
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
2,3 șI 4 noiembrie 2014 - „Spectacolul începe cu o lectură, ediția a VII-a ” 

– Dramaturgie Italiană Contemporană 



1. Agerpres 
din data de 28 octombrie 2015, ora 11.35 

http://www.agerpres.ro/ots/2015/10/28/spectacole-lectura-cu-intrare-libera-

la-teatrul-nottara-focus-dramaturgia-italiana-contemporana-11-35-50 

 

 

 

Spectacole lectură cu intrare liberă la Teatrul Nottara - Focus: dramaturgia 

italiană contemporană 

În stagiunea 2015-2016, Teatrul Nottara continuă seria spectacolelor-lectură din 

cadrul programului 'Spectacolul începe cu o lectură', program cultural asumat prin 

proiectul de management al directorului teatrului. De remarcat faptul că edițiile 

anterioare au impus două texte care s-au concretizat în producții teatrale: Fazanul de 

Georges Feydeau, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, și Poker Face de Petr Kolečko, 

regia: Adela Bițică.  

http://www.agerpres.ro/ots/2015/10/28/spectacole-lectura-cu-intrare-libera-la-teatrul-nottara-focus-dramaturgia-italiana-contemporana-11-35-50
http://www.agerpres.ro/ots/2015/10/28/spectacole-lectura-cu-intrare-libera-la-teatrul-nottara-focus-dramaturgia-italiana-contemporana-11-35-50


 

Ajuns la ediția a VII-a, programul ne propune o întâlnire cu dramaturgia 

italiană contemporană, care se va desfășura în zilele de 2, 3, 4 noiembrie, la Sala 

George Constantin, de la ora 19:00.  

Doi autori, trei texte și doi traducători. Aceasta este matricea în care s-a 

structurat acest eveniment: O noapte ca Salomeea și Două surori de Emanuele 

Vacchetto și Căsătorie Part-Time de Alessandro Casola, traduse de Marian Stan și 

Ionela Dănilă.  

Spectacolul-lectură din 2 noiembrie este O noapte ca Salomeea de Emanuele 

Vacchetto. Regia artistică este semnată de Alexandru Mâzgăreanu, iar din distribuție 

fac parte Crenguța Hariton și Sorina Ștefănescu.  

În seara de 3 noiembrie, vom descoperi un alt text al lui Emanuele Vacchetto, 

Două surori, în lectura actorilor Raluca Jugănaru Grosu, Ioana Calotă, Ion Grosu. 

Regia este asigurată de Adela Bițică.  

Pe 4 noiembrie, în prezența autorului, Alessandro Casola (de altminteri, el va fi 

prezent încă din prima seară!), regizorul Mihai Lungeanu și interpreții Sorin Cociș, 

Ada Navrot, Diana Roman vor prezenta spectacolul-lectură Căsătorie Part-Time, 

comedie în trei acte. Seara va continua cu o sesiune de discuții între regizorul artistic, 

interpreți, critici de teatru, public, invitați de la Institutul Italian și dramaturgul 

Alessandro Casola. Iar unul dintre traducătorii textelor, Marian Stan, ne va prezenta 

informații prețioase despre dinamica vieții teatrale italiene, cu un accent pus pe modul 

în care dramaturgia din peninsulă este susținută și promovată pe piața teatrală 

autohtonă și internațională.  

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile!  

 

de Business OTS  

http://www.agerpres.ro/ots


2. Revista Teatrală Radio 
din data de 5 noiembrie 2015, ora 11.35 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=25047 

 

 

 

La Teatrul „Nottara”, plăcerea lecturii continuă 

 

 

După cele trei zile de spectacol-lectură din dramaturgi polonezi de astăzi, 

programate în miezul celui mai recent Fest(in)pe bulevard, la puțină vreme după 

succesul acestui festival, publicul a fost din nou invitat la începutul acestei săptămâni 

(2, 3, 4 noiembrie 2015) pentru o nouă sesiune de lecturi dramatizate. În interpretarea 

actorilor Teatrului „Nottara”, sub îndrumarea regizorală a acelora care, de câțiva ani, 

și-au asumat coordonarea programului intitulat Spectacolul începe cu o lectură, 

regizorii Mihai Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu, cărora li s-a alăturat Adela 

Bițică, de asemenea apropiată acestui demers de mai multă vreme, am fost invitați să 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=25047


cunoaștem trei piese scrise de doi dramaturgi din Italia: O noapte ca Salomeea și 

Două surori de Emanuelle Vachetto, și Căsătorie part-time de Alessandro Casola.  

 

Cel dintâi este socotit în țara sa una dintre vocile cele mai originale astăzi în 

dramaturgie, făcându-se remarcat atât pentru piesa Casa Cecilia, montată de 

televiziunea RAI, unde realizează scenarii de televiziune și este colaborator al lui 

Gianni Amelio, cât și în celebrul teatru newyorkez „La MaMa”, unde prima piesa 

citită acum la București a cunoscut cronici favorabile în publicații importante. Este 

vorba de O noapte ca Salomeea, piesă în două personaje feminine, unde primează 

replica spirituală, ironică, asumarea unui soi de dedublare și a confesiunii care duce, 

dincolo de povestea amuzantă ce are loc într-un bar, la un final tragic. Interpretele 

Crenguța Hariton și Sorina Ștefănescu, precum și regizorul Alexandru Mâzgăreanu au 

găsit mijloacele să ne-o prezinte în chip convingător. Cealaltă piesă a sa, Două surori, 

se petrece în spațiul claustrant al unei mănăstiri și este construită deopotrivă pe forța 

cuvântului, a dialogului personajelor, interpretate acum prin lectura actorilor Raluca 

Jugănaru Grosu, Ioana Calotă, Ion Grosu. Centrat pe evocarea-„spovedanie”, textul 

aduce de asemenea o lovitură de teatru. Călugărițele, care păreau de-o veșnicie 

cufundate în starea lor edenică, și nimic nu părea să schimbe asta, „rup fără rușine 

legământul tăcerii, aruncându-se în voluptatea mărturisirii, pentru a descoperi că încă 

dinainte de a ști una de cealaltă le-au legat același secret și același sânge”, scrie 

regizoarea Adela Bițică. 



 

Prin Căsătorie-part time, am pășit pe teritoriul înstăpânit de comedie, atât de 

atent cultivat chiar aici la Nottara, unde s-a râs în hohote la începutul acestui 

spectacol-lectură. Sorin Cociș, Ada Navrot, Diana Roma interpretează clasicul 

triunghi conjugal, dar postúrile mai puțin obișnuite în care le imaginează dramaturgul 

și, mai ales, copioasa „meditație” asupra acestora chiar de către cei implicați, în timp 

real, ca să zic așa, limbajul lor frust dau un farmec aparte acestui text. „Soluția 

dramaturgică originală vine odată cu destrămarea triunghiului amoros și cu refacerea 

relațiilor dintre cei implicați într-o ipostază inedită, comică la prima vedere, dramatică 

la o a doua analiză și, dacă ne gândim bine, tragică prin implicațiile dezastruoase 

asupra fenomenului social pus în discuție: familia”, notează regizorul spectacolului, 

Mihai Lungeanu. Alesandro Casola, autorul, un tânăr de numai 36 de ani, actor și 

dramaturg „inspirat de școala de gândire a lui Eduardo De Filippo”, a fost prezent la 

toate cele trei seri cu teatru italian de la Nottara, și s-a prins cu solicitudine și interes 

într-o vie discuție cu publicul după lectura piesei sale. Prezența în număr mare a 

spectatorilor, în toate cele trei seri (unii au fost constant prezenți), participarea lor 

animată în acest dialog, implicarea emoțională pe durata spectacolelor dau seama 

desigur de oportunitatea unui asemenea demers, aici la Nottara, unde a fost îmbrățișat 

o dată cu venirea la conducerea teatrului a Marinelei Țepuș. Calitatea acestui public, 

adică ceea ce ține de interesul lui anume pentru literatura italiană, își are un lăudabil 

temei în faptul că, în realizarea acestei a VII-a ediții a proiectului Spectacolul începe 



cu o lectură, Teatrul „Nottara” a avut un partener competent în Istituto Italiano di 

Cultura din București. Au fost de față la eveniment reprezentanții acestuia, alături de 

directoarea teatrului-gazdă, de teatrologul Mădălina Negrea, coordonator de proiect, 

precum și de studenți și cadre didactice de la facultatea de italiană, de traducătorii 

celor trei texte, Marian Stan și Ionela Dănilă. 

 

Numit simplu și concret, după configurația și scopul lui, programul Spectacolul 

începe cu o lectură de la Teatrul „Nottara” din Capitală, în contextul unei viziuni 

deschise asupra schimburilor culturale bilaterale, este legat de interesul pentru texte 

dramaturgice contemporane valoroase, necunoscute publicului, poate nici 

specialiștilor, până la prezentarea lor în acest cadru, și de posibila lor montare pe una 

dintre scenele teatrului, la Studio, unde au loc aceste lecturi, ori în sala mare. În 

funcție de succesul lor de public, dar, firește, și de coordonate care țin de configurația 

repertorială, de finanțări, de posibile alte parteneriate. 

 

 

 

Cronică de teatru de MARIANA CIOLAN 



3. Ziarul Metropolis 
din data de 28 octombrie 2015,  

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

teatrul-nottara-2/ 

 

 

 

Spectacole-lectură cu intrare liberă, la Teatrul Nottara 

 

În stagiunea 2015-2016, Teatrul Nottara continuă seria spectacolelor-lectură din 

cadrul programului ,,Spectacolul începe cu o lectură,” program cultural asumat prin 

proiectul de management al directorului teatrului. Ediţiile anterioare au impus două 

texte care s-au concretizat în producţii teatrale: Fazanul de Georges Feydeau, în regia 

lui Alexandru Mâzgăreanu, şi Poker Face de Petr Kolečko, regia: Adela Biţică. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/spectacole-lectura-cu-intrare-libera-la-teatrul-nottara-2/
http://www.ziarulmetropolis.ro/spectacole-lectura-cu-intrare-libera-la-teatrul-nottara-2/


 

Ajuns la ediţia a VII-a, programul ne propune o întâlnire cu dramaturgia 

italiană contemporană, care se va desfăşura în zilele de 2, 3, 4 noiembrie, la Sala 

George Constantin, de la ora 19:00. 

Doi autori, trei texte şi doi traducători. Aceasta este matricea în care s-a 

structurat acest eveniment: O noapte ca Salomeea şi Două surori de Emanuele 

Vacchetto şi Căsătorie Part-Time de Alessandro Casola, traduse de Marian Stan şi 

Ionela Dănilă. 

 Spectacolul-lectură din 2 noiembrie este O noapte ca Salomeea de Emanuele 

Vacchetto. Regia artistică este semnată de Alexandru Mâzgăreanu, iar din distribuţie 

fac parte Crenguţa Hariton şi Sorina Ştefănescu. 

În seara de 3 noiembrie, vom descoperi un alt text al lui Emanuele Vacchetto, 

Două surori, în lectura actorilor Raluca Jugănaru Grosu, Ioana Calotă, Ion Grosu. 

Regia este asigurată de Adela Biţică. 

Pe 4 noiembrie, în prezenţa autorului, Alessandro Casola (de altminteri, el va fi 

prezent încă din prima seară!), regizorul Mihai Lungeanu şi interpreţii Sorin Cociş, 

Ada Navrot, Diana Roman vor prezenta spectacolul-lectură Căsătorie Part-Time, 

comedie în trei acte. Seara va continua cu o sesiune de discuţii între regizorul artistic, 

interpreţi, critici de teatru, public, invitaţi de la Institutul Italian şi dramaturgul 

Alessandro Casola. 

Iar unul dintre traducătorii textelor, Marian Stan, ne va prezenta informaţii 

preţioase despre dinamica vieţii teatrale italiene, cu un accent pus pe modul în care 



dramaturgia din peninsulă este susţinută şi promovată pe piaţa teatrală autohtonă şi 

internaţională. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

 

 

Un articol de Liliana Matei 

http://www.ziarulmetropolis.ro/echipa/liliana-matei/


4. Radio România Cultural 
din data de 28 octombrie 2015,  

http://www.radioromaniacultural.ro/spectacole_lectura_cu_intrare_libera_l

a_teatrul_nottara_focus_dramaturgia_italiana_contemporana-39418 

 

 

 

Spectacole lectură cu intrare liberă la Teatrul Nottara - Focus: dramaturgia 

italiană contemporană 

 

 

http://www.radioromaniacultural.ro/spectacole_lectura_cu_intrare_libera_la_teatrul_nottara_focus_dramaturgia_italiana_contemporana-39418
http://www.radioromaniacultural.ro/spectacole_lectura_cu_intrare_libera_la_teatrul_nottara_focus_dramaturgia_italiana_contemporana-39418


În stagiunea 2015-2016, TeatrulNottara continuă seria spectacolelor-lectură din 

cadrul programului Spectacolul începe cu o lectură, program cultural asumat prin 

proiectul de management al directorului teatrului. De remarcat faptul că ediţiile 

anterioare au impus două texte care s-au concretizat în producţii teatrale: Fazanul de 

Georges Feydeau, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, şi Poker Face de Petr Kolečko, 

regia: Adela Biţică. 

Ajuns la ediţia a VII-a, programul ne propune o întâlnire cu dramaturgia 

italiană contemporană, care se va desfăşura în zilele de 2, 3, 4 noiembrie, la Sala 

George Constantin, de la ora 19:00. 

Doi autori, trei texte şi doi traducători. Aceasta este matricea în care s-a 

structurat acest eveniment: O noapte ca Salomeea şi Două surori de Emanuele 

Vacchetto şi Căsătorie Part-Time de Alessandro Casola, traduse de Marian Stan şi 

Ionela Dănilă. 

Spectacolul-lectură din 2 noiembrie este O noapte ca Salomeea de Emanuele 

Vacchetto. Regia artistică este semnată de Alexandru Mâzgăreanu, iar din distribuţie 

fac parte Crenguţa Hariton, Sorina Ştefănescu. 

În seara de 3 noiembrie, vom descoperi un alt text al lui Emanuele Vacchetto, 

Două surori, în lectura actorilor Raluca Jugănaru Grosu, Ioana Calotă, Ion Grosu. 

Regia este asigurată de Adela Biţică. 

Pe 4 noiembrie, în prezenţa autorului, Alessandro Casola (de altminteri, el va fi 

prezent încă din prima seară!), regizorul Mihai Lungeanu şi interpreţii Sorin Cociş, 

Ada Navrot, Diana Roman vor prezenta spectacolul-lectură Căsătorie Part-Time, 

comedie în trei acte. Seara va continua cu o sesiune de discuţii între regizorul artistic, 

interpreţi, critici de teatru, public, invitaţi de la Institutul Italian şi dramaturgul 

Alessandro Casola. Iar unul dintre traducătorii textelor, Marian Stan, ne va prezenta 

informaţii preţioase despre dinamica vieţii teatrale italiene, cu un accent pus pe modul 

în care dramaturgia din peninsulă este susţinută şi promovată pe piaţa teatrală 

autohtonă şi internaţională. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile! 

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

Bucureşti FM, RFI România, AGERPRES, Observator Cultural, VIP, Zile şi nopţi, 

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

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

Romantic, Jurnalul Naţional, Antena 3, Esquire, Harper’s Bazaar, Casa Lux, Femeia 

 

 

cu Anca Mateescu și Danielna Nuțu Pitrop 



5. DC News 
din data de 28 octombrie 2015, ora 22.37 

http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-spectacole-cu-intrare-

libera_487781.html 

 

 

 

Teatrul Nottara, spectacole cu intrare LIBERĂ 

 

 

Teatrul Nottara continuă seria spectacolelor-lectură din cadrul 

programului 'Spectacolul începe cu o lectură', program cultural asumat prin 

proiectul de management al directorului teatrului. 

http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-spectacole-cu-intrare-libera_487781.html
http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-spectacole-cu-intrare-libera_487781.html


Ajuns la ediția a VII-a, programul ne propune o întâlnire cu dramaturgia 

italiană contemporană, care se va desfășura în zilele de 2, 3, 4 noiembrie, la Sala 

George Constantin, de la ora 19:00. 

Doi autori, trei texte și doi traducători. Aceasta este matricea în care s-a 

structurat acest eveniment: O noapte ca Salomeea și Două surori de Emanuele 

Vacchetto și Căsătorie Part-Time de Alessandro Casola, traduse de Marian Stan și 

Ionela Dănilă. 

Spectacolul-lectură din 2 noiembrie este O noapte ca Salomeea de Emanuele 

Vacchetto. Regia artistică este semnată de Alexandru Mâzgăreanu, iar din distribuție 

fac parte Crenguța Hariton și Sorina Ștefănescu. 

În seara de 3 noiembrie, vom descoperi un alt text al lui Emanuele Vacchetto, 

Două surori, în lectura actorilor Raluca Jugănaru Grosu, Ioana Calotă, Ion Grosu. 

Regia este asigurată de Adela Bițică. 

Pe 4 noiembrie, în prezența autorului, Alessandro Casola (de altminteri, el va fi 

prezent încă din prima seară!), regizorul Mihai Lungeanu și interpreții Sorin Cociș, 

Ada Navrot, Diana Roman vor prezenta spectacolul-lectură Căsătorie Part-Time, 

comedie în trei acte. Seara va continua cu o sesiune de discuții între regizorul artistic, 

interpreți, critici de teatru, public, invitați de la Institutul Italian și dramaturgul 

Alessandro Casola. Iar unul dintre traducătorii textelor, Marian Stan, ne va prezenta 

informații prețioase despre dinamica vieții teatrale italiene, cu un accent pus pe modul 

în care dramaturgia din peninsulă este susținută și promovată pe piața teatrală 

autohtonă și internațională. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile! 

 

 

 

 

de Anca Murgoci 

  

 

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

