, 
Nastenka). Dar Nastenka este foarte nefericita. Nu si-a implinit visurile – nu a devenit 
o vedeta a scenei si, desi lucreaza la Opera, canta doar in cor. De la Moscova, soseste 
dirijorul Kostea pentru o montare noua. Mai demult, el a lucrat in acest teatru, iar cei 
doi au avut in trecut o relatie amoroasa furtunoasa. Insa el a plecat din oras in urma cu 
citiva ani. Acum s-a intors in calitate de dirijor invitat si Nastenka spera sa reaprinda 
flacara dragostei...  

Joi, 2 iulie, actorii Catrinel Dumitrescu, Sorin Cocis si studentii UNATC 
I.L.Caragiale Lucian Barsan, Catinca Maria Nistor, Oana Carmaciu, Clara Popadiuc 
vor prezenta piesa Janna, tradusa de Raluca Radulescu, in regia lui Mihai Lungeanu. 

Janna este o femeie care a trecut prin multe in viata. A baut votca cot la cot cu 
banditii, a scapat ca prin minune de un proces, a luptat in anii '90 cu raketii. Acum, la 
cincizeci de ani, are propria retea de magazine, un centru comercial si o casa uriasa. 
Traieste cu Andrei, un barbat mult mai tanar decat ea si s-ar putea spune ca, in afara 
de tinerete, Janna are totul. Insa, intr-o zi, idila se termina. Andrei ii spune ca o 
paraseste pentru o fata tanara de la care asteapta un copil. Desigur, ca intotdeauna, 
Janna face fata situatiei, il da afara pe Andrei si alege sa ramana singura. Dar nu este 
atat de simplu sa-si infrunte propria singuratate precum credea...  

Vineri, pe 3 iulie, actorii Ion Grosu, Adrian Vancica, Crenguta Hariton, Sorin 
Cocis, Diana Roman si studentul Vlad Balan, indrumati de regizorul Alexandru 
Mazgareanu, vor interpreta textul Somnambulism. 

Iata pe scurt actiunea piesei: lui Slava ii moare sotia, Renata. Dupa o vreme, 
gaseste scrisorile acesteia, din care reiese ca, ani la rand, l-a inselat, iar fiul lor, de 
cincisprezece ani, nu este, de fapt, copilul lui. Oricat l-ar durea, intelege ca nu are 
niciun drept s-o invinovateasca pe Renata fiindca si el, de vreo patru ani, are o 



amanta. Minciuna in care a trait tulbura perceptia lui Slava asupra vietii, iar el 
hotaraste sa spuna adevarul. Dar aceasta decizie ii va aduce noi suferinte. Adevarul il 
va face in ochii celorlalti un caraghios incomod. Va asteptam alaturi de noi, oferindu-
va posibilitatea de a va face o idee asupra teatrului rus contemporan si asupra unor 
apreciate texte, traduse in premiera pe tara. 
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Spectacole lectură cu intrare liberă la Teatrul Nottara, în perioada 1-3 iulie 
 

Dacă nu prea aţi trecut pe la teatru în prima parte a anului, mai aveţi timp de 
recuperat şi vreau să vă anunţ că stagiunea 2014-2015 a Teatrului Nottara se încheie 
cu trei spectacole lectură cu intrare liberă, în cadrul celei de-a 5-a ediţii a 
proiectului „Spectacolul începe cu o lectură”. 

Pe 1, 2 şi 3 iulie, la Sala George Constantin, de la ora 19:00, publicul va 
putea face cunoştinţă cu trei dintre piesele autoarei Iaroslava Pulinovici, o cunoscută 
scriitoare contemporană din Rusia. Fiecare dintre cele 3 spectacole va fi urmat de o 
sesiune de discuţii cu scriitoarea, venită special în România pentru a participa la 
eveniment. 



 

Spectacolul din 1 iulie se numeşte Corul lui Caron, este regizat de Bogdan 
Budeş, iar din distribuţie fac parte Diana Roman, Dan Bordeianu, Raluca Gheorghiu, 
Ion Haiduc, Ion Grosu. 

Este un text despre o dragoste reînviată peste ani, cu tot cortegiul de speranţe şi 
vise. Nastea, în vârstă de douăzeci și cinci de ani, a fost un copil-minune. Locuiește 
cu sora ei și cu soțul acesteia care o iubesc și o răsfață (îi spun, în ciuda vîrstei, 
Nastenka). Dar Nastenka este foarte nefericită. Nu și-a împlinit visurile – nu a devenit 
o vedetă a scenei și, deși lucrează la Operă, cântă doar în cor. De la Moscova, soseşte 
dirijorul Kostea pentru o montare nouă. Mai demult, el a lucrat în acest teatru, iar cei 
doi au avut în trecut o relație amoroasă furtunoasă. Însă el a plecat din oraş în urmă cu 
cîțiva ani. Acum s-a întors în calitate de dirijor invitat şi Nastenka speră să reaprindă 
flacăra dragostei… 

În 2 iulie, Catrinel Dumitrescu, Sorin Cociş, Lucian Bârsan, Cristina Cociş, 
Oana Cârmaciu şi Clara Popadiuc vor lectura textul piesei Janna, în regia lui Mihai 
Lungeanu. 

Janna este o femeie care a trecut prin multe în viață. A băut votcă cot la cot cu 
bandiții, a scăpat ca prin minune de un proces, a luptat în anii ’90 cu rakeții. Acum, la 
cincizeci de ani, are propria reţea de magazine, un centru comercial şi o casă uriașă. 
Trăiește cu Andrei, un bărbat mult mai tânăr decât ea şi s-ar putea spune că, în afară 
de tinerețe, Janna are totul. Însă, într-o zi, idila se termină. Andrei îi spune că o 
părăsește pentru o fată tânără de la care așteaptă un copil. Desigur, ca întotdeauna, 
Janna face față situației, îl dă afară pe Andrei şi alege să rămână singură. Dar nu este 
atât de simplu să-şi înfrunte propria singurătate precum credea… 



În ultima zi, pe 3 iulie, actorii Ion Grosu, Adrian Văncică, Crenguţa Hariton, 
Sorin Cociş, Diana Roman şi Vlad Bălan, îndrumaţi de regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu, vor citi textul Somnambulism. 

Iată pe scurt acţiunea piesei: lui Slava îi moare soția, Renata. După o vreme, 
găsește scrisorile acesteia, din care reiese că, ani la rând, l-a înșelat, iar fiul lor, de 
cincisprezece ani, nu este, de fapt, copilul lui. Oricât l-ar durea, înțelege că nu are 
niciun drept s-o învinovățească pe Renata fiindcă și el, de vreo patru ani, are o 
amantă. Minciuna în care a trăit tulbură percepţia lui Slava asupra vieţii, iar el 
hotărăște să spună adevărul. Dar această decizie îi va aduce noi suferințe. Adevărul îl 
va face în ochii celorlalţi un caraghios incomod. 

Iaroslava Pulinovici s-a născut în 1987 la Omsk, în Rusia. A absolvit Institutul 
Dramatic din Ekaterinburg unde a studiat scriere dramatică la clasa lui Nikolai 
Koliada. A câștigat numeroase premii la concursuri de dramaturgie, iar piesele ei sunt 
montate cu regularitate în Rusia și în Europa. 

 
 
 

by Raluca 
 


