
                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Festivalul Internaţional de Teatru Fest

(in)
 pe Bulevard 

ediţia a III-a 

8–17 octombrie 2015, Bucureşti 



1. HotNews 
din data de 6 octombrie 2015, ora 10:55 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20476549-webpr-3-2-1-ncep-zece-zile-

fest-bulevard.htm 
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http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20476549-webpr-3-2-1-ncep-zece-zile-fest-bulevard.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20476549-webpr-3-2-1-ncep-zece-zile-fest-bulevard.htm


Numaratoarea inversa pentru cea de-a treia editie a Festivalului 

International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara intre 

8 si 17 octombrie 2015, a inceput.  

”Cred ca e bine sa discutam despre noile tendinte, despre diferenta dintre bine si 

rau in teatru, despre ceea ce suntem si ceea ce ne dorim a fi, despre oglinda 

vremurilor care este teatrul de cand lumea. Sa nu uitam cum era privit 

Caragiale in vremea lui... si cum il privim noi azi„ a declarat Marinela Tepus, 

directorul Fest(in) pe Bulevard, in argumentul pentru initierea acestei 

manifestari culturale. 

Peste doar trei zile, spectatorii sunt asteptati sa participe la primele evenimente 

din cadrul celor trei sectiuni principale ale festivalului: Criza limbajului... Limbajul 

crizei (competitiva - juriu de critici), Bulevardul comediei (competitiva - uriul 

spectatorilor), In Memoriam, precum si la activitatile conexe, care deschid dezbaterea 

despre teatru si valorile sale: Colocvii, Spectacole lectura (dramaturgia poloneza 

contemporana), Lansari de carte, Intalnirile AICT - Sectia Romana, Atelier de miscare 

(coordonat de actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau Vedeta de langa tine. 

Festivalul, finantat de Primaria Municipiului Bucuresti, Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti si Ministerul Culturii si Institutul Cultural Roman, avand si 

sprijinul UNITER, va aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montari 

neconventionale si spectacole care propun acute comentarii sociale, intr-un maraton 

de 10 zile de teatru.  

21 de productii spectaculoase din patru tari (Bulgaria, Cehia, Polonia, 

Romania), de la 15 teatre de prestigiu, din Arad, Bucuresti, Cluj-Napoca, Ploiesti, 

Oradea, Targu-Mures, Varsovia, Vrata si Zlin sunt gazduite, intre 8 si 17 octombrie, 

de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon si Teatrul Tandarica. 

Misiunea festivalului si amanunte importante legate de editia din acest an au 

fost prezentate joi, 1 octombrie, in cadrul unei conferinte de presa organizate la 

CafeNott.  

Moderata de Marinela Tepus, directorul Teatrului Nottara si al Fest(in) pe 

Bulevard, conferinta i-a avut ca vorbitori si pe Dorina Lazar, directorul Teatrului 

Odeon, si Calin Mocanu, directorul Teatrului Tandarica, institutii partenere in 

Fest(in). Au fost prezenti si reprezentanti ai juriului: Monica Andronescu si Pompilius 

Onofrei, regizori ai premierelor din Fest(in): Diana Lupescu si Gavriil Pinte, critici de 



teatru, jurnalisti si dramaturgi precum Mihai Ispirescu, autorul textului Aprilie, 

dimineata.  

Noutatea din acest an consta in includerea Festivalului Penitenciarelor in 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea sectiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-detinuti), care se va desfasura in perioada 18 - 19 noiembrie. Invitat la 

conferinta, reprezentantul Administratiei Nationale a Penitenciarelor - domnul 

director general, chestor de penitenciare Claudiu Catalin BEJAN a vorbit despre 

importanta teatrului in reintegrarea sociala si despre rolul artelor in lumea 

contemporana.  

Biletele s-au pus deja in vanzare si pot fi achizitionate de la Agentia de Bilete a 

Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisa zilnic intre 10.00 si 20.00, rezervari 

telefonice la numarul: 021 317 41 01, dar si de pe site-ul Eventim. 

Mai multe informatii despre program, precum si despre surprizele pe care 

echipa Fest(in) pe Bulevard vi le-a pregatit gasiti pe www.festinpebulevard.ro. 

  

Va asteptam la teatru! 

 

de webPR.ro 

http://www.festinpebulevard.ro/


2. RFI 
din data de 6 octombrie 2015,  

http://www.rfi.ro/eveniment-81852-3-2-1-incep-zece-zile-de-festin-pe-

bulevard 
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http://www.rfi.ro/eveniment-81852-3-2-1-incep-zece-zile-de-festin-pe-bulevard
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Numărătoarea inversă pentru cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara între 8 şi 17 octombrie 

2015, a început. 

„Cred că e bine să discutăm despre noile tendințe, despre diferența dintre bine și rău 

în teatru, despre ceea ce suntem și ceea ce ne dorim a fi, despre oglinda vremurilor 

care este teatrul de când lumea. Să nu uităm cum era privit Caragiale în vremea lui... 

și cum îl privim noi azi”, a declarat Marinela Ţepus, directorul Fest(in) pe Bulevard, 

în argumentul pentru iniţierea acestei manifestări culturale. 

Peste doar trei zile, spectatorii sunt aşteptaţi să participe la primele evenimente 

din cadrul celor trei secţiuni principale ale festivalului: Criza limbajului... Limbajul 

crizei (competitivă – juriu de critici), Bulevardul comediei (competitivă – juriul 

spectatorilor), In Memoriam, precum şi la activităţile conexe, care deschid dezbaterea 

despre teatru şi valorile sale: Colocvii, Spectacole lectură (dramaturgia poloneză 

contemporană), Lansări de carte, Întâlnirile AICT – Secţia Română, Atelier de 

mişcare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau Vedeta de lângă tine. 

Festivalul, finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti şi Ministerul Culturii şi Institutul Cultural Român, având şi 

sprijinul UNITER, va aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montări 

neconvenţionale şi spectacole care propun acute comentarii sociale, într-un maraton 

de 10 zile de teatru.  

 21 de producţii spectaculoase din patru ţări (Bulgaria, Cehia, Polonia, 

România), de la 15 teatre de prestigiu, din Arad, Bucureşti, Cluj-Napoca, Ploieşti, 

Oradea, Târgu-Mureş, Varşovia, Vraţa şi Zlin sunt găzduite, între 8 şi 17 octombrie, 

de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon şi Teatrul Ţăndărică. 

Misiunea festivalului şi amănunte importante legate de ediţia din acest an au 

fost prezentate joi, 1 octombrie, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la 

CaféNott.  

 Moderată de Marinela Ţepus, directorul Teatrului Nottara şi al Fest(in) pe 

Bulevard, conferinţa i-a avut ca vorbitori şi pe Dorina Lazăr, directorul Teatrului 

Odeon, şi Călin Mocanu, directorul Teatrului Ţăndărică, instituţii partenere în 

Fest(in). 

Au fost prezenţi şi reprezentanţi ai juriului: Monica Andronescu şi Pompilius 

Onofrei, regizori ai premierelor din Fest(in): Diana Lupescu şi Gavriil Pinte, critici de 

teatru, jurnalişti şi dramaturgi precum Mihai Ispirescu, autorul textului Aprilie, 

dimineaţa.  

Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea secţiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-deţinuţi), care se va desfăşura în perioada 18 - 19 noiembrie. Invitat la 

conferinţă, reprezentantul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - domnul 

director general, chestor de penitenciare Claudiu Cătălin BEJAN a vorbit despre 

importanţa teatrului în reintegrarea socială şi despre rolul artelor în lumea 

contemporană.  



Biletele s-au pus deja în vânzare şi pot fi achiziţionate de la Agenţia de Bilete a 

Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisă zilnic între 10.00 şi 20.00, rezervări 

telefonice la numărul: 021 317 41 01 şi de pe site-ul Eventim. 

Mai multe informaţii despre program, precum şi despre surprizele pe care echipa 

Fest(in) pe Bulevard vi le-a pregătit, găsiţi pe www.festinpebulevard.ro. 

http://www.festinpebulevard.ro/


3. Calendar Evenimente 
din data de 8 octombrie 2015, ora 18.00 

http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=148246 
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http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=148246


Numărătoarea inversă pentru cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara între 8 şi 17 octombrie 

2015, a început. 

 

„Cred că e bine să discutăm despre noile tendințe, despre diferența dintre bine şi rău 

în teatru, despre ceea ce suntem şi ceea ce ne dorim a fi, despre oglinda vremurilor 

care este teatrul de când lumea. Să nu uităm cum era privit Caragiale în vremea lui... 

şi cum îl privim noi azi”, a declarat Marinela Ţepus, directorul Fest(in) pe Bulevard, 

în argumentul pentru iniţierea acestei manifestări culturale. 

Peste doar trei zile, spectatorii sunt aşteptaţi să participe la primele evenimente 

din cadrul celor trei secţiuni principale ale festivalului: Criza limbajului... Limbajul 

crizei (competitivă – juriu de critici), Bulevardul comediei (competitivă – juriul 

spectatorilor), In Memoriam, precum şi la activităţile conexe, care deschid dezbaterea 

despre teatru şi valorile sale: Colocvii, Spectacole lectură (dramaturgia poloneză 

contemporană), Lansări de carte, Întâlnirile AICT – Secţia Română, Atelier de 

mişcare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau Vedeta de lângă tine. 

Festivalul, finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti şi Ministerul Culturii şi Institutul Cultural Român, având şi 

sprijinul UNITER, va aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montări 

neconvenţionale şi spectacole care propun acute comentarii sociale, într-un maraton 

de 10 zile de teatru.  

21 de producţii spectaculoase din patru ţări (Bulgaria, Cehia, Polonia, 

România), de la 15 teatre de prestigiu, din Arad, Bucureşti, Cluj-Napoca, Ploieşti, 

Oradea, Târgu-Mureş, Varşovia, Vraţa şi Zlin sunt găzduite, între 8 şi 17 octombrie, 

de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon şi Teatrul Ţăndărică. 

Misiunea festivalului şi amănunte importante legate de ediţia din acest an au 

fost prezentate joi, 1 octombrie, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la 

CaféNott.  

Moderată de Marinela Ţepus, directorul Teatrului Nottara şi al Fest(in) pe 

Bulevard, conferinţa i-a avut ca vorbitori şi pe Dorina Lazăr, directorul Teatrului 

Odeon, şi Călin Mocanu, directorul Teatrului Ţăndărică, instituţii partenere în 

Fest(in). Au fost prezenţi şi reprezentanţi ai juriului: Monica Andronescu şi Pompilius 

Onofrei, regizori ai premierelor din Fest(in): Diana Lupescu şi Gavriil Pinte, critici de 

teatru, jurnalişti şi dramaturgi precum Mihai Ispirescu, autorul textului Aprilie, 

dimineaţa.  

Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea secţiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-deţinuţi), care se va desfăşura în perioada 18 - 19 noiembrie. Invitat la 

conferinţă, reprezentantul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - domnul 

director general, chestor de penitenciare Claudiu Cătălin BEJAN a vorbit despre 

importanţa teatrului în reintegrarea socială şi despre rolul artelor în lumea 

contemporană.  



Biletele s-au pus deja în vânzare şi pot fi achiziţionate de la Agenţia de Bilete a 

Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisă zilnic între 10.00 şi 20.00.  

 

 

de către Calendar Evenimente 



4. Senso TV 
din data de 8 octombrie 2015,  

https://www.sensotv.ro/arta-plastica/Stiri-6384/3-2-1-incep-zece-zile-de-

fest-in-pe-bulevard 

 

 

 

3, 2, 1... Incep zece zile de Fest(in) pe Bulevard 

 

Numaratoarea inversa pentru cea de-a treia editie a Festivalului International de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara intre 8 si 17 octombrie 

2015, a inceput.  

Cred ca e bine sa discutam despre noile tendinte, despre diferenta dintre 

bine si rau in teatru, despre ceea ce suntem si ceea ce ne dorim a fi, despre 

oglinda vremurilor care este teatrul de cand lumea. Sa nu uitam cum era privit 

https://www.sensotv.ro/uploads/articles/pictures/984031_397848.jpg


Caragiale in vremea lui... si cum il privim noi azi, a declarat Marinela Tepus, 

directorul Fest(in) pe Bulevard, in argumentul pentru initierea acestei manifestari 

culturale. 

Peste doar trei zile, spectatorii sunt asteptati sa participe la primele evenimente 

din cadrul celor trei sectiuni principale ale festivalului: Criza limbajului... Limbajul 

crizei (competitiva – juriu de critici), Bulevardul comediei (competitiva – juriul 

spectatorilor), In Memoriam, precum si la activitatile conexe, care deschid dezbaterea 

despre teatru si valorile sale: Colocvii, Spectacole lectura (dramaturgia poloneza 

contemporana), Lansari de carte, Intalnirile AICT – Sectia Romana, Atelier de 

miscare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau Vedeta de langa tine. 

 Festivalul, finantat de Primaria Municipiului Bucuresti, Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti si Ministerul Culturii si Institutul Cultural Roman, avand si 

sprijinul UNITER, va aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montari 

neconventionale si spectacole care propun acute comentarii sociale, intr-un maraton 

de 10 zile de teatru.  

21 de productii spectaculoase din patru tari (Bulgaria, Cehia, Polonia, 

Romania), de la 15 teatre de prestigiu, din Arad, Bucuresti, Cluj-Napoca, Ploiesti, 

Oradea, Targu-Mures, Varsovia, Vrata si Zlin sunt gazduite, intre 8 si 17 octombrie, 

de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon si Teatrul Tandarica. 

 Misiunea festivalului si amanunte importante legate de editia din acest an au 

fost prezentate joi, 1 octombrie, in cadrul unei conferinte de presa organizate la 

CaféNott.  

Moderata de Marinela Tepus, directorul Teatrului Nottara si al Fest(in) pe 

Bulevard, conferinta i-a avut ca vorbitori si pe Dorina Lazar, directorul Teatrului 

Odeon, si Calin Mocanu, directorul Teatrului Tandarica, institutii partenere in 

Fest(in). Au fost prezenti si reprezentanti ai juriului: Monica Andronescu si Pompilius 

Onofrei, regizori ai premierelor din Fest(in): Diana Lupescu si Gavriil Pinte, critici de 

teatru, jurnalisti si dramaturgi precum Mihai Ispirescu, autorul textului Aprilie, 

dimineata.  

Noutatea din acest an consta in includerea Festivalului Penitenciarelor in 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea sectiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-detinuti), care se va desfasura in perioada 18 - 19 noiembrie. Invitat la 

conferinta, reprezentantul Administratiei Nationale a Penitenciarelor - domnul 

director general, chestor de penitenciare Claudiu Catalin BEJAN a vorbit despre 

importanta teatrului in reintegrarea sociala si despre rolul artelor in lumea 

contemporana.  



Biletele s-au pus deja in vanzare si pot fi achizitionate de la Agentia de Bilete a 

Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisa zilnic intre 10.00 si 20.00, rezervari 

telefonice la numarul: 021 317 41 01, dar si de pe site-ul Eventim. 

 Mai multe informatii despre program, precum si despre surprizele pe care 

echipa Fest(in) pe Bulevard vi le-a pregatit gasiti pe www.festinpebulevard.ro. 

Va asteptam la teatru! 

http://www.festinpebulevard.ro/


5. Agerpres 
din data de 6 octombrie 2015,  

http://www.agerpres.ro/ots/2015/10/06/3-2-1-incep-zece-zile-de-fest-in-pe-

bulevard-13-02-49 
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Numărătoarea inversă pentru cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara între 8 și 17 octombrie 

2015, a început.  

 

'Cred că e bine să discutăm despre noile tendințe, despre diferența dintre bine și rău în 

teatru, despre ceea ce suntem și ceea ce ne dorim a fi, despre oglinda vremurilor care 

este teatrul de când lumea. Să nu uităm cum era privit Caragiale în vremea lui... și 

cum îl privim noi azi', a declarat Marinela Țepus, directorul Fest(in) pe Bulevard, în 

argumentul pentru inițierea acestei manifestări culturale.  

http://www.agerpres.ro/ots/2015/10/06/3-2-1-incep-zece-zile-de-fest-in-pe-bulevard-13-02-49
http://www.agerpres.ro/ots/2015/10/06/3-2-1-incep-zece-zile-de-fest-in-pe-bulevard-13-02-49


Peste doar trei zile, spectatorii sunt așteptați să participe la primele evenimente din 

cadrul celor trei secțiuni principale ale festivalului: Criza limbajului... Limbajul 

crizei (competitivă — juriu de critici), Bulevardul comediei (competitivă — juriul 

spectatorilor), In Memoriam, precum și la activitățile conexe, care deschid 

dezbaterea despre teatru și valorile sale: Colocvii, Spectacole lectură (dramaturgia 

poloneză contemporană), Lansări de carte, Întâlnirile AICT — Secția Română, 

Atelier de mișcare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau Vedeta 

de lângă tine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivalul, finanțat de Primăria Municipiului București, Consiliul General al 

Municipiului București și Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român, având și 

sprijinul UNITER, va aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montări 

neconvenționale și spectacole care propun acute comentarii sociale, într-un maraton 

de 10 zile de teatru.  

21 de producții spectaculoase din patru țări (Bulgaria, Cehia, Polonia, 

România), de la 15 teatre de prestigiu, din Arad, București, Cluj-Napoca, Ploiești, 

Oradea, Târgu-Mureș, Varșovia, Vrața și Zlin sunt găzduite, între 8 și 17 octombrie, 

de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon și Teatrul Țăndărică.  

Misiunea festivalului și amănunte importante legate de ediția din acest an au 

fost prezentate joi, 1 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la 

CaféNott.  

Moderată de Marinela Țepus, directorul Teatrului Nottara și al Fest(in) pe 

Bulevard, conferința i-a avut ca vorbitori și pe Dorina Lazăr, directorul Teatrului 



Odeon, și Călin Mocanu, directorul Teatrului Țăndărică, instituții partenere în 

Fest(in). Au fost prezenți și reprezentanți ai juriului: Monica Andronescu și Pompilius 

Onofrei, regizori ai premierelor din Fest(in): Diana Lupescu și Gavriil Pinte, critici de 

teatru, jurnaliști și dramaturgi precum Mihai Ispirescu, autorul textului Aprilie, 

dimineața.  

Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea secțiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-deținuți), care se va desfășura în perioada 18 — 19 noiembrie. Invitat la 

conferință, reprezentantul Administrației Naționale a Penitenciarelor — domnul 

director general, chestor de penitenciare Claudiu Cătălin BEJAN a vorbit despre 

importanța teatrului în reintegrarea socială și despre rolul artelor în lumea 

contemporană.  

Biletele s-au pus deja în vânzare și pot fi achiziționate de la Agenția de Bilete a 

Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisă zilnic între 10.00 și 20.00, rezervări 

telefonice la numărul: 021 317 41 01, dar și de pe site-ul Eventim.  

Mai multe informații despre program, precum și despre surprizele pe care 

echipa Fest(in) pe Bulevard vi le-a pregătit găsiți pe www.festinpebulevard.ro.  

Vă așteptăm la teatru!  

Persoană de contact:  

Paula Varga  

Marketing și Comunicare  

0734 783 461  

marketing@nottara.ro  

paula.varga@nottara.ro  

Parteneri media: Radio România, Radio România Cultural, Radio România 

București FM, RFI România, AGERPRES, Observator Cultural, VIP, Zile și nopți, 

Teatrul Azi, Șapte Seri, Sensotv.ro, Yorick.ro, PORT.ro, ZiarulMetropolis.ro, 

TheEpochTimes.ro, BIGCITYLIFE.ro, Hyperflash, Hotnews, Radio Zu, Radio 

Romantic, Jurnalul Național, Antena 3, Esquire, Harper's Bazaar, Casa Lux, Femeia 

 

de  Business OTS  

http://www.agerpres.ro/ots


6. Hyperion 
din data de 18 octombrie 2015, ora 15.00 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/1507b02ee1574ede?proje

ctor=1 

 

 
 

Hyperion la FEST (in) pe Bulevard 

 

Toamna iată a sosit, iar Hyperion cu noi surprize a venit. Nu e un vers dintr-o 

carte, ci adevărul gol-goluţ. De ce? Fiindcă spiritele creative ale Universităţii 

Hyperion Bucureşti ne-au surprins încă o dată cu studenţii, talentele pe care le 

formează la Facultatea de Arte.  

De astă dată, n-au venit singuri ci însoţiţi de actorii de la Teatrul Nottara. În 

urmă cu câteva luni, s-a legat o colaborare între Teatrul Nottara şi Universitatea 

Hyperion, ce venea tocmai în sprijinul tinerei generaţii. Studenţii având ocazia să 

lucreze cu actorii, regizorii teatrului. Am putea s-o numim “stagiatură” pentru 

formarea viitorilor artişti. 

Primul rod al acestei colaborări, s-a putut vedea miercuri 4 Octombrie 2015 în 

cadrul festivalului “FEST(in) pe Bulevard” organizat de Teatrul Nottara. 

Într-un spaţiu intim, călduros, oferit de librăria Cărtureşti am vizionat spectacolul 

lectură “Amazonia” de Michael Walczak. O piesă din dramaturgia contemporană 

poloneză.  

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/1507b02ee1574ede?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/1507b02ee1574ede?projector=1


Ne-a fost relatată povestea a doi tineri boemi ce visau încă din timpul facultăţii 

să facă împreună artă de dragul artei. Lucrurile s-au derulat diferit, aşa încât, Aneta a 

primit rolul principal în serialul Amazonia, pe când Mundek a ajuns animator pentru o 

Companie de Bere. Relaţia lor începe să se subrezească dar ca în filme finalul e unul 

fericit. 

Evenimentul a avut loc în miezul zilei şi s-a bucurat de un public numerous, 

deschis oricând unei invitaţii artistice. Cum te apropiai de locul cu pricina, puteai 

observa tinerii de la Universitatea Hyperion care puneau la punct ultimile detalii. 

Înăuntru, unde era cald şi bine, erai îmbătat de aromele puternice ale ceaiului de fructe 

care te aştepa pe o măsuţă gata să-l savurezi. În aer plutea un amestec de emoţie, 

axietate şi entizuasm pentru a începe actul artistic mult aştepatat. 

Gongul a bătut, iar evenimentul a început cu lansarea cărţii “Valenţe ale 

personajului feminin în teatrul Ionescian şi Beckttian” scrisă de Tamara 

Constantinescu. Tamara Constantinescu fiind actriţă la teatrul din Galaţi, profesoară la 

Universitatea de Arte din Iaşi, precum şi scriitoare. Criticul teatral Doru Mareş a spus 

câteva cuvinte despre carte, felicitând autoarea pentru răbdarea, curajul şi reuşita 

publicaţiei sale. O carte ce merită procurată şi citită! N-a revelat prea multe lăsând-o 

pe artistă să ne împărtăşească mai multe despre opera sa.  

În primul rând a dorit să mulţumească, prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu pentru 

susţinerea şi imboldul de a publica aceste pagini, fără dânsa cartea nu ar fi existat. 

Cartea constitue lucrarea de doctorat a actriţei Tamara Constantinescu, ce are la bază 

o cercetare şi analiză amănunţită de-a lungul a trei ani de zile. Volumul a fost publicat 

la editura Artes, iar în noiembrie va fi lansat şi în Galaţi. Opera vine în ajutorul 

studenţilor, actriţelor care poate nu au avut curajul de a interpreta personaje ale 

teatrului absurdului. Dar nu numai lor ci tuturor iubitorilor de teatru.   

Cu sufletele încălzite, ne-am pregătit pentru spectacolul lectură mult aşteptat, 

ultimul din festivalul de anul acesta. Regizorul Mihai Lungeanu a făcut onorurile, 

invitându-ne să ne folosim imaginaţia, să ascultăm şi să urmărim cu atenţie 

spectacolul lectură oferit de studenţii de la actorie, alături de actorii teatrului Nottara. 

O colaborare primită cu entuziasm de ambele părţi, venită să aducă în faţa unui public 

profesionist aceşti tineri talentaţi. Ca o concluzie înainte de da startul, regizorul ne 

împărtăşeşte un citat ce se potriveşte întru totu momentului, anume “Desenează, ca şi 

cum ar avea urmări!” sau mai bine zis “Citeşte, ca şi cum ar avea urmări!” sau 

“Trăieşte, ca şi cum ar avea urmări!”. 

Distribuţia a fost strigată: Laura Tatu-Aneta, Andrei Iordache-Mundek, Florin 

Georgescu Jr.-Krzysztof, actorul Dani Popescu-Lolo, Alexandra Iosif-Franka, 

maestrul Ion Haiduc-Tigrul Rece, actorul Mihai Marinescu-Regizorul. 



Mingea a fost aruncată iar jocul actoricesc a început, iar noi spectatorii pe 

locurile noastre din tribună urmăream cu atenţie parcursul poveştii de la un cadrul la 

altul. Un joc curat, sincer, adevărat, concis cu un traseu minuţios construit, clar ce ne-

a atras şi unit pe toţi, creând un tot perfect. Publicul era aproape de artişti şi se putea 

simţi emoţia, dorinţa tinerilor de a fi la înălţimea aşteptărilor, freamătul, încordarea 

lor pe de o parte şi pe de altă parte energia, entuziasmul, bucuria, detaşarea, dibăcia 

actorilor consacraţi. Timpul a trecut pe nesimţite, vedeam cum paginile sunt lecturate 

şi astfel ne-am trezit la final. Au fost 60 de minute de poveste în care ne-am plimbat şi 

am gustat puţin din lumea polonă. După fiecare a revenit la viaţa sa cotidiană şi ne-am 

desprins din acel spaţiu unitar care se crease. 

Mulţumim pentru invitaţie şi sperăm să aibă loc cât mai multe evenimente de 

acest gen. În care să cunoaştem tinere talente şi să ne întâlnim cu actori dornici de a 

dărui din timpul şi învăţăturile lor celor ce reprezintă viitorul teatrului românesc. O zi 

memorabilă pentru studenţi precum şi o experienţă rodnică şi bogată în învăţăminte. 

Mult succes în continuare tuturor!   

 

 

 

 

Vlad Leu 

 



7. Agenţia de carte 
din data de 26 august 2015, ora 15.55 

http://www.agentiadecarte.ro/2015/08/festivalul-international-de-teatru-

festin-pe-bulevard-edi%C8%9Bia-a-iii-a/ 

 

 
 

Festivalul Internaţional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard, ediția a III-a 

 

În perioadele 8-17 octombrie 2015 şi 18-19 noiembrie 2015 (Secţiunea 

Multi Art EXIT), Teatrul Nottara din Bucureşti, cu sprijinul Ministerului 

Culturii şi al UNITER, organizează cea de-a III-a ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard. 

Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi, ajuns la cea de-a VII-a ediţie, este un 

eveniment unic în Europa şi se constituie într-o amplă mişcare de reconsiderare a 

relaţiei penitenciarului cu societatea în procesul de reintegrare socială a foştilor 

deţinuţi. În acest an, el devine secţiunea Multi Art EXIT a Fest(in)-ului pe Bulevard. 

Cele două secţiuni principale ale proiectului sunt: Bulevardul Comediei şi 

Secţiunea competitivă, care, în acest an, are ca temă Criza limbajului – Limbajul 
crizei. 

http://www.agentiadecarte.ro/2015/08/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-edi%C8%9Bia-a-iii-a/
http://www.agentiadecarte.ro/2015/08/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-edi%C8%9Bia-a-iii-a/


Începând cu 2015, festivalul va mai cuprinde o secţiune, In memoriam, dedicată 

individualităţilor teatrale dispărute, care au avut o contribuţie importantă la evoluţia 

teatrului românesc. Personalităţile comemorate , în această ediţie, sunt: Mihaela 

Tonitza-Iordache, Cristina Pepino, Dan Micu. 

Săptămâna festivalului se întregeşte cu o serie de evenimente conexe: colocvii, 

spectacole-lectură dedicate, de această dată, dramaturgiei poloneze contemporane, 

evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), vernisajul unei expoziţii de 

fotografie. 

AgențiadeCarte.ro vă prezintă programul festivalului. 

 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, ediţia a III-a 

8–17 octombrie 2015, Bucureşti 

IN MEMORIAM 

Concept proiect și organizator: Doina Papp, critic de teatru 

Joi, 8 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

In memoriam: Mihaela Tonitza-Iordache, Cristina Pepino 

ora 19.15: 

Adunarea păsărilor, după o idee de Michaela Tonitza-Iordache, regia și scenografia: 

Cristian Pepino, costumele: Cristina Pepino 

Durata reprezentației: 1h (fără pauză) 

Spectacol pentru adulți. În afara concursului 

Producţie a Teatrului Țăndărică, Bucureşti 

 

Vineri, 9 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 



In memoriam: Dan Micu 

Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

Joi, 8 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Femei de post de Hanna Azoulay Hasfari, traducerea: Ada Ichim, regia: Andreea 

Vulpe, scenografia: Dan Tița 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

În afara concursului 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Vineri, 9 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Aprilie, dimineața de Mihai Ispirescu, regia și ilustrația muzicală: Diana Lupescu, 

scenografia: Victor Diaconu, Petre-Cătălin Manea 

Durata reprezentației: 1h 40 min (fără pauză) 

Spectacol dedicat lui Dan Micu 

În afara concursului 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 12.00 și ora 18.00: 

Teatrul Nottara 

(Începe în Sala George Constantin și continuă în autobuzul cu etaj, pe un traseu 

surpriză) 

Călătoria (titlu provizoriu) 

regia şi scenariul: Gavriil Pinte, după opera lui Constantin Abăluță, scenografia: 

Roxana Ionescu, Durata reprezentației: cca 2h 

În afara concursului 



Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.30: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

La Dallas de Oliver Bukowski, regia: Vlad Massaci, scenografia: Andu Dumitrescu 

Durata reprezentației: cca 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Secțiunea EVENIMENTE STRADALE 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 16.00: 

În faţa Teatrului Nottara şi în foaier 

FestiBal cu… loterie 

regia: Mihai Lungeanu, decoruri: Victor Diaconu, costume: Luana Drăgoiescu – cu 

noi (nottariștii) și cu toată lumea care va fi prin preajmă la acel timp al zilei. 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ CRIZA LIMBAJULUI… LIMBAJUL 

CRIZEI 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 17.45: 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru (momente din cea de-a II-a ediție a 

festivalului) 

Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu 

Sala Horia Lovinescu 

ora 18.00: 

Deschiderea Secțiunii competitive 



Prezentarea juriului de specialitate 

Constituirea Juriului de Public pentru Secţiunea Bulevardul Comediei 

ora 18.30: 

Portugalia de Zoltán Egressy, traducerea: Réka Csűrös, direcţia de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

Cheia de András Forgách, traducerea: Anamaria Pop, direcția de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producție a Teatrului Regina Maria, Oradea 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

În trafic de Alina Nelega, regia: Alina Nelega, scenografia: Tiberiu Toitan și Oana 

Micu, coregrafia: Claudiu Știan, light design: Csaba Körössy 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Naţional, Târgu-Mureş (Trupa Liviu Rebreanu) 



 

Luni, 12 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Kabaret Astragal de Albertine Sarrazin, Vladimír Fekar, regia: Anna Petrželková, 

scenografia:Hanna Knotková, muzica: Tomáš David, Tomáš Červínek 

Durata reprezentației: 1h 35 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Municipal (Mĕstské divadlo), Zlin (Cehia) 

Spectacol titrat în limba română 

 

Marţi, 13 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Un cuplu de români amărâţi vorbitori de polonă de Dorota Masłowska, regia: 

Agnieszka Glińska, scenografia: Magdalena Maciejewska, muzica: Jan Duszyński 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producție a Stanislaw Ignacy Witkiewicz Studio Theatre, Varșovia (Polonia) 

În parteneriat cu Institutul Polonez din Bucureşti 

Spectacol titrat în limba română 

 

Miercuri, 14 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

ora 18.15 

Chip de foc de Marius von Mayenburg, traducerea: Victor Scoradeţ, regia:Vlad 

Cristache, scenografia:Vladimir Turturică, compoziţie şi pregătire muzicală: Lucian 

Maxim, video design: Corina Stavilă şi Mihai Bogos 



Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Sex, drugs, gods and rock’n roll, după texte de Eric Bogosian și Jose Saramago, 

asistent de regie: Fekete Réka, regia: Tapasztó Ernő, muzica: Borsos Pál, Éder Enikő 

Durata reprezentației: 55 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad 

Spectacol titrat în limba română 

 

Joi, 15 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare (cu publicul pe scenă) 

Cel care închide noaptea, scenariu inspirat de filmul Portarul de noapte de Liliana 

Cavani, regia: Nona Ciobanu, scenografia: Nona Ciobanu, Peter Košir 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj-Napoca 

Spectacol titrat în limba română 

ora 21.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Tatăl de August Strindberg, regia: Lupcho Gorgievsky, scenografia: Maria Dimanova, 

muzica: Marjan Nechak 

Durata reprezentației: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria) 

Spectacol titrat în limba română 



 

Vineri, 16 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Vestul singuratic de Martin McDonagh, traducerea: Bogdan Budeş, regia: Cristi 

Juncu, scenografia: Carmencita Brojboiu 

Durata reprezentației: 3h (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Șefele de Werner Schwab, traducerea: Dan Stoica, regia: Sorin Militaru, scenografia: 

Alina Herescu, muzica: Ada Milea 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Odeon, București 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Dezorient express, un spectacol de Andreea Gavriliu, scenografia: Irina Moscu, 

muzica: Mihai Dobre și Alex Pop (spectacol de teatru-dans) 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 



Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de Alan Bennett, regia, traducerea şi 

scenografia: Vlad Cristache, asistent regie: Septimiu Stoica 

Durata reprezentației: 2h 40 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Excelsior, Bucureşti 

 

Luni, 12 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

ora 18.15: 

Fazanul de Georges Feydeau, traducerea: Doru Mareş, regia: Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul: Ştefan Caragiu, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Suciu 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Marți, 13 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Tarelkin, după Aleksandr Suhovo-Kobîlin, regia: Gelu Colceag, costume: Iza Tartan, 

coregrafia: Vlad Logigan, muzica originală: Răzvan Diaconu, măşti şi efecte speciale: 

Adrian Damian 

Durata reprezentației: 1h 55 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Metropolis, București 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 



Trei gemeni venețieni de Antonio Mattiuzzi Collalto, traducerea: David Esrig, 

adaptarea, ilustraţia muzicală şi regia: Nona Ciobanu, costume: Doina Levintza, 

decorul şi light design: Iulian Bălţătescu 

Durata reprezentației: 1h 45 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Mic, București 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Festivitatea de premiere, urmată de spectacolul La Dallas 

Detalii la Secţiunea Premiere în Fest(in) 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

12, 14 octombrie, orele 18.00 – 18.15: 

Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Prezintă: Florica Ichim, critic de teatru, redactor-şef al revistei Teatrul azi 

 

Secţiunea COLOCVII 

(concept şi coordonatori proiect: Sanda Vişan, realizator TV, jurnalist, Marinela 

Ţepuş, critic de teatru) 

9, 12, 15 octombrie, orele: 11.00 – 13.00: 

Teatrul Nottara, CaféNott 

Cuprinde colocvii pe teme de actualitate 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 



Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

(concept proiect: Crenguţa Manea, critic de teatru; coordonatori proiect: regizorii 

artistici Mihai Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu) 

11, 13, 14 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Librăria Cărtureşti 

Focus pe dramaturgia poloneză contemporană 

Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabă de Pawel Demirski 

Cel mai mic bal din lume de Malina Przesluga 

Amazonia de Michał Walczak 

În parteneriat cu Institutul Cultural Polonez 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea Întâlnirile AICT – secția română 

Găzduită în festival 

16, 17 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Hotel Ambasador – Sala de conferinţe 

Secțiune organizată de Biroul AICT – secția română în parteneriat cu Teatrul Nottara 

 

Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

Va cuprinde aniversări ale unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara şi se va 

desfăşura pe tot parcursul festivalului. 

 

Secţiunea ATELIERE 

10 – 17 octombrie, orele: 10.00 – 13.00: 



Teatrul Țăndărică 

Un atelier de mișcare coordonat de Francisco Alfonsin (asistenți: Lili Gavrilescu, 

Gabriel Răuță), pentru actorii Teatrelor Nottara și Țăndărică, cu posibilitatea realizării 

unui spectacol pentru cea de-a IV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru – 

Fest(in) pe Bulevard, 2016 

 



8. Bucureşti Vip 
din data de14 octombrie 2015, ora 15.55 

http://www.bucurestivip.com/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-

bulevard-editia-a-iii-a-8-17-octombrie-2015-bucuresti/ 

 

Festivalul Internaţional de Teatru ”Fest(in) pe Bulevard”, ediţia a III-a, 8–

17 octombrie 2015, Bucureşti 

 

 

Festivalul Internaţional de Teatru ”Fest(in) pe Bulevard” are 3 secţiuni 

principale, și alte câteva secțiuni conexe. 

http://www.bucurestivip.com/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-editia-a-iii-a-8-17-octombrie-2015-bucuresti/
http://www.bucurestivip.com/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-editia-a-iii-a-8-17-octombrie-2015-bucuresti/


Mai multe companii din străinătate sunt invitate să prezinte câte un spectacol, 

pe un text adecvat temelor propuse. 

Săptămâna de festival va mai cuprinde dezbateri pe teme specifice, spectacole-

lectură, lansări de carte de teatru, evenimente stradale, expoziţii cu fotografii. 

Festivalul se desfăşoară în sălile Teatrului Nottara, de pe Bulevardul Magheru. 

Programul spectacolelor în următoarele zile: 

Miercuri, 14 octombrie 

 Ora 18.00, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: Lansare de carte 

 Ora 18.15: ”Chip de foc” de  Marius von Mayenburg, traducerea: Victor 

Scoradeţ, regia: Vlad Cristache, scenografia:Vladimir Turturică, compoziţie şi 

pregătire muzicală:Lucian Maxim, Durata reprezentației: 2 h (fără pauză), 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 

 Ora 21.00, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: ”Sex, drugs, gods and 

rock’n roll” după texte de Eric Bogosian și Jose Saramago, regia: Tapasztó 

Ernő, asistent de regie: Fekete Réka, muzica: Borsos Pál, Éder Enikő, Durata 

reprezentației: 55 min (fără pauză), Producție a Companiei Aradi 

Kamaraszinhaz, Arad, Spectacol titrat în limba română 

Joi, 15 octombrie 

 Orele: 11.00 – 13.00, Teatrul Nottara, CaféNott: Colocvii pe teme de 

actualitate, Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 Ora 18.00, Teatrul Odeon, Sala Majestic (cu publicul pe scenă): ”Cel care 

închide noaptea” scenariu inspirat de filmul Portarul de noapte de Liliana 

Cavani, regia: Nona Ciobanu, scenografia: Nona Ciobanu, Peter Košir, Durata 

reprezentației: 1h 10 min (fără pauză), Producție a Teatrului Maghiar de 

Stat, Cluj, Spectacol titrat în limba română 

 Ora 21.00, Teatrul Țăndărică, Sala Mare: ”Tatăl” de August Strindberg, regia: 

Lupcho Gorgievsky, scenografia: Maria Dimanova, muzica: Marjan Nechak, 

Durata reprezentației: 1h 30 min (fără pauză), Producție a Teatrului Dramatic și 

de Păpuși, Vrața (Bulgaria), Spectacol titrat în limba română 

Vineri, 16 octombrie 

 Ora 20.00, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: ”Vestul singuratic” de 

Martin McDonagh, traducerea: Bogdan Budeş, regia: Cristi Juncu, scenografia: 

Carmencita Brojboiu, Durata reprezentației: 3 h (cu pauză), Producție a 

Teatrului Nottara, București 



 Ora 18.00, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: ”Trei gemeni venețieni” de 

Antonio Mattiuzzi Collalto, traducerea: David Esrig, adaptarea, ilustraţia 

muzicală  şi regia: Nona Ciobanu, costume: Doina Levintza, decorul şi light 

design: Iulian Bălţătescu, Durata reprezentației: 1h 45 min (fără pauză), 

Producție a Teatrului Mic, București 

Sâmbătă, 17 octombrie 

 Ora 18.00, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: ”Șefele” de Werner 

Schwab, traducerea: Dan Stoica, regia: Sorin Militaru, scenografia: Alina 

Herescu, muzica: Ada Milea, Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză), 

Producție a Teatrului Odeon, București 

 Ora 20.00, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: Festivitatea de premiere 

 Ora 20.30, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: „Viaţa e suferinţă”. Comedie 

de bulevard de Oliver Bukowski, regia: Vlad Massaci, scenografia: Andu 

Dumitrescu, Durata reprezentației: cca 2 h (fără pauză), Producție a Teatrului 

Nottara, București 

Biletele  pot fi achiziţionate de la Agenţia de Bilete a Teatrului Nottara (bd. Magheru, 

nr.20), deschisă zilnic între 10.00 şi 20.00, rezervări telefonice la numărul: 021 317 

41 01, dar şi de pe site-ul Eventim. 

Imagine https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bucharest_-_Teatrul_Nottara_03.jpg 

 

 

De Nicolae Sfetcu 

http://www.eventim.ro/ro/artist/teatrul-nottara-1056/profile.html
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bucharest_-_Teatrul_Nottara_03.jpg
http://www.bucurestivip.com/author/admin/


9. Press Online 

din data de 21 octombrie 2015, ora 2.27 

http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/vestul-singuratic-si-the-

history-boys-povesti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-

acest-an-la-fest-in-pe-bulevard-3545521.html 

 

 
 

 

Vestul singuratic şi The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu – cele mai bune 

spectacole din acest an la Fest(in) pe Bulevard 

 

By Sapteseri Sâmbătă, 17 octombrie, s-a încheiat cea de-a III-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Premiera spectacolului 

„Viaţa e suferinţă.” Comedie de bulevard de Oliver Bukowski (regia: Vlad Massaci) a 

încheiat şirul celor 21 de spectacole care au făcut parte din ediţia din acest an. După 

reprezentaţie, a avut loc anunţarea câştigătorilor desemnaţi de cele două jurii (juriul 

publicului şi juriu de specialitate) şi decernarea premiilor. 

http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/vestul-singuratic-si-the-history-boys-povesti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-acest-an-la-fest-in-pe-bulevard-3545521.html
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/vestul-singuratic-si-the-history-boys-povesti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-acest-an-la-fest-in-pe-bulevard-3545521.html
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/vestul-singuratic-si-the-history-boys-povesti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-acest-an-la-fest-in-pe-bulevard-3545521.html
http://www.presaonline.com/stiri/-.html
http://www.presaonline.com/stiri/-.html
http://sapteseri.ro/articole/articol/-vestul-singuratic-si-the-history-boys-povesti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-acest-an-la-festin-pe-bulevard


La secţiunea „Bulevardul comediei”, juriul publicului a desemnat producţia 

Teatrului Excelsior din Bucureşti, The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de 

Alan Bennett, regia: Vlad Cristache, drept cel mai bun spectacol. Premiul, în valoare 

de 1000 de euro, a fost oferit de Rotary Club Atheneum. 

La secţiunea competitivă „Criza limbajului… limbajul crizei”, juriul de 

specialitate, format din Monica Andronescu (critic de teatru), Roxana Croitoru (critic 

de teatru), Doru Mareş (critic de teatru), Mircea Morariu (critic de teatru) şi Pompilius 

Onofrei (jurnalist şi realizator de emisiuni radio) a decis: 

Cel mai bun spectacol: Vestul singuratic de Martin McDonagh, regia: Cristi 

Juncu, producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti. Distribuţia este formată din Florin 

Piersic jr, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Corina Dragomir/Ioana Calotă. Premiul 

a fost oferit de Staropramen şi este în valoare de 2000 de euro. 

Cea mai bună actriţă: Enikő Györgyjakab, pentru rolul Hanna din spectacolul Cel care 

închide noaptea de Nona Ciobanu, producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj. 

Premiul constă într-un espressor marca Gaggia Milano. 

Cel mai bun actor a fost desemnat Harsányi Attila pentru spectacolul Sex, 

Drugs, Gods and Rock’n’Roll după E. Bogosian și J. Saramago, producţie a 

Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad. Actorul a fost răsplătit cu un ceas marca 

Madison New York, oferit Helvetia Luxury Watches. 

Regizorul Alexandru Mâzgăreanu a primit premiul special pentru regie, oferit 

de Revista VIP pentru spectacolul Fazanul de Georges Feydeau, prducţie a Teatrului 

Nottara din Bucureşti. 

Pe lângă secţiunile Bulevardul Comediei şi Limbajul crizei… criza limbajului, 

în acest an din festival au avut parte şi secţiunile In memoriam şi Premiere în Fest(in), 

precum şi spectacole-lectură, colocvii, lansări de carte şi multe altele. Nu în ultimul 

rând, trebuie menţionată secţiunea MultiArt (spectacole cu actori deţinuţi), care va 

avea loc în perioada 18-19 noiembrie, întrucât din acest an Festivalul Penitenciarelor 

a fost inclus în programul Fest(in) pe Bulevard. 

 

Articolul integral pe: TMPress.ro  

http://www.tmpress.ro/2015/10/21/vestul-singuratic-i-the-history-boys-poveti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-acest-an-la-festin-pe-bulevard/
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poveti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-acest-an-la-festin-

pe-bulevard/ 

 

 

 

Vestul singuratic şi The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu – cele mai bune 

spectacole din acest an la Fest(in) pe Bulevard 

 

By Sapteseri Sâmbătă, 17 octombrie, s-a încheiat cea de-a III-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Premiera spectacolului 

„Viaţa e suferinţă.” Comedie de bulevard de Oliver Bukowski (regia: Vlad Massaci) a 

încheiat şirul celor 21 de spectacole care au făcut parte din ediţia din acest an. După 

reprezentaţie, a avut loc anunţarea câştigătorilor desemnaţi de cele două jurii (juriul 

publicului şi juriu de specialitate) şi decernarea premiilor. 

La secţiunea „Bulevardul comediei”, juriul publicului a desemnat producţia 

Teatrului Excelsior din Bucureşti, The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de 
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Alan Bennett, regia: Vlad Cristache, drept cel mai bun spectacol. Premiul, în valoare 

de 1000 de euro, a fost oferit de Rotary Club Atheneum. 

La secţiunea competitivă „Criza limbajului… limbajul crizei”, juriul de 

specialitate, format din Monica Andronescu (critic de teatru), Roxana Croitoru (critic 

de teatru), Doru Mareş (critic de teatru), Mircea Morariu (critic de teatru) şi Pompilius 

Onofrei (jurnalist şi realizator de emisiuni radio) a decis: 

Cel mai bun spectacol: Vestul singuratic de Martin McDonagh, regia: Cristi 

Juncu, producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti. Distribuţia este formată din Florin 

Piersic jr, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Corina Dragomir/Ioana Calotă. Premiul 

a fost oferit de Staropramen şi este în valoare de 2000 de euro. 

Cea mai bună actriţă: Enikő Györgyjakab, pentru rolul Hanna din spectacolul Cel care 

închide noaptea de Nona Ciobanu, producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj. 

Premiul constă într-un espressor marca Gaggia Milano. 

Cel mai bun actor a fost desemnat Harsányi Attila pentru spectacolul Sex, 

Drugs, Gods and Rock’n’Roll după E. Bogosian și J. Saramago, producţie a 

Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad. Actorul a fost răsplătit cu un ceas marca 

Madison New York, oferit Helvetia Luxury Watches. 

Regizorul Alexandru Mâzgăreanu a primit premiul special pentru regie, oferit 

de Revista VIP pentru spectacolul Fazanul de Georges Feydeau, prducţie a Teatrului 

Nottara din Bucureşti. 

Pe lângă secţiunile Bulevardul Comediei şi Limbajul crizei… criza limbajului, 

în acest an din festival au avut parte şi secţiunile In memoriam şi Premiere în Fest(in), 

precum şi spectacole-lectură, colocvii, lansări de carte şi multe altele. Nu în ultimul 

rând, trebuie menţionată secţiunea MultiArt (spectacole cu actori deţinuţi), care va 

avea loc în perioada 18-19 noiembrie, întrucât din acest an Festivalul Penitenciarelor 

a fost inclus în programul Fest(in) pe Bulevard. 

 

Articolul integral pe: TMPress.ro  

http://www.tmpress.ro/2015/10/21/vestul-singuratic-i-the-history-boys-poveti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-acest-an-la-festin-pe-bulevard/


11. Radio România Cultural 
din data de 2 octombrie 2015, ora 2.27 

http://rrc.3netmedia.ro/festin_pe_bulevard_2015-38111 

 

 
 

 

Fest(in) pe Bulevard 2015 

 

http://rrc.3netmedia.ro/festin_pe_bulevard_2015-38111
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Cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional Fest(in) pe Bulevard 2015, se 

va desfăşura în perioada 8-17 octombrie şi 18-19 noiembrie (Secţiunea MultiArt, 

teatru în penitenciare). 

 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

ediţia a III-a 

8–17 octombrie 2015, Bucureşti 

  

  

IN MEMORIAM 

Concept proiect și organizator: Doina Papp, critic de teatru 

  

Joi, 8 octombrie, ora 18.00 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

In memoriam: Michaela Tonitza Iordache, Cristina Pepino 

Ora 19.15: 

Adunarea păsărilor, după o idee de Michaela Tonitza Iordache 

regia și scenografia: Cristian Pepino 

costumele: Cristina Pepino 

Durata reprezentației: 1 oră (fără pauză) 

Spectacol de animație pentru adulți 

În afara concursului 

Producţie a Teatrului Țăndărică, Bucureşti 

  

Vineri, 9 octombrie, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

In memoriam: Dan Micu 

  

Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

  

Joi, 8 octombrie, ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Femei de post de Hanna Azoulay Hasfari 

traducerea: Ada Ichim 

regia: Andreea Vulpe 

scenografia: Dan Titza 

Durata reprezentației: 2 h (fără pauză) 

În afara concursului 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

  

Vineri, 9 octombrie, ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Aprilie, dimineața de Mihai Ispirescu 



regia și ilustrația muzicală: Diana Lupescu 

scenografia: Victor Diaconu, Petre-Cătălin Manea 

Durata reprezentației: 1h 40 min (fără pauză) 

Spectacol dedicat lui Dan Micu prezentat în afara concursului. 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

  

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 12.00 și ora 18.00 

Teatrul Nottara 

(Spectacolul începe în Sala George Constantin și continuă într-un autobuz londonez 

cu etaj, pe un traseu cu final surpriză.) 

Călătoria 

regia şi scenariul: Gavriil Pinte, după povestirile lui Constantin Abăluță 

scenografia: Roxana Ionescu 

Durata reprezentației: cca 2 h 

În afara concursului 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

  

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.30 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

La Dallas de Oliver Bukowski 

regia: Vlad Massaci 

scenografia: Andu Dumitrescu 

Durata reprezentației: cca 2 h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Secțiunea EVENIMENTE STRADALE 

  

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 16.00 

În faţa Teatrului Nottara și în foaier 

Festi... BAL cu loterie 

regia: Mihai Lungeanu 

decor: Victor Diaconu  

costume: Luana Drăgoescu 

  

Secţiunea COMPETITIVĂ 

CRIZA LIMBAJULUI... LIMBAJUL CRIZEI 

  

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 17.45 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru 

(momente din cea de-a II-a ediție a festivalului) 

Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu 

  



Sala Horia Lovinescu 

ora 18.00 

Deschiderea Secțiunii competitive. 

Prezentarea juriului de specialitate 

Constituirea Juriului de Public pentru Secţiunea Bulevardul Comediei 

  

ora 18.30 

Portugalia  de Zoltán Egressy 

traducerea: Réka Csűrös 

direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză 

scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

  

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

Cheia de András Forgách 

traducerea: Anamaria Pop 

direcția de scenă: Victor Ioan Frunză 

scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2 h (fără pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producție a Teatrului Regina Maria, Oradea 

  

ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

În trafic de Alina Nelega 

regia: Alina Nelega 

scenografia: Tiberiu Toitan și Oana Micu 

coregrafia: Claudiu Știan 

light design: Csaba Körössy 

Durata reprezentației: 1 h 25 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Naţional, Târgu Mureş 

(Trupa Liviu Rebreanu) 

  

Luni, 12 octombrie, ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Kabaret Astragal de Albertine Sarrazin, Vladimír Fekar 

regia: Anna Petrželková 

scenografia:Hanna Knotková 



muzica: Tomáš David, Tomáš Červínek 

Durata reprezentației: 1h 35 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Municipal (Městské divadlo),  Zlín (Cehia) 

Spectacol titrat în limba română 

  

Marţi, 13 octombrie, ora 21.00 

Teatrul Odeon, Sala Majestic 

Un cuplu de români amărâţi vorbitori de polonă de Dorota Masłowska 

regia: Agnieszka Glińska 

scenografia: Magdalena Maciejewska 

muzica: Jan Duszyński 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producție a St.I. Witkiewicz Studio Theatre, Varșovia (Polonia) 

În parteneriat cu Institutul Polonez din Bucureşti 

Spectacol titrat în limba română 

  

Miercuri, 14 octombrie, Ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

Ora 18.15 

Chip de foc de  Marius von Mayenburg 

traducerea: Victor Scoradeţ 

regia: Vlad Cristache 

scenografia:Vladimir Turturică 

compoziţie şi pregătire muzicală:Lucian Maxim 

Durata reprezentației: 2 h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 

  

ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Sex, drugs, gods and rock’n roll, după texte de Eric Bogosian și Jose Saramago 

regia: Tapasztó Ernő 

asistent de regie: Fekete Réka 

muzica: Borsos Pál, Éder Enikő 

Durata reprezentației: 55 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad 

Spectacol titrat în limba română 

  

Joi, 15 octombrie, ora 18.00 

Teatrul Odeon, Sala Majestic (cu publicul pe scenă) 

Cel care închide noaptea 

scenariu inspirat de filmul Portarul de noapte de Liliana Cavani 

regia: Nona Ciobanu 



scenografia: Nona Ciobanu, Peter Košir 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj 

Spectacol titrat în limba română 

  

Ora 21.00 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Tatăl de August Strindberg 

regia: Lupcho Gorgievsky 

scenografia: Maria Dimanova 

muzica: Marjan Nechak 

Durata reprezentației: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria) 

Spectacol titrat în limba română 

  

Vineri, 16 octombrie, ora 20.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Vestul singuratic de Martin McDonagh 

traducerea: Bogdan Budeş 

regia: Cristi Juncu 

scenografia: Carmencita Brojboiu 

Durata reprezentației: 3 h (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Șefele de Werner Schwab 

traducerea: Dan Stoica 

regia: Sorin Militaru 

scenografia: Alina Herescu 

muzica: Ada Milea 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Odeon, București 

  

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

  

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 21.00 

Teatrul Odeon, Sala Majestic 

Dezorient express, un spectacol de Andreea Gavriliu 

scenografia: Irina Moscu 

muzica: Mihai Dobre și Alex Pop 

(spectacol de teatru-dans) 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 



Producție a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

  

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu 

de Alan Bennett 

regia, traducerea şi scenografia: Vlad Cristache 

asistent regie: Septimiu Stoica 

Durata reprezentației: 2h 40 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Excelsior 

  

Luni, 12 octombrie, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

ora 18.15 

Fazanul de Georges Feydeau 

traducerea: Doru Mareş 

regia: Alexandru Mâzgăreanu 

decorul: Ştefan Caragiu 

costumele: Alexandra Mâzgăreanu 

muzica: Alexandru Suciu 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Marți, 13 octombrie, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Tarelkin, după Aleksandr Suhovo-Kobîlin 

regia: Gelu Colceag 

costume: Iza Tartan 

coregrafia: Vlad Logigan 

muzica originală: Răzvan Diaconu 

măşti şi efecte speciale: Adrian Damian 

Durata reprezentației: 1h 55 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Metropolis, București 

  

Vineri, 16 octombrie, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Trei gemeni venețieni  de Antonio Mattiuzzi Collalto 

traducerea: David Esrig 

adaptarea, ilustraţia muzicală  şi regia: Nona Ciobanu 

costume: Doina Levintza 

decorul şi light design: Iulian Bălţătescu 

Durata reprezentației: 1h 45 min (fără pauză) 



Producție a Teatrului Mic, București 

  

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Festivitatea de premiere, urmată de spectacolul La Dallas 

Detalii la Secțiunea Premiere în Fest(in) 

  

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

  

12, 14 octombrie, orele 18.00 – 18.15 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Prezintă: Florica Ichim, critic de teatru, redactor-şef al revisteiTeatrul azi 

  

Secţiunea COLOCVII 

concept și coordonatori proiect: Sanda Vișan, realizator TV, critic de teatru, Marinela 

Țepuș, critic de teatru 

  

9, 12, 15 octombrie, orele: 11.00 – 13.00 

Teatrul Nottara, CaféNott 

Cuprinde colocvii pe teme de actualitate 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

  

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

concept proiect: Crenguța Manea, critic de teatru 

coordonatori proiect: Mihai Lungeanu, regizor 

Alexandru Mâzgăreanu, regizor 

  

11, 13, 14 octombrie, orele 11.00 – 13.00 

Librăria Cărtureşti Verona 

Focus pe dramaturgia poloneză contemporană 

Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabă 

de Pawel Demirski 

Cel mai mic bal din lume de Malina Przesluga 

Amazonia de Michał Walczak 

În parteneriat cu Institutul Polonez din Bucureşti 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

  

Secţiunea Întâlnirile AICT – secția română 

Găzduită în festival 

16, 17 octombrie, orele 11.00 – 13.00 

Hotel Ambasador - Sala de conferinţe 

Secțiune organizată de Biroul AICT – secția română în parteneriat cu Teatrul Nottara 

  



Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

Va cuprinde aniversări ale unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara şi se va 

desfăşura pe tot parcursul festivalului. 

  

Secţiunea ATELIERE 

10 – 17 octombrie, orele: 10.00 – 13.00 

Teatrul Țăndărică 

Un atelier de mișcare coordonat de Francisco Alfonsin (asistenți: Lili Gavrilescu, 

Gabriel Răuță), pentru actorii TeatrelorNottara și Țăndărică, cu posibilitatea realizării 

unui spectacol pentru cea de-a IV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru –

 Fes(in) pe Bulevard, 2016 

  

Vă rugăm să aveți în vedere că programul festivalului poate suferi modificări. 

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm. 

  

Teatre partenere: Odeon, Țăndărică, Metropolis, Mic, Excelsior 

 

 



12. Actualităţi 
din data de 21 octombrie 2015, ora 3.35 

http://www.actualitati.net/local-timis/vestul-singuratic-history-boys-pove-

parfum-liceu-bune-spectacole-acest-2657046 

 

 
 

Vestul singuratic şi The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu – cele mai bune 

spectacole din acest an la Fest(in) pe Bulevard 

 

 

By Sapteseri Sâmbătă, 17 octombrie, s-a încheiat cea de-a III-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Premiera spectacolului 

„Viaţa e suferinţă.” Comedie de bulevard de Oliver Bukowski (regia: Vlad Massaci) a 

încheiat şirul celor 21 de spectacole care au făcut parte din ediţia din acest an. După 

reprezentaţie, a avut loc anunţarea câştigătorilor desemnaţi de cele două jurii (juriul 

publicului şi juriu de specialitate) şi decernarea premiilor. 

La secţiunea „Bulevardul comediei”, juriul publicului a desemnat producţia 

Teatrului Excelsior din Bucureşti, The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de 

Alan Bennett, regia: Vlad Cristache, drept cel mai bun spectacol. Premiul, în valoare 

de 1000 de euro, a fost oferit de Rotary Club Atheneum. 

http://www.actualitati.net/local-timis/vestul-singuratic-history-boys-pove-parfum-liceu-bune-spectacole-acest-2657046
http://www.actualitati.net/local-timis/vestul-singuratic-history-boys-pove-parfum-liceu-bune-spectacole-acest-2657046
http://sapteseri.ro/articole/articol/-vestul-singuratic-si-the-history-boys-povesti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-acest-an-la-festin-pe-bulevard


La secţiunea competitivă „Criza limbajului… limbajul crizei”, juriul de 

specialitate, format din Monica Andronescu (critic de teatru), Roxana Croitoru (critic 

de teatru), Doru Mareş (critic de teatru), Mircea Morariu (critic de teatru) şi Pompilius 

Onofrei (jurnalist şi realizator de emisiuni radio) a decis: 

Cel mai bun spectacol: Vestul singuratic de Martin McDonagh, regia: Cristi 

Juncu, producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti. Distribuţia este formată din Florin 

Piersic jr, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Corina Dragomir/Ioana Calotă. Premiul 

a fost oferit de Staropramen şi este în valoare de 2000 de euro. 

Cea mai bună actriţă: Enikő Györgyjakab, pentru rolul Hanna din spectacolul Cel care 

închide noaptea de Nona Ciobanu, producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj. 

Premiul constă într-un espressor marca Gaggia Milano. 

Cel mai bun actor a fost desemnat Harsányi Attila pentru spectacolul Sex, 

Drugs, Gods and Rock’n’Roll după E. Bogosian și J. Saramago, producţie a 

Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad. Actorul a fost răsplătit cu un ceas marca 

Madison New York, oferit Helvetia Luxury Watches. 

Regizorul Alexandru Mâzgăreanu a primit premiul special pentru regie, oferit 

de Revista VIP pentru spectacolul Fazanul de Georges Feydeau, prducţie a Teatrului 

Nottara din Bucureşti. 

Pe lângă secţiunile Bulevardul Comediei şi Limbajul crizei… criza limbajului, 

în acest an din festival au avut parte şi secţiunile In memoriam şi Premiere în Fest(in), 

precum şi spectacole-lectură, colocvii, lansări de carte şi multe altele. Nu în ultimul 

rând, trebuie menţionată secţiunea MultiArt (spectacole cu actori deţinuţi), care va 

avea loc în perioada 18-19 noiembrie, întrucât din acest an Festivalul Penitenciarelor 

a fost inclus în programul Fest(in) pe Bulevard. 

 

Articolul integral pe: TMPress.ro  

http://www.tmpress.ro/2015/10/21/vestul-singuratic-i-the-history-boys-poveti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-acest-an-la-festin-pe-bulevard/


13. Port .ro 
din data de 21 octombrie 2015, ora 3.35 

http://www.port.ro/festin_pe_bulevard/pls/w/festival.festival_page?i_festiv

al_id=7969 

 

 

FESTin pe Bulevard 

 

 

 
  

A III-a ediţie a Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard va avea 

loc anul acesta în perioada 8 ? 17 octombrie. Festivalul, organizat de Teatrul Nottara 

şi finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi Ministerul Culturii, având şi sprijinul UNITER, va aduce publicului o 

nouă serie de producţii ale unor trupe din ţară şi din străinătate, precum şi spectacole 

marca Nottara. 

Anul acesta, Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard va avea 3 

secţiuni principale, alături de alte evenimente colaterale. La Sala Horia Lovinescu va 

avea loc secţiunea de comedie de bulevard, atât de apreciată de publicul amator de 

http://www.port.ro/festin_pe_bulevard/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=7969
http://www.port.ro/festin_pe_bulevard/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=7969
http://www.port.ro/pls/me/media.print_media_popup?i_area_id=19&i_object_id=7969&i_topic_id=&i_is_picture=1&i_is_video=1&i_org_id=&i_media_id=1140437


teatru. Pentru secţiunea competitivă, ce se va desfăşura la Sala George Constantin, 

organizatorii au ales tema Criza limbajului - Limbajul crizei, prin care se speră în 

atragerea a segmente noi de spectatori, în special pe cei tineri. Noutatea din acest an 

constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în programul Fest(in) pe Bulevard, 

prin crearea secţiunii MultiArt (spectacole cu actori-deţinuţi). 

 

 

 

 

Sursă: (Naţional) FESTin pe Bulevard 



14. RoPortal  
din data de 20 octombrie 2015, ora 3.35 

https://www.roportal.ro/articole/despre/care_sunt_cele_mai_bune_spectaco

le_de_teatru_la_nottara/ 

 

 

 

Care sunt cele mai bune spectacole de teatru la Nottara 

 

 

Descriere 

Sâmbătă, 17 octombrie, s-a încheiat cea de-a III-a ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard.  

https://www.roportal.ro/articole/despre/care_sunt_cele_mai_bune_spectacole_de_teatru_la_nottara/
https://www.roportal.ro/articole/despre/care_sunt_cele_mai_bune_spectacole_de_teatru_la_nottara/


Premiera spectacolului „Viaţa e suferinţă." Comedie de bulevard de Oliver 

Bukowski (regia: Vlad Massaci) a încheiat şirul celor 21 de spectacole care au făcut 

parte din ediţia din acest an. 

După reprezentaţie, a avut loc anunţarea câştigătorilor desemnaţi de cele două 

jurii (juriul publicului şi juriu de specialitate) şi decerna...  

 

 

 

 

Sursă: www.dcnews.ro 

http://www.dcnews.ro/care-sunt-cele-mai-bune-spectacole-de-teatru-la-nottara_487104.html


15. DcNews 
din data de 20 octombrie 2015, ora 11.48 

http://www.dcnews.ro/care-sunt-cele-mai-bune-spectacole-de-teatru-la-

nottara_487104.html 

 

 

 

Care sunt cele mai bune spectacole de teatru la Nottara 

 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, s-a încheiat cea de-a III-a ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard.  

http://www.dcnews.ro/care-sunt-cele-mai-bune-spectacole-de-teatru-la-nottara_487104.html
http://www.dcnews.ro/care-sunt-cele-mai-bune-spectacole-de-teatru-la-nottara_487104.html


Premiera spectacolului „Viaţa e suferinţă." Comedie de bulevard de Oliver 

Bukowski (regia: Vlad Massaci) a încheiat şirul celor 21 de spectacole care au făcut 

parte din ediţia din acest an. 

După reprezentaţie, a avut loc anunţarea câştigătorilor desemnaţi de cele două 

jurii (juriul publicului şi juriu de specialitate) şi decernarea premiilor. 

La secţiunea „Bulevardul comediei", juriul publicului a desemnat producţia 

Teatrului Excelsior din Bucureşti, The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de 

Alan Bennett, regia: Vlad Cristache, drept cel mai bun spectacol. Premiul, în valoare 

de 1000 de euro, a fost oferit de Rotary Club Atheneum. 

La secţiunea competitivă „Criza limbajului... limbajul crizei", juriul de specialitate, 

format din Monica Andronescu (critic de teatru), Roxana Croitoru (critic de teatru), 

Doru Mareş (critic de teatru), Mircea Morariu (critic de teatru) şi Pompilius Onofrei 

(jurnalist şi realizator de emisiuni radio) a decis: 

- Cel mai bun spectacol: Vestul singuratic de Martin McDonagh, regia: Cristi 

Juncu, producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti. Distribuţia este formată din Florin 

Piersic jr, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Corina Dragomir/ Ioana Calotă. Premiul 

a fost oferit de Staropramen şi este în valoare de 2000 de euro. 

- Cea mai bună actriţă: Enikő Györgyjakab, pentru rolul Hanna din spectacolul Cel 

care închide noaptea de Nona Ciobanu, producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj. 

Premiul constă într-un espressor marca Gaggia Milano. 

- Cel mai bun actor a fost desemnat Harsányi Attila pentru spectacolul Sex, Drugs, 

Gods and Rock'n'Roll după E. Bogosian și J. Saramago, producţie a Companiei Aradi 

Kamaraszinhaz, Arad. Actorul a fost răsplătit cu un ceas marca Madison New York, 

oferit Helvetia Luxury Watches. 

- Regizorul Alexandru Mâzgăreanu a primit premiul special pentru regie, oferit de 

Revista VIP pentru spectacolul Fazanul de Georges Feydeau, prducţie a Teatrului 

Nottara din Bucureşti. 

Pe lângă secţiunile Bulevardul Comediei şi Limbajul crizei... criza limbajului, în acest 

an din festival au avut parte şi secţiunile In memoriam şi Premiere în Fest(in), precum 

şi spectacole-lectură, colocvii, lansări de carte şi multe altele. Nu în ultimul rând, 

trebuie menţionată secţiunea MultiArt (spectacole cu actori deţinuţi), care va avea loc 

în perioada 18-19 noiembrie, întrucât din acest an Festivalul Penitenciarelor a fost 

inclus în programul Fest(in) pe Bulevard.  

 

de Anca Murgoci 

http://www.dcnews.ro/autori/anca-murgoci.html


16. Radio România Cultural 
din data de 20 octombrie 2015, 

http://www.radioromaniacultural.ro/pages/printeaza/34624 

 

 
 

 
 

Evenimentul va avea două părţi şi se va desfăşura în perioada 8-17 octombrie 

şi în perioada 18-19 noiembrie (Secţiunea Multi Art EXIT). 

Teatrul Nottara din Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Culturii şi al 

UNITER, organizează, în 2015, cea de-a III-a ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru - Fest(in) pe Bulevard. 

Evenimentul va avea două părţi şi se va desfăşura în perioada 8-17 octombrie 

şi în perioada 18-19 noiembrie (Secţiunea Multi Art EXIT). 

http://www.radioromaniacultural.ro/pages/printeaza/34624


Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi, ajuns la cea de-a VII-a ediţie, este un 

eveniment unic în Europa şi se constituie într-o amplă mişcare de reconsiderare a 

relaţiei penitenciarului cu societatea în procesul de reintegrare socială a foştilor 

deţinuţi. În acest an, el devine secţiunea Multi Art EXIT a Fest(in)-ului pe Bulevard. 

Cele două secţiuni principale ale proiectului sunt: Bulevardul Comediei şi 

Secţiunea competitivă, care, în acest an, are ca temă Criza limbajului – Limbajul 

crizei. 

Începând cu 2015, festivalul va mai cuprinde o secţiune, In memoriam, dedicată 

individualităţilor teatrale dispărute, care au avut o contribuţie importantă la evoluţia 

teatrului românesc. Personalităţile comemorate de noi, în această ediţie, sunt: Mihaela 

Tonitza-Iordache, Cristina Pepino, Dan Micu. 

Săptămâna festivalului se întregeşte cu o serie de evenimente conexe: colocvii, 

spectacole-lectură dedicate, de această dată, dramaturgiei poloneze contemporane, 

evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), vernisajul unei expoziţii de 

fotografie. 

PROGRAM 

IN MEMORIAM - Concept proiect și organizator: Doina Papp, critic de teatru 

joi, 8 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

In memoriam: Mihaela Tonitza-Iordache, Cristina Pepino 

Ora 19.15: 

Adunarea păsărilor, după o idee de Mihaela Tonitza Iordache, regia și scenografia: 

Cristian Pepino, costumele: Cristina Pepino 

Durata reprezentației: 1h (fără pauză) 

Spectacol pentru adulți. În afara concursului 

Producţie aTeatrului Țăndărică, Bucureşti 

 

Vineri, 9 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 



In memoriam: Dan Micu 

Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

joi, 8 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 

Yom Kippur (titlu provizoriu) de Hanna Azoulay Hasfari, traducerea: Ada Ichim, 

regia: Andreea Vulpe, scenografia: Dan Tița 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 

Vineri, 9 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 

Aprilie, dimineațade Mihai Ispirescu, regia și ilustrația muzicală: Diana Lupescu, 

scenografia: Victor Diaconu, Petre-Cătălin Manea 

Durata reprezentației: 1h 40 min (fără pauză) 

Spectacol dedicat lui Dan Micu 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.30: 

Teatrul Nottara, SalaHoria Lovinescu 

La Dallas de Oliver Bukowski, regia: Vlad Massaci, scenografia: Andu Dumitrescu 

Durata reprezentației: cca 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 



Secțiunea EVENIMENTE STRADALE 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 12.00 și ora 18.00: 

Teatrul Nottara 

(Începe înSalaGeorge Constantin și continuă în autobuzul cu etaj, pe un traseu 

surpriză) 

Călătoria (titlu provizoriu) 

scenariul: Gavriil Pinte, după opera lui Constantin Abăluță, scenografia: Roxana 

Ionescu, Durata reprezentației: cca 2h 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 16.00: 

În faţa Teatrului Nottara şi în foaier 

FestiBal cu... loterie 

regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Victor Diaconu - cu noi (nottariștii) și cu toată 

lumea care va fi prin preajmă la acel timp al zilei. 

 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ 

CRIZA LIMBAJULUI... LIMBAJUL CRIZEI 

sâmbătă, 10 octombrie, ora 17.45: 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru (momente din cea de-a II-a ediție a 
festivalului) 

Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu 



Sala Horia Lovinescu 

ora 18.00: 

Deschiderea Secțiunii competitive 

Prezentarea juriului de specialitate 

Constituirea Juriului de Public pentru Secţiunea Bulevardul Comediei 

ora 18.30: 

Portugalia de Zoltán Egressy, traducerea: Réka Csűrös, direcţia de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

Cheiade András Forgách, traducerea:Anamaria Pop, direcția de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producție a Teatrului Regina Maria, Oradea 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 



În trafic de Alina Nelega, regia: Alina Nelega, scenografia: Tiberiu Toitan și Oana 

Micu, coregrafia: Claudiu Știan, light design: Csaba Körössy 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Naţional, Târgu-Mureş (Trupa Liviu Rebreanu) 

 

Luni, 12 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

KabaretAstragal de Albertine Sarrazin, Vladimír Fekar,regia: Anna Petrželková, 

scenografia:Hanna Knotková, muzica: Tomáš David, Tomáš Červínek 

Durata reprezentației: 1h 35 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Municipal (Mĕstské divadlo), Zlin (Cehia) 

Spectacol titrat în limba română 

 

Marţi, 13 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Doi amărâți de români de Dorota Masłowska, regia: Agnieszka Glińska, scenografia: 

Magdalena Maciejewska, muzica: Jan Duszyński 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producție a Stanislaw Ignacy Witkiewicz Studio Theatre, Varșovia (Polonia) 

În parteneriat cu Institutul Cultural Polonez 

Spectacol titrat în limba română 

 

Miercuri, 14 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 



Lansare de carte 

Ora 18.15 

Chip de foc de Marius von Mayenburg, traducerea: Victor Scoradeţ, regia:Vlad 

Cristache, scenografia:Vladimir Turturică, compoziţie şi pregătire muzicală: Lucian 

Maxim, video design: Corina Stavilă şi Mihai Bogos 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Sex, drugs, gods and rock’n roll, după texte de Eric Bogosian și Jose Saramago, 

asistent de regie: Fekete Réka, regia: Tapasztó Ernő, muzica: Borsos Pál, Éder Enikő 

Durata reprezentației: 55 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad 

Spectacol titrat în limba română 

 

Joi, 15 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare (cu publicul pe scenă) 

Cel care închide noaptea, scenariu inspirat de filmul Portarul de noapte de Liliana 

Cavani, regia: Nona Ciobanu, scenografia: Nona Ciobanu, Peter Košir 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj-Napoca 

Spectacol titrat în limba română 

Ora 21.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 



Tatăl deAugust Strindberg, regia: Lupcho Gorgievsky, scenografia: Maria Dimanova, 

muzica: Marjan Nechak 

Durata reprezentației: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria) 

Spectacol titrat în limba română 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Vestul singuraticde Martin McDonagh, traducerea: Bogdan Budeş, regia: Cristi 

Juncu, scenografia: Carmencita Brojboiu 

Durata reprezentației: 3h (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Șefelede Werner Schwab, traducerea: Dan Stoica,regia: Sorin Militaru, scenografia: 

Alina Herescu, muzica: Ada Milea 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Odeon, București 

 

SecţiuneaBULEVARDUL COMEDIEI 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Dezorient express, un spectacol de Andreea Gavriliu, scenografia: Irina Moscu, 

muzica: Mihai Dobre și Alex Pop (spectacol de teatru-dans) 



Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție aTeatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de Alan Bennett, regia, traducerea şi 

scenografia: Vlad Cristache, asistent regie: Septimiu Stoica 

Durata reprezentației: 2h 40 min (fără pauză) 

Producție aTeatrului Excelsior, Bucureşti 

 

Luni, 12 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

ora 18.15: 

Fazanul de Georges Feydeau, traducerea: Doru Mareş, regia: Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul: Ştefan Caragiu, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Suciu 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Marți, 13 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Visul unei nopți de vară de William Shakespeare, versiunea scenică: Victor Ioan 

Frunză, direcția de scenă: Victor Ioan Frunză, decorul şi costumele: Adriana Grand, 

efecte sonore: Alin Florea şi Sorin Miron 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 



Portret de regizor: Victor Ioan Frunză  

Producție a Teatrului Metropolis, București 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Trei gemeni venețieni de Antonio Mattiuzzi Collalto, traducerea:David Esrig, 

adaptarea, ilustraţia muzicală şi regia: Nona Ciobanu, costume: Doina Levintza, 

decorul şi light design:Iulian Bălţătescu 

Durata reprezentației: 1h 45 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Mic, București 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Festivitatea de premiere, urmată de spectacolul La Dallas 

Detalii la Secţiunea Premiere în Fest(in) 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

12, 14 octombrie, orele 18.00 – 18.15: 

Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Prezintă: Florica Ichim, critic de teatru, redactor-şef al revistei Teatrul azi 

Secţiunea COLOCVII 

(concept şi coordonatori proiect: Sanda Vişan, realizator TV, jurnalist, Marinela 

Ţepuş, critic de teatru) 

9, 12, 15 octombrie, orele: 11.00 – 13.00: 



Teatrul Nottara, CaféNott 

Cuprinde colocvii pe teme de actualitate 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

(concept proiect: Crenguţa Manea, critic de teatru; coordonatori proiect: Crenguţa 

Manea, critic de teatru, Mihai Lungeanu, regizor artistic) 

11, 13, 14 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Librăria Cărtureşti 

Focus pe dramaturgia poloneză contemporană 

Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabăde Pawel Demirski 

Cel mai mic bal din lumede Malina Przesluga 

Amazoniade Michał Walczak 

În parteneriat cu Institutul Cultural Polonez 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

Secţiunea Întâlnirile AICT – secția română 

Găzduită în festival 

16, 17 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Hotel Ambasador – Sala de conferinţe 

Secțiune organizată de Biroul AICT – secția română în parteneriat cu Teatrul Nottara 

 

Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

Va cuprinde aniversări ale unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara şi se va 

desfăşura pe tot parcursul festivalului. 



Secţiunea ATELIERE 

10 – 17 octombrie, orele: 10.00 – 13.00: 

Teatrul Țăndărică 

Un atelier de mișcare coordonat de Francisco Alfonsin (asistenți: Lili Gavrilescu, 

Gabriel Răuță), pentru actorii Teatrelor Nottara și Țăndărică, cu posibilitatea realizării 

unui spectacol pentru cea de-a IV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru – 

Fes(in) pe Bulevard, 2016 

Sub rezerva că, independent de voinţa noastră, pot interveni unele modificări, care, 

sperăm, nu vor afecta bucuria de a ne afla împreună! 

Teatre partenere: ODEON, Ţăndărică, Metropolis, Mic, Excelsior 

 

 

www.radioromaniacultural.ro 

http://www.radioromaniacultural.ro/


17. HotNews 
din data de 9 iulie 2015, ora12.35 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20287191-spectacolul-the-history-

boys-invitat-festivaluri-din-tara-din-bucuresti.htm 

 

 

 

Spectacolul The History Boys invitat la festivaluri din tara si din Bucuresti  

 

 

Spectacolul The History Boys 

Foto: Teatrul Excelsior 

Una dintre cele mai recente producții pentru adolescenți a Teatrului Excelsior, 

The History Boys. Povești cu parfum de liceu, pusă în scenă de Vlad Cristache, a 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20287191-spectacolul-the-history-boys-invitat-festivaluri-din-tara-din-bucuresti.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20287191-spectacolul-the-history-boys-invitat-festivaluri-din-tara-din-bucuresti.htm
http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2015-07-9-20287190-46-spectacolul-the-history-boys.jpg
http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2015-07-9-20287190-46-spectacolul-the-history-boys.jpg


intrat în selecțiile mai multor festivaluri. Astfel, publicul din țară și din București va 

avea ocazia să vadă sau să revadă “un show încântător”, “un spectacol necesar”.  

Spectacolul a obținut Diploma de Excelență în cadrul celei de-a XII-a ediții a 

Festivalului VEDETEATRU de la Buzău. 

In data de 8 august, The History Boys va fi prezentat în cadrul Festivalului 

Național de Teatru Tânăr  din Alexandria, ediţia a X-a, organizat de Ideo Ideis (1-9 

august). Iar pe 11 octombrie se va juca în cadrul  Internaţional de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard, ediția a III-a, organizat de Teatrul Nottara (8 și 17 octombrie), la București. 

În data de 19 octombrie, The History Boysva călători la Festivalul de Teatru Piatra 

Neamț. Ne bucurăm să anunțăm că spectacolul Teatrului Excelsior se regăsește și în 

selecția oficială a Festivalului Național de Teatru, ediția a 25-a (23 octombrie – 1 

noiembrie). 

The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de Alan Bennett, traducerea Vlad 

Cristache. 

Distribuţia: Mihai Dinvale, Radu Iacoban, Daniela Ioniţă-Marcu, Cristian 

Nicolaie, George Albert Costea, Alexandru Ion, Cezar Grumăzescu, Gabriel Costin, 

Conrad Mericoffer, Dan Clucinschi, Alexandru Voicu, Radu Mateucă 

Regia şi scenografia:  Vlad Cristache 

Spectacolul se adresează adolescenților peste 16 ani. 

Acţiunea se desfăşoară în anii ’80, la Cutlers’ Grammer School, într-un 

tradiţional colegiu de băieţi din Sheffield, Nordul Angliei. Obişnuitul stil de viaţă, 

nonconformist şi indolent, al elevilor din clasa de istorie, care se pregătesc pentru 

intrarea la facultate, este dinamitat de ambiţiile directorului. Acesta doreşte cu ardoare 

ca şcoala sa să urce în clasamentul celor mai importante instituţii de învăţământ. Iar 

ţintă devine reuşita tinerilor la renumitele Oxford şi Cambridge. 

 De aceea îl angajează pe Irwin, un tânăr profesor de istorie suplinitor. Tehnica 

sa modernă de predare intră în conflict atât cu Hector, profesorul excentric ce îşi 

savurează cunoştinţele în faţa clasei pentru propria lui plăcere, cât şi cu profesoara 

Lintott, cu un stil pedagocic mult prea tradițional. 

 Cinic şi tranşant, Irwin reuşeşte să îi provoace pe tineri să abordeze subiectele 

de istorie în mod inedit, astfel încât studiul să le facă, chiar spre surprinderea acestora, 



plăcere. Ca în final ţinta - Oxford şi Cambridge - să fie, pentru prima dată în istoria 

colegiului, atinsă.  

 

 

 

 

de D.S. 

http://www.hotnews.ro/articole_autor/D.S.


18. b365 
din data de 2 septembrie 2015, ora 12.31 

http://www.b365.ro/s-au-pus-in-vanzare-biletele-la-festivalul-international-

de-teatru-festin-pe-bulevard-cat-costa_236306.html 

 

 

 

S-au pus în vânzare biletele la Festivalul Internaţional de Teatru Festin pe 

Bulevard 

În perioada 8-17 octombrie 2015, Teatrul Nottara organizează cea de-a III-a 

ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Festin pe Bulevard. Festivalul, finanţat de 

Primăria Municipiului Bucureşti, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de 

Ministerul Culturii şi de Institutul Cultural Român, având şi sprijinul UNITER, va 

aduce publicului o nouă serie de producţii ale unor trupe din ţară şi din străinătate, 

precum și spectacole marca Nottara. - 

 

 

http://www.b365.ro/s-au-pus-in-vanzare-biletele-la-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-cat-costa_236306.html
http://www.b365.ro/s-au-pus-in-vanzare-biletele-la-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-cat-costa_236306.html


Astfel, spectatorii sunt invitaţi să ia parte la una dintre cele mai speciale 

experienţe culturale ale toamnei, un festival-eveniment care propune experienţe 

artistice inedite, intense, care să inspire, purtându-şi oaspeţii de-a lungul tuturor 

meridianelor emoţiilor. 

Cele două secţiuni principale – Bulevardul Comediei şi Criza limbajului – 

Limbajul crizei (secţiunea competitivă) – reunesc montări din patru ţări (Cehia, 

Polonia, Bulgaria, România) şi 15 teatre de prestigiu, care abordează toate 

dimensiunile comicului, explorând ingenios mecanismele teatrale şi care vor fi 

găzduite de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon şi Teatrul Ţăndărică. 

 Fie că sunt comedii de bulevard, spectacole de teatru-dans sau acute comentarii 

sociale, toate spectacolele invitate în Fest(in) au un impact puternic, generează reacţii 

şi propun un dialog deschis, despre teatrul de calitate şi valorile sale. Această 

„dezbatere" va continua şi în cadrul evenimentelor conexe: Colocvii, Spectacole 

lectură (dramaturgia poloneză contemporană), Lansări de carte, Întâlnirile AICT – 

Secţia Română, Atelier de mişcare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), 

secţiunile: Premiere, Vedeta de lângă tine şi In Memoriam (focus: Dan Micu, 

Michaela Tonitza-Iordache, Cristina Pepino). 

 Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea secţiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-deţinuţi), care se va desfăşura în perioada 18 - 19 noiembrie. 

 Biletele s-au pus deja în vânzare şi pot fi achiziţionate de la Agenţia de Bilete a 

Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisă zilnic între 10.00 şi 20.00, rezervări 

telefonice la numărul: 021 317 41 01, dar şi de pe site-ul Eventim. 

 Mai multe informaţii despre program, precum şi despre surprizele pe care 

echipa Fest(in) pe Bulevard vi le-a pregătit găsiţi pe www.festinpebulevard.ro. - See 

more at: http://www.b365.ro/s-au-pus-in-vanzare-biletele-la-festivalul-international-

de-teatru-festin-pe-bulevard-cat-costa_236306.html#sthash.4ytEa48J.dpuf 

 

 

 

BAZAR  

 



19. Agerpres 
din data de 3 septembrie 2015, ora 12.31 

http://www.agerpres.ro/ots/2015/09/03/s-au-pus-in-vanzare-biletele-la-

festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-15-24-56 
 

 
 

S-au pus în vânzare biletele la Festivalul Internațional de Teatru Festin pe 

Bulevard 

În perioada 8-17 octombrie 2015, Teatrul Nottara organizează cea de-a III-a 

ediție a Festivalului Internațional de Teatru Festin pe Bulevard.  

 

http://www.agerpres.ro/ots/2015/09/03/s-au-pus-in-vanzare-biletele-la-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-15-24-56
http://www.agerpres.ro/ots/2015/09/03/s-au-pus-in-vanzare-biletele-la-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-15-24-56


Festivalul, finanțat de Primăria Municipiului București, de Consiliul General al 

Municipiului București, de Ministerul Culturii și de Institutul Cultural Român, având 

și sprijinul UNITER, va aduce publicului o nouă serie de producții ale unor trupe din 

țară și din străinătate, precum și spectacole marca Nottara.  

Astfel, spectatorii sunt invitați să ia parte la una dintre cele mai speciale 

experiențe culturale ale toamnei, un festival-eveniment care propune experiențe 

artistice inedite, intense, care să inspire, purtându-și oaspeții de-a lungul tuturor 

meridianelor emoțiilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele două secțiuni principale — Bulevardul Comediei și Criza limbajului — 

Limbajul crizei (secțiunea competitivă) — reunesc montări din patru țări (Cehia, 

Polonia, Bulgaria, România) și 15 teatre de prestigiu, care abordează toate 

dimensiunile comicului, explorând ingenios mecanismele teatrale și care vor fi 

găzduite de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon și Teatrul Țăndărică.  

Fie că sunt comedii de bulevard, spectacole de teatru-dans sau acute comentarii 

sociale, toate spectacolele invitate în Fest(in) au un impact puternic, generează reacții 

și propun un dialog deschis, despre teatrul de calitate și valorile sale. Această 

'dezbatere' va continua și în cadrul evenimentelor conexe: Colocvii, Spectacole lectură 

(dramaturgia poloneză contemporană), Lansări de carte, Întâlnirile AICT — Secția 

Română, Atelier de mișcare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), secțiunile: 



Premiere, Vedeta de lângă tine și In Memoriam (focus: Dan Micu, Michaela Tonitza-

Iordache, Cristina Pepino).  

Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în programul 

Fest(in) pe Bulevard, prin crearea secțiunii MultiArt Exit (spectacole cu actori-

deținuți), care se va desfășura în perioada 18 — 19 noiembrie. 

 

 

 

 

 

Biletele s-au pus deja în vânzare și pot fi 

achiziționate de la Agenția de Bilete a Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), 

deschisă zilnic între 10.00 și 20.00, rezervări telefonice la numărul: 021 317 41 01, 

dar și de pe site-ul Eventim.  

Mai multe informații despre program, precum și despre surprizele pe care 

echipa Fest(in) pe Bulevard vi le-a pregătit găsiți pe www.festinpebulevard.ro  

Pentru orice alte detalii, vă stăm la dispoziție.  

Parteneri media: Radio România, Radio România Cultural, Radio România București 

FM, RFI România, AGERPRES, Academia Cațavencu, România Liberă, Observator 

Cultural, Șapte Seri, Blitz  

Parteneri media online: Sensotv.ro, Yorick.ro, PORT.ro, ZiarulMetropolis.ro, 

TheEpochTimes.ro, Nonguvernamental.org, BIGCITYLIFE.ro, Comunicate de 

afaceri, Hyperflash.ro  

 

 

de Business OTS 

http://www.festinpebulevard.ro/
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20. Agerpres 
din data de 22 septembrie 2015, ora 16.23 

http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/09/22/comunicat-de-presa-

teatrul-mic-16-23-00 

 

 

 

Comunicat de presă - Teatrul Mic 

 

Teatrul Mic revine în lumina reflectoarelor 

Toamna aceasta, Teatrul Mic culege roadele stagiunii 2014-2015 care numără 

nu mai puțin de cinci premiere. Patru dintre spectacole au pornit încă din vară în 

aventura festivalurilor naționale și internaționale. Luna august a fost marcată de 

Edinburgh Fringe Festival. La 'New Town Theatre — Majestic' cele douăsprezece 

reprezentații cu spectacolul '39 de trepte', în regia Gabrielei Dumitru, s-au bucurat de 

aplauzele sincere și intense ale spectatorilor veniți din toată lumea la festivalul care 

adună peste 3.000 de spectacole în fiecare an. '39 de trepte' își continuă aventura la 

Festivalul de Teatru Scurt de la Oradea pe 25 septembrie și la Festivalul Internațional 

de Film Comedy din Cluj pe 19 octombrie. Pe 20 octombrie, în cadrul aceluiași 

festival, i se alătură spectacolul 'Vania și Sonia și Masa și Spike', în regia lui Horia 

Suru. 

După o nominalizare a Anei Ciontea în rolul Mamei și Premiul pentru Debut 

câștigat de Ana Bianca Popescu în cadrul Galei UNITER, spectacolul 'Numele', în 

http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/09/22/comunicat-de-presa-teatrul-mic-16-23-00
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regia lui Vlad Cristache, este invitat pe 1 octombrie la prima ediție a Festivalului de 

Teatru Excelsior Teen-Fest dedicată adolescenților, selecționat în cadrul Festivalului 

de Teatru Scurt de la Oradea și oaspetele Teatrului 'Jean Bart' din Tulcea. 

Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Național de Teatru include în programul ei și 

numele Teatrului Mic, reprezentat de spectacolul 'Casa cu pisici', în regia lui Radu 

Iacoban. În cadrul festivalului vor avea loc patru reprezentații, pe 24, 26, 28 și 29 

octombrie. 

În luna octombrie, 'Trei gemeni venețieni', noul spectacol al Nonei Ciobanu, e 

marcat de trei date importante. Pe 2 are loc premiera oficială, pe 5 călătorește la 

Festivalul Național de Comedie de la Galați, iar pe 16 își mută sediul pe bulevardul 

Magheru, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Fest (în) pe Bulevard 

organizat de Teatrul Nottara. 

La început de stagiune, la Teatrul Mic nu se numără doar festivalurile, ci și 

premierele. Spectacolul lui Gigi Căciuleanu, 'Un Minut de Dans sau UF !!!', realizat 

în parteneriat cu Fundația Art Production și care a avut premieră în cadrul Festivalului 

George Enescu, a fost sold out încă de la primele două reprezentații. 

Pe 30 septembrie, la Teatrul Foarte Mic se pregătește să iasă în lume 'Inamicul 

poporului' regizat de Ioana Păun. Spectacolul este realizat de Teatrul Mic în 

coproducție cu Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului 

(ARPAS), în cadrul proiectului' Surorile Heddei. Susținerea femeilor artist din 

România și Estul Europei', câștigător al Ibsen Scholarship 2014. 

Teatrul Mic nu și-a uitat trecutul glorios și nici rădăcinile din Sărindar, iar în 

toamna lui 2015 culege roadele și promite o revenire în forță. 



21. Adevărul 
din data de 28 septembrie 2015, ora 17.00 

http://adevarul.ro/cultura/arte/conferinta-presa-teatrul-nottara-Incepe-

festin-bulevard-2015-1_56094450f5eaafab2c17344e/index.html 

 

 

 

Conferinţă de presă, la Teatrul Nottara. Începe Fest(in) pe Bulevard 2015 

 

Gabriel Răuţă, Ion Grosu şi Francisco Alfonsin, 

în spectacolul „Noul locatar“, care a obţinut anul trecut Premiul pentru cel mai bun spectacol, în secţiunea 

„Mici crize... (şi) electorale“. Foto: Mihaela Marin 

Joi, 1 octombrie, de la ora 11:00, va avea loc, la Teatrul Nottara, o conferinţă 

de presă, cu ocazia celei de-a treia ediţii a Festivalului Internaţional Fest(in) pe 

Bulevard 2015. Festivalul se va desfăşura în perioada 8-17 octombrie şi pe 18-19 

http://adevarul.ro/cultura/arte/conferinta-presa-teatrul-nottara-Incepe-festin-bulevard-2015-1_56094450f5eaafab2c17344e/index.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/conferinta-presa-teatrul-nottara-Incepe-festin-bulevard-2015-1_56094450f5eaafab2c17344e/index.html


noiembrie, când vor fi spectacole ale Festivalului Penitenciarelor, eveniment inclus în 

secţiunea MultiArt. 

Întâlnirea de pe 1 octombrie va avea loc la Café Nott, aflată la etajul 1 al 

clădirii din Bulevardul Magheru. La conferinţă va participa şi un reprezentant al 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru a oferi amănunte despre noua 

secţiune: MultiArt, care include în program şi Festivalul Penitenciarelor, ajuns la cea 

de-a VII-a ediţie. Din distribuţia spectacolelor vor face parte numai deţinuţi.  

De asemenea, joi se va vorbi şi despre secţiunile şi programul evenimentului, 

despre trupele străine şi componenţa juriului. Alături de Marinela Ţepuş, directorul 

Teatrului Nottara şi al Festivalului, se vor afla regizori ai premierelor realizate de 

Teatrul Nottara. Anul trecut, la Fest(in) pe Bulevard Festivalului, Noul locatar“ de 

Eugène Ionesco, în regia lui Gábor Tompa, producţie a Teatrului Nottara, a obţinut 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din cadrul Secţiunii „Mici crize... (şi) 

electorale“. Juriul a fost format din criticii de teatru: Mircea Morariu, Roxana 

Croitoru, Crenguţa Manea şi Ion Parhon.  

O noutate la acea ediţie a fost înfiinţarea unui juriu de public, care a desemnat 

Premiul pentru cel mai popular spectacol din Secţiunea „Bulevardul comediei“: „Don 

Quijote“, după Cervantes, în regia lui Mihai Mănuţiu, o producţie a Companiei „Liviu 

Rebreanu“ a Teatrului Naţional Târgu-Mureş. Muzica a fost compusă de Ada Milea, 

iar coregrafia a fost semnată de Vava Ştefănescu. 

 

 

de Medeea Stan 



22. RomaticFM 
din data de 28 septembrie 2015, ora 15.28 

http://romanticfm.ro/romantic-club/recomandari/festivalul-international-

de-teatru-festin-pe-bulevard-6278 

 

 
 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

Festivalul aflat la ediţia a III-a se desfășoara in perioada 8–17 octombrie 2015, la Bucureşti. 

 

http://romanticfm.ro/romantic-club/recomandari/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-6278
http://romanticfm.ro/romantic-club/recomandari/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-6278


PROGRAM 

IN MEMORIAM - Concept proiect și organizator: Doina Papp, critic de teatru 

joi, 8 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

In memoriam: Mihaela Tonitza-Iordache, Cristina Pepino 

Ora 19.15: 

Adunarea păsărilor, după o idee de Mihaela Tonitza Iordache, regia și scenografia: 

Cristian Pepino, costumele: Cristina Pepino 

Durata reprezentației: 1h (fără pauză) 

Spectacol pentru adulți. În afara concursului 

Producţie aTeatrului Țăndărică, Bucureşti 

 

Vineri, 9 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 

In memoriam: Dan Micu 

Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

joi, 8 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 

Yom Kippur (titlu provizoriu) de Hanna Azoulay Hasfari, traducerea: Ada Ichim, 

regia: Andreea Vulpe, scenografia: Dan Tița 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 



Vineri, 9 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 

Aprilie, dimineațade Mihai Ispirescu, regia și ilustrația muzicală: Diana Lupescu, 

scenografia: Victor Diaconu, Petre-Cătălin Manea 

Durata reprezentației: 1h 40 min (fără pauză) 

Spectacol dedicat lui Dan Micu 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.30: 

Teatrul Nottara, SalaHoria Lovinescu 

La Dallas de Oliver Bukowski, regia: Vlad Massaci, scenografia: Andu Dumitrescu 

Durata reprezentației: cca 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

Secțiunea EVENIMENTE STRADALE 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 12.00 și ora 18.00: 

Teatrul Nottara 

(Începe înSalaGeorge Constantin și continuă în autobuzul cu etaj, pe un traseu 

surpriză) 

Călătoria (titlu provizoriu) 

scenariul: Gavriil Pinte, după opera lui Constantin Abăluță, scenografia: Roxana 

Ionescu, Durata reprezentației: cca 2h 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 



 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 16.00: 

În faţa Teatrului Nottara şi în foaier 

FestiBal cu... loterie 

regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Victor Diaconu - cu noi (nottariștii) și cu toată 

lumea care va fi prin preajmă la acel timp al zilei. 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ 

CRIZA LIMBAJULUI... LIMBAJUL CRIZEI 

sâmbătă, 10 octombrie, ora 17.45: 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru (momente din cea de-a II-a ediție a 
festivalului) 

Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu 

Sala Horia Lovinescu 

ora 18.00: 

Deschiderea Secțiunii competitive 

Prezentarea juriului de specialitate 

Constituirea Juriului de Public pentru Secţiunea Bulevardul Comediei 

ora 18.30: 

Portugalia de Zoltán Egressy, traducerea: Réka Csűrös, direcţia de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 



În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

Cheiade András Forgách, traducerea:Anamaria Pop, direcția de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producție a Teatrului Regina Maria, Oradea 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

În trafic de Alina Nelega, regia: Alina Nelega, scenografia: Tiberiu Toitan și Oana 

Micu, coregrafia: Claudiu Știan, light design: Csaba Körössy 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Naţional, Târgu-Mureş (Trupa Liviu Rebreanu) 

 

Luni, 12 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

KabaretAstragal de Albertine Sarrazin, Vladimír Fekar,regia: Anna Petrželková, 

scenografia:Hanna Knotková, muzica: Tomáš David, Tomáš Červínek 

Durata reprezentației: 1h 35 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Municipal (Mĕstské divadlo), Zlin (Cehia) 



Spectacol titrat în limba română 

 

Marţi, 13 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Doi amărâți de români de Dorota Masłowska, regia: Agnieszka Glińska, scenografia: 

Magdalena Maciejewska, muzica: Jan Duszyński 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producție a Stanislaw Ignacy Witkiewicz Studio Theatre, Varșovia (Polonia) 

În parteneriat cu Institutul Cultural Polonez 

Spectacol titrat în limba română 

 

Miercuri, 14 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

Ora 18.15 

Chip de foc de Marius von Mayenburg, traducerea: Victor Scoradeţ, regia:Vlad 

Cristache, scenografia:Vladimir Turturică, compoziţie şi pregătire muzicală: Lucian 

Maxim, video design: Corina Stavilă şi Mihai Bogos 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Sex, drugs, gods and rock’n roll, după texte de Eric Bogosian și Jose Saramago, 

asistent de regie: Fekete Réka, regia: Tapasztó Ernő, muzica: Borsos Pál, Éder Enikő 

Durata reprezentației: 55 min (fără pauză) 



Producție a Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad 

Spectacol titrat în limba română 

 

Joi, 15 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare (cu publicul pe scenă) 

Cel care închide noaptea, scenariu inspirat de filmul Portarul de noapte de Liliana 

Cavani, regia: Nona Ciobanu, scenografia: Nona Ciobanu, Peter Košir 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj-Napoca 

Spectacol titrat în limba română 

Ora 21.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Tatăl deAugust Strindberg, regia: Lupcho Gorgievsky, scenografia: Maria Dimanova, 

muzica: Marjan Nechak 

Durata reprezentației: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria) 

Spectacol titrat în limba română 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Vestul singuraticde Martin McDonagh, traducerea: Bogdan Budeş, regia: Cristi 

Juncu, scenografia: Carmencita Brojboiu 

Durata reprezentației: 3h (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 



 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Șefelede Werner Schwab, traducerea: Dan Stoica,regia: Sorin Militaru, scenografia: 

Alina Herescu, muzica: Ada Milea 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Odeon, București 

 

SecţiuneaBULEVARDUL COMEDIEI 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Dezorient express, un spectacol de Andreea Gavriliu, scenografia: Irina Moscu, 

muzica: Mihai Dobre și Alex Pop (spectacol de teatru-dans) 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție aTeatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de Alan Bennett, regia, traducerea şi 

scenografia: Vlad Cristache, asistent regie: Septimiu Stoica 

Durata reprezentației: 2h 40 min (fără pauză) 

Producție aTeatrului Excelsior, Bucureşti 

 

Luni, 12 octombrie, ora 18.00: 



Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

ora 18.15: 

Fazanul de Georges Feydeau, traducerea: Doru Mareş, regia: Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul: Ştefan Caragiu, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Suciu 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Marți, 13 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Visul unei nopți de vară de William Shakespeare, versiunea scenică: Victor Ioan 

Frunză, direcția de scenă: Victor Ioan Frunză, decorul şi costumele: Adriana Grand, 

efecte sonore: Alin Florea şi Sorin Miron 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză  

Producție a Teatrului Metropolis, București 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Trei gemeni venețieni de Antonio Mattiuzzi Collalto, traducerea:David Esrig, 

adaptarea, ilustraţia muzicală şi regia: Nona Ciobanu, costume: Doina Levintza, 

decorul şi light design:Iulian Bălţătescu 

Durata reprezentației: 1h 45 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Mic, București 

 



Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Festivitatea de premiere, urmată de spectacolul La Dallas 

Detalii la Secţiunea Premiere în Fest(in) 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

12, 14 octombrie, orele 18.00 – 18.15: 

Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Prezintă: Florica Ichim, critic de teatru, redactor-şef al revistei Teatrul azi 

Secţiunea COLOCVII 

(concept şi coordonatori proiect: Sanda Vişan, realizator TV, jurnalist, Marinela 

Ţepuş, critic de teatru) 

9, 12, 15 octombrie, orele: 11.00 – 13.00: 

Teatrul Nottara, CaféNott 

Cuprinde colocvii pe teme de actualitate 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

(concept proiect: Crenguţa Manea, critic de teatru; coordonatori proiect: Crenguţa 

Manea, critic de teatru, Mihai Lungeanu, regizor artistic) 

11, 13, 14 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Librăria Cărtureşti 

Focus pe dramaturgia poloneză contemporană 

Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabăde Pawel Demirski 



Cel mai mic bal din lumede Malina Przesluga 

Amazoniade Michał Walczak 

În parteneriat cu Institutul Cultural Polonez 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

Secţiunea Întâlnirile AICT – secția română 

Găzduită în festival 

16, 17 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Hotel Ambasador – Sala de conferinţe 

Secțiune organizată de Biroul AICT – secția română în parteneriat cu Teatrul Nottara 

 

Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

Va cuprinde aniversări ale unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara şi se va 

desfăşura pe tot parcursul festivalului. 

Secţiunea ATELIERE 

10 – 17 octombrie, orele: 10.00 – 13.00: 

Teatrul Țăndărică 

Un atelier de mișcare coordonat de Francisco Alfonsin (asistenți: Lili Gavrilescu, 

Gabriel Răuță), pentru actorii Teatrelor Nottara și Țăndărică, cu posibilitatea realizării 

unui spectacol pentru cea de-a IV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru – 

Fes(in) pe Bulevard, 2016 

Sub rezerva că, independent de voinţa noastră, pot interveni unele modificări, care, 

sperăm, nu vor afecta bucuria de a ne afla împreună! 

Vă rugăm să aveți în vedere că programul festivalului poate suferi modificări. 

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm. 

Teatre partenere: Odeon, Țăndărică, Metropolis, Mic, Excelsior 

 



Organizatorii aduc mulțumiri speciale Doamnei Dorina Lazăr, Directorul 

Teatrului Odeon, și Domnului Călin Mocanu, Directorul Teatrului Țăndărică, pentru 

sprijinul acordat! Fără ajutorul domniilor lor, festivalul nostru ar fi fost sărăcit de 

câteva reprezentații și de atelierul de creație. 

Biletele pot fi achiziţionate de la Agenţia de Bilete a Teatrului Nottara (bd. 

Magheru, nr.20), deschisă zilnic între 10.00 şi 20.00, rezervări telefonice la numărul: 

021 317 41 01, dar şi de pe site-ul Eventim. 

 



23. LibNet 
din data de 28 septembrie 2015, ora 17.00 

http://www.libnet.ro/cultura/conferinta-presa-teatrul-nottara-incepe-fest-in-

bulevard-2015-joi-1-octombrie-ora-11-00-avea-loc-conferinta-ocazia-celei-

de-a-treia-editii-festivalului-international-festivalul-desfasura-perioada-8-

17-18-19-noiembrie-cand-vor-spec-3617478.html 

 

 
 

 Conferinţă de presă, la Teatrul Nottara. Începe Fest(in) pe Bulevard 2015 

 

Gabriel Răuţă, Ion Grosu şi Francisco Alfonsin, 

în spectacolul „Noul locatar“, care a obţinut anul trecut Premiul pentru cel mai bun spectacol, în secţiunea 

„Mici crize... (şi) electorale“. Foto: Mihaela Marin 

http://www.libnet.ro/cultura/conferinta-presa-teatrul-nottara-incepe-fest-in-bulevard-2015-joi-1-octombrie-ora-11-00-avea-loc-conferinta-ocazia-celei-de-a-treia-editii-festivalului-international-festivalul-desfasura-perioada-8-17-18-19-noiembrie-cand-vor-spec-3617478.html
http://www.libnet.ro/cultura/conferinta-presa-teatrul-nottara-incepe-fest-in-bulevard-2015-joi-1-octombrie-ora-11-00-avea-loc-conferinta-ocazia-celei-de-a-treia-editii-festivalului-international-festivalul-desfasura-perioada-8-17-18-19-noiembrie-cand-vor-spec-3617478.html
http://www.libnet.ro/cultura/conferinta-presa-teatrul-nottara-incepe-fest-in-bulevard-2015-joi-1-octombrie-ora-11-00-avea-loc-conferinta-ocazia-celei-de-a-treia-editii-festivalului-international-festivalul-desfasura-perioada-8-17-18-19-noiembrie-cand-vor-spec-3617478.html
http://www.libnet.ro/cultura/conferinta-presa-teatrul-nottara-incepe-fest-in-bulevard-2015-joi-1-octombrie-ora-11-00-avea-loc-conferinta-ocazia-celei-de-a-treia-editii-festivalului-international-festivalul-desfasura-perioada-8-17-18-19-noiembrie-cand-vor-spec-3617478.html


Joi, 1 octombrie, de la ora 11:00, va avea loc, la Teatrul Nottara, o conferinţă 

de presă, cu ocazia celei de-a treia ediţii a Festivalului Internaţional Fest(in) pe 

Bulevard 2015. Festivalul se va desfăşura în perioada 8-17 octombrie şi pe 18-19 

noiembrie, când vor fi spectacole ale Festivalului Penitenciarelor, eveniment inclus în 

secţiunea MultiArt. 

Întâlnirea de pe 1 octombrie va avea loc la Café Nott, aflată la etajul 1 al 

clădirii din Bulevardul Magheru. La conferinţă va participa şi un reprezentant al 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru a oferi amănunte despre noua 

secţiune: MultiArt, care include în program şi Festivalul Penitenciarelor, ajuns la cea 

de-a VII-a ediţie. Din distribuţia spectacolelor vor face parte numai deţinuţi.  

De asemenea, joi se va vorbi şi despre secţiunile şi programul evenimentului, 

despre trupele străine şi componenţa juriului. Alături de Marinela Ţepuş, directorul 

Teatrului Nottara şi al Festivalului, se vor afla regizori ai premierelor realizate de 

Teatrul Nottara. Anul trecut, la Fest(in) pe Bulevard Festivalului, Noul locatar“ de 

Eugène Ionesco, în regia lui Gábor Tompa, producţie a Teatrului Nottara, a obţinut 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din cadrul Secţiunii „Mici crize... (şi) 

electorale“. Juriul a fost format din criticii de teatru: Mircea Morariu, Roxana 

Croitoru, Crenguţa Manea şi Ion Parhon.  

O noutate la acea ediţie a fost înfiinţarea unui juriu de public, care a desemnat 

Premiul pentru cel mai popular spectacol din Secţiunea „Bulevardul comediei“: „Don 

Quijote“, după Cervantes, în regia lui Mihai Mănuţiu, o producţie a Companiei „Liviu 

Rebreanu“ a Teatrului Naţional Târgu-Mureş. Muzica a fost compusă de Ada Milea, 

iar coregrafia a fost semnată de Vava Ştefănescu. 

 

 

Sursă Adevărul 



24. Ziare Live 
din data de 28 septembrie 2015, ora 17.37 

http://www.ziarelive.ro/stiri/conferinta-de-presa-la-teatrul-nottara-incepe-

festin-pe-bulevard-2015.html 

 

 
 

Conferinţă de presă, la Teatrul Nottara. Începe Fest(in) pe Bulevard 2015 

 

Gabriel Răuţă, Ion Grosu şi Francisco Alfonsin, 

în spectacolul „Noul locatar“, care a obţinut anul trecut Premiul pentru cel mai bun spectacol, în secţiunea 

„Mici crize... (şi) electorale“. Foto: Mihaela Marin 

Joi, 1 octombrie, de la ora 11:00, va avea loc, la Teatrul Nottara, o conferinţă 

de presă, cu ocazia celei de-a treia ediţii a Festivalului Internaţional Fest(in) pe 

Bulevard 2015. Festivalul se va desfăşura în perioada 8-17 octombrie şi pe 18-19 

http://www.ziarelive.ro/stiri/conferinta-de-presa-la-teatrul-nottara-incepe-festin-pe-bulevard-2015.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/conferinta-de-presa-la-teatrul-nottara-incepe-festin-pe-bulevard-2015.html


noiembrie, când vor fi spectacole ale Festivalului Penitenciarelor, eveniment inclus în 

secţiunea MultiArt. 

Întâlnirea de pe 1 octombrie va avea loc la Café Nott, aflată la etajul 1 al 

clădirii din Bulevardul Magheru. La conferinţă va participa şi un reprezentant al 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru a oferi amănunte despre noua 

secţiune: MultiArt, care include în program şi Festivalul Penitenciarelor, ajuns la cea 

de-a VII-a ediţie. Din distribuţia spectacolelor vor face parte numai deţinuţi.  

De asemenea, joi se va vorbi şi despre secţiunile şi programul evenimentului, 

despre trupele străine şi componenţa juriului. Alături de Marinela Ţepuş, directorul 

Teatrului Nottara şi al Festivalului, se vor afla regizori ai premierelor realizate de 

Teatrul Nottara. Anul trecut, la Fest(in) pe Bulevard Festivalului, Noul locatar“ de 

Eugène Ionesco, în regia lui Gábor Tompa, producţie a Teatrului Nottara, a obţinut 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din cadrul Secţiunii „Mici crize... (şi) 

electorale“. Juriul a fost format din criticii de teatru: Mircea Morariu, Roxana 

Croitoru, Crenguţa Manea şi Ion Parhon.  

O noutate la acea ediţie a fost înfiinţarea unui juriu de public, care a desemnat 

Premiul pentru cel mai popular spectacol din Secţiunea „Bulevardul comediei“: „Don 

Quijote“, după Cervantes, în regia lui Mihai Mănuţiu, o producţie a Companiei „Liviu 

Rebreanu“ a Teatrului Naţional Târgu-Mureş. Muzica a fost compusă de Ada Milea, 

iar coregrafia a fost semnată de Vava Ştefănescu. 

 

 

Sursă Adevărul 



25. Radio România Cultural 
din data de 28 septembrie 2015,  

http://www.radioromaniacultural.ro/28_septembrie_2015_festivalul_festin

_pe_bulevard_al_teatrului_nottara-37811 

 

 
 

28 septembrie 2015 - Festivalul "Festin pe Bulevard" al Teatrului Nottara 

 

 
Spectacolul Dezorient Express, creat de Andreea Gavriliu, creat pentru Teatrul 

Clasic Ioan Slavici din Arad, va fi prezentat la Bucuresti in festivalul "Festin pe 

http://www.radioromaniacultural.ro/28_septembrie_2015_festivalul_festin_pe_bulevard_al_teatrului_nottara-37811
http://www.radioromaniacultural.ro/28_septembrie_2015_festivalul_festin_pe_bulevard_al_teatrului_nottara-37811


Bulevard" al Teatrului Nottara, iar Luana Plesea a invitat-o pe actrita Cecilia Donat sa 

vorbeasca despre rolul sau de dansatoare in aceasta productie. Dimineata crossover 

astazi a generat o selectie muzicala bazata pe Jose James, Voo Doo Phunk, Chaka 

Khan, John Legend, Emily King. 

 

 

 

cu Corina Negrea și Dan Manolache 



26. DiaCaf 
din data de 28 septembrie 2015, ora16.59 

http://www.diacaf.com/stiri/cultura/conferinta-de-presa-la-teatrul-nottara-

incepe-festin-pe_32348211.html 

 

 
 

Conferinţă de presă, la Teatrul Nottara. Începe Fest(in) pe Bulevard 2015 

 

Gabriel Răuţă, Ion Grosu şi Francisco Alfonsin, 

în spectacolul „Noul locatar“, care a obţinut anul trecut Premiul pentru cel mai bun spectacol, în secţiunea 

„Mici crize... (şi) electorale“. Foto: Mihaela Marin 

Joi, 1 octombrie, de la ora 11:00, va avea loc, la Teatrul Nottara, o conferinţă 

de presă, cu ocazia celei de-a treia ediţii a Festivalului Internaţional Fest(in) pe 

Bulevard 2015. Festivalul se va desfăşura în perioada 8-17 octombrie şi pe 18-19 

http://www.diacaf.com/stiri/cultura/conferinta-de-presa-la-teatrul-nottara-incepe-festin-pe_32348211.html
http://www.diacaf.com/stiri/cultura/conferinta-de-presa-la-teatrul-nottara-incepe-festin-pe_32348211.html


noiembrie, când vor fi spectacole ale Festivalului Penitenciarelor, eveniment inclus în 

secţiunea MultiArt. 

Întâlnirea de pe 1 octombrie va avea loc la Café Nott, aflată la etajul 1 al 

clădirii din Bulevardul Magheru. La conferinţă va participa şi un reprezentant al 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru a oferi amănunte despre noua 

secţiune: MultiArt, care include în program şi Festivalul Penitenciarelor, ajuns la cea 

de-a VII-a ediţie. Din distribuţia spectacolelor vor face parte numai deţinuţi.  

De asemenea, joi se va vorbi şi despre secţiunile şi programul evenimentului, 

despre trupele străine şi componenţa juriului. Alături de Marinela Ţepuş, directorul 

Teatrului Nottara şi al Festivalului, se vor afla regizori ai premierelor realizate de 

Teatrul Nottara. Anul trecut, la Fest(in) pe Bulevard Festivalului, Noul locatar“ de 

Eugène Ionesco, în regia lui Gábor Tompa, producţie a Teatrului Nottara, a obţinut 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din cadrul Secţiunii „Mici crize... (şi) 

electorale“. Juriul a fost format din criticii de teatru: Mircea Morariu, Roxana 

Croitoru, Crenguţa Manea şi Ion Parhon.  

O noutate la acea ediţie a fost înfiinţarea unui juriu de public, care a desemnat 

Premiul pentru cel mai popular spectacol din Secţiunea „Bulevardul comediei“: „Don 

Quijote“, după Cervantes, în regia lui Mihai Mănuţiu, o producţie a Companiei „Liviu 

Rebreanu“ a Teatrului Naţional Târgu-Mureş. Muzica a fost compusă de Ada Milea, 

iar coregrafia a fost semnată de Vava Ştefănescu. 

 

 

Sursă Adevărul 



27. Mediafax 
din data de 28 septembrie 2015,  

http://www.mediafax.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-anuntat-in-mod-

inedit-angajati-ai-teatrului-nottara-costumati-pentru-spectatori-foto-

14781764 

 

 
 

Fest(in) pe Bulevard, anunţat în mod inedit; Angajaţi ai Teatrului Nottara, 

costumaţi pentru spectatori - FOTO 

 
Fest(in) pe Bulevard, anunţat în mod inedit; Angajaţi ai Teatrului Nottara, costumaţi 

pentru spectatori - FOTO 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-anuntat-in-mod-inedit-angajati-ai-teatrului-nottara-costumati-pentru-spectatori-foto-14781764
http://www.mediafax.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-anuntat-in-mod-inedit-angajati-ai-teatrului-nottara-costumati-pentru-spectatori-foto-14781764
http://www.mediafax.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-anuntat-in-mod-inedit-angajati-ai-teatrului-nottara-costumati-pentru-spectatori-foto-14781764
http://www.mediafax.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-anuntat-in-mod-inedit-angajati-ai-teatrului-nottara-costumati-pentru-spectatori-foto-14781764/foto


Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard a fost anunţat, joi, 

la o conferinţă de presă, la care angajaţi ai Teatrului Nottara, în frunte cu 

directoarea instituţiei, au purtat costume de spectacol, pe care le vor avea şi pe 

parcursul desfăşurării evenimentului, între 8 şi 17 octombrie. 

La conferinţa de presă au participat Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului 

Nottara, Dorina Lazăr, directoarea Teatrului Odeon, Călin Mocanu, directorul 

Teatrului Ţăndărică, şi Claudiu Cătălin Bejan, directorul general al Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor (ANP). 

În legătură cu costumele pe care le-au purtat la conferinţă şi pe care le vor purta 

şi în perioada desfăşurării Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in), Marinela 

Ţepuş a declarat: "Vrem să fim un teatru şi vrem ca acest lucru să se ştie de la intrarea 

de pe bulevard". 

"Acest festival, pe lângă faptul că ne arată nouă că peste tot sunt oameni, suntem 

cu toţii oameni, putem să facem teatru, toţi devenim actori în anumite momente 

sau tot timpul, dacă ne gândim bine, doar că nu recunoaştem asta sau nu ştim. 

Facem proză fără să ştim. Acest festival a adus un plus de imagine teatrului 

nostru, dar sperăm că a făcut mult bine oamenilor care au făcut teatru. Teatrul 

până la urmă este o modalitate de socializare şi de trăit împreună", a mai spus 

Marinela Ţepuş. 

Aceasta a prezentat pe scurt secţiunile ediţei de anul acesta a Festivalului. 

Astfel, ediţia din acest an a Festivalului are şase secţiuni mari "Bulevardul Comediei", 

"Crize", "Spectacole-lectură", "Evenimente", "Premiere" şi "In Memoriam". 



 

Secţiunea "In Memoriam" - de al cărui concept şi organizare se ocupă Doina 

Papp, critic de teatru - aduce un omagiu unor nume mari ale scenei româneşti care s-

au stins din viaţă. Anul acesta, aceştia vor fi Mihaela Tonitza Iordache, Dan Micu şi 

Cristina Pepino. 

La această ediţie va avea loc şi un atelier de mişcare coordonat de Francisco 

Alfonsin (asistenţi Lili Gavrilescu, Gabriel Răuţă), pentru actorii Teatrelor Nottara şi 

Ţăndărică, cu posibilitatea realizării unui spectacol pentru cea de-a IV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru - Fes(in) pe Bulevard, 2016. 

De asemenea, secţiunea "Colocvii" - concept şi coordonatori proiect Sanda 

Vişan, realizator TV şi critic de teatru, şi Marinela Ţepuş, critic de teatru - cuprinde 

colocvii pe teme de actualitate. Totodată, vor avea loc şi lansări de carte. 

Teatrele partenere ale ediţiei din acest an sunt Odeon, Ţăndărică, Metropolis, 

Teatrul Mic şi Excelsior. 

Mai mult decât atât, secţiunea "MultiArt" va avea loc în perioada 18 - 19 

noiembrie. Din acest an, Festivalul de Teatru Fest(in) pe Bulevard are o nouă 

secţiune, incluzând, în programul său, Festivalul Penitenciarelor, ajuns la cea de-a 

VII-a ediţie. Distribuţiile spectacolelor prezentate în cadrul acestei secţiuni sunt 

formate din actori-deţinuţi. 



"Anul acesta va fi a şaptea ediţie a secţiunii «MultiArt» care are o denumire cu 

semnificaţie, «Exit», pentru că toţi cei pe care noi îi custodiem îşi doresc să 

ajungă cât mai repede acasă şi în libertate", a spus, la conferinţa de presă, Claudiu 

Cătălin Bejan, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP). 

"Noi considerăm că anul acesta este o ediţie specială. Pe de-o parte, fiindcă suntem 

parte din Fest(in). De cealalată parte, este prima dată când avem şi un juriu de 

competiţie, nu doar un juriu de preselecţie. Anul acesta, în zece penitenciare din ţară 

s-au pus în scenă 10 piese de teatru. Ele vor intra la preselecţie, săptămână viitoare 

sau în termen de două săptămâni. Mai întâi, piesele acestea sunt jucate pe scenele 

teatrelor din localitate, iar, ulterior, un juriu de preselecţie, alcătuit din Secretariatul 

literar de la Teatrul Nottara şi din reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a 

Penitenciare, va alege şase din cele zece piese de teatru pentru cele două zile de 

Festival", a mai spus Claudiu Cătălin Bejan. 

Totodată, juriul de competiţie va fi alcătuit din criticii de teatru Doina Papp, 

Maria Sârbu, Ion Parhon şi un sociolog. Din cele şase spectacole, juriul va alege unul 

care va fi premiat pentru regie şi altul pentru cel mai bun spectacol. 

"Teatrul este o formă de educaţie şi, din păcate, lucrul care lipseşte cel mai mult 

astăzi este educaţia. Eu sunt convins că n-am mai discuta de penitenciare, de 

recidivă şi de deţinuţi, dacă am investi mai mult în educaţie, indiferent că 

dicutăm de minori, de tineri sau discutăm de adulţi", a spus, în încheiere, Claudiu 

Cătălin Bejan, dând asigurări că ANP este un partener de încredere, chiar dacă are o 

"titulatură mai ciudată". 

Biletele pentru spectacolele din festival au fost puse deja în vânzare şi pot fi 

achiziţionate de la agenţia Teatrului Nottara, dar şi de pe site-ul Eventim. 

Mai multe informaţii despre program, precum şi despre surprizele pe care 

echipa Fest(in) pe Bulevard le-a pregătit se găsesc pe www.festinpebulevard.ro. 

 

 

 

de Dorina Calin 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin


28. Marius Tucă 
din data de 2 octombrie 2015, ora19.44 

http://www.mariustuca.ro/teatru/teatrul-nottara-festival-fest-in-pe-

bulevard-program-detalii-17613.html 

 

 
 

Teatrul Nottara. Week-endul următor avem Fest(in) pe Bulevard 

 

Între 8 și 17 octombrie, la București va avea loc cea de-a treia ediție a 

“Festivalului de Teatru Fest(in) pe Bulevard”. În datele de 18 și 19 octombrie 

festivalul va fi continuat cu secțiunea MultiArt, teatru în penitenciare. 

Teatrele partenere ale ediţiei din acest an sunt Odeon, Ţăndărică, Metropolis, 

Teatrul Mic şi Excelsior, iar programul este extrem de dens. Din acest an, trebuie 

spus, manifestarea este membră a platformei EFFE (Europe for Festivals, Festivals for 

Europe) și a rețelei culturale NETA (New European Theatre Action). 

Competiție 

În competiție se vor afla șase piese. Juriul va fi alcătuit din criticii de teatru 

Doina Papp, Maria Sârbu, Ion Parhon şi un sociolog. Din cele şase spectacole, juriul 

va alege unul care va fi premiat pentru regie şi altul pentru cel mai bun spectacol. 

Pe lângă piesele propriu-zise, festivalul vine multe evenimente conexe - mese 

rotunde, lansări de carte, ateliere etc. 

http://www.mariustuca.ro/teatru/teatrul-nottara-festival-fest-in-pe-bulevard-program-detalii-17613.html
http://www.mariustuca.ro/teatru/teatrul-nottara-festival-fest-in-pe-bulevard-program-detalii-17613.html


Secţiunea "In Memoriam" - de al cărui concept şi organizare se ocupă Doina 

Papp, critic de teatru - aduce un omagiu unor nume mari ale scenei româneşti care s-

au stins din viaţă. Anul acesta, aceştia vor fi Mihaela Tonitza Iordache, Dan Micu şi 

Cristina Pepino. 

Secţiunea "Colocvii" - concept şi coordonatori proiect Sanda Vişan, realizator 

TV şi critic de teatru, şi Marinela Ţepuş, critic de teatru - cuprinde colocvii pe diferite 

teme 

La această ediţie va avea loc şi un atelier de mişcare coordonat de Francisco 

Alfonsin (asistenţi Lili Gavrilescu, Gabriel Răuţă), pentru actorii Teatrelor Nottara şi 

Ţăndărică, cu posibilitatea realizării unui spectacol pentru cea de-a IV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru - Fes(in) pe Bulevard, 2016. 

Secțiunea MultiArt 

Festivalul propriu-zis va fi prelungit dacă se poate spune așa cu Secțiunea 

MultiArt (18-19 octombrie). Din acest an, Festivalul de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

are o nouă secţiune, incluzând, în programul său, Festivalul Penitenciarelor, ajuns la 

cea de-a VII-a ediţie. Distribuţiile spectacolelor prezentate în cadrul acestei secţiuni 

sunt formate din actori-deţinuţi 

.Pentru programul complet al festivalului puteți accesa site-ul dedicat 

www.festinpebulevard.ro. 

 

 

 

Autor: Sebastian S. Eduard  

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.mariustuca.ro/autor/sebastian-s--eduard.html


29. HotNews 
din data de 6  octombrie 2015, ora 10.55 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20476549-webpr-3-2-1-ncep-zece-zile-

fest-bulevard.htm 

 

 
 

Încep zece zile de Fest(in) pe Bulevard 

 

Numaratoarea inversa pentru cea de-a treia editie a Festivalului 

International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara intre 

8 si 17 octombrie 2015, a inceput.  

”Cred ca e bine sa discutam despre noile tendinte, despre diferenta dintre bine si 

rau in teatru, despre ceea ce suntem si ceea ce ne dorim a fi, despre oglinda 

vremurilor care este teatrul de cand lumea. Sa nu uitam cum era privit 

Caragiale in vremea lui... si cum il privim noi azi„ a declarat Marinela Tepus, 

directorul Fest(in) pe Bulevard, in argumentul pentru initierea acestei 

manifestari culturale. 

Peste doar trei zile, spectatorii sunt asteptati sa participe la primele evenimente 

din cadrul celor trei sectiuni principale ale festivalului: Criza limbajului... Limbajul 

crizei (competitiva - juriu de critici), Bulevardul comediei (competitiva - uriul 

spectatorilor), In Memoriam, precum si la activitatile conexe, care deschid dezbaterea 

despre teatru si valorile sale: Colocvii, Spectacole lectura (dramaturgia poloneza 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20476549-webpr-3-2-1-ncep-zece-zile-fest-bulevard.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20476549-webpr-3-2-1-ncep-zece-zile-fest-bulevard.htm


contemporana), Lansari de carte, Intalnirile AICT - Sectia Romana, Atelier de miscare 

(coordonat de actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau Vedeta de langa tine. 

Festivalul, finantat de Primaria Municipiului Bucuresti, Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti si Ministerul Culturii si Institutul Cultural Roman, avand si 

sprijinul UNITER, va aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montari 

neconventionale si spectacole care propun acute comentarii sociale, intr-un maraton 

de 10 zile de teatru.  

21 de productii spectaculoase din patru tari (Bulgaria, Cehia, Polonia, 

Romania), de la 15 teatre de prestigiu, din Arad, Bucuresti, Cluj-Napoca, Ploiesti, 

Oradea, Targu-Mures, Varsovia, Vrata si Zlin sunt gazduite, intre 8 si 17 octombrie, 

de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon si Teatrul Tandarica. 

Misiunea festivalului si amanunte importante legate de editia din acest an au 

fost prezentate joi, 1 octombrie, in cadrul unei conferinte de presa organizate la 

CafeNott.  

Moderata de Marinela Tepus, directorul Teatrului Nottara si al Fest(in) pe 

Bulevard, conferinta i-a avut ca vorbitori si pe Dorina Lazar, directorul Teatrului 

Odeon, si Calin Mocanu, directorul Teatrului Tandarica, institutii partenere in 

Fest(in). Au fost prezenti si reprezentanti ai juriului: Monica Andronescu si Pompilius 

Onofrei, regizori ai premierelor din Fest(in): Diana Lupescu si Gavriil Pinte, critici de 

teatru, jurnalisti si dramaturgi precum Mihai Ispirescu, autorul textului Aprilie, 

dimineata.  

Noutatea din acest an consta in includerea Festivalului Penitenciarelor in 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea sectiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-detinuti), care se va desfasura in perioada 18 - 19 noiembrie. Invitat la 

conferinta, reprezentantul Administratiei Nationale a Penitenciarelor - domnul 

director general, chestor de penitenciare Claudiu Catalin BEJAN a vorbit despre 

importanta teatrului in reintegrarea sociala si despre rolul artelor in lumea 

contemporana.  

Biletele s-au pus deja in vanzare si pot fi achizitionate de la Agentia de Bilete a 

Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisa zilnic intre 10.00 si 20.00, rezervari 

telefonice la numarul: 021 317 41 01, dar si de pe site-ul Eventim. 



Mai multe informatii despre program, precum si despre surprizele pe care echipa 

Fest(in) pe Bulevard vi le-a pregatit gasiti pe www.festinpebulevard.ro. 

  

Va asteptam la teatru! 

 

 

 

de     webPR.ro 

http://www.festinpebulevard.ro/


30. Agerpres 
din data de 6  octombrie 2015, ora 13.02 

http://www.agerpres.ro/ots/2015/10/06/3-2-1-incep-zece-zile-de-fest-in-pe-

bulevard-13-02-49 

 

 
 

3, 2, 1... Încep zece zile de Fest(in) pe Bulevard 

Numărătoarea inversă pentru cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara între 8 și 17 octombrie 

2015, a început.  

 

'Cred că e bine să discutăm despre noile tendințe, despre diferența dintre bine și 

rău în teatru, despre ceea ce suntem și ceea ce ne dorim a fi, despre oglinda vremurilor 

care este teatrul de când lumea. Să nu uităm cum era privit Caragiale în vremea lui... 

și cum îl privim noi azi', a declarat Marinela Țepus, directorul Fest(in) pe Bulevard, în 

argumentul pentru inițierea acestei manifestări culturale.  

http://www.agerpres.ro/ots/2015/10/06/3-2-1-incep-zece-zile-de-fest-in-pe-bulevard-13-02-49
http://www.agerpres.ro/ots/2015/10/06/3-2-1-incep-zece-zile-de-fest-in-pe-bulevard-13-02-49


Peste doar trei zile, spectatorii sunt așteptați să participe la primele evenimente 

din cadrul celor trei secțiuni principale ale festivalului: Criza limbajului... Limbajul 

crizei (competitivă — juriu de critici), Bulevardul comediei (competitivă — juriul 

spectatorilor), In Memoriam, precum și la activitățile conexe, care deschid 

dezbaterea despre teatru și valorile sale: Colocvii, Spectacole lectură (dramaturgia 

poloneză contemporană), Lansări de carte, Întâlnirile AICT — Secția Română, 

Atelier de mișcare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau Vedeta 

de lângă tine.  

 

 

 

 

 

 

 

Festivalul, finanțat de Primăria Municipiului București, Consiliul General al 

Municipiului București și Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român, având și 

sprijinul UNITER, va aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montări 

neconvenționale și spectacole care propun acute comentarii sociale, într-un maraton 

de 10 zile de teatru.  

21 de producții spectaculoase din patru țări (Bulgaria, Cehia, Polonia, 

România), de la 15 teatre de prestigiu, din Arad, București, Cluj-Napoca, Ploiești, 

Oradea, Târgu-Mureș, Varșovia, Vrața și Zlin sunt găzduite, între 8 și 17 octombrie, 

de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon și Teatrul Țăndărică.  

Misiunea festivalului și amănunte importante legate de ediția din acest an au 

fost prezentate joi, 1 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la 

CaféNott.  

Moderată de Marinela Țepus, directorul Teatrului Nottara și al Fest(in) pe 

Bulevard, conferința i-a avut ca vorbitori și pe Dorina Lazăr, directorul Teatrului 

Odeon, și Călin Mocanu, directorul Teatrului Țăndărică, instituții partenere în 

Fest(in). Au fost prezenți și reprezentanți ai juriului: Monica Andronescu și Pompilius 

Onofrei, regizori ai premierelor din Fest(in): Diana Lupescu și Gavriil Pinte, critici de 



teatru, jurnaliști și dramaturgi precum Mihai Ispirescu, autorul textului Aprilie, 

dimineața.  

Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea secțiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-deținuți), care se va desfășura în perioada 18 — 19 noiembrie. Invitat la 

conferință, reprezentantul Administrației Naționale a Penitenciarelor — domnul 

director general, chestor de penitenciare Claudiu Cătălin BEJAN a vorbit despre 

importanța teatrului în reintegrarea socială și despre rolul artelor în lumea 

contemporană.  

Biletele s-au pus deja în vânzare și pot fi achiziționate de la Agenția de Bilete a 

Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisă zilnic între 10.00 și 20.00, rezervări 

telefonice la numărul: 021 317 41 01, dar și de pe site-ul Eventim.  

Mai multe informații despre program, precum și despre surprizele pe care 

echipa Fest(in) pe Bulevard vi le-a pregătit găsiți pe www.festinpebulevard.ro.  

Vă așteptăm la teatru!  

 

de Business OTS  

http://www.agerpres.ro/ots


 

31. Evz 
din data de 8 octombrie 2015,  

http://www.evz.ro/zece-zile-de-festin-teatral-pe-bulevard-la-bucuresti.html 
 

 
 

Zece zile de Festin teatral pe Bulevard, la Bucureşti 

 

 
Cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard, organizat de Teatrul Nottara,a începe în această seară. 

http://www.evz.ro/zece-zile-de-festin-teatral-pe-bulevard-la-bucuresti.html


 

Festivalul se desfăşoară începând de astăzi până pe 17 octombrie. „Cred că e 

bine să discutăm despre noile tendințe, despre diferența dintre bine și rău în teatru, 

despre ceea ce suntem și ceea ce ne dorim a fi, despre oglinda vremurilor care este 

teatrul de când lumea. Să nu uităm cum era privit Caragiale în vremea lui... și cum îl 

privim noi azi”, a declarat Marinela Ţepus, directorul Fest(in) pe Bulevard, în 

argumentul pentru iniţierea acestei manifestări culturale. 

Spectatorii sunt aşteptaţi să participe la primele evenimente din cadrul celor trei 

secţiuni principale ale festivalului: „Criza limbajului... Limbajul crizei” (competitivă 

– juriu de critici), „Bulevardul comediei” (competitivă – juriul spectatorilor), „In 

Memoriam”, precum şi la activităţile conexe, care deschid dezbaterea despre teatru şi 

valorile sale: colocvii, spectacole lectură (dramaturgia poloneză contemporană), 

lansări de carte, întâlnirile AICT – Secţia Română, atelier de mişcare (coordonat de 

actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau „Vedeta de lângă tine”. 

Festivalul aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montări 

neconvenţionale şi spectacole care propun acute comentarii sociale, într-un maraton 

de 10 zile de teatru. 

21 de producţii spectaculoase din patru ţări (Bulgaria, Cehia, Polonia, România), de la 

15 teatre de prestigiu, din Arad, Bucureşti, Cluj-Napoca, Ploieşti, Oradea, Târgu-

Mureş, Varşovia, Vraţa şi Zlin sunt găzduite, între 8 şi 17 octombrie, de Teatrul 

Nottara, Teatrul Odeon şi Teatrul Ţăndărică. 

Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea secţiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-deţinuţi), care se va desfăşura în perioada 18 - 19 noiembrie. 

În această seară, de la ora 18.00, la  Teatrul Țăndărică, Sala Mare, se desfăşoară 

întâlnirea In memoriam: Michaela Tonitza Iordache, iar de la ora  19.15 va fi piesa 

„Adunarea păsărilor”, după o idee de Michaela Tonitza Iordache,  regia și scenografia 

Cristian Pepino. 

 

 

Autor: Carmen Anghel 

http://www.evz.ro/author/carmen.anghel
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Spectacolul "FestiBal cu... loterie" a deschis oficial "Fest(in) pe Bulevard!" 

 

Cea de-a treia ediție a Festivalului "Fest(in) pe Bulevard!" a fost deschisă 

oficial sâmbătă seara cu spectacolul "FestiBal cu... loterie", eveniment desfășurat pe 

trotuarul din fața Teatrului Nottara.  

 

http://www.agerpres.ro/cultura/2015/10/11/spectacolul-festibal-cu-loterie-a-deschis-oficial-fest-in-pe-bulevard--09-56-53
http://www.agerpres.ro/cultura/2015/10/11/spectacolul-festibal-cu-loterie-a-deschis-oficial-fest-in-pe-bulevard--09-56-53


La spectacolul regizat de Mihai Lungeanu au participat angajații teatrului din 

echipa tehnică, secretariatul literar și din celelalte departamente, fiecare purtând câte 

un costum de epocă.  

"Pentru o seară, adică astăzi, am luat noi, cei din spatele actorilor, cei din spatele 

spectacolului, locul actorilor încercând să purtăm un costum frumos, încercând să-i 

invităm pe trecători să ne cunoască și pe noi. Sigur că toți cei care lucrează într-un 

teatru, după mine, sunt puțin artiști. Astăzi seară noi suntem cei dintâi și, firește, la 

ora șase, actorii vor fi aceia care vor cere aplauzele binemeritate de la public", a 

declarat pentru AGERPRES, managerul Teatrului Nottara, Marinela Țepuș.  

Ea a precizat că ediția din acest an a festivalului va avea "ingrediente cât 

cuprinde", de la spectacole la lansări de carte, de la colocvii și spectacole de lectură la 

evenimente stradale.  

"În acest festival vom avea de toate, ingrediente cât cuprinde. Crize — adică Criza 

limbajului, comedii — adică Bulevardul Comediei, lansări de carte, colocvii, 

spectacole lectură și evenimente stradale — un spectacol într-un autobuz englezesc, 

un spectacol în stradă cu noi cei din spatele luminilor și al scenei, făcând pe actorii, 

așa cum ne pricepem. Noi încercăm să atragem lumea la teatru prin orice mijloc 

artistic", a mai spus Marinela Țepuș.  

Seara a continuat cu vernisajul expoziției de fotografie de teatru a artiștilor 

fotografi Maria Ștefănescu și Sorin Radu. Evenimentul a avut loc în foaierul sălii 

"Horia Lovinescu" și cuprinde 30 de lucrări cu momente din spectacolele din ediția 

2014 a festivalului și din producțiile noi din stagiunea trecută a teatrului gazdă. 

Expoziția rămâne deschisă pe toată durata festivalului.  

La ora 18,00 a început spectacolul "O călătorie" după opera lui Constantin 

Abăluță, producție a Teatrului Nottara. Primele 15 minute au fost jucate pe scena sălii 

"George Constantin", după care publicul a fost invitat într-un autobuz englezesc cu 

etaj, unde a continuat spectacolul. Autobuzul a plecat, cu actori și spectatori, pe 

traseul Piața Victoriei — Bulevardul Aviatorilor — Televiziunea Română — 

Bulevardul Kiseleff — Piața Victoriei și s-a oprit la Journey Pub, loc în care s-au 

jucat, într-o atmosferă specială, ultimele 15 minute.  

La sala "Horia Lovinescu" spectatorii au putut vedea spectacolul "Portugalia" 

de Zoltan Egressy, direcția de scenă Victor Ioan Frunză, producție a Teatrului 

Nottara, iar de la ora 21,00, la Teatrul Odeon, s-a jucat "Dezorient express", de 

Andrea Gavriliu, producție a Teatrului Clasic Ion Slavici din Arad.  



Festivalul "Fest(in) pe Bulevard!" continuă până pe 17 octombrie, la Teatrul 

Nottara, Teatrul Odeon și Teatrul Țăndărică, publicul având posibilitatea să vadă 21 

de spectacole din patru țări.  

Duminică vor fi prezentate spectacolele "The History Boys. Povești cu parfum 

de liceu" de Alan Bennett, producție a Teatrului Excelsior, la Sala Horia Lovinescu, 

de la ora 18,00, "În trafic" de Alina Nelega, producție a Teatrului Național din Târgu 

Mureș, la Sala George Constantin, de la ora 21,00, și "Cheia" de Andras Forgach, 

producție a Teatrului Regina Maria din Oradea, la Teatrul Odeon, de la ora 18,00.  

 

 

AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Cristian Anghelache) 
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Actori români în inima Europei 

 

 
 

Echipa Teatrului Nottara a avut un turneu la Bruxelles - Bozar, Palatul Artele Frumoase FOTO Sanda Vişan 
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Este în plină desfăṣurare voiosul festival „Festin pe Bulevard“, organizat de 

Teatrul Nottara ṣi susṭinut financiar (căci aṣa le stă bine!) de Primăria Municipiului 

Bucureṣti, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român ṣi UNITER. 

Din ṭară ṣi din străinătate, comedii ṣi spectacole în care preocuparea pentru 

problemele omului de azi este exprimată într-o manieră nonconformistă au fost 

invitate la Bucureṣti. Le puteṭi vedea până pe 17 octombrie, când, la căderea cortinei 

peste această a treia ediṭie, vom putea evalua calitatea evenimentului ṣi interesul 

stârnit în rândul bucureṣtenilor ṣi în interiorul breslei teatrale. Până atunci, trebuie să 

remarc faptul că festivalurile –care unora li se par a fi prea multe – reprezintă intrarea 

instituṭiilor culturale -teatrale, în speṭă- într-o eră conformă cu fluxurile rapide al 

societăṭilor: anume aceea a schimburilor ṣi a comunicării. 

 
Afiş „Festin pe Bulevard“ 

Iar când lucrurile se întâmplă nu doar în interiorul graniṭelor ṭării ṣi nu doar 

într-un singur sens (dinspre Europa spre România) e cu atât mai bine. In această 

logică, printr-o prezenṭă europeană a semnat Teatrul Nottara prefaṭa schimburilor 

festivaliere din octombrie, de pe Bulevardul bucureṣtean (evident, Bulevardul este 

celebrul Magheru, bijuterie –cam ignorată azi- a arhitecturii moderniste interbelice). 



Inainte de Festin, echipa teatrului a făcut în septembrie un turneu în afara ṭării. 

Ṣi nu oriunde, ci chiar în inima continentului, la Bruxelles, la prestigiosul Bozar, 

Palatul Artele Frumoase, unde nu o dată performează elita artei mondiale. Această 

clădire din 1928 are mai multe săli multifuncṭionale (pentru conferinṭe ṣi teatru), un 

cinematograf ṣi o mare sală de concert, care este sediul Orchestrei Naṭionale a 

Belgiei. Tăcut peste zi, dar deschis spre vizitare publicului, locul se animă seara, căci 

sunt evenimente programate cu mult timp înainte, în toate sălile cunoscutului complex 

cultural. De pe afiṣele programelor toamnei ne-au “salutat” nume mari, precum 

câṣtigătorul de Cannes ṣi Oscar, Michael Haneke, sau Orchestra Simfonică din 

Cleveland, sau arhitecṭii care au concurat la importantul premiu Mies van der Rohe. 

Actori, dansatori, muzicieni, cineaṣti de calibru, pe care în România avem eventual 

ṣansa să îi vedem/ascultăm doar la mari evenimente, cum sunt Festivalul George 

Enescu, cel de teatru de la Sibiu sau Filmele de la Cannes la Bucureṣti. 

 
Piaţa Mare FOTO Sanda Vişan 

Artiṣti de calibru mondial vin la Bruxelles, pentru că este un oraṣ cu cotă 

internaṭională, datorită faptului că aici bate inima Uniunii Europene din 1958, ceea ce 

a atras în timp circa 1.000 de organizaṭii ṣi 2.000 de corporaṭii, tot internaṭionale. 

Ceea ce înseamnă un public divers, lipsit de reṭineri financiare, când vine vorba de a 

cumpăra un bilet la un eveniment cultural. Oraṣul însuṣi are obiṣnuinṭa de a convieṭui 

cu alogenii, fiindcă a cunoscut de-a lungul veacurilor câteva stăpâniri străine, fie ele 

spaniole, austriece sau franceze, până când ṣi-a câṣtigat independenṭa în 1830, păṣind 



în modernitate. Peste acest ṭesut demografic s-a adăugat în ultimii 50 de ani un număr 

semnificativ de oficiali europeni, funcṭionari internaṭionali, oameni de afaceri si 

lobbyiṣti, care au contribuit la transformarea acestei capitale cu simṭul proporṭiilor 

într-un loc central ṣi pentru evenimentele artistice. 

 In acest context cosmopolit al Bruxelles-ului a făcut Teatrul Nottara turneul. Ṣi 

nu orice turneu, ci unul prin care s-au pus bazele festivalului EuRoCultura, iniṭiat de 

eurodeputatul Mircea Diaconu. „Cred că fiecare om sau naṭiune se pricepe cel mai 

bine la ceva. Iar acest lucru trebuie ṣtiut de toată lumea. Ṣi mai cred că toată lumea ar 

trebui să afle cât de bine se pricepe România la cultură”, a spus europarlamentarul la 

dezbaterea publică ce a deschis festivalul în data de 24 septembrie. Iar când cel care 

vorbeṣte astfel este chiar vicepreṣedintele Comisiei de Cultură ṣi Educaṭie a 

Parlamentului European ṣi un actor român cu o strălucită carieră de 45 de ani, atât în 

teatru, cât ṣi în film, nu te poṭi îndoi de adevărul spuselor sale, mai ales că este el 

însuṣi un contributor net la plusvaloarea culturală românească.  

 
Mont des Arts, Bruxelles FOTO Sanda Vişan 

Publicul bruxellez a putut astfel să vadă două producṭii ale Teatrului Nottara: 

noua sa premieră cu Aprilie, dimineaṭa ṣi un spectacol bine aṣezat în repertoriu, 

Matrimoniale, ambele în regia Dianei Lupescu. La Bozar s-a desfăṣurat această primă 

ediṭie a Festivalului EuRoCultura, pus la cale de Mircea Diaconu, în parteneriat cu 

Teatrul Nottara, Institutul Cultural Român ṣi cu Rombel, cea mai mare comunitate 

virtuală a românilor din Belgia, ṣi organizat de European Artists Management, 

compania de impresariat a experimentatei Mihaela Ganea, care din 2012 invită trupe 

de teatru din România. 



 
Dezbatere în cadrul festivalului „EuRoCultura” FOTO Ciprian Duică 

Cu EuRoCultura a fost un pic diferit, cum ne-a spus chiar impresara: Mihaela 

Ganea - Aṣa cum a spus dl. Mircea Diaconu de o manieră amuzantă la dezbaterea ce a 

deschis Festivalul, ideea s-a născut... la o cafea! Amândoi ne gândeam la acest proiect 

de mai mult timp, un Festival care să reprezinte cultura românească, cu tot ceea ce are 

mai valoros. Diferenta între manifestarile organizate anterior de EAM si Festivalul 

EuRoCultura este aceea că mai multe spectacole ṣi evenimente din domenii artistice 

diferite au fost prezentate în cadrul unui singur eveniment de anvergură, Festivalul 

EuRoCultura, care a durat câteva zile ṣi a atras un public foarte numeros.  

Consultată telefonic, Diana Lupescu a ṣi sugerat numele festivalului ṣi apoi a 

venit cu trupa Teatrului Nottara, să prezinte publicului de la Bozar, în Sala M, 

premiera Aprilie, dimineaṭa, pe care bucureṣtenii au putut să o vadă abia două 

săptămâni mai târziu, în cadrul festivalului Fest(in pe Bulevard. Trebuie spus că toate 

cele 480 de locuri au fost vândute pentru reprezentaṭia românilor. 

Casa de bilete de la Bozar FOTO Sanda Vişan 



Pentru această producṭie, autorul Mihai Ispirescu a lucrat cu regizoarea Diana 

Lupescu, pentru a adapta la ziua de azi satira scris în 1980, căreia i-au fost necesari 

opt ani de luptă de gherilă cu cenzura, înainte de a vedea totuṣi luminile rampei pe 

scena de la Nottara, în viziunea regizorului Dan Micu. Un succes fulminant a însoṭit 

producṭia până în 1989, când a fost scoasă din repertoriu, fiindcă se presupunea că 

trama nu mai este adecvată tranziṭiei.  

Ce se întâmplă în această piesă?  

Tocmai la biroul de statistică (ṣtiṭi, cei cu datele aṣa-zis reprezentative pentru o 

colectivitate sau o naṭiune!) ar trebui să aibă loc o minune, adică să fie convins un 

nenăscut să vină pe lume, tocmai fiindcă aceasta e cea mai bună dintre toate cele 

existente! Problema e că cel întrupat este necorespunzător standardelor oficiale ṣi 

atunci trebuie convins ṣi schimbat! Cu arma puterii ierarhice, cu cea a sexului, cu ce 

s-o nimeri, numai să corespundă! Vă închipuiṭi cum suna pretenṭia aceasta în urechile 

publicului din friguroṣii ṣi famelicii ani ’80! 

 
„Aprilie dimineaţa”, producţie a Teatrului Nottara, la Festivalul „EuRoCultura” FOTO Ciprian Duică 

Realizatorii spectacolului vor însă să demonstreze că tema nu este caducă, fiind 

valabilă ṣi astăzi, fie pentru că lucrurile nu s-au prea schimbat, fie pentru că acest tip 

de relaṭii de muncă ṣi umane are o esenṭă durabilă, oriunde s-ar petrece acṭiunea.  

Nu am văzut spectacolul din 1988, dar presupun că cel de azi a îngroṣat 

metodele de convingere pe cale sexuală, tocmai pentru că spaṭiul public actual este 

pur ṣi simplu invadat de tot felul de semne ṣi imagini din această sferă, drept care 

publicul este astăzi obiṣnuit cu „explicitul”, ce era desigur interzis înainte de 1989. 

Diana Lupescu nu este însă o regizoare amatoare de scene tari, decoltate, aṣa că 

mizează în continuare pe sugestie, dând astfel actriṭelor o pârghie în plus de a se juca 

între „la vedere” ṣi „sugestie”. Ṣansă pe care cele două o fructifică, repornind, cu 



fiecare intrare în scenă, motorul comic, fără de care ritmul acestei comedii riscă să 

încetinească.  

Ada Navrot –divorṭata pe a cărei experienṭă sexuală mizează ṣefu’- o valorifică 

din plin, aducând în scenă energia comică ṣi experienṭa care i-au consolidat cariera la 

Nottara. Nici Raluca Tiṭa, în rolul secretarei care ṣtie prea multe, nu pierde ṣansa de a 

creiona cu mijloace restrânse, o apariṭie de mare felină ameninṭătoare –căci ea ascultă 

totul!- contrapondere la agitaṭia uneori nesusṭinută din scenă.  

Mihai Marinescu s-a aflat în căutarea cheii pentru un personaj, cel al ṣefului, 

zdrobit între morga decidentului ṣi frica subalternului care devine pe rând, în funcṭie 

de interlocutor, iar Lucian Ghimiṣi a adus verva sa comică obiṣnuită în rolul 

subalternului oportunist, dar plin de idei pentru situaṭii limită. Regizoarea a valorificat 

mobilitatea corporală specială a colaboratorului constant al Teatrului Nottara, Dan 

Clucinschi, în rolul nenăscutului de care trage toată lumea, pentru a-l convinge că 

trăim în cea mai bună dintre lumi. 

 
Matrimoniale” FOTO Ciprian Duică 

Nucleul trupei de actori a revenit ṣi în al doilea spectacol prezentat de această 

dată la Sala Studio, care are 210 locuri. Ṣi ele vândute integral pentru Matrimoniale, 

spectacolul care face succes la Bucureṣti de 2 ani.  

Interesant este că producṭia a fost comisionată de Teatrul Nottara, pentru prima 

ediṭia, din 2013, a Festivalului Fest(in) pe Bulevard, când temele evenimentului au 

fost comedia si, desigur, criza. Aṣa că Liei Bugnar i s-a cerut să scrie un text despre 



orice fel de criză, iar ea a ales să scrie despre criza umană, ale cărei meandre, când 

comice, când grave, regizoarea Diana Lupescu le-a sesizat ṣi redat în toate culorile 

lor.  

Scriitoarea a construit un conflict inspirat cumva de cel din Vizitei bătrânei 

doamne, a lui Dürrenmatt: o femeie bogată, aflată în criza de la jumătatea vieṭii, 

organizează un concurs de selecṭie a unui soṭ. Numai că cinica alegere o pune într-o 

situaṭie care riscă s-o îngenuncheze, fiindcă îi aruncă în faṭă trecutul propriu ṣi o pune 

în dificultatea de a călca în picioare vieṭile unor oameni ṣi ai copiilor lor. Finalul este 

dulce acriṣor, căci matroana rezolvă problemele de viaṭă ale tuturor, dar îi prinde în 

pânza ei de păianjen: vor trăi lângă ea, cu toate bucuriile ṣi nefericirile lor.  

Ada Navrot este sigura maestră de ceremonii a acestui joc bolnav, în care se 

prind Lucian Ghimiṣi ṣi Mihai Marinescu, interpreṭii celor doi pretendenṭi, care trec 

de la pretenṭia lucioasă la crudul adevăr, apăsător pentru toṭi. Textul le permite 

succesiv partituri suculente, pentru care cei doi actori au găsit calea justă, trecând de 

la comic la dramatic, într-un ritm bine susṭinut, construit de regizoarea spectacolului. 

Cvartetul de actori este completat de Crenguṭa Hariton, care, în rolul soṭiei unuia 

dintre pretendenṭi, aduce o notă de contrast în ansamblul construcṭiei, fiindcă, atunci 

când toṭi mint, ea spune adevărul, iar când toṭi mimează râsul, ea lăcrimează.  

Cum a arătat ultimul voleu al festivalului nu pot spune, fiindcă n-am mai rămas 

la Bruxelles până pe 27 septembrie. Dar îmi pot închipui că publicul s-a bucurat de 

virtuozitatea muzicianului Marius Mihalache care, cu al său ṭambal minunat, trece de 

la Chopin la jazz ṣi la folclorul nostru autentic, cu uṣurinṭa ce l-a făcut celebru. Cred 

că, aṣa cum a făcut la 17 ani, la Scala din Milano, ṣi 24 de ani mai târziu, la Bruxelles 

a stârnit entuziasmul publicului de la Bozar.  

Organizatorii ne promit că în anii următori vor participa la EuRoCultura artiṣti 

români din toate cele 7+ arte, astfel încât la Bruxelles cultura românească să capete o 

imagine cât mai adevărată ṣi să intre în circuitul specific de difuzare. Căci ṣi pentru 

artiṣti, ca pentru toṭi românii, cel puṭin pentru viitorul apropiat, în spaṭiul european se 

va juca destinul nostru. 



 
Publicul de la Festivalul „EuRoCultura“ FOTO Sanda Vişan 

Aprilie, dimineaţa, de Mihai Ispirescu Cu: Mihai Marinescu, Lucian Ghimişi, 

Ada Navrot, Raluca Tiţa, Dan Clucinschi Scenografia: Victor Diaconu, Cătălin 

Manea Regia şi ilustraţia muzicală: Diana Lupescu  

***** Matrimoniale, de Lia Bugnar Cu: ADA NAVROT, CRENGUŢA 

HARITON, LUCIAN GHIMIŞI, MIHAI MARINESCU Regia, scenografia şi 

ilustraţia muzicală: DIANA LUPESCU  

***** Marius Mihalache Band Marius Mihalache, Lorin Mihalache, Arabela 

Nicolau, Nicolae Bran, Constantin Mirea EUROCULTURA BRUXELLES 2015 

 

 

 

de Sanda Vişan 
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Harsányi Attila, desemnat „cel mai bun actor” de Teatrul Nottara din Bucureşti 

Harsanyi Attila 
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Scris de Diana Dutu - Pentru rolul din spectacolul Companiei arădene de teatru 

maghiar. S-a întâmplat la Festivalul Internaţional Festin pe Bulevard.  

 

Spectacolul „Sex, Drugs, Gods&Rock’n’Roll” al Companiei Aradi 

Kamaraszinhaz, în regia lui Tapaszto Erno, cu Harsanyi Attila în rolul principal, a 

câştigat premiul pentru Cel Mai Bun Actor la Festivalul Internaţional Festin pe 

Bulevard organizat de Teatrul Nottara din Bucureşti, în perioada 8-17 octombrie. 

Un premiu mai mult decât onorant pentru teatrul maghiar din Arad, un premiu 

care valorează, poate, mai mult decât toate celelalte la un loc. Şi nu sunt puţine 

premiile obţinute de Compania Aradi Kamaraszinhaz cu spectacolul „Sex, Drugs, 

Gods&Rock’n’Roll”: Cel Mai Bun „One man show” la Festivalul Internaţional de 

Teatru ATELIER de la Sfântu Gheorghe, Marele premiu al Festivalului de 

Monodrame din Tatabanya (Ungaria) şi Premiul pentru Cel Mai Bun Spectacol al 

Academiei Maghiare de Arte. 

Meritele actorului Harsanyi Attila au fost recunoscute şi la nivel local, e fiind 

distins în această vară cu Premiul de Excelenţă al Municipiului Arad pentru 

promovarea dialogului intercultural teatral. 

 

Concurenţa 

La Festivalul Internaţional Festin pe Bulevard au fost puse în scenă spectacole 

ale teatrelor Nottara, Odeon, Metropolis şi Mic din Bucureti, Teatrului Naţional din 

Târgu-Mureş, Teatrului Toma Caragiu din Ploieşti, Teatrului Maghiar de Stat Cluj şi 

ale unor trupe din Cehia, Polonia şi Bulgaria. 

 

http://www.aradon.ro/author/diana-dutu-2


35. Ultimile Ştiri 
din data de 18 octombrie 2015, ora 17.42 

http://www.ultimele-stiri.eu/articol/harsanyi-attila-desemnat-cel-mai-bun-

actor-de-teatrul-nottara-din-bucuresti/1385059 

 

 

 
Harsányi Attila, desemnat „cel mai bun actor” de Teatrul Nottara din Bucureşti 

Harsanyi Attila 

http://www.ultimele-stiri.eu/articol/harsanyi-attila-desemnat-cel-mai-bun-actor-de-teatrul-nottara-din-bucuresti/1385059
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/harsanyi-attila-desemnat-cel-mai-bun-actor-de-teatrul-nottara-din-bucuresti/1385059


Scris de Diana Dutu - Pentru rolul din spectacolul Companiei arădene de teatru 

maghiar. S-a întâmplat la Festivalul Internaţional Festin pe Bulevard.  

 

Spectacolul „Sex, Drugs, Gods&Rock’n’Roll” al Companiei Aradi 

Kamaraszinhaz, în regia lui Tapaszto Erno, cu Harsanyi Attila în rolul principal, a 

câştigat premiul pentru Cel Mai Bun Actor la Festivalul Internaţional Festin pe 

Bulevard organizat de Teatrul Nottara din Bucureşti, în perioada 8-17 octombrie. 

Un premiu mai mult decât onorant pentru teatrul maghiar din Arad, un premiu 

care valorează, poate, mai mult decât toate celelalte la un loc. Şi nu sunt puţine 

premiile obţinute de Compania Aradi Kamaraszinhaz cu spectacolul „Sex, Drugs, 

Gods&Rock’n’Roll”: Cel Mai Bun „One man show” la Festivalul Internaţional de 

Teatru ATELIER de la Sfântu Gheorghe, Marele premiu al Festivalului de 

Monodrame din Tatabanya (Ungaria) şi Premiul pentru Cel Mai Bun Spectacol al 

Academiei Maghiare de Arte. 

Meritele actorului Harsanyi Attila au fost recunoscute şi la nivel local, e fiind 

distins în această vară cu Premiul de Excelenţă al Municipiului Arad pentru 

promovarea dialogului intercultural teatral. 

 

Concurenţa 

La Festivalul Internaţional Festin pe Bulevard au fost puse în scenă spectacole 

ale teatrelor Nottara, Odeon, Metropolis şi Mic din Bucureti, Teatrului Naţional din 

Târgu-Mureş, Teatrului Toma Caragiu din Ploieşti, Teatrului Maghiar de Stat Cluj şi 

ale unor trupe din Cehia, Polonia şi Bulgaria. 

 

 

 

Sursă: Arad on –line 

http://www.aradon.ro/author/diana-dutu-2


35. Hyperflash 
din data de 18 octombrie 2015, ora 17.42 

http://hyperflash.ro/festin-pe-bulevard-la-teatrul-nottara-fotografii-si-

atmosfera/ 
 

 
 

FESTin pe Bulevard la Teatrul Nottara – fotografii și atmosferă 

 

Festivalul de teatru FESTin pe Bulevard a susținut în perioada 8 – 17 

octombrie, a 3-a ediție la București. 

Festivalul a adus publicului spectacole de teatru din București, din România și 

internaționale. 

La FESTin pe Bulevard au participat 3 teatre: Teatrul Țăndărică, Teatrul 

Nottara, Teatrul Odeon. Secțiunea de spectacole – lectură a avut loc în Librăria 

Cărtureşti Verona, iar secțiunea de ateliere a avut loc la Teatrul Țăndărică. 

http://hyperflash.ro/festin-pe-bulevard-la-teatrul-nottara-fotografii-si-atmosfera/
http://hyperflash.ro/festin-pe-bulevard-la-teatrul-nottara-fotografii-si-atmosfera/


 

 

Teatrul Nottara ne-a întâmpinat cu producții proprii: 

“Femei de post” de Hanna Azoulay Hasfari 

“Aprilie, dimineața” de Mihai Ispirescu 

“Călătoria” de Gavriil Pinte 

“Viaţa e suferinţă” de Oliver Bukowski 

“Portugalia” de Zoltán Egressy 

“Vestul singuratic” de Martin McDonagh 

“Fazanul” de Georges Feydeau 

 

Dar și producții ale teatrelor din țară: 

“Cheia” de András Forgách 

“În trafic” de Alina Nelega 

“Chip de foc” de Marius von Mayenburg 

“Șefele” de Werner Schwab 

http://hyperflash.ro/wp-content/uploads/2015/10/11693814_10206057195982385_2964176886855112425_n.jpg
http://hyperflash.ro/wp-content/uploads/2015/10/11693814_10206057195982385_2964176886855112425_n.jpg


“Tarelkin” după Aleksandr Suhovo-Kobîlin 

“Trei gemeni venețieni”  de Antonio Mattiuzzi Collalto 

“The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu” de Alan Bennett 

 

Și producții internationale, titrate în limba română: 

“Kabaret Astragal” de Albertine Sarrazin, Vladimír Fekar 

“Un cuplu de români amărâţi vorbitori de polonă” de Dorota Masłowska 

“Sex, drugs, gods and rock’n roll” după Eric Bogosian și Jose Saramago 

Fiecare spectacol a avut loc cu sala plină la Teatrul Nottara și spiritul festiv 

plutea în aer. Gazdele au întâmpinat spectatorii îmbrăcate în costume de sărbătoare. 

Sâmbătă 17 octombrie, în ultima seara a festivalului a avut loc extragerea 

pentru tombola care s-a ținut pe întreaga durată a FESTin pe Bulevard, la Teatrul 

Nottara. 

După ultimul spectacol desfășurat, a avut loc ceremonia de premiere. Premiile 

au fost oferite de sponsori și au vizat mai multe categorii. 

Juriul publicului a ales să premieze spectacolul “The History Boys. Poveşti cu 

parfum de liceu” de Alan Bennett. 

Premiul pentru cel mai bun spectacol la secțiunea “Criza limbajului … 

Limbajul Crizei” a fost câștigat de spectacolul “Vestul singuratic” de Martin 

McDonagh. 

Premiul pentru cea mai bună actriță a fost câștigat de Enikő Györgyjakab din 

spectacolul “Cel care închide noaptea” după Liliana Cavani. 

Premiul pentru cel mai bun actor a fost câștigat de Harsányi Attila din “Sex, 

drugs, gods and rock’n roll” după Eric Bogosian și Jose Saramago. 

Ultimul premiu al serii, pentru cel mai bun regizor, i-a fost acordat  lui 

Alexandru Mâzgăreanu. 

Festivalul este membru al Europe for Festivals Festivals for Europe (EFFE) și 

al rețelei internaționale de teatru New European Theatre Action (NETA). 



Festivalul FESTin pe Bulevard a fost finanţat de Primăria Municipiului 

Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Ministerul Culturii, având şi 

sprijinul UNITER. 

Urmează, de asemenea și Festivalul Național de Teatru la București, în 

perioada 23 octombrie – 1 noiembrie 2015. 

Vă invităm să vizitați galeria de fotografii a evenimentelor ce au avut loc în 

cadrul FESTin pe Bulevard la Teatrul Nottara. 

 
 

 

By Irina Bănoiu 

http://hyperflash.ro/author/irinab/


36. DCNews 
din data de 20 octombrie 2015, ora 11.48 

http://www.dcnews.ro/care-sunt-cele-mai-bune-spectacole-de-teatru-la-

nottara_487104.html 

 

 
 

Care sunt cele mai bune spectacole de teatru la Nottara 

 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, s-a încheiat cea de-a III-a ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard.  

http://www.dcnews.ro/care-sunt-cele-mai-bune-spectacole-de-teatru-la-nottara_487104.html
http://www.dcnews.ro/care-sunt-cele-mai-bune-spectacole-de-teatru-la-nottara_487104.html


Premiera spectacolului „Viaţa e suferinţă." Comedie de bulevard de Oliver 

Bukowski (regia: Vlad Massaci) a încheiat şirul celor 21 de spectacole care au făcut 

parte din ediţia din acest an. 

După reprezentaţie, a avut loc anunţarea câştigătorilor desemnaţi de cele două 

jurii (juriul publicului şi juriu de specialitate) şi decernarea premiilor. 

La secţiunea „Bulevardul comediei", juriul publicului a desemnat producţia 

Teatrului Excelsior din Bucureşti, The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de 

Alan Bennett, regia: Vlad Cristache, drept cel mai bun spectacol. Premiul, în valoare 

de 1000 de euro, a fost oferit de Rotary Club Atheneum. 

La secţiunea competitivă „Criza limbajului... limbajul crizei", juriul de 

specialitate, format din Monica Andronescu (critic de teatru), Roxana Croitoru (critic 

de teatru), Doru Mareş (critic de teatru), Mircea Morariu (critic de teatru) şi Pompilius 

Onofrei (jurnalist şi realizator de emisiuni radio) a decis: 

- Cel mai bun spectacol: Vestul singuratic de Martin McDonagh, regia: Cristi 

Juncu, producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti. Distribuţia este formată din Florin 

Piersic jr, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Corina Dragomir/ Ioana Calotă. Premiul 

a fost oferit de Staropramen şi este în valoare de 2000 de euro. 

- Cea mai bună actriţă: Enikő Györgyjakab, pentru rolul Hanna din spectacolul Cel 

care închide noaptea de Nona Ciobanu, producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj. 

Premiul constă într-un espressor marca Gaggia Milano. 

- Cel mai bun actor a fost desemnat Harsányi Attila pentru spectacolul Sex, Drugs, 

Gods and Rock'n'Roll după E. Bogosian și J. Saramago, producţie a Companiei Aradi 

Kamaraszinhaz, Arad. Actorul a fost răsplătit cu un ceas marca Madison New York, 

oferit Helvetia Luxury Watches. 

- Regizorul Alexandru Mâzgăreanu a primit premiul special pentru regie, oferit de 

Revista VIP pentru spectacolul Fazanul de Georges Feydeau, prducţie a Teatrului 

Nottara din Bucureşti. 

Pe lângă secţiunile Bulevardul Comediei şi Limbajul crizei... criza limbajului, 

în acest an din festival au avut parte şi secţiunile In memoriam şi Premiere în Fest(in), 

precum şi spectacole-lectură, colocvii, lansări de carte şi multe altele. Nu în ultimul 

rând, trebuie menţionată secţiunea MultiArt (spectacole cu actori deţinuţi), care va 

avea loc în perioada 18-19 noiembrie, întrucât din acest an Festivalul Penitenciarelor 

a fost inclus în programul Fest(in) pe Bulevard.  

 

de Anca Murgoci 

http://www.dcnews.ro/autori/anca-murgoci.html


37. Cluburi Bucureşti 
din data de 13 octombrie 2015, ora 11.15 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Spectacollectura-cu-intrare-

liber%C4%83-Diamantele-sunt-c%C4%83rbuni-care-sau-pus-pe-

treab%C4%83_36498.html 

 

 

 

Spectacol-lectura cu intrare liberă: Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe 

treabă 

 
 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Spectacollectura-cu-intrare-liber%C4%83-Diamantele-sunt-c%C4%83rbuni-care-sau-pus-pe-treab%C4%83_36498.html
http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Spectacollectura-cu-intrare-liber%C4%83-Diamantele-sunt-c%C4%83rbuni-care-sau-pus-pe-treab%C4%83_36498.html
http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Spectacollectura-cu-intrare-liber%C4%83-Diamantele-sunt-c%C4%83rbuni-care-sau-pus-pe-treab%C4%83_36498.html


Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabă 

de Paweł Demirski 

 

„Personajele cehoviene din cunoscuta piesă Unchiul Vanea sunt puse de autorul 

polonez Paweł Demirski într-un context actual şi prezentate caricatural ca paiaţe 

decrepite, victime ale tranziţiei. Sărăcia, excluziunea socială sunt teme recurente într-

un discurs suprarealist.  

Unchiul este un pietroi de gâtul schimbărilor sociale şi aflăm că Sonia l-a trimis 

pe unchiul să-şi vindece şansele sociale la psihiatru. Unchiul caută o modalitate – 

reală sau imaginară – să o ducă mai bine, fiind doar unul din multe milioane de unchi. 

La optsprezece ani de la întâmplările din piesa lui Cehov, personajele înţeleg că 

profesorul, aşteptat în vizită, nu va mai veni, pentru că a murit. Sonia, o pragmatică 

antreprenoare se hotărăşte să vândă casa (mărul discordiei în Unchiul Vanea), dar află 

că aceasta fusese deja vândută de profesor. Personajele rămân pe drumuri, neştiind să 

se descurce, iar fiecare poveste are eroul principal pe care îl merită, aşa cum afirmă 

Astrov.” 

 

Cezarina Udrescu 

Distribuţia: Anda Caropol, Catrinel Dumitrescu, Alexandru Repan, Claudiu Romila, 

Mihai Marinescu 

Regia: Cezarina Udrescu 

 



38. Adevărul 
din data de 21 octombrie 2015, ora 19.20 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/spectacole-dedicatie-

1_5627b8f9f5eaafab2ce58f26/index.html 

 

 
 

Spectacole cu dedicatie 

 

La „Festin pe bulevard“, festivalul organizat cu succes de Teatrul Nottara au 

fost şi două seri emoţionante dedicate regretatului Dan Micu, regizorul care ar fi 

împlinit pe 5 noiembrie 66 de ani. 

Confirmând ideea că în materie de evocări ne aflăm de fapt în faţa unui 

continuu necesar între generaţii, regizoarea Nona Ciobanu, discipol al regizorului pe 

când a debutat la Teatrul Mic, strălucit cu Dragostea celor trei portocale, i-a dedicat 

maestrului de odinioară şi director pe atunci al T.M. un spectacol.  

Cât se poate de direct şi fără echivoc, recenta premieră cu Trei gemeni 

veneţieni, prezentată şi în festivalul amintit etalează discret într-o ramă aninantă de la 

pod portretul lui Dan, abia ghicit şi recunoscut doar de cei care l-au văzut fie şi numai 

în poze. Montarea acestui text- commedia dell arte, scris de un reprezentant al genului 

precum Antonio Mattiuzzi Collalto este totodată o revenire la formele prime ale 

jocului şi la importanţa măştilor ca fundament al actului teatral.  

http://adevarul.ro/cultura/teatru/spectacole-dedicatie-1_5627b8f9f5eaafab2ce58f26/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/spectacole-dedicatie-1_5627b8f9f5eaafab2ce58f26/index.html


Din când în când regizorii şi actorii îşi verifică abilităţile în exprimarea 

virtuţilor lui homo ludens aterizând profitabil pe terenul libertăţii absolute care e jocul 

măştilor ce stă la baza meseriei lor şi se cere revizitat când ”noutăţile” par a ne obosi. 

Dan Micu începea cu Prinţesa Turandot, Nona Ciobanu tot cu un Gozzi, iar acest 

spectacol al Teatrului Mic pune-n mişcare importante resurse de creativitate 

presupuse de commedia dell arte. Naivitatea, seninătatea,bucuria, dezinhibiţiile de tot 

felul pe care le degajă şi acest spectacol confirmă utilitatea sub toate aspectele a unor 

atari demersuri  

Decorul semnat de Iulian Bălţăţeanu crează prin sistemul de uşi rabatabile pe 

care intră şi ies aiuritor personajele, un spaţiu flexibil foarte ofertant dând aripi 

interpreţilor şi solicitându-le fantezia. În plus distribuirea în dublu rol a actorilor pe 

lângă tripla figurare a gemenilor care-i revine lui Cristian Iacob ne duce pe un teren al 

iluziei şi al schimbării măştilor extrem de provocator pentru actori. Radu Zettu joacă 

hazliu în travesti pe Angelique , fata promisă lui Zanetto şi pe Inn boy-ul de la han, 

Oana Albu e când Eleonora, soţia lui Zanetto, când Scapino, valetul lui Zanetto din 

Bergam, Constantin Florescu agil şi spiritual sub masca lui Arlechino pare greu 

ramplasabil deşi are două identităţi iar Iulian Bălţăţeanu în ipostaza de actor dă viaţă 

doar printr-o întoarcere a pelerinei celor două feţe oficiale, Ofiţerul şi Comisarul. 

Cristi Iacob în triplă ipostază îi înfrăţeşte pe cei trei Zanetto( gemenii) atribuindu-le 

profiluri diferenţiate : unul beţivan, altul spilcuit om de lume şi altul infantil.  

În toate trei înfăţişările e simpatic şi aplaudat iar efortul actorului , presupus de 

trecerile rapide şi quiproqourile din piesă, demn de toată lauda. Avram Birău e tatăl- 

Geronte, greoi şi molâu iar Simona Mihăescu, hangiţa nurlie, complinind tabloul 

clasic al comediei în care râdem şi ne zbenguim cu toţii vreme de aproape două 

ceasuri. Fiindcă aşa a început teatrul , iar oamenii lui nu uită.  

La el acasă însă, adică la Nottara, unde a oficiat aproape două decenii, Dan 

Micu a fost evocat în ipostaza gravă, de regizor responsabil care lua atitudine la 

problemele societăţii stârnind adesea nelinişte şi împotrivirea autorităţilor. 

Spectacolul Aprilie, dimineaţa realizat acum are la bază piesa lui Mhai Ispirescu 

montată şi de Dan în 1988 sub titlul impus de cenzură Într-o dimineaţă pentru a se 

evita confuziile cu anumite teze ale marxismului.  

În zilele noastre i s-ar potrivi cred un titlu ca acesta: Răzbunarea fictivilor sau 

în căutarea Omului pierdut. Povestea absurdă scrisă despre un fictiv, raportat în 

statisticile măsluite care se încarnează bulversând realitatea cifrelor, nu e cum se vede 

doar a anilor 80 în care a fost scrisă. Paradoxal dar piesa socotită subversivă atunci şi 



vânată de cenzură nu şi-a pierdut actualitatea, fiindcă autorul ei pe urmele lui Gogol 

n-a scris doar o satiră social-politică ci una cu bătaie mai lungă, dovadă asezonarea 

perfectă pe care spectacolul Dianei Lupescu ( regie) o reuşeşte fără prea mari 

intervenţii în text.  

Replica din final pe care o rosteşte ca o tristă constatare Nenăscutul, cel menit 

să reprezinte mai degrabă o absenţă decât un viitor care cheamă la raport e, în acest 

sens, cât se poate de explicită. S-a pierdut Omul, exclamă el împotriva birocraţiei şi a 

manipulărilor, care atunci vizau sloganuri marxiste gen omul nou, iar acum aruncă în 

aer cu scepticismul de rigoare toate proiecţiile virtuale ce sărăcesc umanitatea de 

esenţa ei. Nu mai departe decât recenta criză a migranţilor.  

Cu ce a operat ea în spaţiul dezbaterilor? Cu cifre despre cote, cu numere care 

era mai- mai să fie tatuate drept carte de identitate . Cu ce operează statisticile ? dar 

sondajele de opinie la care căscăm toţi gura fără să ne mai gândim că cifrele nu sunt 

egale cu realitatea pentru că sunt doar cifre iar viaţa oamenilor, trăirea şi simţirea lor 

nu pot fi măsurate în acest fel. Sau nu doar în acest fel. Aşa dar Ispirescu a ţintit 

deştept când a pus problema sub forma unei farse, rea şi neagră , ce suportă 

dimensiuni excentrice, expandate până la absurd, valabile ricând.  

Piesa invocă practici şi imoralităţi notorii în relaţiile dintre oameni fie că sunt ei 

sefi şi subalterni, bărbati şi femei, dar şi crahuri la nivel individual, rupturi 

schizorenice ce se produc atunci când oamenii nu mai sunt confortabili cu ei înşişi şi 

se alienează. Această înstrăinare de sensul existenţial e mai degrabă o temă literară, 

greu realizabilă pe scenă. Soluţiile spectacolului, unele mai inspirate altele mai puţin 

sunt compensate de jocul excelent al actorilor care dau credibilitate mesajului.  

Partea leului la aplauze le revine celor doi principali, Stroescu şi Berzea , 

negativii înegriţi de autor până la maximă urâţire chit că Lucian Ghimişi ( Stroescu) 

cu farmecul nativ şi talentul comic pe care le are devine aproape mult mai simpatic 

decât o cere rolul. Postura lui e mai curând de victimă, o victimă naivă pe care 

condiţia de subaltern onctuos nevoit să supravieţuiască prin aceste mijloace nedemne, 

îl face mai degrabă de plâns.  

Publicul râde însă copios la replierile lui succesive ( ne aliniem tovarăşu,) 

potrivit unei psihologii cunoscute a neamului. Mihai Marinescu e şi el reuşit în 

postura şefului Berzea completându-l pe Ghimişi cu o rigiditate de carton potrivită 

poziţiei în schema de funcţiuni a Serviciului de statistică în care e capo del tutti capi. 

Li se alătură Ada Navrot.  



În Aspasiei din Aprilie dimineaţa actriţa continuă să exploreze cu har în zona 

dificilă a absurdului creind un personaj care îndreptăţeşte o concluzie mai veche, 

anume că în teatrul absurdului cu care se înrudeşte şi piesa lui Ispirescu, cu cât joci 

mai realist cu atât eşti mai credibil. In plus Ada Navrot are o mare disponibilitate în 

redarea subtextelor datorită inteligenţei ei scenice remarcabile. Georgescu- 

Nenăscutul presupune o dedublare în sfera suprarealistă pentru care spectacolul n-a 

găsit încă cea mai bună soluţie.  

Vizibil derutat tânărul şi talentatul Dan Clucinski e doar o promisiune de Viitor. 

Secretara anodină ( Raluca Tiţa) de care e îndrăgostit Georgescu, viitorul nenăscut e 

transformată într-o securistă perversă, potrivit replicii exploatată prea puţin în final 

prin care toată hărmălaia se subsumează unei fatale confuzii identitare. Tu nu eşti 

Berzea, Eu nu sunt Stroescu,Ea nu e Cristina, etc…Acesta ar fi putut fi un final mult 

mai răscolitor decât Oda bucuriei invocată ironic acum la final. În sera premierei de la 

Nottara a piesei lui Ispirescu -versiunea 2015 , cei prezenţi au revăzut şi un fragment 

din Într-o dimineaţă, spectacolul de odinioară al lui Dan Micu.  

La vremea când autoritatea numelui acestui excepţional artist pe care l-a avut 

teatrul românesc pentru un timp insuficient exprimării plenare a talentului său ( a 

murit la nici 50 de ani) era demult o garanţie, Dan Micu adăuga şirului de creaţii 

memorabile pe această scenă , de la Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă, la 

Karamzovii sau Cum vă place, încă un titlu de spectacol antologic pentru care cei ce i-

au urmat îi vor fi mereu datori. 

 

 

 

 

de Doina Papp 

 



39. Yorick 

Revistă săptămânală de teatru. Numărul 286, 27 oct-2 nov 
din data de 20 octombrie 2015, ora 19.20 

http://yorick.ro/vestul-singuratic-cel-mai-bun-spectacol-la-fest-in-pe-

bulevard/ 

 

 
 

„Vestul singuratic”, cel mai bun spectacol la Fest( (in) pe Bulevard 
 

 

http://yorick.ro/vestul-singuratic-cel-mai-bun-spectacol-la-fest-in-pe-bulevard/
http://yorick.ro/vestul-singuratic-cel-mai-bun-spectacol-la-fest-in-pe-bulevard/
http://yorick.ro/vestul-singuratic-cel-mai-bun-spectacol-la-fest-in-pe-bulevard/


Sâmbătă, 17 octombrie, s-a încheiat cea de-a III-a ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Premiera spectacolului „Viaţa e 

suferinţă.” Comedie de bulevard de Oliver Bukowski (regia: Vlad Massaci) a încheiat 

şirul celor 21 de spectacole care au făcut parte din ediţia din acest an. După 

reprezentaţie, a avut loc anunţarea câştigătorilor desemnaţi de cele două jurii (juriul 

publicului şi juriu de specialitate) şi decernarea premiilor. 

La secţiunea „Bulevardul comediei”, juriul publicului a desemnat producţia 

Teatrului Excelsior din Bucureşti, „The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu” de 

Alan Bennett, regia: Vlad Cristache, drept cel mai bun spectacol. Premiul, în valoare 

de 1000 de euro, a fost oferit de Rotary Club Atheneum. 

La secţiunea competitivă „Criza limbajului… limbajul crizei”, juriul de 

specialitate, format din Monica Andronescu (critic de teatru), Roxana Croitoru (critic 

de teatru), Doru Mareş (critic de teatru), Mircea Morariu (critic de teatru) şi Pompilius 

Onofrei (jurnalist şi realizator de emisiuni radio) a decis: 

 Cel mai bun spectacol: „Vestul singuratic” de Martin McDonagh, regia: 

Cristi Juncu, producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti. Distribuţia este formată din 

Florin Piersic jr, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Corina Dragomir/           Ioana 

Calotă. Premiul a fost oferit de Staropramen şi este în valoare de 2000 de euro. 

 Cea mai bună actriţă: Eniko Gyorgyjakab, pentru rolul Hanna din 

spectacolul „Cel care închide noaptea” de Nona Ciobanu, producţie a Teatrului 

Maghiar de Stat, Cluj. Premiul constă într-un espressor marca Gaggia Milano. 

 Cel mai bun actor a fost desemnat  Harsanyi Attila pentru spectacolul 

„Sex, Drugs, Gods and Rock’n’Roll” după E. Bogosian și J. Saramago, producţie a 

Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad. Actorul a fost răsplătit cu un ceas marca 

Madison New York, oferit Helvetia Luxury Watches. 

 Regizorul Alexandru Mâzgăreanu a primit premiul special pentru regie, 

oferit de Revista VIP pentru spectacolul „Fazanul” de Georges Feydeau, prducţie a 

Teatrului Nottara din Bucureşti. 

 

 

Postat de Yorick 

http://yorick.ro/author/yorick/


40. LiterNet 
din data de 20 octombrie 2015, ora 19.20 

http://agenda.liternet.ro/articol/20364/Florian-Rares-Tileaga/Tone-de-ras-

amestecate-cu-statul-pe-ganduri-Vestul-singuratic-la-FESTin-pe-Bulevard-

2015.html 

 

 

 

Tone de râs, amestecate cu statul pe gânduri - Vestul singuratic la FESTin pe 

Bulevard, 2015 

 

Vineri, 16 octombrie 2015, am văzut Vestul singuratic, al lui Cristi Juncu. 

Acest al doilea şi ultim spectacol pe care l-am prins la Bucureşti, în FESTin pe 

Bulevard, 2015, era de fapt unica mea şansă să mă răzgândesc şi să văd cu alţi ochi 

festivalul ăsta despre care ar fi trebuit să ştim mai multe. Nu pot folosi cuvinte mari şi 

să spun că mi-a schimbat viaţa, că e fantastic etc. Dar e un spectacol care, în ciuda 

titlului parcă descurajant şi comercial (Vestul singuratic), a fost suficient de bine 

lucrat, de savuros ca actorie, de profund ca mesaj, de dur ca limbaj să mă convingă, pe 

mine cel puţin, că uneori se lucrează bine în teatrul românesc. Bine spre excelent. 

Vestul singuratic, deci. Imaginaţi-vă cea mai murdară casă, cele mai strâmbe 

uşi, cea mai îngălbenită faianţă şi cel mai urât living, în care fotoliile sunt la un metru 

de pisoar. E casa fraţilor Valene şi Coleman (Vlad Zamfirescu şi Florin Piersic Jr.), 

doi vlăjgani trecuţi de 30 de ani, a căror unică ocupaţiune e să bea, să înjure greţos, 
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să-şi tragă pumni şi să se certe pentru chips-uri ("chipse", în graiul lor de mahala, 

lipsit de orice gramatică). N-au scopuri în viaţă, n-au atins niciodată o femeie, le place 

s-o ardă toată ziua în fotoliu şi, mai ales, ştiu să facă un singur lucru: să se ia unul de 

altul. Exact ca în copilărie, doar că acum, la maturitate, tachinările au în spate motive 

adânci şi, din păcate, urmări grave. E în permanenţă un şantaj între fraţi şi, practic, tot 

ceea ce li se întâmplă vine din ură şi durere. Nu vă zic mai multe, deşi mă arde la 

degete să le scriu; esenţial e să vedeţi spectacolul şi să găsiţi dedesubturile acestui 

story aparent inofensiv. 
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Ar fi fost incompletă această poveste dacă autorul ei, Martin MacDonagh, nu i-

ar fi inclus pe preotul Welsh (Andi Vasluianu) şi pe tânăra Girleen (Corina 

Dragomir). Welsh e un popă beţivan, cu suflet mare dar voinţă zero, un om îngreunat 

de alcool şi de păcatele enoriaşilor. Simultan cu păhăruţele pe care le bea până stinge, 

Welsh face apel la etică, citează din Biblie, o dă pe interpretări poetice şi încearcă să-i 

împace pe fraţi. De cealaltă parte e Girleen, o adolescentă care, prin nume, sugerează 

tipologia unei vârste, a unei generaţii. Alintată, complimentată, Girleen pretinde că e 

bine "cotată" de bărbaţii din oraş şi că, deci, face senzaţie peste tot unde merge. 

Sunt, aşadar, patru personaje în această amară poveste şi fiecare e un mic 

wannabe, e simularea a ceea ce vrea să fie. Mult, foarte mult umor iese din 

combinaţia asta de aspiraţii fanteziste şi realitate crudă, în care personaje cu izmene 

murdare la fund vorbesc despre sex-appeal. Fiecare bucată de dialog e construită pe 

voinţa personajului de a fi mai deştept decât ceilalţi şi, concomitent, pe încercarea de 

a ascunde propriile erori. Martin McDonach, care în 1999 primea un Tony Award 

pentru acest text, l-a scris în aşa fel încât comunicarea între personaje să fie un blocaj 

constant. O deposedare continuă, rezultând în ciocniri când banale, când grave. E 

când răţoială între idioţi, când atacuri sub centură, capabile să ducă la crimă. Şi, 

imediat apoi, momente de potolire şi profundă umanizare a relaţiilor. Rar cred că am 

văzut o poveste atât de bine scrisă, atât de eficientă ca spectacol comico-tragic, astfel 

încât la o secundă după ce râzi în hohote, să cazi pe gânduri şi să uiţi, de fapt, că ai 

râs. 
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Cristi Juncu, pe care publicul căutător de poveşti contemporane şi de umor 

deştept îl asociază cu titluri ca Butoiul cu pulbere, Hoţii, Nişte fete sau American 

Buffalo, a făcut din Vestul singuratic ceea ce ştiam că va face: un spectacol 

actoricesc 100%, de trei ore. Trei ore de replici, în care nu se întâmplă mai nimic şi în 

care evoluţia personajelor e discretă, la nivel de cuvânt, de mimică. Vlad Zamfirescu 

şi Florin Piersic Jr. sunt, aici, cuplul antagonic pur-sânge: unul înţepat, zgârcit, isteric 

ca o babă (Zamfirescu); celălalt moale, greţos, tăcut, cu priviri de asasin în serie 

(Piersic).  

Ambii se ridică la un nivel înalt de interpretare, în care statutul de loser 

monumental e jucat pe toate feţele pe care vi le puteţi închipui. Şi asta cu puţine 

repetiţii de soluţii actoriceşti, în trei ore de dialog; iar unde există repetiţii, ele sunt 

jucate astfel încât să aibă conţinut. Dacă vreţi să vedeţi în teatrul românesc o reeditare 

parţială (dar originală) a cuplului "Beavis & Butt-Head", atunci vedeţi-i pe 

Zamfirescu şi Piersic. Dar şi pe Andi Vasluianu, căruia îi iese un rol de beţiv târâit, 

amuzant de absent, neplictisitor, nerepetitiv, care înţelege exact ce replici au impact şi 

haz. Mai puţin aşezat e rolul lui Girleen, jucat de Corina Dragomir, care parcă se 

grăbeşte să bifeze nuanţele rolului, pe care ştie că le are de bifat. Nu e un rol "subţire", 

deşi episodic, dar în reprezentaţia pe care eu am văzut-o mi s-a părut mai mult căutat 

şi indecis. 
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Deşi e cursiv, transparent şi rar te face să te uiţi la ceas, Vestul singuratic are 

unele pierderi de ritm, ca urmare a plusării actoriceşti şi nesigurei gestionări a tăcerii 

dintre replici. De fapt, e supralicitată valoarea tăcerilor, aici, supralicitare care cred că 

are de-a face cu dorinţa actorilor de a stârni şi mai mult efect comic. În plus, 
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liniaritatea inevitabilă a poveştii lui McDonach, axată strict pe dialog, determină în 

spectacol un tempo excesiv de lent, uşor dezechilibrat, care scade efectul unor scene 

care ar fi trebuit să îşi menţină intensitatea. 

Dar dacă nu pentru actorie şi poveste vi se pare bun spectacolul (deşi n-aş crede 

că se întâmplă asta), atunci vedeţi-l pentru decoruri, semnate de Carmencita Brojboiu, 

scenografă cu imensă experienţă în teatrul românesc şi, în special, în cel maghiar. 

Alcătuirea scenei ca spaţiu de adunături nostalgice, cu pereţi gălbui, mânjiţi, cu 

lucruri inutile care te încurcă în picioare, cu scânduri pe uşi şi geamuri, e exact ceea 

ce trebuia ca să îmbrace această poveste de destine ratate. E un home sweet home 

baricadat, abject până la cer şi înapoi, arătând foarte simplu că aici trăiesc, poate, 

fiinţele cele mai înrăite, mai primitive şi, culmea, mai umane. 

Vă recomand Vestul singuratic, pentru doza fermă de umanitate, pentru iluzia 

amară de western şi pentru tonele de râs pe care le veţi amesteca cu statul pe gânduri. 

Autor: Martin McDonagh 

Regie: Cristi Juncu 

Scenografie: Carmencita Brojboiu 

Distribuţie: Vlad Zamfirescu; Florin Piersic Jr.; Andi Vasluianu; Corina 

Dragomir / Ioana Calotă 

Producţie: Teatrul "C.I. Nottara", Bucureşti 

Vizionare: octombrie 2015, în cadrul Festivalului FESTin PE BULEVARD, 

Bucureşti 

Credite foto: Horia Petraşcu 

 

 

 

de Florian-Rareş Tileagă 
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Vestul singuratic și The History Boys. Povești cu parfum de liceu - cele mai bune 

spectacole din acest an la Fest(in) pe Bulevard 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, s-a încheiat cea de-a III-a ediție a Festivalului 

Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard.  
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Premiera spectacolului 'Viața e suferință.' Comedie de bulevard de Oliver 

Bukowski (regia: Vlad Massaci) a încheiat șirul celor 21 de spectacole care au făcut 

parte din ediția din acest an. După reprezentație, a avut loc anunțarea câștigătorilor 

desemnați de cele două jurii (juriul publicului și juriu de specialitate) și decernarea 

premiilor.  

La secțiunea 'Bulevardul comediei', juriul publicului a desemnat producția 

Teatrului Excelsior din București, The History Boys. Povești cu parfum de liceu de 

Alan Bennett, regia: Vlad Cristache, drept cel mai bun spectacol. Premiul, în valoare 

de 1000 de euro, a fost oferit de Rotary Club Atheneum.  

La secțiunea competitivă 'Criza limbajului... limbajul crizei', juriul de 

specialitate, format din Monica Andronescu (critic de teatru), Roxana Croitoru (critic 

de teatru), Doru Mareș (critic de teatru), Mircea Morariu (critic de teatru) și Pompilius 

Onofrei (jurnalist și realizator de emisiuni radio) a decis:  

- Cel mai bun spectacol: Vestul singuratic de Martin McDonagh, regia: Cristi 

Juncu, producție a Teatrului Nottara, București. Distribuția este formată din Florin 

Piersic jr, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Corina Dragomir/Ioana Calotă. Premiul 

a fost oferit de Staropramen și este în valoare de 2000 de euro. 

—Cea mai bună actriță: Enikő Györgyjakab, pentru rolul Hanna din spectacolul 

Cel care închide noaptea de Nona Ciobanu, producție a Teatrului Maghiar de Stat, 

Cluj. Premiul constă într-un espressor marca Gaggia Milano. 

—Cel mai bun actor a fost desemnat Harsányi Attila pentru spectacolul Sex, 

Drugs, Gods and Rock'n'Roll după E. Bogosian și J. Saramago, producție a 

Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad. Actorul a fost răsplătit cu un ceas marca 

Madison New York, oferit Helvetia Luxury Watches. 

—Regizorul Alexandru Mâzgăreanu a primit premiul special pentru regie, oferit 

de Revista VIP pentru spectacolul Fazanul de Georges Feydeau, prducție a Teatrului 

Nottara din București.  

Pe lângă secțiunile Bulevardul Comediei și Limbajul crizei... criza limbajului, 

în acest an din festival au avut parte și secțiunile In memoriam și Premiere în Fest(in), 

precum și spectacole-lectură, colocvii, lansări de carte și multe altele. Nu în ultimul 

rând, trebuie menționată secțiunea MultiArt (spectacole cu actori deținuți), care va 

avea loc în perioada 18-19 noiembrie, întrucât din acest an Festivalul Penitenciarelor 

a fost inclus în programul Fest(in) pe Bulevard.  

Pentru informații suplimentare sau fotografii, nu ezitați să ne contactați. 

de Business OTS 
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Începe competiția la Festin pe Bulevard 
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Festivalul Internaţional de Teatru „Festin pe Bulevard”, ajuns la cea de-a treia 

ediție se desfășoară între 8 și 17 octombrie la Teatrul Nottara din București. 

Duminică, 11 octombrie, secțiunea competitivă a evenimentului începe cu 

spectacolul „În trafic” de Alina Nelega, producție a Teatrului Național din Târgu 

Mureș. 

„Spectatorii sunt invitaţi să ia parte la una dintre cele mai speciale experienţe culturale 

ale toamnei, un festival-eveniment care propune experienţe artistice inedite, intense, 

care să inspire, purtându-şi oaspeţii de-a lungul tuturor meridianelor emoţiilor”, se 

arată într-un comunicat de presă. 

Cele două secţiuni principale – Bulevardul Comediei şi Criza limbajului – 

Limbajul crizei (secţiunea competitivă) – reunesc montări din patru ţări (Cehia, 

Polonia, Bulgaria și România) şi 15 teatre de prestigiu, care abordează toate 

dimensiunile comicului, explorând ingenios mecanismele teatrale şi care vor fi 

găzduite de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon şi Teatrul Ţăndărică. 

Fie că sunt comedii de bulevard, spectacole de teatru-dans sau acute comentarii 

sociale, toate spectacolele invitate în Fest(in) au un impact puternic, generează reacţii 

şi propun un dialog deschis, despre teatrul de calitate şi valorile sale. Această 

„dezbatere” va continua şi în cadrul evenimentelor conexe: Colocvii, Spectacole 

lectură (dramaturgia poloneză contemporană), Lansări de carte, Întâlnirile AICT – 

Secţia Română, Atelier de mişcare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), 

secţiunile: Premiere, Vedeta de lângă tine şi In Memoriam (focus: Dan Micu, 

Michaela Tonitza-Iordache, Cristina Pepino). 

Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea secţiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-deţinuţi), care se va desfăşura în perioada 18–19 noiembrie. 

Programul secțiunii competitive a spectacolului este următorul: 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, ediţia a III-a 

8–17 octombrie 2015, Bucureşti 

IN MEMORIAM 

Concept proiect și organizator: Doina Papp, critic de teatru 

Joi, 8 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 



In memoriam: Mihaela Tonitza-Iordache, Cristina Pepino 

ora 19.15: 

Adunarea păsărilor, după o idee de Michaela Tonitza-Iordache, regia și scenografia: 

Cristian Pepino, costumele: Cristina Pepino 

Durata reprezentației: 1h (fără pauză) 

Spectacol pentru adulți. În afara concursului 

Producţie a Teatrului Țăndărică, Bucureşti 

 

Vineri, 9 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

In memoriam: Dan Micu 

Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

Joi, 8 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Femei de post de Hanna Azoulay Hasfari, traducerea: Ada Ichim, regia: Andreea 

Vulpe, scenografia: Dan Tița 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

În afara concursului 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Vineri, 9 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Aprilie, dimineața de Mihai Ispirescu, regia și ilustrația muzicală: Diana Lupescu, 

scenografia: Victor Diaconu, Petre-Cătălin Manea 

Durata reprezentației: 1h 40 min (fără pauză) 



Spectacol dedicat lui Dan Micu 

În afara concursului 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 12.00 și ora 18.00: 

Teatrul Nottara 

(Începe în Sala George Constantin și continuă în autobuzul cu etaj, pe un traseu 

surpriză) 

Călătoria (titlu provizoriu) 

regia şi scenariul: Gavriil Pinte, după opera lui Constantin Abăluță, scenografia: 

Roxana Ionescu, Durata reprezentației: cca 2h 

În afara concursului 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.30: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

La Dallas de Oliver Bukowski, regia: Vlad Massaci, scenografia: Andu Dumitrescu 

Durata reprezentației: cca 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Secțiunea EVENIMENTE STRADALE 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 16.00: 

În faţa Teatrului Nottara şi în foaier 

FestiBal cu… loterie 

regia: Mihai Lungeanu, decoruri: Victor Diaconu, costume: Luana Drăgoiescu – cu 

noi (nottariștii) și cu toată lumea care va fi prin preajmă la acel timp al zilei. 



Secţiunea COMPETITIVĂ CRIZA LIMBAJULUI… LIMBAJUL 

CRIZEI 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 17.45: 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru (momente din cea de-a II-a ediție a 

festivalului) 

Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu 

Sala Horia Lovinescu 

ora 18.00: 

Deschiderea Secțiunii competitive 

Prezentarea juriului de specialitate 

Constituirea Juriului de Public pentru Secţiunea Bulevardul Comediei 

ora 18.30: 

Portugalia de Zoltán Egressy, traducerea: Réka Csűrös, direcţia de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

Cheia de András Forgách, traducerea: Anamaria Pop, direcția de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 



Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producție a Teatrului Regina Maria, Oradea 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

În trafic de Alina Nelega, regia: Alina Nelega, scenografia: Tiberiu Toitan și Oana 

Micu, coregrafia: Claudiu Știan, light design: Csaba Körössy 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Naţional, Târgu-Mureş (Trupa Liviu Rebreanu) 

 

Luni, 12 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Kabaret Astragal de Albertine Sarrazin, Vladimír Fekar, regia: Anna Petrželková, 

scenografia:Hanna Knotková, muzica: Tomáš David, Tomáš Červínek 

Durata reprezentației: 1h 35 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Municipal (Mĕstské divadlo), Zlin (Cehia) 

Spectacol titrat în limba română 

 

Marţi, 13 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Un cuplu de români amărâţi vorbitori de polonă de Dorota Masłowska, regia: 

Agnieszka Glińska, scenografia: Magdalena Maciejewska, muzica: Jan Duszyński 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producție a Stanislaw Ignacy Witkiewicz Studio Theatre, Varșovia (Polonia) 



În parteneriat cu Institutul Polonez din Bucureşti 

Spectacol titrat în limba română 

 

Miercuri, 14 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

ora 18.15 

Chip de foc de Marius von Mayenburg, traducerea: Victor Scoradeţ, regia:Vlad 

Cristache, scenografia:Vladimir Turturică, compoziţie şi pregătire muzicală: Lucian 

Maxim, video design: Corina Stavilă şi Mihai Bogos 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Sex, drugs, gods and rock’n roll, după texte de Eric Bogosian și Jose Saramago, 

asistent de regie: Fekete Réka, regia: Tapasztó Ernő, muzica: Borsos Pál, Éder Enikő 

Durata reprezentației: 55 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad 

Spectacol titrat în limba română 

 

Joi, 15 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare (cu publicul pe scenă) 

Cel care închide noaptea, scenariu inspirat de filmul Portarul de noapte de Liliana 

Cavani, regia: Nona Ciobanu, scenografia: Nona Ciobanu, Peter Košir 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 



Producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj-Napoca 

Spectacol titrat în limba română 

ora 21.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Tatăl de August Strindberg, regia: Lupcho Gorgievsky, scenografia: Maria Dimanova, 

muzica: Marjan Nechak 

Durata reprezentației: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria) 

Spectacol titrat în limba română 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Vestul singuratic de Martin McDonagh, traducerea: Bogdan Budeş, regia: Cristi 

Juncu, scenografia: Carmencita Brojboiu 

Durata reprezentației: 3h (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Șefele de Werner Schwab, traducerea: Dan Stoica, regia: Sorin Militaru, scenografia: 

Alina Herescu, muzica: Ada Milea 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Odeon, București 

 



Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Dezorient express, un spectacol de Andreea Gavriliu, scenografia: Irina Moscu, 

muzica: Mihai Dobre și Alex Pop (spectacol de teatru-dans) 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de Alan Bennett, regia, traducerea şi 

scenografia: Vlad Cristache, asistent regie: Septimiu Stoica 

Durata reprezentației: 2h 40 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Excelsior, Bucureşti 

 

Luni, 12 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

ora 18.15: 

Fazanul de Georges Feydeau, traducerea: Doru Mareş, regia: Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul: Ştefan Caragiu, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Suciu 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 



Marți, 13 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Tarelkin, după Aleksandr Suhovo-Kobîlin, regia: Gelu Colceag, costume: Iza Tartan, 

coregrafia: Vlad Logigan, muzica originală: Răzvan Diaconu, măşti şi efecte speciale: 

Adrian Damian 

Durata reprezentației: 1h 55 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Metropolis, București 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Trei gemeni venețieni de Antonio Mattiuzzi Collalto, traducerea: David Esrig, 

adaptarea, ilustraţia muzicală şi regia: Nona Ciobanu, costume: Doina Levintza, 

decorul şi light design: Iulian Bălţătescu 

Durata reprezentației: 1h 45 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Mic, București 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Festivitatea de premiere, urmată de spectacolul La Dallas 

Detalii la Secţiunea Premiere în Fest(in) 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

12, 14 octombrie, orele 18.00 – 18.15: 

Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Prezintă: Florica Ichim, critic de teatru, redactor-şef al revistei Teatrul azi 



Secţiunea COLOCVII 

(concept şi coordonatori proiect: Sanda Vişan, realizator TV, jurnalist, Marinela 

Ţepuş, critic de teatru) 

9, 12, 15 octombrie, orele: 11.00 – 13.00: 

Teatrul Nottara, CaféNott 

Cuprinde colocvii pe teme de actualitate 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

(concept proiect: Crenguţa Manea, critic de teatru; coordonatori proiect: regizorii 

artistici Mihai Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu) 

11, 13, 14 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Librăria Cărtureşti 

Focus pe dramaturgia poloneză contemporană 

Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabă de Pawel Demirski 

Cel mai mic bal din lume de Malina Przesluga 

Amazonia de Michał Walczak 

În parteneriat cu Institutul Cultural Polonez 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea Întâlnirile AICT – secția română 

Găzduită în festival 

16, 17 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Hotel Ambasador – Sala de conferinţe 



Secțiune organizată de Biroul AICT – secția română în parteneriat cu Teatrul Nottara 

 

Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

Va cuprinde aniversări ale unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara şi se va 

desfăşura pe tot parcursul festivalului. 

 

Secţiunea ATELIERE 

10 – 17 octombrie, orele: 10.00 – 13.00: 

Teatrul Țăndărică 

Un atelier de mișcare coordonat de Francisco Alfonsin (asistenți: Lili Gavrilescu, 

Gabriel Răuță), pentru actorii Teatrelor Nottara și Țăndărică, cu posibilitatea realizării 

unui spectacol pentru cea de-a IV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru – 

Fest(in) pe Bulevard, 2016 
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Începe competiția la Festin pe Bulevard 

 

 

Festivalul Internaţional de Teatru „Festin pe Bulevard”, ajuns la cea de-a treia 

ediție se desfășoară între 8 și 17 octombrie la Teatrul Nottara din București. 

http://yorick.ro/incepe-competitia-la-festin-pe-bulevard/
http://yorick.ro/incepe-competitia-la-festin-pe-bulevard/


Duminică, 11 octombrie, secțiunea competitivă a evenimentului începe cu 

spectacolul „În trafic” de Alina Nelega, producție a Teatrului Național din Târgu 

Mureș. 

„Spectatorii sunt invitaţi să ia parte la una dintre cele mai speciale experienţe culturale 

ale toamnei, un festival-eveniment care propune experienţe artistice inedite, intense, 

care să inspire, purtându-şi oaspeţii de-a lungul tuturor meridianelor emoţiilor”, se 

arată într-un comunicat de presă. 

Cele două secţiuni principale – Bulevardul Comediei şi Criza limbajului – 

Limbajul crizei (secţiunea competitivă) – reunesc montări din patru ţări (Cehia, 

Polonia, Bulgaria și România) şi 15 teatre de prestigiu, care abordează toate 

dimensiunile comicului, explorând ingenios mecanismele teatrale şi care vor fi 

găzduite de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon şi Teatrul Ţăndărică. 

Fie că sunt comedii de bulevard, spectacole de teatru-dans sau acute comentarii 

sociale, toate spectacolele invitate în Fest(in) au un impact puternic, generează reacţii 

şi propun un dialog deschis, despre teatrul de calitate şi valorile sale. Această 

„dezbatere” va continua şi în cadrul evenimentelor conexe: Colocvii, Spectacole 

lectură (dramaturgia poloneză contemporană), Lansări de carte, Întâlnirile AICT – 

Secţia Română, Atelier de mişcare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), 

secţiunile: Premiere, Vedeta de lângă tine şi In Memoriam (focus: Dan Micu, 

Michaela Tonitza-Iordache, Cristina Pepino). 

Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea secţiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-deţinuţi), care se va desfăşura în perioada 18–19 noiembrie. 

Programul secțiunii competitive a spectacolului este următorul: 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, ediţia a III-a 

8–17 octombrie 2015, Bucureşti 

IN MEMORIAM 

Concept proiect și organizator: Doina Papp, critic de teatru 

Joi, 8 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

In memoriam: Mihaela Tonitza-Iordache, Cristina Pepino 



ora 19.15: 

Adunarea păsărilor, după o idee de Michaela Tonitza-Iordache, regia și scenografia: 

Cristian Pepino, costumele: Cristina Pepino 

Durata reprezentației: 1h (fără pauză) 

Spectacol pentru adulți. În afara concursului 

Producţie a Teatrului Țăndărică, Bucureşti 

 

Vineri, 9 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

In memoriam: Dan Micu 

Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

Joi, 8 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Femei de post de Hanna Azoulay Hasfari, traducerea: Ada Ichim, regia: Andreea 

Vulpe, scenografia: Dan Tița 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

În afara concursului 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Vineri, 9 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Aprilie, dimineața de Mihai Ispirescu, regia și ilustrația muzicală: Diana Lupescu, 

scenografia: Victor Diaconu, Petre-Cătălin Manea 

Durata reprezentației: 1h 40 min (fără pauză) 

Spectacol dedicat lui Dan Micu 



În afara concursului 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 12.00 și ora 18.00: 

Teatrul Nottara 

(Începe în Sala George Constantin și continuă în autobuzul cu etaj, pe un traseu 

surpriză) 

Călătoria (titlu provizoriu) 

regia şi scenariul: Gavriil Pinte, după opera lui Constantin Abăluță, scenografia: 

Roxana Ionescu, Durata reprezentației: cca 2h 

În afara concursului 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.30: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

La Dallas de Oliver Bukowski, regia: Vlad Massaci, scenografia: Andu Dumitrescu 

Durata reprezentației: cca 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Secțiunea EVENIMENTE STRADALE 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 16.00: 

În faţa Teatrului Nottara şi în foaier 

FestiBal cu… loterie 

regia: Mihai Lungeanu, decoruri: Victor Diaconu, costume: Luana Drăgoiescu – cu 

noi (nottariștii) și cu toată lumea care va fi prin preajmă la acel timp al zilei. 

 



Secţiunea COMPETITIVĂ CRIZA LIMBAJULUI… LIMBAJUL 

CRIZEI 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 17.45: 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru (momente din cea de-a II-a ediție a 

festivalului) 

Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu 

Sala Horia Lovinescu 

ora 18.00: 

Deschiderea Secțiunii competitive 

Prezentarea juriului de specialitate 

Constituirea Juriului de Public pentru Secţiunea Bulevardul Comediei 

ora 18.30: 

Portugalia de Zoltán Egressy, traducerea: Réka Csűrös, direcţia de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

Cheia de András Forgách, traducerea: Anamaria Pop, direcția de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 



Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producție a Teatrului Regina Maria, Oradea 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

În trafic de Alina Nelega, regia: Alina Nelega, scenografia: Tiberiu Toitan și Oana 

Micu, coregrafia: Claudiu Știan, light design: Csaba Körössy 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Naţional, Târgu-Mureş (Trupa Liviu Rebreanu) 

 

Luni, 12 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Kabaret Astragal de Albertine Sarrazin, Vladimír Fekar, regia: Anna Petrželková, 

scenografia:Hanna Knotková, muzica: Tomáš David, Tomáš Červínek 

Durata reprezentației: 1h 35 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Municipal (Mĕstské divadlo), Zlin (Cehia) 

Spectacol titrat în limba română 

 

Marţi, 13 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Un cuplu de români amărâţi vorbitori de polonă de Dorota Masłowska, regia: 

Agnieszka Glińska, scenografia: Magdalena Maciejewska, muzica: Jan Duszyński 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producție a Stanislaw Ignacy Witkiewicz Studio Theatre, Varșovia (Polonia) 



În parteneriat cu Institutul Polonez din Bucureşti 

Spectacol titrat în limba română 

 

Miercuri, 14 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

ora 18.15 

Chip de foc de Marius von Mayenburg, traducerea: Victor Scoradeţ, regia:Vlad 

Cristache, scenografia:Vladimir Turturică, compoziţie şi pregătire muzicală: Lucian 

Maxim, video design: Corina Stavilă şi Mihai Bogos 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Sex, drugs, gods and rock’n roll, după texte de Eric Bogosian și Jose Saramago, 

asistent de regie: Fekete Réka, regia: Tapasztó Ernő, muzica: Borsos Pál, Éder Enikő 

Durata reprezentației: 55 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad 

Spectacol titrat în limba română 

 

Joi, 15 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare (cu publicul pe scenă) 

Cel care închide noaptea, scenariu inspirat de filmul Portarul de noapte de Liliana 

Cavani, regia: Nona Ciobanu, scenografia: Nona Ciobanu, Peter Košir 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 



Producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj-Napoca 

Spectacol titrat în limba română 

ora 21.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Tatăl de August Strindberg, regia: Lupcho Gorgievsky, scenografia: Maria Dimanova, 

muzica: Marjan Nechak 

Durata reprezentației: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria) 

Spectacol titrat în limba română 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Vestul singuratic de Martin McDonagh, traducerea: Bogdan Budeş, regia: Cristi 

Juncu, scenografia: Carmencita Brojboiu 

Durata reprezentației: 3h (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Șefele de Werner Schwab, traducerea: Dan Stoica, regia: Sorin Militaru, scenografia: 

Alina Herescu, muzica: Ada Milea 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Odeon, București 

 



Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Dezorient express, un spectacol de Andreea Gavriliu, scenografia: Irina Moscu, 

muzica: Mihai Dobre și Alex Pop (spectacol de teatru-dans) 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de Alan Bennett, regia, traducerea şi 

scenografia: Vlad Cristache, asistent regie: Septimiu Stoica 

Durata reprezentației: 2h 40 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Excelsior, Bucureşti 

 

Luni, 12 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

ora 18.15: 

Fazanul de Georges Feydeau, traducerea: Doru Mareş, regia: Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul: Ştefan Caragiu, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Suciu 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 



Marți, 13 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Tarelkin, după Aleksandr Suhovo-Kobîlin, regia: Gelu Colceag, costume: Iza Tartan, 

coregrafia: Vlad Logigan, muzica originală: Răzvan Diaconu, măşti şi efecte speciale: 

Adrian Damian 

Durata reprezentației: 1h 55 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Metropolis, București 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Trei gemeni venețieni de Antonio Mattiuzzi Collalto, traducerea: David Esrig, 

adaptarea, ilustraţia muzicală şi regia: Nona Ciobanu, costume: Doina Levintza, 

decorul şi light design: Iulian Bălţătescu 

Durata reprezentației: 1h 45 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Mic, București 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Festivitatea de premiere, urmată de spectacolul La Dallas 

Detalii la Secţiunea Premiere în Fest(in) 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

12, 14 octombrie, orele 18.00 – 18.15: 

Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Prezintă: Florica Ichim, critic de teatru, redactor-şef al revistei Teatrul azi 



Secţiunea COLOCVII 

(concept şi coordonatori proiect: Sanda Vişan, realizator TV, jurnalist, Marinela 

Ţepuş, critic de teatru) 

9, 12, 15 octombrie, orele: 11.00 – 13.00: 

Teatrul Nottara, CaféNott 

Cuprinde colocvii pe teme de actualitate 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

(concept proiect: Crenguţa Manea, critic de teatru; coordonatori proiect: regizorii 

artistici Mihai Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu) 

11, 13, 14 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Librăria Cărtureşti 

Focus pe dramaturgia poloneză contemporană 

Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabă de Pawel Demirski 

Cel mai mic bal din lume de Malina Przesluga 

Amazonia de Michał Walczak 

În parteneriat cu Institutul Cultural Polonez 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea Întâlnirile AICT – secția română 

Găzduită în festival 

16, 17 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Hotel Ambasador – Sala de conferinţe 



Secțiune organizată de Biroul AICT – secția română în parteneriat cu Teatrul Nottara 

 

Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

Va cuprinde aniversări ale unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara şi se va 

desfăşura pe tot parcursul festivalului. 

 

Secţiunea ATELIERE 

10 – 17 octombrie, orele: 10.00 – 13.00: 

Teatrul Țăndărică 

Un atelier de mișcare coordonat de Francisco Alfonsin (asistenți: Lili Gavrilescu, 

Gabriel Răuță), pentru actorii Teatrelor Nottara și Țăndărică, cu posibilitatea realizării 

unui spectacol pentru cea de-a IV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru – 

Fest(in) pe Bulevard, 2016 

 

 

 

 

Postat de Yorick 

http://yorick.ro/author/yorick/


44. Ileana Andrei 
din data de 8 octombrie 2015, ora 19.20 

http://www.ileanaandrei.ro/festin-pe-bulevard/ 

 

 

 

Începe Festivalul Internaţional de Teatru “Festin pe Bulevard” la Nottara 

 

Astăzi începe Festin pe Bulevard, Festivalul Internaţional de Teatru găzduit de 

Teatru Nottara pentru al III-a an consecutiv. Tema ediţiei din 2015 este “Limbajul 

crizei / Criza limbajului” 

“…teatrul este și o întrunire mondenă, un loc al întâlnirii cu prietenii, un loc în care 

noi înșine devenim actori, suntem parte din reprezentație. Acestea sunt câteva dintre 

motivele care m-au făcut să aleg o temă incomodă pentru unii, rezonabilă pentru alții 

și, sper, de succes pentru public. 

 Pe toți aceia care roșesc la o înjurătură rostită mustos pe scenă îi invit la 

colocviul dedicat crizei limbajului. Cred că e bine să discutăm despre noile tendințe, 

despre diferența dintre bine și rău în teatru, despre ceea ce suntem și ceea ce ne dorim 

a fi, despre oglinda vremurilor care este teatrul de când lumea. Să nu uităm cum era 

privit Caragiale în vremea lui… și cum îl privim noi azi. Nu știu cât va ține moda 

acestui tip de producții, dar știu că ele reflectă ceea ce riscăm să devenim. Dacă nu 

cumva suntem deja. Cred că menirea teatrului este și aceea de a ne arăta adevărul. De 

noi depinde dacă ascundem gunoiul sub preș sau îl ducem la tomberon. Nu credeți?”, 

http://www.ileanaandrei.ro/festin-pe-bulevard/


spune Marinela Țepuş – Directorul Teatrului Nottara şi Directorul Festivalului Festin 

pe Bulevard. 

  

Festivalul Internaţional de Teatru Festin pe Bulevard se desfăşoară în perioada 

8-17 octombrie iar unul dintre sponsorii principali ai evenimentului este 

Staropramen. 

Programul festivalului se gaseşte mai jos: 

  Joi, 8 octombrie, ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Femei de post de Hanna Azoulay Hasfari 

Sambata, 10 octombrie, ora 17.45 

Teatrul Nottara, Foaierul Salii Horia Lovinescu 

Portugalia de Zoltán Egressy 

 

Duminica, 11 octombrie, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The History Boys. Povesti cu parfum de liceu 

http://www.ileanaandrei.ro/wp-content/uploads/2015/10/festin.jpg


Luni, 12 octombrie, ora 18.15 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Fazanul de Georges Feydeau 

 

Luni, 12 octombrie, ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Kabaret Astragal de Albertine Sarrazin, Vladimír Feka 

 

Marti, 13 octombrie, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Tarelkin, dupa Aleksandr Suhovo-Kobîlin 

 

Miercuri, 14 octombrie, ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Sex, drugs, gods and rock’n roll, dupa texte de Eric Bogosian și Jose Saramago 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Trei gemeni venetieni de Antonio Mattiuzzi Collalto 

 

Sâmbata, 17 octombrie, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Șefele de Werner Schwab 



Sâmbata, 17 octombrie, ora 20.30 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

 “Viaţa e suferinţa”. Comedie de bulevard de Oliver Bukowski. 

 

 

 

by ileana 

 

http://www.ileanaandrei.ro/author/ileana/


45. Bucureşti StudPass 
din data de 8 octombrie 2015,  

http://bucuresti.studpass.ro/evenimente-bucuresti/1-incep-zece-zile-festin-

bulevard/ 

 

 

 

3, 2, 1… Incep zece zile de Fest(in) pe Bulevard 

 

Numaratoarea inversa pentru cea de-a treia editie a Festivalului International 

de Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara intre 8 si 17 

octombrie 2015, a inceput. 

http://bucuresti.studpass.ro/evenimente-bucuresti/1-incep-zece-zile-festin-bulevard/
http://bucuresti.studpass.ro/evenimente-bucuresti/1-incep-zece-zile-festin-bulevard/


‘Cred ca e bine sa discutam despre noile tendinte, despre diferenta dintre bine si rau in 

teatru, despre ceea ce suntem si ceea ce ne dorim a fi, despre oglinda vremurilor care 

este teatrul de cand lumea. Sa nu uitam cum era privit Caragiale in vremea lui… si 

cum il privim noi azi’, a declarat Marinela Tepus, directorul Fest(in) pe Bulevard, 

in argumentul pentru initierea acestei manifestari culturale.  

Peste doar trei zile, spectatorii sunt asteptati sa participe la primele evenimente 

din cadrul celor trei sectiuni principale ale festivalului: Criza limbajului… Limbajul 

crizei (competitiva — juriu de critici), Bulevardul comediei (competitiva — juriul 

spectatorilor), In Memoriam, precum si la activitatile conexe, care deschid 

dezbaterea despre teatru si valorile sale: Colocvii, Spectacole lectura (dramaturgia 

poloneza contemporana), Lansari de carte, Intalnirile AICT — Sectia Romana, 

Atelier de miscare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau Vedeta 

de langa tine. 

Festivalul, finantat de Primaria Municipiului Bucuresti, Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti si Ministerul Culturii si Institutul Cultural Roman, avand si 

sprijinul UNITER, va aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montari 

neconventionale si spectacole care propun acute comentarii sociale, intr-un maraton 

de 10 zile de teatru.  

21 de productii spectaculoase din patru tari (Bulgaria, Cehia, Polonia, Romania), de la 

15 teatre de prestigiu, din Arad, Bucuresti, Cluj-Napoca, Ploiesti, Oradea, Targu-

Mures, Varsovia, Vrata si Zlin sunt gazduite, intre 8 si 17 octombrie, de Teatrul 

Nottara, Teatrul Odeon si Teatrul Tandarica.  

Misiunea festivalului si amanunte importante legate de editia din acest an au 

fost prezentate joi, 1 octombrie, in cadrul unei conferinte de presa organizate la 

CaféNott.  

Moderata de Marinela Tepus, directorul Teatrului Nottara si al Fest(in) pe 

Bulevard, conferinta i-a avut ca vorbitori si pe Dorina Lazar, directorul Teatrului 

Odeon, si Calin Mocanu, directorul Teatrului Tandarica, institutii partenere in 

Fest(in). Au fost prezenti si reprezentanti ai juriului: Monica Andronescu si Pompilius 

Onofrei, regizori ai premierelor din Fest(in): Diana Lupescu si Gavriil Pinte, critici de 

teatru, jurnalisti si dramaturgi precum Mihai Ispirescu, autorul textului Aprilie, 

dimineata.  

Noutatea din acest an consta in includerea Festivalului Penitenciarelor in 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea sectiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-detinuti), care se va desfasura in perioada 18 — 19 noiembrie. Invitat la 

conferinta, reprezentantul Administratiei Nationale a Penitenciarelor — domnul 

director general, chestor de penitenciare Claudiu Catalin BEJAN a vorbit despre 



importanta teatrului in reintegrarea sociala si despre rolul artelor in lumea 

contemporana.  

Biletele s-au pus deja in vanzare si pot fi achizitionate de la Agentia de Bilete a 

Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisa zilnic intre 10.00 si 20.00, rezervari 

telefonice la numarul: 021 317 41 01, dar si de pe site-ul Eventim.  

Mai multe informatii despre program, precum si despre surprizele pe care 

echipa Fest(in) pe Bulevard vi le-a pregatit gasiti pe www.festinpebulevard.ro. 

http://www.festinpebulevard.ro/


46. EVZ 
din data de 8 octombrie 2015,  

http://www.evz.ro/zece-zile-de-festin-teatral-pe-bulevard-la-bucuresti.html 

 

 

 

Zece zile de Festin teatral pe Bulevard, la Bucureşti 

 

 
 

Cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 

organizat de Teatrul Nottara,a începe în această seară. 

Festivalul se desfăşoară începând de astăzi până pe 17 octombrie. „Cred că e 

bine să discutăm despre noile tendințe, despre diferența dintre bine și rău în teatru, 

despre ceea ce suntem și ceea ce ne dorim a fi, despre oglinda vremurilor care este 

http://www.evz.ro/zece-zile-de-festin-teatral-pe-bulevard-la-bucuresti.html


teatrul de când lumea. Să nu uităm cum era privit Caragiale în vremea lui... și cum îl 

privim noi azi”, a declarat Marinela Ţepus, directorul Fest(in) pe Bulevard, în 

argumentul pentru iniţierea acestei manifestări culturale. 

Spectatorii sunt aşteptaţi să participe la primele evenimente din cadrul celor trei 

secţiuni principale ale festivalului: „Criza limbajului... Limbajul crizei” (competitivă 

– juriu de critici), „Bulevardul comediei” (competitivă – juriul spectatorilor), „In 

Memoriam”, precum şi la activităţile conexe, care deschid dezbaterea despre teatru şi 

valorile sale: colocvii, spectacole lectură (dramaturgia poloneză contemporană), 

lansări de carte, întâlnirile AICT – Secţia Română, atelier de mişcare (coordonat de 

actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau „Vedeta de lângă tine”. 

Festivalul aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montări 

neconvenţionale şi spectacole care propun acute comentarii sociale, într-un maraton 

de 10 zile de teatru. 

21 de producţii spectaculoase din patru ţări (Bulgaria, Cehia, Polonia, 

România), de la 15 teatre de prestigiu, din Arad, Bucureşti, Cluj-Napoca, Ploieşti, 

Oradea, Târgu-Mureş, Varşovia, Vraţa şi Zlin sunt găzduite, între 8 şi 17 octombrie, 

de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon şi Teatrul Ţăndărică. 

Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea secţiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-deţinuţi), care se va desfăşura în perioada 18 - 19 noiembrie. 

În această seară, de la ora 18.00, la  Teatrul Țăndărică, Sala Mare, se desfăşoară 

întâlnirea In memoriam: Michaela Tonitza Iordache, iar de la ora  19.15 va fi piesa 

„Adunarea păsărilor”, după o idee de Michaela Tonitza Iordache,  regia și scenografia 

Cristian Pepino. 

 

 

 

Autor: Carmen Anghel 

http://www.evz.ro/author/carmen.anghel


47. Radio România Cultural 
din data de 27 septembrie 2015,  

http://www.radioromaniacultural.ro/festin_pe_bulevard_2015-37777 

 

 
 

Teatrul Nottara are plăcerea de a vă invita joi, 1 octombrie 2015,de la ora 

11:00, la conferinţa de presă ce va avea ca subiect cea de-a treia ediţie a Festivalului 

Internaţional Fest(in) pe Bulevard 2015, care se va desfăşura în perioada 8-17 

octombrie şi 18-19 noiembrie (Secţiunea MultiArt, teatru în penitenciare). Întâlnirea 

va avea loc la CaféNott, aflată la etajul 1 al clădirii din Bulevardul Magheru. 

Festivalul este organizat de Teatrul Nottara, finanţat de Primăria şi Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, Ministerul Culturii, ICR şi realizat cu sprijinul 

UNITER. Evenimentul are mulţi parteneri şi sponsori, cărora le suntem recunoscători 

pentru tot suportul. Din acest an, manifestarea este membră a platformei EFFE 

(Europe for Festivals, Festivals for Europe) şi a reţelei culturale NETA (New 

European Theatre Action). 

La conferinţă vor fi anunţate detaliile privitoare la secţiunile şi programul 

evenimentului, la trupele străine, la componenţa juriului şi la partenerii care susţin 

această manifestare culturală, a cărei amploare a sporit în 2015, atât în ceea ce 

priveşte durata cât şi volumul de activităţi. 

Pentru a vorbi despre toate aceste aspecte, alături de Marinela Ţepuş, directorul 

Teatrului Nottara şi al Festivalului, se vor afla reprezentanţi ai unora dintre parteneri, 

regizori ai premierelor realizate de Teatrul Nottara special pentru acest eveniment şi 

alţi invitaţi surpriză. 

http://www.radioromaniacultural.ro/festin_pe_bulevard_2015-37777


De asemenea va participa şi un reprezentant al Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, pentru a susţine amănunte despre noua secțiune Multi Art, incluzând, 

în programul său, Festivalul Penitenciarelor, ajuns la cea de-a VII-a ediție. 

Distribuţiile spectacolelor prezentate în cadrul acesteia sunt formate din actori-

deţinuţi. 

 

 

 



48. Adevărul 
din data de 28 septembrie 2015, ora 17.00 

http://adevarul.ro/cultura/arte/conferinta-presa-teatrul-nottara-Incepe-

festin-bulevard-2015-1_56094450f5eaafab2c17344e/index.html 

 

 

 

Cultură / Arte Conferinţă de presă, la Teatrul Nottara. Începe Fest(in) pe Bulevard 

2015 

 

 
Joi, 1 octombrie, de la ora 11:00, va avea loc, la Teatrul Nottara, o conferinţă 

de presă, cu ocazia celei de-a treia ediţii a Festivalului Internaţional Fest(in) pe 

http://adevarul.ro/cultura/arte/conferinta-presa-teatrul-nottara-Incepe-festin-bulevard-2015-1_56094450f5eaafab2c17344e/index.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/conferinta-presa-teatrul-nottara-Incepe-festin-bulevard-2015-1_56094450f5eaafab2c17344e/index.html


Bulevard 2015. Festivalul se va desfăşura în perioada 8-17 octombrie şi pe 18-19 

noiembrie, când vor fi spectacole ale Festivalului Penitenciarelor, eveniment inclus în 

secţiunea MultiArt 

Întâlnirea de pe 1 octombrie va avea loc la Café Nott, aflată la etajul 1 al 

clădirii din Bulevardul Magheru. La conferinţă va participa şi un reprezentant al 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru a oferi amănunte despre noua 

secţiune: MultiArt, care include în program şi Festivalul Penitenciarelor, ajuns la cea 

de-a VII-a ediţie. Din distribuţia spectacolelor vor face parte numai deţinuţi.  

De asemenea, joi se va vorbi şi despre secţiunile şi programul evenimentului, 

despre trupele străine şi componenţa juriului. Alături de Marinela Ţepuş, directorul 

Teatrului Nottara şi al Festivalului, se vor afla regizori ai premierelor realizate de 

Teatrul Nottara. Anul trecut, la Fest(in) pe Bulevard Festivalului, Noul locatar“ de 

Eugène Ionesco, în regia lui Gábor Tompa, producţie a Teatrului Nottara, a obţinut  

Premiul pentru cel mai bun spectacol din cadrul Secţiunii „Mici crize... (şi) 

electorale“. Juriul a fost format din criticii de teatru: Mircea Morariu, Roxana 

Croitoru, Crenguţa Manea şi Ion Parhon. O noutate la acea ediţie a fost înfiinţarea 

unui juriu de public, care a desemnat Premiul pentru cel mai popular spectacol din 

Secţiunea „Bulevardul comediei“: „Don Quijote“, după Cervantes, în regia lui Mihai 

Mănuţiu, o producţie a Companiei „Liviu Rebreanu“ a Teatrului Naţional Târgu-

Mureş. Muzica a fost compusă de Ada Milea, iar coregrafia a fost semnată de Vava 

Ştefănescu. 

 

 

 

de Medeea Stan 



49. Ziarul Metropolis 
din data de 7 octombrie 2015, ora 17.00 

http://www.ziarulmetropolis.ro/3-2-1-incep-zece-zile-de-festin-pe-

bulevard/ 

 

 

 

3, 2, 1… Încep zece zile de Fest(in) pe Bulevard/ 

 

Numărătoarea inversă pentru cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara între 8 şi 17 octombrie 

2015, a început. 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/3-2-1-incep-zece-zile-de-festin-pe-bulevard/
http://www.ziarulmetropolis.ro/3-2-1-incep-zece-zile-de-festin-pe-bulevard/


„Cred că e bine să discutăm despre noile tendințe, despre diferența dintre bine și rău 

în teatru, despre ceea ce suntem și ceea ce ne dorim a fi, despre oglinda vremurilor 

care este teatrul de când lumea. Să nu uităm cum era privit Caragiale în vremea lui… 

și cum îl privim noi azi”, a declarat Marinela Ţepus, directorul Fest(in) pe Bulevard, 

în argumentul pentru iniţierea acestei manifestări culturale. 

Peste doar trei zile, spectatorii sunt aşteptaţi să participe la primele evenimente 

din cadrul celor trei secţiuni principale ale festivalului: Criza limbajului… Limbajul 

crizei (competitivă – juriu de critici), Bulevardul comediei (competitivă – juriul 

spectatorilor), In Memoriam, precum şi la activităţile conexe, care deschid dezbaterea 

despre teatru şi valorile sale: Colocvii, Spectacole lectură (dramaturgia poloneză 

contemporană), Lansări de carte, Întâlnirile AICT – Secţia Română, Atelier de 

mişcare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau Vedeta de lângă tine. 

Festivalul, finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti şi Ministerul Culturii şi Institutul Cultural Român, având şi 

sprijinul UNITER, va aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montări 

neconvenţionale şi spectacole care propun acute comentarii sociale, într-un maraton 

de 10 zile de teatru. 

21 de producţii spectaculoase din patru ţări (Bulgaria, Cehia, Polonia, 

România), de la 15 teatre de prestigiu, din Arad, Bucureşti, Cluj-Napoca, Ploieşti, 

Oradea, Târgu-Mureş, Varşovia, Vraţa şi Zlin sunt găzduite, între 8 şi 17 octombrie, 

de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon şi Teatrul Ţăndărică. 

Misiunea festivalului şi amănunte importante legate de ediţia din acest an au 

fost prezentate joi, 1 octombrie, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la 

CaféNott. 

Moderată de Marinela Ţepus, directorul Teatrului Nottara şi al Fest(in) pe 

Bulevard, conferinţa i-a avut ca vorbitori şi pe Dorina Lazăr, directorul Teatrului 

Odeon, şi Călin Mocanu, directorul Teatrului Ţăndărică, instituţii partenere în 

Fest(in). Au fost prezenţi şi reprezentanţi ai juriului: Monica Andronescu şi Pompilius 

Onofrei, regizori ai premierelor din Fest(in): Diana Lupescu şi Gavriil Pinte, critici de 

teatru, jurnalişti şi dramaturgi precum Mihai Ispirescu, autorul textului Aprilie, 

dimineaţa. 

Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea secţiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-deţinuţi), care se va desfăşura în perioada 18 – 19 noiembrie. Invitat la 

conferinţă, reprezentantul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – domnul 

director general, chestor de penitenciare Claudiu Cătălin BEJAN a vorbit despre 



importanţa teatrului în reintegrarea socială şi despre rolul artelor în lumea 

contemporană. 

INFO 

Biletele s-au pus deja în vânzare şi pot fi achiziţionate de la Agenţia de Bilete a 

Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisă zilnic între 10.00 şi 20.00, rezervări 

telefonice la numărul: 021 317 41 01, dar şi de pe site-ul Eventim. 

Mai multe informaţii despre program, precum şi despre surprizele pe care 

echipa Fest(in) pe Bulevard vi le-a pregătit găsiţi pe www.festinpebulevard.ro. 

 

 

 

Un articol de Liliana Matei 

http://www.ziarulmetropolis.ro/echipa/liliana-matei/


50. Ziarul Metropolis 
din data de 20 octombrie 2015, ora 17.00 

http://www.ziarulmetropolis.ro/vestul-singuratic-si-the-history-boys-

povesti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-festin-pe-

bulevard/ 

 

 

 

„Vestul singuratic” şi „The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu” – cele mai 

bune spectacole din Fest(in) pe Bulevard 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, s-a încheiat cea de-a III-a ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Premiera spectacolului „Viaţa e 

suferinţă” (regia – Vlad Massaci) a încheiat şirul celor 21 de spectacole care au făcut 

parte din ediţia din acest an. 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/vestul-singuratic-si-the-history-boys-povesti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-festin-pe-bulevard/
http://www.ziarulmetropolis.ro/vestul-singuratic-si-the-history-boys-povesti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-festin-pe-bulevard/
http://www.ziarulmetropolis.ro/vestul-singuratic-si-the-history-boys-povesti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-festin-pe-bulevard/


După reprezentaţie, a avut loc anunţarea câştigătorilor desemnaţi de cele două 

jurii (juriul publicului şi juriu de specialitate) şi decernarea premiilor. 

La secţiunea „Bulevardul comediei”, juriul publicului a desemnat producţia 

Teatrului Excelsior din Bucureşti, The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de 

Alan Bennett, regia: Vlad Cristache, drept cel mai bun spectacol. Premiul, în valoare 

de 1000 de euro, a fost oferit de Rotary Club Atheneum. 

La secţiunea competitivă „Criza limbajului… limbajul crizei”, juriul de 

specialitate, format din Monica Andronescu (critic de teatru), Roxana Croitoru (critic 

de teatru), Doru Mareş (critic de teatru), Mircea Morariu (critic de teatru) şi Pompilius 

Onofrei (jurnalist şi realizator de emisiuni radio) a decis: 

Cel mai bun spectacol: Vestul singuratic de Martin McDonagh, regia: Cristi 

Juncu, producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti. Distribuţia este formată din Florin 

Piersic jr, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Corina Dragomir/ Ioana Calotă. Premiul 

a fost oferit de Staropramen şi este în valoare de 2000 de euro. 

Cea mai bună actriţă: Enikő Györgyjakab, pentru rolul Hanna din spectacolul 

Cel care închide noaptea de Nona Ciobanu, producţie a Teatrului Maghiar de Stat, 

Cluj. Premiul constă într-un espressor marca Gaggia Milano. 

Cel mai bun actor a fost desemnat Harsányi Attila pentru spectacolul Sex, 

Drugs, Gods and Rock’n’Roll după E. Bogosian și J. Saramago, producţie a 

Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad. Actorul a fost răsplătit cu un ceas marca 

Madison New York, oferit Helvetia Luxury Watches. 

Regizorul Alexandru Mâzgăreanu a primit premiul special pentru regie, 

oferit de Revista VIP pentru spectacolul Fazanul de Georges Feydeau, prducţie a 

Teatrului Nottara din Bucureşti. 

Pe lângă secţiunile Bulevardul Comediei şi Limbajul crizei… criza limbajului, 

în acest an din festival au avut parte şi secţiunile In memoriam şi Premiere în Fest(in), 

precum şi spectacole-lectură, colocvii, lansări de carte şi multe altele. Nu în ultimul 

rând, trebuie menţionată secţiunea MultiArt (spectacole cu actori deţinuţi), care va 

avea loc în perioada 18-19 noiembrie, întrucât din acest an Festivalul Penitenciarelor 

a fost inclus în programul Fest(in) pe Bulevard. 

 

Un articol de Liliana Matei 

http://www.ziarulmetropolis.ro/echipa/liliana-matei/


51. Horia Ghibuţiu 
din data de 14 octombrie 2015, ora 1.10 

http://horiaghibutiu.ro/festin-de-umor-pe-bulevard-nemuritorul-tarelkin/ 

 

 

 

Festin de umor pe Bulevard: nemuritorul „Tarelkin” 

 

 

Am râs cinstit și am aplaudat așijderea, adică nu de complezență, piesa 

„Tarelkin” a aristocratului rus Aleksandr Vasilievici Suhovo-Kobîlin, regizată de 

http://horiaghibutiu.ro/festin-de-umor-pe-bulevard-nemuritorul-tarelkin/


Gelu Colceag și jucată pe scena Teatrului Nottara, în cadrul Festivalului 

Internațional FESTin pe Bulevard (București, 8-17 octombrie). 

În timp ce urmăream această ultimă parte a trilogiei lui Suhovo-Kobîlin (și cea 

mai cenzurată, a fost jucată în Rusia, pe timpul vieții autorului, doar în 1899), mi-a 

venit în minte, din cine știe ce cotlon al memoriei, un colaj făcut de Ion Popescu 

Gopo pentru revista „Cinema”. Să tot fie vreo treizeci de ani de atunci. Gopo desena 

vreo 24 de ipostaze ale umorului, punându-și celebrul personaj să surprindă fațete ale 

râsului: fin, cavernos, cretin etc. Am pomenit de acest episod întrucât actorii 

distribuiți de Colceag în această satiră/ comedie bufă ilustrează, la rîndul lor, tipuri 

distincte de umor. 

Dar înainte de a a-i caracteriza pe actorii care mi-au reținut atenția, o necesară 

erată la cronica unui critic bolșevic de la 1917, la care Suhovo-Kobîlin n-a mai putut 

răspunde întrucât plecase nu doar din Rusia, ci și dintre cei vii (1903, pe Riviera 

Franceză, ce loc splendid în care să trăiești și, da, să și mori). Cronicarul vremurilor 

noi a considerat că piesa, scrisă de A. V. Suhovo-Kobîlin între 1857 și 1869, ar fi un 

epitaf al Rusiei pre-Revoluționare. S-a înșelat amarnic: „Moartea lui Tarelkin”, cum 

s-a numit în original, nu e despre un om sau o lume care moare, ci despre imortalitate. 

Tarelkin e nemuritor, aidoma tarelor pe care le-a biciuit autorul și care n-au fost defel 

apanajul Rusiei țariste: corupția, abuzurile, ignoranța, violența îndreptată împotriva 

semenilor au cunoscut o regretabilă, dar plenară dezvoltare în Uniunea Sovietică și, de 

fapt, oriunde a fost exportată „ciuma roșie”. 

Și acum, actorii. Revelația serii – pentru mine, căci nu-l mai văzusem pe scenă 

 – e Marius Gâlea, în dublu rol: Kandid Kastorovici Tarelkin și Sîla Sîlici Kopilov. 

Sigur că fiind vorba despre o farsă, atunci când intră în pielea vârstnicului Kopilov, 

Gâlea apelează la tușe groase și voce subțire. E un exercițiu actoricesc simplu,dar care 

merge la sigur în provocarea hohotelor de râs. Când e însă Tarelkin, Gâlea denotă 

inteligență a rostirii, simț al gagului, fler al gesticulației ce provoacă irlaritate. Cum 

regizorul le-a rezervat fiecărui actor cu rol important câte un mini-recital ca al 

membrilor unei trupe rock într-un concert live, Gâlea are momente în care confiscă 

spectacolul. Pentru un actor tânăr, această libertate poate fi înșelătoare, îndeobște e 

interpretată drept o invitație la histrionism și riscă să se  transforme într-un sfert de 

oră de glorie banal. Dar Marius Gâlea pare să-și cunoască lungul nasului actoricesc și 

iese basma curată dintr-o partitură dificilă și, poate mai important, iese nestrivit de 

personalitatea copleșitoare a colegilor de scenă. 

Doru Ana, de prisos să menționez, e un actor sadea al scenei românești. Atunci 

când e Varravin (numele rusificat al lui Baraba, tâlharul), Ana e negativul suprem. 

Actorul se complace cu sârg în această ipostază și apelează la o paletă umoristică 

largă – ton, atitudine, zicere – pentru a schița ticăloșia nudă. În rolul creditorului 

evreu, Ana își îndulcește glasul cu bemoli mieroși, iar accentul său face toți banii. 



Doru Ana ar fi amuzant și dacă ar avea drept partener de dialog un mineral. E hâtru, e 

stăpân pe sine, pariez că într-un concurs de strîmbături piatra ar râde prima. 

Radu Gabriel, aici și nu numai aici, e one-man-show. Nu pentru că suntem 

vecini de cartier îl consider pe acest mustăcios simpatic foc o sursă de umor 

inepuizabilă: pur și simplu, face comedie cum respiră. Hazul lui Gabriel e fizic, e 

fizionomic, gestual. Pe scenă, e un titirez. Chiar și trucurilor învechite – cum să nu 

râzi de-o uniformă care mai e și șleampăt purtată? – actorul le dă un ștaif nou de parcă 

ar fi prima dată când se face așa ceva pe scenă. Radu Gabriel are la buzunarul mic un 

filon comic ce trebuie exploatat la sânge de teatrul românesc. 

Al patrulea remarcat, într-o ordine pe cât de subiectivă, pe atât de aleatorie, e 

Vlad Logigan, cel ce asigură și coregrafia, un show de sine stătător, al acestei farse, 

rudă bună cu „Scapino”. Expresivitatea feței, a vocii și a gesticulației sunt haruri 

genuine ale tânărului actor. Vlad e ucigător de hazos când vorbește pițigăiat, dar asta 

poate oricine. Când tace, însă, Logigan face ce fac puțini: pe fața lui vezi smiorcăiala 

lui Stan Laurel, expresia încremenită a lui Buster Keaton, iar dacă și-ar roti și ochii, l-

am vedea și pe Rowan Atkinson. 

Sintetizez: ofertanta piesă rusească prilejuiește o reușită comedie românească. 

„Tarelkin” e un spectacol care i-ar smulge un surâs și unui samovar. Un festin de 

umor pe Bulevard. 

Acest spectacol din cadrul Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard a 
fost oferit de Staropramen. 

 

 

 

 

de Horia Ghibuţiu 



52. Hot News 
din data de 6 octombrie 2015, ora 10.55 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20476549-webpr-3-2-1-ncep-zece-zile-

fest-bulevard.htm 

 

 

 

3, 2, 1... Încep zece zile de Fest(in) pe Bulevard 

 
Numaratoarea inversa pentru cea de-a treia editie a Festivalului 

International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara intre 

8 si 17 octombrie 2015, a inceput.  

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20476549-webpr-3-2-1-ncep-zece-zile-fest-bulevard.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20476549-webpr-3-2-1-ncep-zece-zile-fest-bulevard.htm


”Cred ca e bine sa discutam despre noile tendinte, despre diferenta dintre bine si 

rau in teatru, despre ceea ce suntem si ceea ce ne dorim a fi, despre oglinda 

vremurilor care este teatrul de cand lumea. Sa nu uitam cum era privit 

Caragiale in vremea lui... si cum il privim noi azi„ a declarat Marinela Tepus, 

directorul Fest(in) pe Bulevard, in argumentul pentru initierea acestei 

manifestari culturale. 

Peste doar trei zile, spectatorii sunt asteptati sa participe la primele evenimente 

din cadrul celor trei sectiuni principale ale festivalului: Criza limbajului... Limbajul 

crizei (competitiva - juriu de critici), Bulevardul comediei (competitiva - uriul 

spectatorilor), In Memoriam, precum si la activitatile conexe, care deschid dezbaterea 

despre teatru si valorile sale: Colocvii, Spectacole lectura (dramaturgia poloneza 

contemporana), Lansari de carte, Intalnirile AICT - Sectia Romana, Atelier de miscare 

(coordonat de actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau Vedeta de langa tine. 

Festivalul, finantat de Primaria Municipiului Bucuresti, Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti si Ministerul Culturii si Institutul Cultural Roman, avand si 

sprijinul UNITER, va aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montari 

neconventionale si spectacole care propun acute comentarii sociale, intr-un maraton 

de 10 zile de teatru.  

21 de productii spectaculoase din patru tari (Bulgaria, Cehia, Polonia, 

Romania), de la 15 teatre de prestigiu, din Arad, Bucuresti, Cluj-Napoca, Ploiesti, 

Oradea, Targu-Mures, Varsovia, Vrata si Zlin sunt gazduite, intre 8 si 17 octombrie, 

de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon si Teatrul Tandarica. 

Misiunea festivalului si amanunte importante legate de editia din acest an au 

fost prezentate joi, 1 octombrie, in cadrul unei conferinte de presa organizate la 

CafeNott.  

Moderata de Marinela Tepus, directorul Teatrului Nottara si al Fest(in) pe 

Bulevard, conferinta i-a avut ca vorbitori si pe Dorina Lazar, directorul Teatrului 

Odeon, si Calin Mocanu, directorul Teatrului Tandarica, institutii partenere in 

Fest(in). Au fost prezenti si reprezentanti ai juriului: Monica Andronescu si Pompilius 

Onofrei, regizori ai premierelor din Fest(in): Diana Lupescu si Gavriil Pinte, critici de 

teatru, jurnalisti si dramaturgi precum Mihai Ispirescu, autorul textului Aprilie, 

dimineata.  



Noutatea din acest an consta in includerea Festivalului Penitenciarelor in 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea sectiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-detinuti), care se va desfasura in perioada 18 - 19 noiembrie. Invitat la 

conferinta, reprezentantul Administratiei Nationale a Penitenciarelor - domnul 

director general, chestor de penitenciare Claudiu Catalin BEJAN a vorbit despre 

importanta teatrului in reintegrarea sociala si despre rolul artelor in lumea 

contemporana.  

Biletele s-au pus deja in vanzare si pot fi achizitionate de la Agentia de Bilete a 

Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisa zilnic intre 10.00 si 20.00, rezervari 

telefonice la numarul: 021 317 41 01, dar si de pe site-ul Eventim. 

Mai multe informatii despre program, precum si despre surprizele pe care 

echipa Fest(in) pe Bulevard vi le-a pregatit gasiti pe www.festinpebulevard.ro. 

  

Va asteptam la teatru! 

 

 

 

de     webPR.ro 

http://www.festinpebulevard.ro/


53. Oana Botezatu 
din data de 10 octombrie 2015, ora 10.55 

http://oanabotezatu.ro/lifestyle/festivalul-de-teatru-festin-pe-bulevard/ 

 

 

 

 

Festivalul de teatru Fest(in) Pe Bulevard 

 

Aflu ca se intampla in Capitala a treia editie a Festivalului International de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard, cu tema „Limbajul crizei/ Criza limbajului”. Pentru cei 

care au timp de cateva ore din zi doar pentru ei, pun mai jos programul spectacolelor 

din festival. Bucurati-va! 

 

Spectacolele le puteti vedea la Teatrul Notarra din Bucuresti, astfel: 

  

  

Sambata, 10 octombrie, ora 17.45 

Foaierul Salii Horia Lovinescu 

Portugalia  de Zoltán Egressy 

  

Duminica, 11 octombrie, ora 18.00 

Sala Horia Lovinescu 

The History Boys. Povesti cu parfum de liceu 

  

http://oanabotezatu.ro/lifestyle/festivalul-de-teatru-festin-pe-bulevard/


Luni, 12 octombrie, ora 18.15 

Sala Horia Lovinescu 

Fazanul de Georges Feydeau 

  

Luni, 12 octombrie, ora 21.00 

Sala George Constantin 

Kabaret Astragal de Albertine Sarrazin, Vladimír Feka 

  

Marti, 13 octombrie, ora 18.00 

Sala Horia Lovinescu 

Tarelkin, dupa Aleksandr Suhovo-Kobîlin 

  

Miercuri, 14 octombrie, ora 21.00 

Sala George Constantin 

Sex, drugs, gods and rock’n roll, dupa texte de Eric Bogosian si Jose Saramago 

  

Vineri, 16 octombrie, ora 18.00 

Sala Horia Lovinescu 

Trei gemeni venetieni  de Antonio Mattiuzzi Collalto 

  

Sambata, 17 octombrie, ora 18.00 

Sala George Constantin 

Șefele de Werner Schwab 

  

Sambata, 17 octombrie, ora 20.30 

Sala Horia Lovinescu 

Viaţa e suferinta. Comedie de bulevard de Oliver Bukowski 

  

  

Sponsorul principal al evenimentului este Staropramen, care a trimis la teatru si 

trei dintre cititoarele acestui blog, in numele carora le multumesc.  
 

 

 

By Denisa Cristache 

http://oanabotezatu.ro/author/denisa-cristache/


54. Claudia Tocilă 
din data de 17 octombrie 2015,  

http://claudiatocila.ro/sambata-teatru-noaptea-alba-festin-bulevard/ 

 

 

 

Sâmbăta de teatru – Noaptea albă și Festin pe Bulevard 

 

În acest weekend, iubitorii de teatru se pot delecta cu mai multe piese din două 

evenimente: Noaptea Devoratorilor de Teatru și Fest(in) pe Bulevard. Așadar, dacă 

nu v-ați făcut încă planuri pentru după-amiază și seară, aveți de unde alege. 

În noaptea de 17 spre 18 octombrie aveți parte de  un maraton de evenimente 

din sfera teatrului independent, începând cu ora 16.00 până 04.00 dimineaţa! 

Spectacole de teatru, concerte lansări de carte, expoziţie cu lucrări ale artiştilor de 

la Asociaţia Naţională pentru Arte Vizuale – toate la Clubul Ţăranului din 

cadrul Muzeului Ţăranului Român, unde sunteți așteptați să petreceţi un sfârşit de 

săptămână atipic. 

Se vor juca spectacolele XXE-uri, Do mi no, Cinci ore cu Mario, Ce ne 

spunem când nu ne vorbim, Privighetoarea şi trandafirul, Paradoxul iubirii, Amalia 

respiră adânc, Edith Piaf; bonus: concert NIGHTLOSERS şi un concert-tribut Amy 

Winehouse, cu Judy Florescu şi Dumitru Georgescu. Printre cărţile lansate se 

numără Opere cumplite. Volumul doi de Florin Piersic jr., Ce ne spunem când nu ne 
vorbim de Chris Simion, Jurnal de Oana Pellea. 

http://claudiatocila.ro/sambata-teatru-noaptea-alba-festin-bulevard/
http://claudiatocila.ro/sambata-teatru-noaptea-alba-festin-bulevard/


Evenimentul este organizat de Chris Simion Theatre & More şi 360 Revolution, 

iar proiectul este finanţat de AFCN. 

În cadrul acestui eveniment, regizoarea Chris Simion va prezenta cel mai recent 

roman al sau – 40 de zile – publicat de Editura Trei, dar şi spectacolul Ce ne spunem 

când nu ne vorbim, o continuare a cărţii cu acelaşi titlu publicată, de asemenea, de 

Editura Trei. 

Sau dacă nu rezistați o noapte întreagă, aveți varianta festinului de teatru la 

Nottara: Fest(in) pe Bulevard. 

Festivalul, finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti şi Ministerul Culturii, având şi sprijinul UNITER, va aduce 

publicului o nouă serie de producţii ale unor trupe din ţară şi din străinătate, precum și 

spectacole marca Nottara. Sponsorul principal al evenimentului este Staropramen. 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard are 3 secţiuni 

principale, alături de alte evenimente conexe. La Sala Horia Lovinescu va avea loc 

secţiunea de comedie de bulevard, atât de apreciată de publicul amator de teatru. 

Pentru secţiunea competitivă, ce se va desfăşura la Sala George Constantin, am ales 

tema Criza limbajului – Limbajul crizei, prin care ne propunem să atragem segmente 

noi de spectatori, în special pe cei tineri. Noutatea din acest an constă în includerea 

Festivalului Penitenciarelor în programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea 

secţiunii MultiArt Exit (spectacole cu actori-deţinuţi), care se va desfăşura în perioada 

18 – 19 noiembrie. 

Este ultimul weekend, așadar puteți vedea astăzi ultimele spectacole din 

festival. 

 

de Claudia Tocilă 

http://claudiatocila.ro/duminica-carte-chris-simion-40-zile/
http://www.festinpebulevard.ro/ro/calendar?day=17
http://www.festinpebulevard.ro/ro/calendar?day=17


55. Hyperflash 
din data de 3 septembrie 2015,  

http://hyperflash.ro/s-au-pus-in-vanzare-biletele-la-festivalul-international-

de-teatru-festin-pe-bulevard/ 

 

 

 

S-au pus în vânzare biletele la Festivalul Internaţional de Teatru “Fest(in) pe 

Bulevard” 

 

În perioada 8-17 octombrie 2015, Teatrul Nottara organizează cea de-a III-a 

ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru “Fest(in) pe Bulevard”. Festivalul, 

finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti, de Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, de Ministerul Culturii şi de Institutul Cultural Român, având şi sprijinul 

UNITER, va aduce publicului o nouă serie de producţii ale unor trupe din ţară şi din 

străinătate, precum și spectacole marca Nottara. 

http://hyperflash.ro/s-au-pus-in-vanzare-biletele-la-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
http://hyperflash.ro/s-au-pus-in-vanzare-biletele-la-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/


Spectatorii sunt invitaţi să ia parte la una dintre 

cele mai speciale experienţe culturale ale toamnei, un festival-eveniment care propune 

experienţe artistice inedite, intense, care să inspire, purtându-şi oaspeţii de-a lungul 

tuturor meridianelor emoțiilor. 

Cele două secţiuni principale – Bulevardul Comediei şi Criza limbajului – 

Limbajul crizei (secţiunea competitivă) – reunesc montări din patru ţări (Cehia, 

Polonia, Bulgaria, România) şi 15 teatre de prestigiu, care abordează toate 

dimensiunile comicului, explorând ingenios mecanismele teatrale şi care vor fi 

găzduite de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon şi Teatrul Ţăndărică. 

Fie că sunt comedii de bulevard, spectacole de teatru-dans sau acute comentarii 

sociale, toate spectacolele invitate în Fest(in) au un impact puternic, generează reacţii 

şi propun un dialog deschis, despre teatrul de calitate şi valorile sale. Această 

„dezbatere” va continua şi în cadrul evenimentelor conexe: Colocvii, Spectacole 

lectură (dramaturgia poloneză contemporană), Lansări de carte, Întâlnirile AICT – 

Secţia Română, Atelier de mişcare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), 

secţiunile: Premiere, Vedeta de lângă tine şi In Memoriam (focus: Dan Micu, 

Michaela Tonitza-Iordache, Cristina Pepino). 

http://hyperflash.ro/wp-content/uploads/2015/09/Afis-Festin-pe-Bulevard.jpg
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Noutatea din acest an constă în 

includerea Festivalului Penitenciarelor în programul Fest(in) pe Bulevard, prin 

crearea secţiunii MultiArt Exit (spectacole cu actori-deţinuţi), care se va desfăşura în 

perioada 18 – 19 noiembrie. 

Biletele s-au pus deja în vânzare şi pot fi achiziţionate de la Agenţia de Bilete 

a Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisă zilnic între 10.00 şi 20.00, 

rezervări telefonice la numărul: 021 317 41 01, dar şi de pe site-ul Eventim. 

Mai multe informaţii despre program, precum şi despre surprizele pe care 

echipa Fest(in) pe Bulevard vi le-a pregătit găsiţi pe www.festinpebulevard.ro. 

PROGRAM 

IN MEMORIAM - Concept proiect și organizator: Doina Papp, critic de teatru 

joi, 8 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

In memoriam: Mihaela Tonitza-Iordache, Cristina Pepino 

Ora 19.15: 

Adunarea păsărilor, după o idee de Mihaela Tonitza Iordache, regia și scenografia: 

Cristian Pepino, costumele: Cristina Pepino 

Durata reprezentației: 1h (fără pauză) 

Spectacol pentru adulți. În afara concursului 

Producţie aTeatrului Țăndărică, Bucureşti 

http://hyperflash.ro/wp-content/uploads/2015/09/Kabaret-Astragal.jpg
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Vineri, 9 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 

In memoriam: Dan Micu 

Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

joi, 8 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 

Yom Kippur (titlu provizoriu) de Hanna Azoulay Hasfari, traducerea: Ada Ichim, 

regia: Andreea Vulpe, scenografia: Dan Tița 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 

Vineri, 9 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 

Aprilie, dimineațade Mihai Ispirescu, regia și ilustrația muzicală: Diana Lupescu, 

scenografia: Victor Diaconu, Petre-Cătălin Manea 

Durata reprezentației: 1h 40 min (fără pauză) 

Spectacol dedicat lui Dan Micu 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.30: 

Teatrul Nottara, SalaHoria Lovinescu 

La Dallas de Oliver Bukowski, regia: Vlad Massaci, scenografia: Andu Dumitrescu 



Durata reprezentației: cca 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

Secțiunea EVENIMENTE STRADALE 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 12.00 și ora 18.00: 

Teatrul Nottara 

(Începe înSalaGeorge Constantin și continuă în autobuzul cu etaj, pe un traseu 

surpriză) 

Călătoria (titlu provizoriu) 

scenariul: Gavriil Pinte, după opera lui Constantin Abăluță, scenografia: Roxana 

Ionescu, Durata reprezentației: cca 2h 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 16.00: 

În faţa Teatrului Nottara şi în foaier 

FestiBal cu... loterie 

regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Victor Diaconu - cu noi (nottariștii) și cu toată 

lumea care va fi prin preajmă la acel timp al zilei. 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ 

CRIZA LIMBAJULUI... LIMBAJUL CRIZEI 

sâmbătă, 10 octombrie, ora 17.45: 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru (momente din cea de-a II-a ediție a 

festivalului) 



Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu 

Sala Horia Lovinescu 

ora 18.00: 

Deschiderea Secțiunii competitive 

Prezentarea juriului de specialitate 

Constituirea Juriului de Public pentru Secţiunea Bulevardul Comediei 

ora 18.30: 

Portugalia de Zoltán Egressy, traducerea: Réka Csűrös, direcţia de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

Cheiade András Forgách, traducerea:Anamaria Pop, direcția de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producție a Teatrului Regina Maria, Oradea 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 



În trafic de Alina Nelega, regia: Alina Nelega, scenografia: Tiberiu Toitan și Oana 

Micu, coregrafia: Claudiu Știan, light design: Csaba Körössy 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Naţional, Târgu-Mureş (Trupa Liviu Rebreanu) 

 

Luni, 12 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

KabaretAstragal de Albertine Sarrazin, Vladimír Fekar,regia: Anna Petrželková, 

scenografia:Hanna Knotková, muzica: Tomáš David, Tomáš Červínek 

Durata reprezentației: 1h 35 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Municipal (Mĕstské divadlo), Zlin (Cehia) 

Spectacol titrat în limba română 

 

Marţi, 13 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Doi amărâți de români de Dorota Masłowska, regia: Agnieszka Glińska, scenografia: 

Magdalena Maciejewska, muzica: Jan Duszyński 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producție a Stanislaw Ignacy Witkiewicz Studio Theatre, Varșovia (Polonia) 

În parteneriat cu Institutul Cultural Polonez 

Spectacol titrat în limba română 

 

Miercuri, 14 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 



Lansare de carte 

Ora 18.15 

Chip de foc de Marius von Mayenburg, traducerea: Victor Scoradeţ, regia:Vlad 

Cristache, scenografia:Vladimir Turturică, compoziţie şi pregătire muzicală: Lucian 

Maxim, video design: Corina Stavilă şi Mihai Bogos 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Sex, drugs, gods and rock’n roll, după texte de Eric Bogosian și Jose Saramago, 

asistent de regie: Fekete Réka, regia: Tapasztó Ernő, muzica: Borsos Pál, Éder Enikő 

Durata reprezentației: 55 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad 

Spectacol titrat în limba română 

 

Joi, 15 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare (cu publicul pe scenă) 

Cel care închide noaptea, scenariu inspirat de filmul Portarul de noapte de Liliana 

Cavani, regia: Nona Ciobanu, scenografia: Nona Ciobanu, Peter Košir 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj-Napoca 

Spectacol titrat în limba română 

Ora 21.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 



Tatăl deAugust Strindberg, regia: Lupcho Gorgievsky, scenografia: Maria Dimanova, 

muzica: Marjan Nechak 

Durata reprezentației: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria) 

Spectacol titrat în limba română 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Vestul singuraticde Martin McDonagh, traducerea: Bogdan Budeş, regia: Cristi 

Juncu, scenografia: Carmencita Brojboiu 

Durata reprezentației: 3h (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Șefelede Werner Schwab, traducerea: Dan Stoica,regia: Sorin Militaru, scenografia: 

Alina Herescu, muzica: Ada Milea 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Odeon, București 

 

SecţiuneaBULEVARDUL COMEDIEI 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Dezorient express, un spectacol de Andreea Gavriliu, scenografia: Irina Moscu, 

muzica: Mihai Dobre și Alex Pop (spectacol de teatru-dans) 



Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție aTeatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de Alan Bennett, regia, traducerea şi 

scenografia: Vlad Cristache, asistent regie: Septimiu Stoica 

Durata reprezentației: 2h 40 min (fără pauză) 

Producție aTeatrului Excelsior, Bucureşti 

 

Luni, 12 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

ora 18.15: 

Fazanul de Georges Feydeau, traducerea: Doru Mareş, regia: Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul: Ştefan Caragiu, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Suciu 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Marți, 13 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Visul unei nopți de vară de William Shakespeare, versiunea scenică: Victor Ioan 

Frunză, direcția de scenă: Victor Ioan Frunză, decorul şi costumele: Adriana Grand, 

efecte sonore: Alin Florea şi Sorin Miron 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 



Portret de regizor: Victor Ioan Frunză  

Producție a Teatrului Metropolis, București 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Trei gemeni venețieni de Antonio Mattiuzzi Collalto, traducerea:David Esrig, 

adaptarea, ilustraţia muzicală şi regia: Nona Ciobanu, costume: Doina Levintza, 

decorul şi light design:Iulian Bălţătescu 

Durata reprezentației: 1h 45 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Mic, București 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Festivitatea de premiere, urmată de spectacolul La Dallas 

Detalii la Secţiunea Premiere în Fest(in) 

 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

12, 14 octombrie, orele 18.00 – 18.15: 

Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Prezintă: Florica Ichim, critic de teatru, redactor-şef al revistei Teatrul azi 

Secţiunea COLOCVII 

(concept şi coordonatori proiect: Sanda Vişan, realizator TV, jurnalist, Marinela 

Ţepuş, critic de teatru) 



9, 12, 15 octombrie, orele: 11.00 – 13.00: 

Teatrul Nottara, CaféNott 

Cuprinde colocvii pe teme de actualitate 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

(concept proiect: Crenguţa Manea, critic de teatru; coordonatori proiect: Crenguţa 

Manea, critic de teatru, Mihai Lungeanu, regizor artistic) 

11, 13, 14 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Librăria Cărtureşti 

Focus pe dramaturgia poloneză contemporană 

Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabăde Pawel Demirski 

Cel mai mic bal din lumede Malina Przesluga 

Amazoniade Michał Walczak 

În parteneriat cu Institutul Cultural Polonez 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

Secţiunea Întâlnirile AICT – secția română 

Găzduită în festival 

16, 17 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Hotel Ambasador – Sala de conferinţe 

Secțiune organizată de Biroul AICT – secția română în parteneriat cu Teatrul Nottara 

 

 



Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

Va cuprinde aniversări ale unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara şi se va 

desfăşura pe tot parcursul festivalului. 

Secţiunea ATELIERE 

10 – 17 octombrie, orele: 10.00 – 13.00: 

Teatrul Țăndărică 

Un atelier de mișcare coordonat de Francisco Alfonsin (asistenți: Lili Gavrilescu, 

Gabriel Răuță), pentru actorii Teatrelor Nottara și Țăndărică, cu posibilitatea realizării 

unui spectacol pentru cea de-a IV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru – 

Fes(in) pe Bulevard, 2016 

Sub rezerva că, independent de voinţa noastră, pot interveni unele modificări, care, 

sperăm, nu vor afecta bucuria de a ne afla împreună! 

Vă rugăm să aveți în vedere că programul festivalului poate suferi modificări. 

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm. 

Teatre partenere: Odeon, Țăndărică, Metropolis, Mic, Excelsior 

 

Organizatorii aduc mulțumiri speciale Doamnei Dorina Lazăr, Directorul 

Teatrului Odeon, și Domnului Călin Mocanu, Directorul Teatrului Țăndărică, pentru 

sprijinul acordat! Fără ajutorul domniilor lor, festivalul nostru ar fi fost sărăcit de 

câteva reprezentații și de atelierul de creație. 

Biletele pot fi achiziţionate de la Agenţia de Bilete a Teatrului Nottara (bd. 

Magheru, nr.20), deschisă zilnic între 10.00 şi 20.00, rezervări telefonice la numărul: 

021 317 41 01, dar şi de pe site-ul Eventim. 

 

 

 

 

By Daniel Puişor 

http://hyperflash.ro/author/puisordaniel/
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Vestul singuratic şi The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu – cele 

mai bune spectacole din acest an la Fest(in) pe Bulevard  

 

By Sapteseri Sâmbătă, 17 octombrie, s-a încheiat cea de-a III-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Premiera spectacolului 

„Viaţa e suferinţă.” Comedie de bulevard de Oliver Bukowski (regia: Vlad Massaci) a 

încheiat şirul celor 21 de spectacole care au făcut parte din ediţia din acest an. După 

reprezentaţie, a avut loc anunţarea câştigătorilor desemnaţi de cele două jurii (juriul 

publicului şi juriu de specialitate) şi decernarea premiilor. 

La secţiunea „Bulevardul comediei”, juriul publicului a desemnat producţia 

Teatrului Excelsior din Bucureşti, The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de 

http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/vestul-singuratic-si-the-history-boys.-povesti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-acest-an-la-festin-pe-bulevard-3545521.html
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Alan Bennett, regia: Vlad Cristache, drept cel mai bun spectacol. Premiul, în valoare 

de 1000 de euro, a fost oferit de Rotary Club Atheneum. 

La secţiunea competitivă „Criza limbajului… limbajul crizei”, juriul de 

specialitate, format din Monica Andronescu (critic de teatru), Roxana Croitoru (critic 

de teatru), Doru Mareş (critic de teatru), Mircea Morariu (critic de teatru) şi Pompilius 

Onofrei (jurnalist şi realizator de emisiuni radio) a decis: 

Cel mai bun spectacol: Vestul singuratic de Martin McDonagh, regia: Cristi 

Juncu, producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti. Distribuţia este formată din Florin 

Piersic jr, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Corina Dragomir/Ioana Calotă. Premiul 

a fost oferit de Staropramen şi este în valoare de 2000 de euro. 

Cea mai bună actriţă: Enikő Györgyjakab, pentru rolul Hanna din spectacolul Cel care 

închide noaptea de Nona Ciobanu, producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj. 

Premiul constă într-un espressor marca Gaggia Milano. 

- Cel mai bun actor a fost desemnat Harsányi Attila pentru spectacolul Sex, Drugs, 

Gods and Rock’n’Roll după E. Bogosian și J. Saramago, producţie a Companiei Aradi 

Kamaraszinhaz, Arad. Actorul a fost răsplătit cu un ceas marca Madison New York, 

oferit Helvetia Luxury Watches. 

- Regizorul Alexandru Mâzgăreanu a primit premiul special pentru regie, oferit de 

Revista VIP pentru spectacolul Fazanul de Georges Feydeau, prducţie a Teatrului 

Nottara din Bucureşti. 

Pe lângă secţiunile Bulevardul Comediei şi Limbajul crizei… criza limbajului, 

în acest an din festival au avut parte şi secţiunile In memoriam şi Premiere în Fest(in), 

precum şi spectacole-lectură, colocvii, lansări de carte şi multe altele. Nu în ultimul 

rând, trebuie menţionată secţiunea MultiArt (spectacole cu actori deţinuţi), care va 

avea loc în perioada 18-19 noiembrie, întrucât din acest an Festivalul Penitenciarelor 

a fost inclus în programul Fest(in) pe Bulevard. 

 

 

 

 

Source:: Evenimente – sapteseri.ro 

http://sapteseri.ro/articole/articol/-vestul-singuratic-si-the-history-boys-povesti-cu-parfum-de-liceu-cele-mai-bune-spectacole-din-acest-an-la-festin-pe-bulevard
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Vestul singuratic şi The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu – cele 

mai bune spectacole din acest an la Fest(in) pe Bulevard  

 

By Sapteseri Sâmbătă, 17 octombrie, s-a încheiat cea de-a III-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Premiera spectacolului 

„Viaţa e suferinţă.” Comedie de bulevard de Oliver Bukowski (regia: Vlad Massaci) a 

încheiat şirul celor 21 de spectacole care au făcut parte din ediţia din acest an. După 

reprezentaţie, a avut loc anunţarea câştigătorilor desemnaţi de cele două jurii (juriul 

publicului şi juriu de specialitate) şi decernarea premiilor. 

La secţiunea „Bulevardul comediei”, juriul publicului a desemnat producţia 

Teatrului Excelsior din Bucureşti, The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de 

Alan Bennett, regia: Vlad Cristache, drept cel mai bun spectacol. Premiul, în valoare 

de 1000 de euro, a fost oferit de Rotary Club Atheneum. 
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La secţiunea competitivă „Criza limbajului… limbajul crizei”, juriul de 

specialitate, format din Monica Andronescu (critic de teatru), Roxana Croitoru (critic 

de teatru), Doru Mareş (critic de teatru), Mircea Morariu (critic de teatru) şi Pompilius 

Onofrei (jurnalist şi realizator de emisiuni radio) a decis: 

Cel mai bun spectacol: Vestul singuratic de Martin McDonagh, regia: Cristi 

Juncu, producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti. Distribuţia este formată din Florin 

Piersic jr, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Corina Dragomir/Ioana Calotă. Premiul 

a fost oferit de Staropramen şi este în valoare de 2000 de euro. 

Cea mai bună actriţă: Enikő Györgyjakab, pentru rolul Hanna din spectacolul Cel care 

închide noaptea de Nona Ciobanu, producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj. 

Premiul constă într-un espressor marca Gaggia Milano. 

- Cel mai bun actor a fost desemnat Harsányi Attila pentru spectacolul Sex, Drugs, 

Gods and Rock’n’Roll după E. Bogosian și J. Saramago, producţie a Companiei Aradi 

Kamaraszinhaz, Arad. Actorul a fost răsplătit cu un ceas marca Madison New York, 

oferit Helvetia Luxury Watches. 

- Regizorul Alexandru Mâzgăreanu a primit premiul special pentru regie, oferit de 

Revista VIP pentru spectacolul Fazanul de Georges Feydeau, prducţie a Teatrului 

Nottara din Bucureşti. 

Pe lângă secţiunile Bulevardul Comediei şi Limbajul crizei… criza limbajului, 

în acest an din festival au avut parte şi secţiunile In memoriam şi Premiere în Fest(in), 

precum şi spectacole-lectură, colocvii, lansări de carte şi multe altele. Nu în ultimul 

rând, trebuie menţionată secţiunea MultiArt (spectacole cu actori deţinuţi), care va 

avea loc în perioada 18-19 noiembrie, întrucât din acest an Festivalul Penitenciarelor 

a fost inclus în programul Fest(in) pe Bulevard. 

 

 

 

 

Source:: Evenimente – sapteseri.ro 
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Fest(in) pe Bulevard 

 

 

Numărătoarea inversă pentru cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara între 8 şi 17 octombrie 

2015, a început. 

„Cred că e bine să discutăm despre noile tendințe, despre diferența dintre bine și rău 

în teatru, despre ceea ce suntem și ceea ce ne dorim a fi, despre oglinda vremurilor 

http://www.sapteseri.ro/evenimente/eveniment/festin-pe-bulevard


care este teatrul de când lumea. Să nu uităm cum era privit Caragiale în vremea lui... 

și cum îl privim noi azi”, a declarat Marinela Ţepus, directorul Fest(in) pe Bulevard, 
în argumentul pentru iniţierea acestei manifestări culturale. 

Peste doar trei zile, spectatorii sunt aşteptaţi să participe la primele evenimente 

din cadrul celor trei secţiuni principale ale festivalului: Criza limbajului... Limbajul 

crizei (competitivă – juriu de critici), Bulevardul comediei (competitivă – juriul 

spectatorilor), In Memoriam, precum şi la activităţile conexe, care deschid 

dezbaterea despre teatru şi valorile sale: Colocvii, Spectacole lectură (dramaturgia 

poloneză contemporană), Lansări de carte, Întâlnirile AICT – Secţia Română, 

Atelier de mişcare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau Vedeta 

de lângă tine. 

Festivalul, finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti şi Ministerul Culturii şi Institutul Cultural Român, având şi 

sprijinul UNITER, va aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montări 

neconvenţionale şi spectacole care propun acute comentarii sociale, într-un maraton 

de 10 zile de teatru. 

21 de producţii spectaculoase din patru ţări (Bulgaria, Cehia, Polonia, 

România), de la 15 teatre de prestigiu, din Arad, Bucureşti, Cluj-Napoca, Ploieşti, 

Oradea, Târgu-Mureş, Varşovia, Vraţa şi Zlin sunt găzduite, între 8 şi 17 octombrie, 

de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon şi Teatrul Ţăndărică. 

Misiunea festivalului şi amănunte importante legate de ediţia din acest an au 

fost prezentate joi, 1 octombrie, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la 

CaféNott.  

Moderată de Marinela Ţepus, directorul Teatrului Nottara şi al Fest(in) pe 

Bulevard, conferinţa i-a avut ca vorbitori şi pe Dorina Lazăr, directorul Teatrului 

Odeon, şi Călin Mocanu, directorul Teatrului Ţăndărică, instituţii partenere în 

Fest(in). Au fost prezenţi şi reprezentanţi ai juriului: Monica Andronescu şi Pompilius 

Onofrei, regizori ai premierelor din Fest(in): Diana Lupescu şi Gavriil Pinte, critici de 

teatru, jurnalişti şi dramaturgi precum Mihai Ispirescu, autorul textului Aprilie, 
dimineaţa.  

Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea secţiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-deţinuţi), care se va desfăşura în perioada 18 - 19 noiembrie. Invitat la 

conferinţă, reprezentantul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - domnul 

director general, chestor de penitenciare Claudiu Cătălin BEJAN a vorbit despre 

importanţa teatrului în reintegrarea socială şi despre rolul artelor în lumea 

contemporană. 



Biletele s-au pus deja în vânzare şi pot fi achiziţionate de la Agenţia de Bilete a 

Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisă zilnic între 10.00 şi 20.00, rezervări 

telefonice la numărul: 021 317 41 01, dar şi de pe site-ul Eventim. 

PROGRAM 

IN MEMORIAM - Concept proiect și organizator: Doina Papp, critic de teatru 

joi, 8 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

In memoriam: Mihaela Tonitza-Iordache, Cristina Pepino 

Ora 19.15: 

Adunarea păsărilor, după o idee de Mihaela Tonitza Iordache, regia și scenografia: 

Cristian Pepino, costumele: Cristina Pepino 

Durata reprezentației: 1h (fără pauză) 

Spectacol pentru adulți. În afara concursului 

Producţie aTeatrului Țăndărică, Bucureşti 

Vineri, 9 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 

In memoriam: Dan Micu 

Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

joi, 8 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 

Yom Kippur (titlu provizoriu) de Hanna Azoulay Hasfari, traducerea: Ada Ichim, 

regia: Andreea Vulpe, scenografia: Dan Tița 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 



Vineri, 9 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 

Aprilie, dimineațade Mihai Ispirescu, regia și ilustrația muzicală: Diana Lupescu, 

scenografia: Victor Diaconu, Petre-Cătălin Manea 

Durata reprezentației: 1h 40 min (fără pauză) 

Spectacol dedicat lui Dan Micu 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.30: 

Teatrul Nottara, SalaHoria Lovinescu 

La Dallas de Oliver Bukowski, regia: Vlad Massaci, scenografia: Andu Dumitrescu 

Durata reprezentației: cca 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

Secțiunea EVENIMENTE STRADALE 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 12.00 și ora 18.00: 

Teatrul Nottara 

(Începe înSalaGeorge Constantin și continuă în autobuzul cu etaj, pe un traseu 

surpriză) 

Călătoria (titlu provizoriu) 

scenariul: Gavriil Pinte, după opera lui Constantin Abăluță, scenografia: Roxana 

Ionescu, Durata reprezentației: cca 2h 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 



Sâmbătă, 10 octombrie, ora 16.00: 

În faţa Teatrului Nottara şi în foaier 

FestiBal cu... loterie 

regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Victor Diaconu - cu noi (nottariștii) și cu toată 

lumea care va fi prin preajmă la acel timp al zilei. 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ 

CRIZA LIMBAJULUI... LIMBAJUL CRIZEI 

sâmbătă, 10 octombrie, ora 17.45: 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru (momente din cea de-a II-a ediție a 
festivalului) 

Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu 

Sala Horia Lovinescu 

ora 18.00: 

Deschiderea Secțiunii competitive 

Prezentarea juriului de specialitate 

Constituirea Juriului de Public pentru Secţiunea Bulevardul Comediei 

ora 18.30: 

Portugalia de Zoltán Egressy, traducerea: Réka Csűrös, direcţia de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 



Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

Cheiade András Forgách, traducerea:Anamaria Pop, direcția de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producție a Teatrului Regina Maria, Oradea 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

În trafic de Alina Nelega, regia: Alina Nelega, scenografia: Tiberiu Toitan și Oana 

Micu, coregrafia: Claudiu Știan, light design: Csaba Körössy 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Naţional, Târgu-Mureş (Trupa Liviu Rebreanu) 

 

Luni, 12 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

KabaretAstragal de Albertine Sarrazin, Vladimír Fekar,regia: Anna Petrželková, 

scenografia:Hanna Knotková, muzica: Tomáš David, Tomáš Červínek 

Durata reprezentației: 1h 35 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Municipal (Mĕstské divadlo), Zlin (Cehia) 

Spectacol titrat în limba română 



Marţi, 13 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Doi amărâți de români de Dorota Masłowska, regia: Agnieszka Glińska, scenografia: 

Magdalena Maciejewska, muzica: Jan Duszyński 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producție a Stanislaw Ignacy Witkiewicz Studio Theatre, Varșovia (Polonia) 

În parteneriat cu Institutul Cultural Polonez 

Spectacol titrat în limba română 

 

Miercuri, 14 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

Ora 18.15 

Chip de foc de Marius von Mayenburg, traducerea: Victor Scoradeţ, regia:Vlad 

Cristache, scenografia:Vladimir Turturică, compoziţie şi pregătire muzicală: Lucian 

Maxim, video design: Corina Stavilă şi Mihai Bogos 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Sex, drugs, gods and rock’n roll, după texte de Eric Bogosian și Jose Saramago, 

asistent de regie: Fekete Réka, regia: Tapasztó Ernő, muzica: Borsos Pál, Éder Enikő 

Durata reprezentației: 55 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad 

Spectacol titrat în limba română 



Joi, 15 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare (cu publicul pe scenă) 

Cel care închide noaptea, scenariu inspirat de filmul Portarul de noapte de Liliana 

Cavani, regia: Nona Ciobanu, scenografia: Nona Ciobanu, Peter Košir 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj-Napoca 

Spectacol titrat în limba română 

Ora 21.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Tatăl deAugust Strindberg, regia: Lupcho Gorgievsky, scenografia: Maria Dimanova, 

muzica: Marjan Nechak 

Durata reprezentației: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria) 

Spectacol titrat în limba română 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Vestul singuraticde Martin McDonagh, traducerea: Bogdan Budeş, regia: Cristi 

Juncu, scenografia: Carmencita Brojboiu 

Durata reprezentației: 3h (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 



Șefelede Werner Schwab, traducerea: Dan Stoica,regia: Sorin Militaru, scenografia: 

Alina Herescu, muzica: Ada Milea 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Odeon, București 

 

SecţiuneaBULEVARDUL COMEDIEI 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Dezorient express, un spectacol de Andreea Gavriliu, scenografia: Irina Moscu, 

muzica: Mihai Dobre și Alex Pop (spectacol de teatru-dans) 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție aTeatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de Alan Bennett, regia, traducerea şi 

scenografia: Vlad Cristache, asistent regie: Septimiu Stoica 

Durata reprezentației: 2h 40 min (fără pauză) 

Producție aTeatrului Excelsior, Bucureşti 

 

Luni, 12 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

ora 18.15: 



Fazanul de Georges Feydeau, traducerea: Doru Mareş, regia: Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul: Ştefan Caragiu, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Suciu 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Marți, 13 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Visul unei nopți de vară de William Shakespeare, versiunea scenică: Victor Ioan 

Frunză, direcția de scenă: Victor Ioan Frunză, decorul şi costumele: Adriana Grand, 

efecte sonore: Alin Florea şi Sorin Miron 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză  

Producție a Teatrului Metropolis, București 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Trei gemeni venețieni de Antonio Mattiuzzi Collalto, traducerea:David Esrig, 

adaptarea, ilustraţia muzicală şi regia: Nona Ciobanu, costume: Doina Levintza, 

decorul şi light design:Iulian Bălţătescu 

Durata reprezentației: 1h 45 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Mic, București 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Festivitatea de premiere, urmată de spectacolul La Dallas 



Detalii la Secţiunea Premiere în Fest(in) 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

12, 14 octombrie, orele 18.00 – 18.15: 

Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Prezintă: Florica Ichim, critic de teatru, redactor-şef al revistei Teatrul azi 

Secţiunea COLOCVII 

(concept şi coordonatori proiect: Sanda Vişan, realizator TV, jurnalist, Marinela 

Ţepuş, critic de teatru) 

9, 12, 15 octombrie, orele: 11.00 – 13.00: 

Teatrul Nottara, CaféNott 

Cuprinde colocvii pe teme de actualitate 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

(concept proiect: Crenguţa Manea, critic de teatru; coordonatori proiect: Crenguţa 

Manea, critic de teatru, Mihai Lungeanu, regizor artistic) 

11, 13, 14 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Librăria Cărtureşti 

Focus pe dramaturgia poloneză contemporană 

Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabăde Pawel Demirski 

Cel mai mic bal din lumede Malina Przesluga 

Amazoniade Michał Walczak 

În parteneriat cu Institutul Cultural Polonez 



Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

Secţiunea Întâlnirile AICT – secția română 

Găzduită în festival 

16, 17 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Hotel Ambasador – Sala de conferinţe 

Secțiune organizată de Biroul AICT – secția română în parteneriat cu Teatrul Nottara 

 

 

Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

Va cuprinde aniversări ale unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara şi se va 

desfăşura pe tot parcursul festivalului. 

Secţiunea ATELIERE 

10 – 17 octombrie, orele: 10.00 – 13.00: 

Teatrul Țăndărică 

Un atelier de mișcare coordonat de Francisco Alfonsin (asistenți: Lili Gavrilescu, 

Gabriel Răuță), pentru actorii Teatrelor Nottara și Țăndărică, cu posibilitatea realizării 

unui spectacol pentru cea de-a IV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru – 

Fes(in) pe Bulevard, 2016 

Sub rezerva că, independent de voinţa noastră, pot interveni unele modificări, care, 

sperăm, nu vor afecta bucuria de a ne afla împreună! 

Vă rugăm să aveți în vedere că programul festivalului poate suferi modificări. 

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm. 

Teatre partenere: Odeon, Țăndărică, Metropolis, Mic, Excelsior 

 

Organizatorii aduc mulțumiri speciale Doamnei Dorina Lazăr, Directorul 

Teatrului Odeon, și Domnului Călin Mocanu, Directorul Teatrului Țăndărică, pentru 

sprijinul acordat! Fără ajutorul domniilor lor, festivalul nostru ar fi fost sărăcit de 

câteva reprezentații și de atelierul de creație. 



Biletele pot fi achiziţionate de la Agenţia de Bilete a Teatrului Nottara (bd. 

Magheru, nr.20), deschisă zilnic între 10.00 şi 20.00, rezervări telefonice la numărul: 

021 317 41 01, dar şi de pe site-ul Eventim. 
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Vestul singuratic şi The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu - cele mai bune 

spectacole din acest an la Fest(in) pe Bulevard 
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Sâmbătă, 17 octombrie, s-a încheiat cea de-a III-a ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Premiera spectacolului „Viaţa e 

suferinţă.” Comedie de bulevard de Oliver Bukowski (regia: Vlad Massaci) a încheiat 

şirul celor 21 de spectacole care au făcut parte din ediţia din acest an. După 

reprezentaţie, a avut loc anunţarea câştigătorilor desemnaţi de cele două jurii (juriul 

publicului şi juriu de specialitate) şi decernarea premiilor. 

La secţiunea „Bulevardul comediei”, juriul publicului a desemnat producţia 

Teatrului Excelsior din Bucureşti, The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de 

Alan Bennett, regia: Vlad Cristache, drept cel mai bun spectacol. Premiul, în valoare 

de 1000 de euro, a fost oferit de Rotary Club Atheneum. 

La secţiunea competitivă „Criza limbajului... limbajul crizei”, juriul de 

specialitate, format din Monica Andronescu (critic de teatru), Roxana Croitoru (critic 

de teatru), Doru Mareş (critic de teatru), Mircea Morariu (critic de teatru) şi Pompilius 

Onofrei (jurnalist şi realizator de emisiuni radio) a decis: 

 Cel mai bun spectacol: Vestul singuratic de Martin McDonagh, regia: Cristi 

Juncu, producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti. Distribuţia este formată din 

Florin Piersic jr, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Corina Dragomir/Ioana 

Calotă. Premiul a fost oferit de Staropramen şi este în valoare de 2000 de euro. 

 Cea mai bună actriţă: Enikő Györgyjakab, pentru rolul Hanna din 

spectacolul Cel care închide noaptea de Nona Ciobanu, producţie a Teatrului 

Maghiar de Stat, Cluj. Premiul constă într-un espressor marca Gaggia Milano. 

Cel mai bun actor a fost desemnat Harsányi Attila pentru spectacolul         Sex, 

Drugs, Gods and Rock’n’Roll după E. Bogosian și J. Saramago, producţie a 

Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad. Actorul a fost răsplătit cu un ceas marca 

Madison New York, oferit Helvetia Luxury Watches. 

Regizorul Alexandru Mâzgăreanu a primit premiul special pentru regie, oferit 

de Revista VIP pentru spectacolul Fazanul de Georges Feydeau, prducţie a Teatrului 

Nottara din Bucureşti. 

Pe lângă secţiunile Bulevardul Comediei şi Limbajul crizei... criza limbajului, în 

acest an din festival au avut parte şi secţiunile In memoriam şi Premiere în Fest(in), 

precum şi spectacole-lectură, colocvii, lansări de carte şi multe altele. Nu în ultimul 

rând, trebuie menţionată secţiunea MultiArt (spectacole cu actori deţinuţi), care va 

avea loc în perioada 18-19 noiembrie, întrucât din acest an Festivalul Penitenciarelor 

a fost inclus în programul Fest(in) pe Bulevard. 

 

de Laura Anton 

http://yorick.ro/eniko-gyorgyjakab-nu-cred-ca-publicul-decide-daca-ceva-e-valoros-sau-nu/
http://www.port.hu/harsanyi_attila/pls/w/person.person?i_pers_id=108564
http://www.sapteseri.ro/autori/autor/187
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3, 2, 1... Încep zece zile de Fest(in) pe Bulevard 

Numărătoarea inversă pentru cea de-a treia ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara între 

8 şi 17 octombrie 2015, a început. 

„Cred că e bine să discutăm despre noile tendințe, despre diferența dintre bine și rău 

în teatru, despre ceea ce suntem și ceea ce ne dorim a fi, despre oglinda vremurilor 

care este teatrul de când lumea. Să nu uităm cum era privit Caragiale în vremea lui... 

și cum îl privim noi azi”, a declarat Marinela Ţepus, directorul Fest(in) pe Bulevard, 

în argumentul pentru iniţierea acestei manifestări culturale. 

Peste doar trei zile, spectatorii sunt aşteptaţi să participe la primele evenimente 

din cadrul celor trei secţiuni principale ale festivalului: Criza limbajului... Limbajul 

crizei (competitivă – juriu de critici), Bulevardul comediei (competitivă – juriul 

spectatorilor), In Memoriam, precum şi la activităţile conexe, care deschid 

dezbaterea despre teatru şi valorile sale: Colocvii, Spectacole lectură (dramaturgia 

poloneză contemporană), Lansări de carte, Întâlnirile AICT – Secţia Română, 

http://www.sapteseri.ro/articole/articol/-3-2-1-incep-zece-zile-de-festin-pe-bulevard
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Atelier de mişcare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau Vedeta 

de lângă tine. 

Festivalul, finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti şi Ministerul Culturii şi Institutul Cultural Român, având şi 

sprijinul UNITER, va aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montări 

neconvenţionale şi spectacole care propun acute comentarii sociale, într-un maraton 

de 10 zile de teatru. 

21 de producţii spectaculoase din patru ţări (Bulgaria, Cehia, Polonia, 

România), de la 15 teatre de prestigiu, din Arad, Bucureşti, Cluj-Napoca, Ploieşti, 

Oradea, Târgu-Mureş, Varşovia, Vraţa şi Zlin sunt găzduite, între 8 şi 17 octombrie, 

de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon şi Teatrul Ţăndărică. 

Misiunea festivalului şi amănunte importante legate de ediţia din acest an au 

fost prezentate joi, 1 octombrie, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la 

CaféNott.  

Moderată de Marinela Ţepus, directorul Teatrului Nottara şi al Fest(in) pe 

Bulevard, conferinţa i-a avut ca vorbitori şi pe Dorina Lazăr, directorul Teatrului 

Odeon, şi Călin Mocanu, directorul Teatrului Ţăndărică, instituţii partenere în 

Fest(in). Au fost prezenţi şi reprezentanţi ai juriului: Monica Andronescu şi Pompilius 

Onofrei, regizori ai premierelor din Fest(in): Diana Lupescu şi Gavriil Pinte, critici de 

teatru, jurnalişti şi dramaturgi precum Mihai Ispirescu, autorul textului Aprilie, 
dimineaţa.  

Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea secţiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-deţinuţi), care se va desfăşura în perioada 18 - 19 noiembrie. Invitat la 

conferinţă, reprezentantul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - domnul 

director general, chestor de penitenciare Claudiu Cătălin BEJAN a vorbit despre 

importanţa teatrului în reintegrarea socială şi despre rolul artelor în lumea 

contemporană. 

Biletele s-au pus deja în vânzare şi pot fi achiziţionate de la Agenţia de Bilete a 

Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisă zilnic între 10.00 şi 20.00, rezervări 

telefonice la numărul: 021 317 41 01, dar şi de pe site-ul Eventim. 

Mai multe informaţii despre program, precum şi despre surprizele pe care echipa 

Fest(in) pe Bulevard vi le-a pregătit găsiţi pe www.festinpebulevard.ro. 

Programul complet al evenimentului îl regăsiți și 

aici:  www.sapteseri.ro/evenimente/eveniment/festin-pe-bulevard. 

http://www.festinpebulevard.ro/


PROGRAM 

IN MEMORIAM - Concept proiect și organizator: Doina Papp, critic de teatru 

joi, 8 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

In memoriam: Mihaela Tonitza-Iordache, Cristina Pepino 

Ora 19.15: 

Adunarea păsărilor, după o idee de Mihaela Tonitza Iordache, regia și scenografia: 

Cristian Pepino, costumele: Cristina Pepino 

Durata reprezentației: 1h (fără pauză) 

Spectacol pentru adulți. În afara concursului 

Producţie aTeatrului Țăndărică, Bucureşti 

Vineri, 9 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 

In memoriam: Dan Micu 

Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

joi, 8 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 

Yom Kippur (titlu provizoriu) de Hanna Azoulay Hasfari, traducerea: Ada Ichim, 

regia: Andreea Vulpe, scenografia: Dan Tița 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

Vineri, 9 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, SalaGeorge Constantin 



Aprilie, dimineațade Mihai Ispirescu, regia și ilustrația muzicală: Diana Lupescu, 

scenografia: Victor Diaconu, Petre-Cătălin Manea 

Durata reprezentației: 1h 40 min (fără pauză) 

Spectacol dedicat lui Dan Micu 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.30: 

Teatrul Nottara, SalaHoria Lovinescu 

La Dallas de Oliver Bukowski, regia: Vlad Massaci, scenografia: Andu Dumitrescu 

Durata reprezentației: cca 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

Secțiunea EVENIMENTE STRADALE 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 12.00 și ora 18.00: 

Teatrul Nottara 

(Începe înSalaGeorge Constantin și continuă în autobuzul cu etaj, pe un traseu 

surpriză) 

Călătoria (titlu provizoriu) 

scenariul: Gavriil Pinte, după opera lui Constantin Abăluță, scenografia: Roxana 

Ionescu, Durata reprezentației: cca 2h 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 16.00: 

În faţa Teatrului Nottara şi în foaier 



FestiBal cu... loterie 

regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Victor Diaconu - cu noi (nottariștii) și cu toată 

lumea care va fi prin preajmă la acel timp al zilei. 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ 

CRIZA LIMBAJULUI... LIMBAJUL CRIZEI 

sâmbătă, 10 octombrie, ora 17.45: 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru (momente din cea de-a II-a ediție a 

festivalului) 

Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu 

Sala Horia Lovinescu 

ora 18.00: 

Deschiderea Secțiunii competitive 

Prezentarea juriului de specialitate 

Constituirea Juriului de Public pentru Secţiunea Bulevardul Comediei 

ora 18.30: 

Portugalia de Zoltán Egressy, traducerea: Réka Csűrös, direcţia de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producţie aTeatrului Nottara, Bucureşti 

 



Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

Cheiade András Forgách, traducerea:Anamaria Pop, direcția de scenă: Victor Ioan 

Frunză, scenografia: Adriana Grand 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză 

În afara concursului 

Producție a Teatrului Regina Maria, Oradea 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

În trafic de Alina Nelega, regia: Alina Nelega, scenografia: Tiberiu Toitan și Oana 

Micu, coregrafia: Claudiu Știan, light design: Csaba Körössy 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Naţional, Târgu-Mureş (Trupa Liviu Rebreanu) 

 

Luni, 12 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

KabaretAstragal de Albertine Sarrazin, Vladimír Fekar,regia: Anna Petrželková, 

scenografia:Hanna Knotková, muzica: Tomáš David, Tomáš Červínek 

Durata reprezentației: 1h 35 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Municipal (Mĕstské divadlo), Zlin (Cehia) 

Spectacol titrat în limba română 

Marţi, 13 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 



Doi amărâți de români de Dorota Masłowska, regia: Agnieszka Glińska, scenografia: 

Magdalena Maciejewska, muzica: Jan Duszyński 

Durata reprezentației: 1h 25 min (fără pauză) 

Producție a Stanislaw Ignacy Witkiewicz Studio Theatre, Varșovia (Polonia) 

În parteneriat cu Institutul Cultural Polonez 

Spectacol titrat în limba română 

 

Miercuri, 14 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

Ora 18.15 

Chip de foc de Marius von Mayenburg, traducerea: Victor Scoradeţ, regia:Vlad 

Cristache, scenografia:Vladimir Turturică, compoziţie şi pregătire muzicală: Lucian 

Maxim, video design: Corina Stavilă şi Mihai Bogos 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 

ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Sex, drugs, gods and rock’n roll, după texte de Eric Bogosian și Jose Saramago, 

asistent de regie: Fekete Réka, regia: Tapasztó Ernő, muzica: Borsos Pál, Éder Enikő 

Durata reprezentației: 55 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Aradi Kamaraszinhaz, Arad 

Spectacol titrat în limba română 

Joi, 15 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare (cu publicul pe scenă) 



Cel care închide noaptea, scenariu inspirat de filmul Portarul de noapte de Liliana 

Cavani, regia: Nona Ciobanu, scenografia: Nona Ciobanu, Peter Košir 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj-Napoca 

Spectacol titrat în limba română 

Ora 21.00: 

Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Tatăl deAugust Strindberg, regia: Lupcho Gorgievsky, scenografia: Maria Dimanova, 

muzica: Marjan Nechak 

Durata reprezentației: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria) 

Spectacol titrat în limba română 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Vestul singuraticde Martin McDonagh, traducerea: Bogdan Budeş, regia: Cristi 

Juncu, scenografia: Carmencita Brojboiu 

Durata reprezentației: 3h (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Șefelede Werner Schwab, traducerea: Dan Stoica,regia: Sorin Militaru, scenografia: 

Alina Herescu, muzica: Ada Milea 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 



Producție a Teatrului Odeon, București 

 

SecţiuneaBULEVARDUL COMEDIEI 

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Dezorient express, un spectacol de Andreea Gavriliu, scenografia: Irina Moscu, 

muzica: Mihai Dobre și Alex Pop (spectacol de teatru-dans) 

Durata reprezentației: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție aTeatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

 

Duminică, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu de Alan Bennett, regia, traducerea şi 

scenografia: Vlad Cristache, asistent regie: Septimiu Stoica 

Durata reprezentației: 2h 40 min (fără pauză) 

Producție aTeatrului Excelsior, Bucureşti 

 

Luni, 12 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Lansare de carte 

ora 18.15: 

Fazanul de Georges Feydeau, traducerea: Doru Mareş, regia: Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul: Ştefan Caragiu, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Suciu 

Durata reprezentației: 2h 15 min (cu pauză) 



Producție a Teatrului Nottara, București 

 

Marți, 13 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Visul unei nopți de vară de William Shakespeare, versiunea scenică: Victor Ioan 

Frunză, direcția de scenă: Victor Ioan Frunză, decorul şi costumele: Adriana Grand, 

efecte sonore: Alin Florea şi Sorin Miron 

Durata reprezentației: 2h (fără pauză) 

Portret de regizor: Victor Ioan Frunză  

Producție a Teatrului Metropolis, București 

 

Vineri, 16 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Trei gemeni venețieni de Antonio Mattiuzzi Collalto, traducerea:David Esrig, 

adaptarea, ilustraţia muzicală şi regia: Nona Ciobanu, costume: Doina Levintza, 

decorul şi light design:Iulian Bălţătescu 

Durata reprezentației: 1h 45 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Mic, București 

 

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Festivitatea de premiere, urmată de spectacolul La Dallas 

Detalii la Secţiunea Premiere în Fest(in) 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 



12, 14 octombrie, orele 18.00 – 18.15: 

Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Prezintă: Florica Ichim, critic de teatru, redactor-şef al revistei Teatrul azi 

Secţiunea COLOCVII 

(concept şi coordonatori proiect: Sanda Vişan, realizator TV, jurnalist, Marinela 

Ţepuş, critic de teatru) 

9, 12, 15 octombrie, orele: 11.00 – 13.00: 

Teatrul Nottara, CaféNott 

Cuprinde colocvii pe teme de actualitate 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

(concept proiect: Crenguţa Manea, critic de teatru; coordonatori proiect: Crenguţa 

Manea, critic de teatru, Mihai Lungeanu, regizor artistic) 

11, 13, 14 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Librăria Cărtureşti 

Focus pe dramaturgia poloneză contemporană 

Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabăde Pawel Demirski 

Cel mai mic bal din lumede Malina Przesluga 

Amazoniade Michał Walczak 

În parteneriat cu Institutul Cultural Polonez 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

Secţiunea Întâlnirile AICT – secția română 

Găzduită în festival 



16, 17 octombrie, orele 11.00 – 13.00: 

Hotel Ambasador – Sala de conferinţe 

Secțiune organizată de Biroul AICT – secția română în parteneriat cu Teatrul Nottara 

 

 

Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

Va cuprinde aniversări ale unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara şi se va 

desfăşura pe tot parcursul festivalului. 

Secţiunea ATELIERE 

10 – 17 octombrie, orele: 10.00 – 13.00: 

Teatrul Țăndărică 

Un atelier de mișcare coordonat de Francisco Alfonsin (asistenți: Lili Gavrilescu, 

Gabriel Răuță), pentru actorii Teatrelor Nottara și Țăndărică, cu posibilitatea realizării 

unui spectacol pentru cea de-a IV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru – 

Fes(in) pe Bulevard, 2016 

Sub rezerva că, independent de voinţa noastră, pot interveni unele modificări, care, 

sperăm, nu vor afecta bucuria de a ne afla împreună! 

Vă rugăm să aveți în vedere că programul festivalului poate suferi modificări. 

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm. 

Teatre partenere: Odeon, Țăndărică, Metropolis, Mic, Excelsior 

 

Organizatorii aduc mulțumiri speciale Doamnei Dorina Lazăr, Directorul 

Teatrului Odeon, și Domnului Călin Mocanu, Directorul Teatrului Țăndărică, pentru 

sprijinul acordat! Fără ajutorul domniilor lor, festivalul nostru ar fi fost sărăcit de 

câteva reprezentații și de atelierul de creație. 

Biletele pot fi achiziţionate de la Agenţia de Bilete a Teatrului Nottara (bd. 

Magheru, nr.20), deschisă zilnic între 10.00 şi 20.00, rezervări telefonice la numărul: 

021 317 41 01, dar şi de pe site-ul Eventim. 

 



 

 

 

 

de Laura Anton 
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61. Jurnalul 
din data de 20 august 2015, ora 9.49 

http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/festin-teatral-pe-bulevard-

694629.html 

 

 
 

Festin teatral pe bulevard 

 

Vara e pe sfârşite, dar la cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru Festin pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, atmosfera de vacanţă 

continuă până spre sfârşit de toamnă, prin călătorii scenice spirituale, aventuri ludice 

şi spectacole-metaforă, care dau de gândit şi de simţit.  

 
Festivalul, finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti şi Ministerul Culturii, având şi sprijinul UNITER, va aduce 

publicului o nouă serie de pro- ducţii ale unor trupe din ţară şi din străinătate, precum 

http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/festin-teatral-pe-bulevard-694629.html
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și spectacole marca Nottara. Astfel, între 8 şi 17 octombrie, spectatorii sunt invitaţi să 

ia parte la una dintre cele mai speciale experienţe culturale ale toamnei. Festivalul 

începe joi, pe 8 octombrie, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică, cu un spectacol în 

memoria Michaelei Tonitza Iordache, Adunarea Păsărilor.  

Cele două secţiuni principale – Bulevardul Comediei şi Criza limbajului – 

Limbajul crizei (secţiunea competitivă) – reunesc montări din patru ţări (Cehia, 

Polonia, Bulgaria, România) şi 15 teatre de prestigiu, care abordează toate 

dimensiunile comicului, explorând ingenios mecanismele teatrale şi care vor fi 

găzduite de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon şi Teatrul Ţăndărică.  

Fie că sunt comedii de bulevard, spectacole de teatru-dans sau acute comentarii 

sociale, toate spectacolele invitate în Festin au un impact puternic, generează reacţii şi 

propun un dialog deschis, despre teatrul de calitate şi valorile sale. Această 

„dezbatere” va continua şi în cadrul evenimentelor conexe - colocvii, spectacole 

lectură (dramaturgia poloneză contemporană), lansări de carte, întâlnirile AICT Secţia 

Română, Atelier de mişcare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), secţiunile: 

Premiere, Vedeta de lângă tine şi In Memoriam (focus: Dan Micu, Michaela Tonitza-

Iordache, Cristina Pepino).  

Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în 

programul Festin pe Bulevard, prin crearea secţiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-deţinuţi), care se va desfăşura în perioada 18-19 noiembrie. 

 

 

 

 

Autor: Maria Coman 

http://jurnalul.ro/autor/maria-coman.html


62. Adevărul 
din data de 21 octombrie 2015, ora 19.20 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/spectacole-dedicatie-

1_5627b8f9f5eaafab2ce58f26/index.html 
 

 
 

Spectacole cu dedicatie 

 

La „Festin pe bulevard“, festivalul organizat cu succes de Teatrul Nottara au 

fost şi două seri emoţionante dedicate regretatului Dan Micu, regizorul care ar fi 

împlinit pe 5 noiembrie 66 de ani.  

De acelasi autor Arta improvizaţiei şi divertismentul de calitate Confirmând 

ideea că în materie de evocări ne aflăm de fapt în faţa unui continuu necesar între 

generaţii, regizoarea Nona Ciobanu, discipol al regizorului pe când a debutat la 

Teatrul Mic, strălucit cu Dragostea celor trei portocale, i-a dedicat maestrului de 

odinioară şi director pe atunci al T.M. un spectacol.  

Cât se poate de direct şi fără echivoc, recenta premieră cu Trei gemeni 

veneţieni, prezentată şi în festivalul amintit etalează discret într-o ramă aninantă de la 

pod portretul lui Dan, abia ghicit şi recunoscut doar de cei care l-au văzut fie şi numai 

în poze. Montarea acestui text- commedia dell arte, scris de un reprezentant al genului 

precum Antonio Mattiuzzi Collalto este totodată o revenire la formele prime ale 

jocului şi la importanţa măştilor ca fundament al actului teatral.  

http://adevarul.ro/cultura/teatru/spectacole-dedicatie-1_5627b8f9f5eaafab2ce58f26/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/spectacole-dedicatie-1_5627b8f9f5eaafab2ce58f26/index.html


Din când în când regizorii şi actorii îşi verifică abilităţile în exprimarea 

virtuţilor lui homo ludens aterizând profitabil pe terenul libertăţii absolute care e jocul 

măştilor ce stă la baza meseriei lor şi se cere revizitat când ”noutăţile” par a ne obosi. 

Dan Micu începea cu Prinţesa Turandot, Nona Ciobanu tot cu un Gozzi, iar 

acest spectacol al Teatrului Mic pune-n mişcare importante resurse de creativitate 

presupuse de commedia dell arte. Naivitatea, seninătatea,bucuria, dezinhibiţiile de tot 

felul pe care le degajă şi acest spectacol confirmă utilitatea sub toate aspectele a unor 

atari demersuri  

Decorul semnat de Iulian Bălţăţeanu crează prin sistemul de uşi rabatabile pe 

care intră şi ies aiuritor personajele, un spaţiu flexibil foarte ofertant dând aripi 

interpreţilor şi solicitându-le fantezia. În plus distribuirea în dublu rol a actorilor pe 

lângă tripla figurare a gemenilor care-i revine lui Cristian Iacob ne duce pe un teren al 

iluziei şi al schimbării măştilor extrem de provocator pentru actori.  

Radu Zettu joacă hazliu în travesti pe Angelique , fata promisă lui Zanetto şi pe 

Inn boy-ul de la han, Oana Albu e când Eleonora, soţia lui Zanetto, când Scapino, 

valetul lui Zanetto din Bergam, Constantin Florescu agil şi spiritual sub masca lui 

Arlechino pare greu ramplasabil deşi are două identităţi iar Iulian Bălţăţeanu în 

ipostaza de actor dă viaţă doar printr-o întoarcere a pelerinei celor două feţe oficiale, 

Ofiţerul şi Comisarul.  

Cristi Iacob în triplă ipostază îi înfrăţeşte pe cei trei Zanetto( gemenii) 

atribuindu-le profiluri diferenţiate : unul beţivan, altul spilcuit om de lume şi altul 

infantil. În toate trei înfăţişările e simpatic şi aplaudat iar efortul actorului , presupus 

de trecerile rapide şi quiproqourile din piesă, demn de toată lauda. Avram Birău e 

tatăl- Geronte, greoi şi molâu iar Simona Mihăescu, hangiţa nurlie, complinind 

tabloul clasic al comediei în care râdem şi ne zbenguim cu toţii vreme de aproape 

două ceasuri. Fiindcă aşa a început teatrul , iar oamenii lui nu uită.  

La el acasă însă, adică la Nottara, unde a oficiat aproape două decenii, Dan 

Micu a fost evocat în ipostaza gravă, de regizor responsabil care lua atitudine la 

problemele societăţii stârnind adesea nelinişte şi împotrivirea autorităţilor. 

Spectacolul Aprilie, dimineaţa realizat acum are la bază piesa lui Mhai Ispirescu 

montată şi de Dan în 1988 sub titlul impus de cenzură Într-o dimineaţă pentru a se 

evita confuziile cu anumite teze ale marxismului. În zilele noastre i s-ar potrivi cred 

un titlu ca acesta: Răzbunarea fictivilor sau în căutarea Omului pierdut.  



Povestea absurdă scrisă despre un fictiv, raportat în statisticile măsluite care se 

încarnează bulversând realitatea cifrelor, nu e cum se vede doar a anilor 80 în care a 

fost scrisă. Paradoxal dar piesa socotită subversivă atunci şi vânată de cenzură nu şi-a 

pierdut actualitatea, fiindcă autorul ei pe urmele lui Gogol n-a scris doar o satiră 

social-politică ci una cu bătaie mai lungă, dovadă asezonarea perfectă pe care 

spectacolul Dianei Lupescu ( regie) o reuşeşte fără prea mari intervenţii în text. 

Replica din final pe care o rosteşte ca o tristă constatare Nenăscutul, cel menit 

să reprezinte mai degrabă o absenţă decât un viitor care cheamă la raport e, în acest 

sens, cât se poate de explicită. S-a pierdut Omul, exclamă el împotriva birocraţiei şi a 

manipulărilor, care atunci vizau sloganuri marxiste gen omul nou, iar acum aruncă în 

aer cu scepticismul de rigoare toate proiecţiile virtuale ce sărăcesc umanitatea de 

esenţa ei. Nu mai departe decât recenta criză a migranţilor.  

Cu ce a operat ea în spaţiul dezbaterilor? Cu cifre despre cote, cu numere care 

era mai- mai să fie tatuate drept carte de identitate . Cu ce operează statisticile ? dar 

sondajele de opinie la care căscăm toţi gura fără să ne mai gândim că cifrele nu sunt 

egale cu realitatea pentru că sunt doar cifre iar viaţa oamenilor, trăirea şi simţirea lor 

nu pot fi măsurate în acest fel. Sau nu doar în acest fel.  

Aşa dar Ispirescu a ţintit deştept când a pus problema sub forma unei farse, rea 

şi neagră , ce suportă dimensiuni excentrice, expandate până la absurd, valabile 

ricând. Piesa invocă practici şi imoralităţi notorii în relaţiile dintre oameni fie că sunt 

ei sefi şi subalterni, bărbati şi femei, dar şi crahuri la nivel individual, rupturi 

schizorenice ce se produc atunci când oamenii nu mai sunt confortabili cu ei înşişi şi 

se alienează.  

Această înstrăinare de sensul existenţial e mai degrabă o temă literară, greu 

realizabilă pe scenă. Soluţiile spectacolului, unele mai inspirate altele mai puţin sunt 

compensate de jocul excelent al actorilor care dau credibilitate mesajului. Partea 

leului la aplauze le revine celor doi principali, Stroescu şi Berzea , negativii înegriţi de 

autor până la maximă urâţire chit că Lucian Ghimişi ( Stroescu) cu farmecul nativ şi 

talentul comic pe care le are devine aproape mult mai simpatic decât o cere rolul.  

Postura lui e mai curând de victimă, o victimă naivă pe care condiţia de 

subaltern onctuos nevoit să supravieţuiască prin aceste mijloace nedemne, îl face mai 

degrabă de plâns. Publicul râde însă copios la replierile lui succesive ( ne aliniem 

tovarăşu,) potrivit unei psihologii cunoscute a neamului. Mihai Marinescu e şi el 

reuşit în postura şefului Berzea completându-l pe Ghimişi cu o rigiditate de carton 



potrivită poziţiei în schema de funcţiuni a Serviciului de statistică în care e capo del 

tutti capi. Li se alătură Ada Navrot.  

În Aspasiei din Aprilie dimineaţa actriţa continuă să exploreze cu har în zona 

dificilă a absurdului creind un personaj care îndreptăţeşte o concluzie mai veche, 

anume că în teatrul absurdului cu care se înrudeşte şi piesa lui Ispirescu, cu cât joci 

mai realist cu atât eşti mai credibil. In plus Ada Navrot are o mare disponibilitate în 

redarea subtextelor datorită inteligenţei ei scenice remarcabile.  

Georgescu- Nenăscutul presupune o dedublare în sfera suprarealistă pentru care 

spectacolul n-a găsit încă cea mai bună soluţie. Vizibil derutat tânărul şi talentatul 

Dan Clucinski e doar o promisiune de Viitor. Secretara anodină ( Raluca Tiţa) de care 

e îndrăgostit Georgescu, viitorul nenăscut e transformată într-o securistă perversă, 

potrivit replicii exploatată prea puţin în final prin care toată hărmălaia se subsumează 

unei fatale confuzii identitare.  

Tu nu eşti Berzea, Eu nu sunt Stroescu,Ea nu e Cristina, etc…Acesta ar fi putut 

fi un final mult mai răscolitor decât Oda bucuriei invocată ironic acum la final. În sera 

premierei de la Nottara a piesei lui Ispirescu -versiunea 2015 , cei prezenţi au revăzut 

şi un fragment din Într-o dimineaţă, spectacolul de odinioară al lui Dan Micu 

La vremea când autoritatea numelui acestui excepţional artist pe care l-a avut 

teatrul românesc pentru un timp insuficient exprimării plenare a talentului său ( a 

murit la nici 50 de ani) era demult o garanţie, Dan Micu adăuga şirului de creaţii 

memorabile pe această scenă , de la Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă, la 

Karamzovii sau Cum vă place, încă un titlu de spectacol antologic pentru care cei ce i-

au urmat îi vor fi mereu datori. 

 

 

de Doina Papp 
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Tatăl 

 

Când ajungi la un festival pe ultima sută de metri și încerci, în două zile, să 

prinzi cât poți, ca să simți măcar pe vârful limbii că ai gustat festivalul, e ca și 

când vii la spartul târgului. Nu se mai vinde nimic și nu te crede nimeni că ai fost 

acolo. Iacă așa m-am pomenit eu în București, la festivalul „FESTin pe 

Bulevard”, care chiar e pe un bulevard și care, din câte am aflat întrebând încolo 

și încoace, e mai mult sau mai puțin un festin. Din care regret că am prins puțin 

și despre care, din păcate, descopăr că nu există nici măcar o cronicuță pe 

LiterNet (site-ul ăsta fiind, pentru mine, barometrul relevanței oricărui festival 

românesc de teatru sau film). Așa că, festin-nefestin... 

 

... e totuși un festival internațional de teatru, lungit pe 10 zile (8-17 octombrie), aflat 

la ediția III (deși eu abia anul acesta aflu despre el), așadar e un eveniment care ar 

trebui să conteze mai mult în ceea ce numim, cu atâta umflare de piept, „lumea 

teatrală”. Uitându-mă în zig-zag pe program, am remarcat tot felul de titluri, multe de 

la „Nottara” – însuși „Nottara”-ul fiind organizator, deci programul putem spune că e 

un show-case de tip show-off –, altele de la Arad, Oradea, Ploiești, Cluj, dar și 

Polonia, Bulgaria. Apoi am deschis caietul-program, ca să văd ce argument e în 
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spatele acestui festival care, de departe, pare un FNT mai mic. Iar ca argument pe 

hârtie am găsit ceva ce eu, din păcate, nu am găsit în spectacolul (Tatăl) pe care l-am 

văzut ieri. Poate nu l-am văzut eu bine. Oricum, aștept spectacolul de azi, Vestul 

singuratic, poate îl voi găsi acolo, fiindcă argumentul festivalului e acesta: avem o 

criză a limbajului, în teatru și în viață, așa cum avem și un limbaj al crizei; există 

bariere pe care noi ni le punem și de care tot noi ne lovim, atunci când pretindem că 

trecem mai departe; există limite și depășiri de limită, iar cel mai înțelept ar fi să 

gândim totul ca proces de comunicare, nu ca impunere. Pe scurt, cam acesta e 

mesajul. Unul destul de ferm, actual, cu oarecare doză de urgență și care din păcate nu 

pare să se „îmbuce”, iertați expresia, cu denumirea relaxantă a festivalului, adică 

„festin”. În fine, poate greșesc, ținând cont de infima mea experiență de spectator în 

acest festival. E ca și când aș încerca să zic ce gust are berea, după ce o beau cu 

capacul... 

 

Tatăl 

 

Voi scrie foarte puțin despre acest spectacol, fiindcă mă grăbesc să-l văd pe 

următorul. Problema este că chiar dacă aș fi avut mai mult timp, tot puțin aș fi scris, 

întrucât nu e un spectacol consistent nici ca mesaj, nici ca ansamblu de execuții 

scenice. E valoros, din punctul meu de vedere, ca reușite izolate, individuale, 

separabile unele de altele și numărabile cu degetul. Poate veți obiecta, cu argumentul 

că s-au auzit câteva „bravo-uri” entuziaste la aplauze. Eu, unul, nu „mușc” 

entuziasmele obligatorii și cred că acest spectacol, construit ca directă și completă 

reflectare a temelor din foarte puternicul text al lui Strindberg, eșuează acolo unde 

încearcă să transmită intensități, nu semnificații. Iar când spun „intensități” mă refer la 

efecte de momente și imagini, la construcții de dialog care vor prin ele însele să aibă 

impact, neținându-se cont de ansamblu. Pentru că, dacă vorbim de ansamblu, atunci 

trebuie să remarc o monotonie accentuată, o lungire excesivă de tonalitate de la o 

scenă la alta, lungire care, tehnic vorbind, se numește redundanță. 

 

Din păcate, această redundanță și această moleșeală fără accente și 

contrapuncte caracterizează prea multe producții pe texte de secol XIX. De ce?, mă 

veți întreba, pentru că spectacolul Tatăl pare să fie o excepție, ca joc actoricesc 

intensiv și ca soluții scenografice de sugerare a spațiului clinic, a falsei purități, a 

pereților subțiri etc.. Răspunsul pentru acest simptom de cădere în redundanță se află 

în citirea acelor texte, citire care în cazul multor regizori păcătuiește aproape 

întotdeauna ca abordare gravă, liturgică, ca pathos, ca rostiri de replică cu fruntea spre 

cer, ca scene pline de pauze, cu tempo larg, aproape fără ritm. Rezultatul e monotonie, 

plictiseală și o epuizare actoricească fără prea mult efect. Păcat. 

 

 

 



Autor: August Strindberg 

Regie: Lupcho Gorgievsky 

Scenografie: Maria Dimanova 

Distribuție (parțial): Anastas Popdimitrov; Rumjana Merdjanska 

Producție: Teatrul Dramatic și de Păpuși Vratsa, Bulgaria 

Vizionare: octombrie 2015, în cadrul Festivalului FESTin PE BULEVARD, 

București 
 

 

 

 

 

Written by Florian-Rareș Tileagă  
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Vestul singuratic 

 

Apoi am văzut Vestul singuratic, al lui Cristi Juncu. Acest al doilea și ultim 

spectacol pe care l-am prins la București, în „FESTin pe Bulevard”, era de fapt 

unica mea șansă să mă răzgândesc și să văd cu alți ochi festivalul ăsta despre 

care ar fi trebuit să știm mai multe. Nu pot folosi cuvinte mari și să spun că mi-a 

schimbat viața, că e fantastic etc. Dar e un spectacol care, în ciuda titlului parcă 

descurajant și comercial (Vestul singuratic), a fost suficient de bine lucrat, de 

savuros ca actorie, de profund ca mesaj, de dur ca limbaj să mă convingă, pe 

mine cel puțin, că uneori se lucrează bine în teatrul românesc. Bine spre 

excelent. 

 

Vestul singuratic, deci. Imaginați-vă cea mai murdară casă, cele mai strâmbe 

uși, cea mai îngălbenită faianță și cel mai urât living, în care fotoliile sunt la un metru 

de pisoar. E casa fraților Valene și Coleman (Vlad Zamfirescu și Florin Piersic Jr.), 

doi vlăjgani trecuți de 30 de ani, a căror unică ocupațiune e să bea, să înjure grețos, 

să-și tragă pumni și să se certe pentru chips-uri („chipse”, în graiul lor de mahala, 

lipsit de orice gramatică). N-au scopuri în viață, n-au atins niciodată o femeie, le place 
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s-o ardă toată ziua în fotoliu și, mai ales, știu să facă un singur lucru: să se ia unul de 

altul. Exact ca în copilărie, doar că acum, la maturitate, tachinările au în spate motive 

adânci și, din păcate, urmări grave. E în permanență un șantaj între frați și, practic, tot 

ceea ce li se întâmplă vine din ură și durere. Nu vă zic mai multe, deși mă arde la 

degete să le scriu; esențial e să vedeți spectacolul și să găsiți dedesupturile acestui 

story aparent inofensiv. 

 
Ar fi fost incompletă această poveste dacă autorul ei, Martin MacDonagh, nu i-

ar fi inclus pe preotul Welsh (Andi Vasluianu) și pe tânăra Girleen (Corina 

Dragomir). Welsh e un popă bețivan, cu suflet mare dar voință zero, un om îngreunat 

de alcool și de păcatele enoriașilor. Simultan cu păhăruțele pe care le bea până stinge, 

Welsh face apel la etică, citează din Biblie, o dă pe interpretări poetice și încearcă să-i 

împace pe frați. De cealaltă parte e Girleen, o adolescentă care, prin nume, sugerează 

tipologia unei vârste, a unei generații. Alintată, complimentată, Girleen pretinde că e 

bine „cotată” de bărbații din oraș și că, deci, face senzație peste tot unde merge. 

 
Sunt, așadar, patru personaje în această amară poveste și fiecare e un mic 

wannabe, e simularea a ceea ce vrea să fie. Mult, foarte mult umor iese din 

combinația asta de aspirații fanteziste și realitate crudă, în care personaje cu izmene 

murdare la fund vorbesc despre sex-appeal. Fiecare bucată de dialog e construită pe 



voința personajului de a fi mai deștept decât ceilalți și, concomitent, pe încercarea de 

a ascunde propriile erori. Martin McDonach, care în 1999 primea un Tony Award 

pentru acest text, l-a scris în așa fel încât comunicarea între personaje să fie un blocaj 

constant. O deposedare continuă, rezultând în ciocniri când banale, când grave. E 

când rățoială între idioți, când atacuri sub centură, capabile să ducă la crimă. Și, 

imediat apoi, momente de potolire și profundă umanizare a relațiilor. Rar cred că am 

văzut o poveste atât de bine scrisă, atât de eficientă ca spectacol comico-tragic, astfel 

încât la o secundă după ce râzi în hohote, să cazi pe gânduri și să uiți, de fapt, că ai 

râs. 

 
Cristi Juncu, pe care publicul căutător de povești contemporane și de umor 

deștept îl asociază cu titluri ca Butoiul cu pulbere, Hoții, Niște fete sau American 

Buffalo, a făcut din Vestul singuratic ceea ce știam că va face: un spectacol 

actoricesc 100%, de trei ore. Trei ore de replici, în care nu se întâmplă mai nimic și în 

care evoluția personajelor e discretă, la nivel de cuvânt, de mimică. Vlad Zamfirescu 

și Florin Piersic Jr. sunt, aici, cuplul antagonic pur-sânge: unul înțepat, zgârcit, isteric 

ca o babă (Zamfirescu); celălalt e moale, grețos, tăcut, cu priviri de asasin în serie 

(Piersic). Ambii se ridică la un nivel înalt de interpretare, în care statutul de loser 

monumental e jucat pe toate fețele pe care vi le puteți închipui. Și asta cu puține 

repetiții de soluții actoricești, în trei ore de dialog; iar unde există repetiții, ele sunt 

jucate astfel încât să aibă conținut. Dacă vreți să vedeți în teatrul românesc o reeditare 

parțială (dar originală) a cuplului „Beavis & Butt-Head”, atunci vedeți-i pe 

Zamfirescu și Piersic. Dar și pe Andi Vasluianu, căruia îi iese un rol de bețiv târâit, 

amuzant de absent, neplictisitor, nerepetitiv, care înțelege exact ce replici au impact și 

haz. Mai puțin așezat e rolul lui Girleen, jucat de Corina Dragomir, care parcă se 

grăbește să bifeze nuanțele rolului, pe care știe că le are de bifat. Nu e un rol 

„subțire”, deși episodic, dar în reprezentația pe care eu am văzut-o mi s-a părut mai 

mult căutat și indecis. 



 
Deși e cursiv, transparent și rar te face să te uiți la ceas, Vestul singuratic are 

unele pierderi de ritm, datorate plusării actoricești și nesigurei gestionări a tăcerii 

dintre replici. De fapt, e supralicitată valoarea tăcerilor, aici, supralicitare care cred că 

are de-a face cu dorința actorilor de a stârni și mai mult efect comic. În plus, 

liniaritatea inevitabilă a poveștii lui McDonach, axată strict pe dialog, determină în 

spectacol un tempo excesiv de lent, ușor dezechilibrat, care scade efectul unor scene 

care ar fi trebuit să își mențină intensitatea. 

 
Dar dacă nu pentru actorie și poveste vi se pare bun spectacolul (deși n-aș crede 

că se întâmplă asta), atunci vedeți-l pentru decoruri, semnate de Carmencita Brojboiu, 

scenografă cu imensă experiență în teatrul românesc și, în special, în cel maghiar. 

Alcătuirea scenei ca spațiu de adunături nostalgice, cu pereți gălbui, mânjiți, cu 

lucruri inutile care te încurcă în picioare, cu scânduri pe uși și geamuri, e exact ceea 

ce trebuia ca să îmbrace această poveste de destine ratate. E un home sweet home 

baricadat, abject până la cer și înapoi, arătând foarte simplu că aici trăiesc, poate, 

ființele cele mai înrăite, mai primitive și, culmea, mai umane. 

Vă recomand Vestul singuratic, pentru doza fermă de umanitate, pentru iluzia amară 

de western și pentru tonele de râs pe care le veți amesteca cu statul pe gânduri. 



 

Autor: Martin McDonagh 

Regie: Cristi Juncu 

Scenografie: Carmencita Brojboiu 

Distribuție: Vlad Zamfirescu; Florin Piersic Jr.; Andi Vasluianu; Corina 

Dragomir/Ioana Calotă 

Producție: Teatrul „C.I. Nottara”, București 

Vizionare: octombrie 2015, în cadrul Festivalului FESTin PE BULEVARD, 

București 
Credite foto: Horia Petrașcu 

 
 

 

 

 

Written by Florian-Rareș Tileagă 
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Fest(In) pe Bulevard 
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3, 2, 1... Încep zece zile de Fest(in) pe Bulevard 

Numărătoarea inversă pentru cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara între 8 şi 17 octombrie 

2015, a început.  

„Cred că e bine să discutăm despre noile tendințe, despre diferența dintre bine și rău 

în teatru, despre ceea ce suntem și ceea ce ne dorim a fi, despre oglinda vremurilor 

care este teatrul de când lumea. Să nu uităm cum era privit Caragiale în vremea lui... 

și cum îl privim noi azi”, a declarat Marinela Ţepus, directorul Fest(in) pe Bulevard, 
în argumentul pentru iniţierea acestei manifestări culturale. 

 Peste doar trei zile, spectatorii sunt aşteptaţi să participe la primele evenimente 

din cadrul celor trei secţiuni principale ale festivalului: Criza limbajului... Limbajul 

crizei (competitivă – juriu de critici), Bulevardul comediei (competitivă – juriul 

spectatorilor), In Memoriam, precumşila activităţile conexe, care deschid dezbaterea 

despre teatru şi valorile sale: Colocvii, Spectacole lectură (dramaturgia poloneză 

contemporană), Lansări de carte, Întâlnirile AICT – Secţia Română, Atelier de 

mişcare (coordonat de actorul Francisco Alfonsin), Premiere sau Vedeta de lângă 

tine. 

  Festivalul, finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti şi Ministerul Culturii şi Institutul Cultural Român, având şi 

sprijinul UNITER, va aduce publicului comedii de bulevard, teatru-dans, montări 

neconvenţionale şi spectacole care propun acute comentarii sociale, într-un maraton 

de 10 zile de teatru.  

21 de producţii spectaculoase din patru ţări (Bulgaria, Cehia, Polonia, 

România), de la 15 teatre de prestigiu, din Arad, Bucureşti, Cluj-Napoca, Ploieşti, 

Oradea, Târgu-Mureş, Varşovia, Vraţa şi Zlin sunt găzduite, între 8 şi 17 octombrie, 

de Teatrul Nottara, Teatrul Odeon şi Teatrul Ţăndărică. 

 Misiunea festivalului şi amănunte importante legate de ediţia din acest an au 

fost prezentate joi, 1 octombrie, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la 

CaféNott.  

Moderată de Marinela Ţepus, directorul Teatrului Nottara şi al Fest(in) pe 

Bulevard, conferinţa i-a avut ca vorbitori şi pe Dorina Lazăr, directorul Teatrului 

Odeon, şi Călin Mocanu, directorul Teatrului Ţăndărică, instituţii partenere în 

Fest(in). Au fost prezenţi şi reprezentanţi ai juriului: Monica Andronescu şi Pompilius 

Onofrei, regizori ai premierelor din Fest(in): Diana Lupescu şi Gavriil Pinte, critici de 

teatru, jurnalişti şi dramaturgi precum Mihai Ispirescu, autorul textului Aprilie, 
dimineaţa.  



Noutatea din acest an constă în includerea Festivalului Penitenciarelor în 

programul Fest(in) pe Bulevard, prin crearea secţiunii MultiArt Exit (spectacole cu 

actori-deţinuţi), care se va desfăşura în perioada 18 - 19 noiembrie. Invitat la 

conferinţă, reprezentantul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - domnul 

director general, chestor de penitenciare Claudiu Cătălin BEJAN a vorbit despre 

importanţa teatrului în reintegrarea socială şi despre rolul artelor în lumea 

contemporană.  

Biletele s-au pus deja în vânzare şi pot fi achiziţionate de la Agenţia de Bilete a 

Teatrului Nottara (bd. Magheru, nr.20), deschisă zilnic între 10.00 şi 20.00, rezervări 

telefonice la numărul: 021 317 41 01, dar şi de pe site-ul Eventim. 

  Mai multe informaţii despre program, precum şi despre surprizele pe care 

echipa Fest(in) pe Bulevard vi le-a pregătit găsiţi pe www.festinpebulevard.ro.  

 

http://www.festinpebulevard.ro/

