
 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 

Conferință de presă din data de 11 Ianuarie 2016 



1. EVZ 
din data de 8 ianuarie 2016,  

http://www.evz.ro/ghinionul-artistilor-de-la-teatrul-nottara.html 

 
 

Ghinionul artiștilor de la Teatrul Nottara 

Autorii spun povestea 

tragicomică a unei familii de artiști care trăiește în propria realitate, transformându-și casa într-un 

muzeu al tuturor artelor FOTO: TEATRUL NOTTARA 

http://www.evz.ro/ghinionul-artistilor-de-la-teatrul-nottara.html


La Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti (ARCUB) ar fi trebuit să își 

desfășoare activitatea Teatrul Nottara, evacuat din clădirea sa tot din motive de 

risc seismic. 

 Potrivit celei mai recente expertize tehnice, clădirea ARCUB se încadrează în 

clasa I de risc seismic. „În anul 2006, a fost realizată expertiza tehnică privind riscul 

seismic al clădirii, iar imobilul a fost încadrat în clasa II de risc. În urma acestei 

expertize, în anul 2007, au fost efectuate, la nivelul Primăriei Municipiului București, 

demersurile necesare pentru consolidarea clădirii”, se arată în comunicatul Centrului 

Cultural . În anul 2015, au fost realizate primele demersuri în vederea consolidării 

acesteia, prin realizarea unui studiu de fezabilitate. În cadrul studiului, clădirea a fost 

reexpertizată tehnic (…). Conform noii expertize tehnice, clădirea se încadrează în 

clasa I de risc seismic și nu poate fi folosită.(…). Spectacolele pentru care biletele 

fuseseră puse deja în vânzare au fost anulate. Până la consolidarea clădirii, toate 

evenimentele ARCUB se vor desfășura în sediul Gabroveni”. 

Cei de la Teatrul Nottara sunt stupefiați de această situație. Acum sunt, din nou, 

aproape în stradă. Din fericire, au găsit și ceva soluții: „Două zile pe lună jucăm la 

Centrul Militar, iar la Teatrul de Comedie vom avea în curând premiera piesei Familie 

de artiși, în regia lui Alexandru Hausvater. Este vorba despre o familie de artiști, 

ultima dintr-o clădire care trebuia evcuată. Este piesa noastră manifest, deși lucrăm la 

ea dinainte să înceapă nenorocirea”, ne-a declarat Paula Varga, reprezentant al 

Teatrului Nottara. 

Premieră: „Familie de artiști” 

Pe 20 ianuarie, are loc premiera spectacolul „Familie de artiști”. „Din fericire, 

acest spectacol și-a găsit scena, prin adopția făcută de către Domnul George Mihăiță 

și de Teatrul de Comedie”, spune Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara. Luni, 

11 ianuarie, teatrul organizează o conferință de presă, unde se va discuta și „Despre 

avatarurile Teatrului Nottara, cu iluziile și căderile sale, cu speranțele și tristețile sale, 

despre susținătorii adevărați și loiali, dar și despre cei care - sub zâmbete de 

complezență și promisiuni mincinoase -, ne-au umilit sau ne-au sfidat, în tot acest 

timp”, adaugă Marinela Țepuș. 

 

 

 

Autor: Carmen Anghel 

http://www.evz.ro/author/carmen.anghel


2. Mediafax 
din data de 11 ianuarie 2016,  

http://www.mediafaxfoto.ro/Preview.aspx?Id=7362241 

 

 

 

BUCURESTI - TEATRUL NOTTARA – CONFERINTA 

 

Regizorul Alexandre Hausvater sustine o conferinta de presa , in Bucuresti, luni 

11 ianuarie 2016. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO 

http://www.mediafaxfoto.ro/Preview.aspx?Id=7362241


 

Cei de la Teatrul Nottara sunt stupefiați de această situație. Acum sunt, din nou, 

aproape în stradă. Din fericire, au găsit și ceva soluții: „Două zile pe lună jucăm la 

Centrul Militar, iar la Teatrul de Comedie vom avea în curând premiera piesei Familie 

de artiși, în regia lui Alexandru Hausvater. Este vorba despre o familie de artiști, 

ultima dintr-o clădire care trebuia evcuată. Este piesa noastră manifest, deși lucrăm la 

ea dinainte să înceapă nenorocirea”, ne-a declarat Paula Varga, reprezentant al 

Teatrului Nottara. 

Premieră: „Familie de artiști” 

Pe 20 ianuarie, are loc premiera spectacolul „Familie de artiști”. „Din fericire, 

acest spectacol și-a găsit scena, prin adopția făcută de către Domnul George Mihăiță 

și de Teatrul de Comedie”, spune Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara. Luni, 

11 ianuarie, teatrul organizează o conferință de presă, unde se va discuta și „Despre 

avatarurile Teatrului Nottara, cu iluziile și căderile sale, cu speranțele și tristețile sale, 

despre susținătorii adevărați și loiali, dar și despre cei care - sub zâmbete de 

complezență și promisiuni mincinoase -, ne-au umilit sau ne-au sfidat, în tot acest 

timp”, adaugă Marinela Țepuș. 



 Mediafax 
din data de 11 ianuarie 2016,  

http://www.mediafaxfoto.ro/Preview.aspx?Id=7362242 

 

 

 

BUCURESTI - TEATRUL NOTTARA – CONFERINTA 

 
Managerul teatrului Nottara, Marinela Tepusca, sustine o conferinta de presa, in 

Bucuresti, luni, 11 ianuarie 2016. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO 

http://www.mediafaxfoto.ro/Preview.aspx?Id=7362242


Mediafax 
din data de 11 ianuarie 2016,  

http://www.mediafaxfoto.ro/Preview.aspx?Id=7362243 

 

 

 

BUCURESTI - TEATRUL NOTTARA – CONFERINTA 

 
Emilian Savescu ( Imago Factory) participa la o conferinta de presa, in 

Bucuresti, luni, 11 ianuarie 2016. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO 

http://www.mediafaxfoto.ro/Preview.aspx?Id=7362243


3. Revista Teatrală Radio 
din data de 12 ianuarie 2016,  

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/familie-de-artisti-in-jurul-

teatrului-nottara/#.VpVzPkFQFyM.gmail 

 

 

 

Familie de artişti în jurul Teatrului „Nottara” 

 

 

Conferinţa de presă prin care Teatrul „Nottara” din Capitală inaugurează în 

2016 anul teatral a pendulat între lacrimă şi surâs. A fost mai întâi omagiul adus de 

către cei prezenţi lui George Alexandru, îndrăgitul şi apreciatul actor  care a părăsit 

această lume chiar în a doua zi a anului, fără a mai apuca să joace în premiera Tango, 

monsieur?, pregătită să iasă la rampă. Cum era de aşteptat, însă, în prim planul 

interesului – şi al organizatorilor, şi al participanţilor – s-a aflat situaţia instituţiei 

aflată, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 282 din 18 noiembrie 2015, în 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/familie-de-artisti-in-jurul-teatrului-nottara/#.VpVzPkFQFyM.gmail
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/familie-de-artisti-in-jurul-teatrului-nottara/#.VpVzPkFQFyM.gmail


imposiblitate de a-şi continua activitatea în sediul propriu, imobilul din Bd. Magheru 

nr. 20. Operă a arhitectului Liviu Ciulei, tatăl faimosului actor şi regizor, clădirea, 

special proiectată spre a adăposti acest teatru, a fost cu mult timp în urmă expertizată 

cu pericol de prăbuşire în caz de cutremur.  

 

Dacă spre sfârşitul anului trecut, la o întâlnire unde de asemenea erau de faţă, 

ca şi acum, foarte numeroşi jurnalişti, directori de teatre şi alte instituţii culturale, 

actori ai trupei, reprezentanţi de frunte din Primăria Capitalei, nădejdea continuării 

activităţii artistice era legate strâns de posibilitatea unui angajament vizând folosirea 

de către trupa de la „Nottara” a Sălii ARCUB din str. Batişte nr 14, pentru unele 

spectacole, precum şi instalarea birourilor administraţiei în acelaşi loc, imediat totul s-

a prăbuşit…  

Fatalitate, şi această clădire a fost clasificată cu gradul I de risc seismic. Iar 

faptul a fost dezvăluit de conducerea ARCUB doar cu câteva ore înainte de semnarea 

în Primărie a actelor trebuincioase. Trecând peste amărăciunea exprimată în 

Scrisoarea deschisă către Mihaela Păun, director ARCUB, managerul Teatrului 

„Nottara”, Marinela Ţepuş, a continuat prin a ne îmbia cu… partea plină a paharului. 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=75


 

Imagini de la conferința de presă organizată de Teatrul „Nottara”, luni, 11 ianuarie 

2016 

După toate acele eforturi de stabilire a protocolului risipite în van, rămâne 

ajutorul concret şi real de această dată, pe care Teatrul „Nottara” l-a primit de la 

instituţii de spectacol şi de cultură din Bucureşti. Publicul iubitor al acestui teatru care 

se află în al şaizeci şi optulea an al existenţei sale şi are în repertoriul acestei stagiuni 

treizeci şi patru de spectacole trebuie să ştie că va putea să vadă cât de curând unele 

dintre acestea, că vor urma premiere şi turnee, festivalul de toamnă.  

Printr-o pilduitoare solidaritate de breaslă, şi-au oferit ajutorul nu puţine 

instituţii bucureştene. După sprijinul venit de la Preşedinţia ţării şi contractul încheiat 

pentru un spectacol pe lună la Cotroceni, Teatrul „Ţăndărică” a fost printre primele 

care au lansat invitaţia către trupa de la „Nottara” de a repeta şi a juca la sediul său, 

apoi semnale similare au venit din partea Casei Artelor din sectorul 3, de la Institutul 

Cultural Maghiar,  de la Centrul pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” ori din partea 

Societăţii Române de Radiodifuziune, de la Politehnica Bucureşti,  începând cu luna 

martie, şi chiar de la cinematografele din mall-uri.  

Teatrul care a intrat pe „scena” instituţiilor de spectacol sub titulatura  „Teatrul 

Armatei” va juca acum două sau chiar patru spectacole pe lună la Cercul Militar 

Naţional. Vor deschide seria aceasta reprezentaţii cu Aici nu-i de joacă, după Pauline 

Daumale (28 ianuarie a.c.), şi cu Comedie de modă veche (29 ianuarie a.c.). Unul 

dintre mai vechile spectacole, aureolat de o faimoasă carieră, Aniversarea de Thomas 

Vinterberg, dar şi recentul Tango, monsieur? de Aldo lo Castro, vor putea fi văzute la 

Teatrul „Bulandra”.  Managerul Marinela Ţepuş nu a ascuns satisfacţia că vor putea 

fi, de asemenea, onorate invitaţii venite de la teatre din ţară, de la Târgovişte, Buzău şi 



Constanţa. O parte consistentă a „bejaniei” trupei, vreo douăzeci de spectacole, se 

pare că va fi la Teatrul „Elisabeta”, o garanţie a acestei promisiuni  fiind şi prezenţa 

conducătorului acestui teatru particular la conferinţa de presă, unde i-am remarcat şi 

pe reprezentanţii acelor teatre bucureștene care s-au confruntat recent cu suspendarea 

activităţii la sediul propriu. 

 

Alexander Hausvater 

Evenimentul care comută interesul pe latura artisticului în toată această zbatere 

existenţială este premiera anunţată pentru 20 ianuarie. Cea dintâi premieră a anului. 

Va avea loc la Teatrul de Comedie. Este vorba de un spectacol girat regizoral  de 

Alexander Hausvater, realizat cu bună parte a trupei şi invitaţi din afara teatrului, 

începând cu Florina Cercel. 

 Intitulat Familie de artişti, spectacolul construit printre șiruri de nesiguranță și 

generozitatea cu care primitoarea gazdă a amânat chiar repetițiile la o producție 

proprie, are la bază piesa semnată de doi creatori argentinieni, Alfredo Arias şi Kado 

Kostzer,  „poveste”  simptomatică, într-un fel, chiar pentru condiţia trupei de la 

„Nottara”.  



În calea iminentei demolări a casei lor, în avântul şi prefacerea sub semnul 

tehnologiei, o familie din Buenos Aires rezistă  prin  refugiul în împletirea artelor, 

retrasă în lumea ei unde valorile au altă rezonanţă… „Un spectacol despre viaţă ca 

artă de a supravieţui”, ne spune regizorul lui. 

 

Crenguța Hariton și Victoria Cociaș în spectacolul Familie de artişti, în pregătire la 

Teatrul „Nottara” 

Tot pe parcursul conferinţei de presă, s-a dezvăluit și una dintre multele dovezi 

 de solidaritate din partea publicului iubitor de teatru, anume mă refer la una împlinită 

deja, acel tur virtual, realizat de domnul Emilian Săvescu în toate spaţiile teatrului, 

acum părăsite, deja devenind amintire. Am putut să văd în ochii actorilor aflaţi de faţă 

și licăr de iubire şi  umbrele nostalgiei la vederea filmulețului ce va fi postat și pe site-

ul „Nottara”. O problemă este aceea ridicată printr-un veritabil apel de către actorul 

Ion Haiduc. Rezolvarea ei se află acum pe teritoriul legiuitorului:  problema 

acordului  locatarilor din imobil pentru consolidarea acestuia.  

Perspectiva  consolidării  se conturează indubitabil. Deși rămân îndoieli cu 

privire la gradul în care clădirea ar fi afectată de precedente seisme și la nivelul 

eventualului risc de prăbușire a ei… Timpul este apoi important factor în toată această 

ecuaţie. Şi faptele. Care să  readucă efectiv teatrul în propria casă. Se vor putea oare 

serba aici cei şaptezeci de ani de la fondare? Adepții variantei optimiste, adică toți din 



teatru și cercul de prieteni acum strânși în jurul lor, mizează pe tehnica înaintată care 

ar permite restaurarea în maximum doi ani. I-am auzit, în decembrie trecut,  avansând 

asemenea termene dătătoare de speranță, și pe reprezentanții Primăriei Capitalei. 

 

Imagine din spectacolul Familie de artişti 

Părăsind sala (devenită neîncăpătoare pentru toți cei cărora le pasă de soarta 

prestigiosului teatru) din barul unde a avut loc această animată conferinţă de presă, 

ochii îmi cad chiar asupra clădirii din Bd. Magheru. Parterul, cu hăul spațiilor până 

deunăzi înfloritoare, azi abandonate, pare sinistru, incredibil în miezul forfotei 

citadine. La un etaj superior cineva deretică tacticos prin balcon… 

 

 

 

Reportaj de MARIANA CIOLAN 



4. Gândul Info 
din data de 11 ianuarie 2016, ora 17.36 

http://www.gandul.info/magazin/unde-isi-va-sustine-nottara-spectacolele-

14961779 

 

 

 

Unde îşi va susţine Nottara spectacolele 

 

Echipa Nottara va susţine spectacole în mai multe teatre din Bucureşti şi din 

ţară, dar şi în săli ale Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) şi ale Universităţii 

Politehnice, a declarat managerul instituţiei teatrale, Marinela Ţepuş, luni, într-o 

conferinţă de presă.  

http://www.gandul.info/magazin/unde-isi-va-sustine-nottara-spectacolele-14961779
http://www.gandul.info/magazin/unde-isi-va-sustine-nottara-spectacolele-14961779


 

Nottara, rămas fără sediu după ce clădirea ArCuB din strada Batişte, în care 

trebuia să îşi desfăşoare activitatea, a primit bulină roşie, îşi va susţine spectacolele în 

mai multe teatre din Capitală, dar şi din ţară, precum şi în săli ale unor instituţii 

precum Institutul Maghiar din Bucureşti, Centrul Cultural pentru UNESCO, Casa 

Artelor, din sectorul 3, Societatea Română de Radiodifuziune, dar şi în Aula mare a 

Universităţii Politehnice, care se construieşte lângă Biblioteca nouă a instituţiei şi care 

se va deschide la sfârşitul lunii martie. 

Astfel, potrivit managerului Nottara, 20 dintre producţiile instituţiei vor fi 

găzduite de Teatrul Elisabeta. Despre sala pusă la dispoziţia insituţiei teatrale pe care 

o conduce, Marinela Ţepuş a declarat, pentru MEDIAFAX, că are 300 de locuri şi 

"este un loc foarte frumos şi foarte special". "Trebuie să ajustăm scena, ca să putem să 

aducem 24 de producţii acolo. Nu e nevoie să ne ajute primăria, pentru că noi avem 

toată scenotehnica noastră, avem ateliere de tâmplărie, trebuie să cumpărăm doar nişte 

cherestea. Dar nu sunt costuri mari. Primăria ne ajută să închiriem spaţiul şi este chiar 

foarte alături de noi", a spus Marinela Ţepuş. 

O altă instituţie care a oferit ajutor Teatrului Nottara este Teatrul Ţăndărică, 

despre al cărui director, Călin Mocanu, Marinela Ţepuş a spus: "A fost primul care 

ne-a invitat să repetăm şi să jucăm coproducţia care era deja planificată înainte de 

suspendarea spectacolelor Teatrului Nottara". 

De asemenea, Nottara a primit ajutor de la George Mihăiţă, directorul Teatrului 

de Comedie, care a întrerupt repetiţiile pentru spectacolul "Îmbânzirea scorpiei", în 

regia lui Gelu Colceag, timp de trei zile, pentru a găzdui premiera Nottara "Familie de 

artişti", în regia lui Alexander Hausvater, care va avea loc pe 20 ianuarie. 

http://www.gandul.info/magazin/unde-isi-va-sustine-nottara-spectacolele-14961779/galerie?p=1#galerie


Totodată, Alexandru Darie, directorul Teatrului Bulandra, a fost de acord să 

"ofere adăpost", sub acoperişul instituţiei pe care o conduce, pentru alte două 

spectacole ale Teatrului Nottara. 

Nottara a primit invitaţii şi de la instituţii teatrale din ţară, între care Teatrul 

"George Ciprian" din Buzău şi Teatrul "Tony Bulandra" din Târgovişte. 

"Asemenea dovezi de solidaritate, venite atunci când aveam mai mare nevoie, ne-au 

arătat că nu suntem singuri şi că există speranţă pentru comunitatea teatrală, intrată 

aparent într-o ciudată hibernare. E bine că se trezeşte măcar atunci când un teatru de 

notorietate şi cu o istorie de 68 de ani este ameninţat cu... dispariţia", a declarat 

Marinela Ţepuş. 

În afară de ajutorul pe care îl primesc de la aceste instituţii, Nottara este 

găzduit, o dată pe lună, de Administraţia Prezidenţială în sala de spectacole a 

Palatului Cotroceni, loc în care s-a şi desfăşurat un prim spectacol, şi de Cercul 

Militar Naţional, de două ori pe lună, unde vor avea loc primele reprezentaţii pe 28 şi 

pe 29 ianuarie 2016. 

Pe de altă parte, Marinela Ţepuş a spus că reprezentanţii Teatrului Naţional 

"I.L. Caragiale" din Bucureşti, cărora le-a solicitat să găzduiască o parte dintre 

producţiile Nottara în sala "Pictura", în zile mai puţin propice pentru susţinerea 

reprezentaţiilor, respectiv luni, marţi şi miercuri, au refuzat să le acorde ajutor, 

motivând că sunt foarte ocupaţi. 

Pe lângă cele 33 de titluri din repertoriul Teatrului Nottara şi spectacolul în 

premieră "Familie de artişti", aşteaptă acum accesul la rampă şi alte două spectacole, 

aflate în fază finală de lucru - "Tango, monsieur?", de Aldo LoCastro, în regia Ancăi 

Colţeanu, şi "Efecte colaterale", de Alexandru Popa, în regia lui Vlad Zamfirescu. 

"Acestor producţii le căutam săli adoptive", au precizat reprezentanţii Nottara. 

Pe de altă parte, Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a redactat o scrisoare 

deschisă adresată directoarei ArCuB, Mihaela Păun, căreia "ar trebui să îi ceară 

demisia", pentru "un gest atât de meschin", respectiv "false declaraţii publice şi 

dosirea unor documente de interes public, care făceau, practic, imposibil un protocol 

de colaborare al Teatrului Nottara cu ARCUB-ul, în următoarea perioadă". 

Pe de altă parte, Mihaela Păun a declarat luni, pentru MEDIAFAX, că nu a 

ascuns desfăşurarea studiului de fezabilitate în urma căruia clădirea care ar fi trebuit 

să intre în administrarea Nottara a primit bulină roşie şi că nu se aştepta la acest 

rezultat, întrucât studiul avea la bază indici tehnici şi economici, în vederea unor 

lucrări de consolidare a clădirii, care era deja încadrată cu grad II de risc seismic. 



Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către preşedintele 

Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonanţei Guvernului numărul 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile 

şi companiile de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are în componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori şi un scenograf şi cu o 

echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Ţepuş se află la conducerea teatrului. 

 

 

 

 

de Ana Anitoiu 

http://www.gandul.info/autor/ana-anitoiu


5. Agepres 
din data de 11 ianuarie 2016, ora 17.24 

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/01/11/spectacolul-familie-de-artisti-

productie-a-teatrului-nottara-prezentat-in-premiera-pe-20-ianuarie-17-24-

50 

 

 

 

Spectacolul "Familie de artiști", producție a Teatrului Nottara, prezentat în 

premieră pe 20 ianuarie 

 

Spectacolul "Familie de artiști", după un text de Kado Kostzer și Alfredo Arias, 

în regia lui Alexander Hausvater, este prima premieră a Teatrului Nottara din 2016 și 

va fi prezentată pe 20 ianuarie la Sala Radu Beligan a Teatrului de Comedie.  

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/01/11/spectacolul-familie-de-artisti-productie-a-teatrului-nottara-prezentat-in-premiera-pe-20-ianuarie-17-24-50
http://www.agerpres.ro/cultura/2016/01/11/spectacolul-familie-de-artisti-productie-a-teatrului-nottara-prezentat-in-premiera-pe-20-ianuarie-17-24-50
http://www.agerpres.ro/cultura/2016/01/11/spectacolul-familie-de-artisti-productie-a-teatrului-nottara-prezentat-in-premiera-pe-20-ianuarie-17-24-50


 

"'Familie de artiști' este o piesă argentiniană, scrisă de Kado Kostzer și Alfredo Arias, 

pe care o consider una dintre primele zece piese contemporane extraordinare scrise în 

ultimii 30 de ani. În cariera mea de artist s-a întâmplat rareori să lucrez la un spectacol 

care deodată, printr-un accident, atinge o vână a istoriei, a politicii, a ceea ce trăim 

noi. (...) Acest spectacol vorbește de o familie care este evacuată dintr-un cartier 

demolat pentru că trebuie ca acolo să se construiască o autostradă, pentru că trebuie ca 

proiectul să ia locul umanității", a afirmat luni, într-o conferință de presă, Alexander 

Hausvater.  

Autorii prezintă povestea tragicomică a unei familii de artiști care trăiește în 

propria realitate transformându-și casa într-un muzeu al tuturor artelor.  

Din distribuția spectacolului fac parte Florina Cercel, Victoria Cociaș, Crenguța 

Hariton, Ada Navrot, Ion Haiduc, Ioana Calotă, Gabril Pătru, Ghighi Eftimie, 

Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Jugănaru și Daniela Tocari.  

Muzica poartă semnătura compozitorului Tibor Cari, decorul-simbol este 

realizat de Carmencita Brojboiu, coregrafia aparține Vicăi Bucun, iar costumele sunt 

concepute de Stela Verebceanu.  

 

 

AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru) 



6. România TV 
din data de 11 ianuarie 2016, ora 17.39 

http://www.romaniatv.net/teatrul-nottara-reia-spectacolele-care-va-fi-

prima-premiera-din-2016-si-unde-se-va-juca_267576.html 

 

 

 

Teatrul Nottara reia spectacolele. Care va fi prima premieră din 2016 şi unde se 

va juca 

 

Spectacolul "Familie de artiști", după un text de Kado Kostzer și Alfredo Arias, 

în regia lui Alexander Hausvater, este prima premieră a Teatrului Nottara din 2016 și 

va fi prezentată pe 20 ianuarie la Sala Radu Beligan a Teatrului de Comedie. 

http://www.romaniatv.net/teatrul-nottara-reia-spectacolele-care-va-fi-prima-premiera-din-2016-si-unde-se-va-juca_267576.html
http://www.romaniatv.net/teatrul-nottara-reia-spectacolele-care-va-fi-prima-premiera-din-2016-si-unde-se-va-juca_267576.html


 
'Familie de artişti' este prima premieră pregătită de Teatrul Nottara în 2016 

"Familie de artiști" este o piesă argentiniană, scrisă de Kado Kostzer și Alfredo Arias. 

"O consider una dintre primele zece piese contemporane extraordinare scrise în 

ultimii 30 de ani. În cariera mea de artist s-a întâmplat rareori să lucrez la un spectacol 

care deodată, printr-un accident, atinge o vână a istoriei, a politicii, a ceea ce trăim 

noi. (...) Acest spectacol vorbește de o familie care este evacuată dintr-un cartier 

demolat pentru că trebuie ca acolo să se construiască o autostradă, pentru că trebuie ca 

proiectul să ia locul umanității", a afirmat luni, într-o conferință de presă, regizorul 

Alexander Hausvater. 

Autorii prezintă povestea tragicomică a unei familii de artiști care trăiește în 

propria realitate transformându-și casa într-un muzeu al tuturor artelor. 

Din distribuția spectacolului fac parte Florina Cercel, Victoria Cociaș, Crenguța 

Hariton, Ada Navrot, Ion Haiduc, Ioana Calotă, Gabril Pătru, Ghighi Eftimie, 

Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Jugănaru și Daniela Tocari. 

Muzica poartă semnătura compozitorului Tibor Cari, decorul-simbol este 

realizat de Carmencita Brojboiu, coregrafia aparține Vicăi Bucun, iar costumele sunt 

concepute de Stela Verebceanu. 

 

Sursa: romaniatv.net 

http://www.romaniatv.net/


7. DCNews 
din data de 11 ianuarie 2016, ora 18.56 

http://www.dcnews.ro/efa-arcub-foc-i-para-pe-managerul-teatrului-nottara-

ce-anun-a-facut_494479.html? 

 

 

 

Șefa ArCuB, foc și pară pe managerul Teatrului Nottara. Ce anunț a făcut 

 

 

Directoarea ArCuB, Mihaela Păun, a declarat luni că o va acţiona în 

justiţie pe Marinela Ţepuş, managerul Teatrului Nottara, ca urmare a atacurilor 

din presă la care a fost supusă în ultima perioadă. 

http://www.dcnews.ro/efa-arcub-foc-i-para-pe-managerul-teatrului-nottara-ce-anun-a-facut_494479.html
http://www.dcnews.ro/efa-arcub-foc-i-para-pe-managerul-teatrului-nottara-ce-anun-a-facut_494479.html


"Marinela Ţepuş va avea cu mine un proces de calomnie, pentru că a spus tot felul de 

lucruri neadevărate, mi-a adresat tot felul de injurii, de la ceva de genul că sunt mai 

rea decât cutremurul din '77 sau mai ştiu eu ce alte tâmpenii", a spus Mihaela Păun, 

într-o conferinţă de presă organizată luni la Hanul Gabroveni din Capitală. 

 

Ea a precizat că Marinela Ţepuş a anunţat mai întâi în presă că îşi doreşte sediul 

ArCuB din Batiştei şi doar după aceea a întreprins demersurile necesare pentru a muta 

Teatrul Nottara în acest spaţiu, ea cerând iniţial doar o parte din clădire, relatează 

Agerpres. 

Mihaela Păun a povestit şi cum a ajuns fostul sediu al ArCuB să fie expertizat 

seismic, precizând că demersurile pentru un studiu de fezabilitate au fost demarate 

încă din luna august 2015, bugetul fiind stabilit încă din luna ianuarie a aceluiaşi an, 

iar rezultatele au fost trimise pe data de 29 decembrie. 

De asemenea, directoarea ArCuB susţine că a declarat public că acest studiu 

este în derulare. 

'Rezultatul acestui studiu, care a dus la toată această nebunie, la declanşarea întregului 

scandal, a venit pe data de 29, deci exact în ziua în care avea loc şedinţa de consiliu 



prin care trebuia trecut de la ArCuB la Teatrul Nottara acest spaţiu', a afirmat Mihaela 

Păun. 

Mihaela Păun: Aceste scandaluri fac rău unui oraș 

În opinia reprezentantei ArCuB, toată această situaţie influenţează direct munca 

pe care echipa sa o derulează pentru proiectul Bucureşti - Capitală Europeană a 

Culturii. 'În momentul ăsta noi suntem în monitorizare. Comisia Europeană ne 

monitorizează, aşteptăm în foarte scurt timp o echipă de afară care va veni să vadă 

rezultatele muncii noastre şi noi, în loc să ne ocupăm de asta, în loc să facem ceea ce 

trebuie făcut pentru Capitala Europeană, facem memorii, justificări, facem răspunsuri 

către presă. (...) Noi avem de dus Bucureştiul la titulatura de Capitală Europeană a 

Culturii, dar toate aceste scandaluri nu fac decât rău, fac rău unui oraş', a explicat 

Mihaela Păun. 

 

 

Elena Badea 

http://www.dcnews.ro/autori/elena-badea.html


8. Mediafax 
din data de 11 ianuarie 2016,  

http://www.mediafax.ro/cultura-media/nottara-va-sustine-spectacole-la-

universitatea-politehnica-si-la-societatea-romana-de-radiodifuziune-

14961758 

 

 

 

Nottara va susţine spectacole la Universitatea Politehnică şi la Societatea 

Română de Radiodifuziune 

 

 

Echipa Nottara va susţine spectacole în mai multe teatre din Bucureşti şi din 

ţară, dar şi în săli ale Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) şi ale 

Universităţii Politehnice, a declarat managerul instituţiei teatrale, Marinela 

Ţepuş, luni, într-o conferinţă de presă. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/nottara-va-sustine-spectacole-la-universitatea-politehnica-si-la-societatea-romana-de-radiodifuziune-14961758
http://www.mediafax.ro/cultura-media/nottara-va-sustine-spectacole-la-universitatea-politehnica-si-la-societatea-romana-de-radiodifuziune-14961758
http://www.mediafax.ro/cultura-media/nottara-va-sustine-spectacole-la-universitatea-politehnica-si-la-societatea-romana-de-radiodifuziune-14961758


 

Nottara va susţine spectacole la Universitatea Politehnică şi la Societatea 

Română de Radiodifuziune 

Nottara, rămas fără sediu după ce clădirea ArCuB din strada Batişte, în care 

trebuia să îşi desfăşoare activitatea, a primit bulină roşie, îşi va susţine spectacolele în 

mai multe teatre din Capitală, dar şi din ţară, precum şi în săli ale unor instituţii 

precum Institutul Maghiar din Bucureşti, Centrul Cultural pentru UNESCO, Casa 

Artelor, din sectorul 3, Societatea Română de Radiodifuziune, dar şi în Aula mare a 

Universităţii Politehnice, care se construieşte lângă Biblioteca nouă a instituţiei şi care 

se va deschide la sfârşitul lunii martie. 

Astfel, potrivit managerului Nottara, 20 dintre producţiile instituţiei vor fi 

găzduite de Teatrul Elisabeta. Despre sala pusă la dispoziţia insituţiei teatrale pe care 

o conduce, Marinela Ţepuş a declarat, pentru MEDIAFAX, că are 300 de locuri şi 

"este un loc foarte frumos şi foarte special". "Trebuie să ajustăm scena, ca să putem să 

aducem 24 de producţii acolo. Nu e nevoie să ne ajute primăria, pentru că noi avem 

toată scenotehnica noastră, avem ateliere de tâmplărie, trebuie să cumpărăm doar nişte 

cherestea. Dar nu sunt costuri mari. Primăria ne ajută să închiriem spaţiul şi este chiar 

foarte alături de noi", a spus Marinela Ţepuş. 

O altă instituţie care a oferit ajutor Teatrului Nottara este Teatrul 

Ţăndărică, despre al cărui director, Călin Mocanu, Marinela Ţepuş a spus: "A 

fost primul care ne-a invitat să repetăm şi să jucăm coproducţia care era deja 

planificată înainte de suspendarea spectacolelor Teatrului Nottara". 

De asemenea, Nottara a primit ajutor de la George Mihăiţă, directorul Teatrului 

de Comedie, care a întrerupt repetiţiile pentru spectacolul "Îmbânzirea scorpiei", în 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/nottara-va-sustine-spectacole-la-universitatea-politehnica-si-la-societatea-romana-de-radiodifuziune-14961758/foto
http://www.mediafax.ro/cultura-media/nottara-va-sustine-spectacole-la-universitatea-politehnica-si-la-societatea-romana-de-radiodifuziune-14961758/foto


regia lui Gelu Colceag, timp de trei zile, pentru a găzdui premiera Nottara "Familie de 

artişti", în regia lui Alexander Hausvater, care va avea loc pe 20 ianuarie. 

Totodată, Alexandru Darie, directorul Teatrului Bulandra, a fost de acord să 

"ofere adăpost", sub acoperişul instituţiei pe care o conduce, pentru alte două 

spectacole ale Teatrului Nottara. 

Nottara a primit invitaţii şi de la instituţii teatrale din ţară, între care 

Teatrul "George Ciprian" din Buzău şi Teatrul "Tony Bulandra" din 

Târgovişte. 

"Asemenea dovezi de solidaritate, venite atunci când aveam mai mare nevoie, ne-au 

arătat că nu suntem singuri şi că există speranţă pentru comunitatea teatrală, intrată 

aparent într-o ciudată hibernare. E bine că se trezeşte măcar atunci când un teatru de 

notorietate şi cu o istorie de 68 de ani este ameninţat cu... dispariţia", a declarat 

Marinela Ţepuş. 

În afară de ajutorul pe care îl primesc de la aceste instituţii, Nottara este 

găzduit, o dată pe lună, de Administraţia Prezidenţială în sala de spectacole a 

Palatului Cotroceni, loc în care s-a şi desfăşurat un prim spectacol, şi de Cercul 

Militar Naţional, de două ori pe lună, unde vor avea loc primele reprezentaţii pe 

28 şi pe 29 ianuarie 2016. 

Pe de altă parte, Marinela Ţepuş a spus că reprezentanţii Teatrului Naţional 

"I.L. Caragiale" din Bucureşti, cărora le-a solicitat să găzduiască o parte dintre 

producţiile Nottara în sala "Pictura", în zile mai puţin propice pentru susţinerea 

reprezentaţiilor, respectiv luni, marţi şi miercuri, au refuzat să le acorde ajutor, 

motivând că sunt foarte ocupaţi. 

Pe lângă cele 33 de titluri din repertoriul Teatrului Nottara şi spectacolul în 

premieră "Familie de artişti", aşteaptă acum accesul la rampă şi alte două spectacole, 

aflate în fază finală de lucru - "Tango, monsieur?", de Aldo LoCastro, în regia Ancăi 

Colţeanu, şi "Efecte colaterale", de Alexandru Popa, în regia lui Vlad Zamfirescu. 

"Acestor producţii le căutam săli adoptive", au precizat reprezentanţii Nottara. 

Pe de altă parte, Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a redactat o 

scrisoare deschisă adresată directoarei ArCuB, Mihaela Păun, căreia "ar trebui 

să îi ceară demisia", pentru "un gest atât de meschin", respectiv "false declaraţii 

publice şi dosirea unor documente de interes public, care făceau, practic, 

imposibil un protocol de colaborare al Teatrului Nottara cu ARCUB-ul, în 

următoarea perioadă". 

Pe de altă parte, Mihaela Păun a declarat luni, pentru MEDIAFAX, că nu a 

ascuns desfăşurarea studiului de fezabilitate în urma căruia clădirea care ar fi trebuit 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Alexandru%20Popa#search


să intre în administrarea Nottara a primit bulină roşie şi că nu se aştepta la acest 

rezultat, întrucât studiul avea la bază indici tehnici şi economici, în vederea unor 

lucrări de consolidare a clădirii, care era deja încadrată cu grad II de risc seismic. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către preşedintele 

Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonanţei Guvernului numărul 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile 

şi companiile de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are în componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori şi un scenograf şi cu o 

echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Ţepuş se află la conducerea teatrului. 

 

 

 

 

de Ana Anitoiu 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Klaus%20Iohannis#search
http://www.mediafax.ro/autor/ana-anitoiu


9. euroPunkt 
din data de 19 ianuarie 2016,  

http://europunkt.ro/2016/01/19/hausvater-vizionar-artist-sisau-geniu-

2/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=soci

alnetwork 

 

 

 

Hausvater: Vizionar, artist şi/sau geniu! 

 

“Genial domnule… eşti un adevărat geniu! Mă mir că nu te-ai descoperit singur până 

acum!”, aşa se grăbea poetul Nichita Stănescu să descrie pe câte cineva care avea 

sclipiri de geniu în arta, fie că vorbim de scris, pictură sau orice altceva. Poetul era 

foarte generos cu ştampila de geniu. Poate această generozitate l-a transformat şi pe el 

într-un personaj de geniu pentru noi toţi. Cel puţin aşa a rămas în memoria noastră! 

Există geniu în jurul nostru, răspândit asemeni unor pâlcuri de lumină în 

întuneric. Inconştient îl căutăm pretutindeni, încercând să-l facem palpabil fiinţei 

noastre. Sperăm cu inima deschisă şi acest lucru ne încântă şi ne ajută totodată. Geniul 

ne dă speranţa că va fi mai bine! 

Întrebări, nu răspunsuri! 

Ne grăbim să punem eticheta de geniu şi asta aruncă uneori cuvântul în 

derizoriu. Este probabil extensia personalităţii noastre în foamea de infinit. Regizorul 

http://europunkt.ro/2016/01/19/hausvater-vizionar-artist-sisau-geniu-2/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://europunkt.ro/2016/01/19/hausvater-vizionar-artist-sisau-geniu-2/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://europunkt.ro/2016/01/19/hausvater-vizionar-artist-sisau-geniu-2/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork


Alexander Hausvater crede că cine pretinde că are răspuns la întrebările vieţii este un 

mincinos, şi că, oricum, întrebările sunt cele care contează. 

Pe holurile facultăţii auzeam deseori replica: “Ori este X geniu, ori am 

înnebunit cu toţii!”. X în acele cazuri era un profesor universitar din generaţia 

dinozaurilor, care era deprins mai mult cu peroraţia obstinantă, cu elucubraţia genială 

prin excelenţă decât cu dezbaterea autentică sau superficialitatea constructivă a unui 

dialog oarecare pe variate teme. Totul este selectiv pentru ei, dar selecţia nu este prin 

sine calitativă şi nu este o premisă pentru un geniu. Cel mult pentru excelenţă. 

Dacă geniul aparţine viitorului şi nu poate fi integrat unui curent existent în 

societate, atunci geniul aspiră spre originalitate, spre viziunea de ansamblu, spre acea 

viziune. Uneori este bine să înnebunim, deoarece ne creem premisele spre a ne 

descoperi, sau pentru a ne redescoperi. 

Riscul este începutul creaţiei 

Hausvater defineşte actul artistic ca pe un act prin care un om îşi birueşte frica. 

Prin urmare, riscul este începutul creaţiei. De aceea, a creat la Teatrul Nottara o 

familie de artişti  care să resusciteze artistul din fiecare. Să sperăm într-o resuscitare 

asemeni lui Lazăr! 

Să lăsăm geniile să se lupte cu destinul şi să încercăm noi, pe cât posibil, să ne 
luptăm cu artistul din noi. 

 

 

 

 

Dumitru-Alexandru Filimon 

http://europunkt.ro/author/alexandrufilimon/


10.ArtLine 
din data de 12 ianuarie 2015, ora 9.58 

http://www.artline.ro/Spectacolul--Familie-de-artisti-----prima-premiera-a-

Teatrului-Nottara-din-2016-35560-1-n.html 

 

 

 

"Familie de artisti”, prima premiera a Teatrului Nottara din 2016 

 

 
 

Spectacolul Familie de artisti, de Kado Kostzer si Alfredo Arias, in regia lui 

Alexander Hausvater, deschide seria premierelor din 2016 la Teatrul Nottara.  

http://www.artline.ro/Spectacolul--Familie-de-artisti-----prima-premiera-a-Teatrului-Nottara-din-2016-35560-1-n.html
http://www.artline.ro/Spectacolul--Familie-de-artisti-----prima-premiera-a-Teatrului-Nottara-din-2016-35560-1-n.html


Spectacolul prezinta povestea tragicomica a unei familii de artisti care traieste 

in propria realitate transformandu-si casa intr-un muzeu al tuturor artelor. 

Muzica poarta semnatura compozitorului Tibor Cari, iar coregrafia apartine 

Vicai Bucun. Distributia este formata din Florina Cercel, Victoria Cocias, Crenguta 

Hariton, Ada Navrot, Ion Haiduc, Ioana Calota, Gabril Patru, Ghighi Eftimie, 

Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Juganaru si Daniela Tocari.  

Premiera va avea loc pe 20 ianuarie la Sala Radu Beligan a Teatrului de 

Comedie.  

 

 

 

Sursa foto: new.nottara.ro 

 

A.I. 



11.e Cultura Info 
din data de 12 ianuarie 2015,  

http://www.e-cultura.info/spectacolele-teatrului-nottara-se-vor-sustine-la-

universitatea-politehnica-si-la-radio/ 

 

 
 

Spectacolele Teatrului Nottara se vor susţine la Universitatea Politehnică şi la Radio 

 

 

http://www.e-cultura.info/spectacolele-teatrului-nottara-se-vor-sustine-la-universitatea-politehnica-si-la-radio/
http://www.e-cultura.info/spectacolele-teatrului-nottara-se-vor-sustine-la-universitatea-politehnica-si-la-radio/


Echipa Teatrului Nottara va susţine spectacole în mai multe teatre din 

Bucureşti şi din ţară, dar şi în săli ale Societăţii Române de Radiodifuziune 

(SRR) şi ale Universităţii Politehnice, a declarat managerul instituţiei teatrale, 

Marinela Ţepuş, luni, într-o conferinţă de presă. 

Teatrul Nottara, rămas fără sediu după ce clădirea ArCuB din strada Batişte, în 

care trebuia să îşi desfăşoare activitatea, a primit bulină roşie, îşi va susţine 

spectacolele în mai multe teatre din Capitală, dar şi din ţară, precum şi în săli ale unor 

instituţii precum Institutul Maghiar din Bucureşti, Centrul Cultural pentru UNESCO, 

Casa Artelor, din sectorul 3, Societatea Română de Radiodifuziune, dar şi în Aula 

mare a Universităţii Politehnice, care se construieşte lângă Biblioteca nouă a 

instituţiei şi care se va deschide la sfârşitul lunii martie. 

Astfel, potrivit managerului Nottara, 20 dintre producţiile instituţiei vor fi 

găzduite de Teatrul Elisabeta. Despre sala pusă la dispoziţia insituţiei teatrale pe care 

o conduce, Marinela Ţepuş a declarat, că are 300 de locuri şi “este un loc foarte 

frumos şi foarte special”. “Trebuie să ajustăm scena, ca să putem să aducem 24 de 

producţii acolo. Nu e nevoie să ne ajute primăria, pentru că noi avem toată 

scenotehnica noastră, avem ateliere de tâmplărie, trebuie să cumpărăm doar nişte 

cherestea. Dar nu sunt costuri mari. Primăria ne ajută să închiriem spaţiul şi este 
chiar foarte alături de noi”, a spus Marinela Ţepuş. 

O altă instituţie care a oferit ajutor Teatrului Nottara este Teatrul Ţăndărică, 

despre al cărui director, Călin Mocanu, Marinela Ţepuş a spus: “A fost primul care 

ne-a invitat să repetăm şi să jucăm coproducţia care era deja planificată înainte de 

suspendarea spectacolelor Teatrului Nottara”. 

De asemenea, Nottara a primit ajutor de la Teatrul Ţăndărică, directorul 

Teatrului de Comedie, care a întrerupt repetiţiile pentru spectacolul “Îmbânzirea 

scorpiei”, în regia lui Gelu Colceag, timp de trei zile, pentru a găzdui premiera 

Nottara “Familie de artişti”, în regia lui Alexander Hausvater, care va avea loc pe 20 

ianuarie. 

Totodată, Alexandru Darie, directorul Teatrului Bulandra, a fost de acord să 

“ofere adăpost”, sub acoperişul instituţiei pe care o conduce, pentru alte două 

spectacole ale Teatrului Nottara. 

Nottara a primit invitaţii şi de la instituţii teatrale din ţară, între care Teatrul 

“George Ciprian” din Buzău şi Teatrul “Tony Bulandra” din Târgovişte. 

“Asemenea dovezi de solidaritate, venite atunci când aveam mai mare nevoie, ne-au 

arătat că nu suntem singuri şi că există speranţă pentru comunitatea teatrală, 

intrată aparent într-o ciudată hibernare. E bine că se trezeşte măcar atunci când un 

http://www.radioromania.ro/
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teatru de notorietate şi cu o istorie de 68 de ani este ameninţat cu… dispariţia”, a 

declarat Marinela Ţepuş. 

În afară de ajutorul pe care îl primesc de la aceste instituţii, Nottara este 

găzduit, o dată pe lună, de Administraţia Prezidenţială în sala de spectacole a 

Palatului Cotroceni, loc în care s-a şi desfăşurat un prim spectacol, şi de Cercul 

Militar Naţional, de două ori pe lună, unde vor avea loc primele reprezentaţii pe 28 şi 

pe 29 ianuarie 2016. 

Pe de altă parte, Marinela Ţepuş a spus că reprezentanţii Teatrului Naţional 

“I.L. Caragiale” din Bucureşti, cărora le-a solicitat să găzduiască o parte dintre 

producţiile Nottara în sala “Pictura”, în zile mai puţin propice pentru susţinerea 

reprezentaţiilor, respectiv luni, marţi şi miercuri, au refuzat să le acorde ajutor, 

motivând că sunt foarte ocupaţi. 

Pe lângă cele 33 de titluri din repertoriul Teatrului Nottara şi spectacolul în 

premieră “Familie de artişti”, aşteaptă acum accesul la rampă şi alte două spectacole, 

aflate în fază finală de lucru – “Tango, monsieur?”, de Aldo LoCastro, în regia Ancăi 

Colţeanu, şi “Efecte colaterale”, de Alexandru Popa, în regia lui Vlad Zamfirescu. 

“Acestor producţii le căutam săli adoptive”, au precizat reprezentanţii Nottara. 

Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a redactat o scrisoare deschisă adresată 

directoarei ArCuB, Mihaela Păun, căreia “ar trebui să îi ceară demisia”, pentru “un 

gest atât de meschin”, respectiv “false declaraţii publice şi dosirea unor documente de 

interes public, care făceau, practic, imposibil un protocol de colaborare al Teatrului 

Nottara cu ARCUB-ul, în următoarea perioadă”. 

Mihaela Păun a declarat luni, că nu a ascuns desfăşurarea studiului de 

fezabilitate în urma căruia clădirea care ar fi trebuit să intre în administrarea Nottara a 

primit bulină roşie şi că nu se aştepta la acest rezultat, întrucât studiul avea la bază 

indici tehnici şi economici, în vederea unor lucrări de consolidare a clădirii, care era 

deja încadrată cu grad II de risc seismic. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din Bulevardul 

Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către preşedintele Klaus 

Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc 

seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonanţei Guvernului numărul 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile 

şi companiile de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are în componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori şi un scenograf şi cu o 



echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Ţepuş se află la conducerea teatrului. 
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Teatrul Nottara, din nou fără sediu 

 

 

Deși a anunțat la sfârșitul lunii decembrie că își va continua activitatea în sediul 

ArCuB din strada Batiște, Teatrul Nottara din București a rămas din nou fără sediu. 

http://yorick.ro/teatrul-nottara-din-nou-fara-sediu/
http://yorick.ro/teatrul-nottara-din-nou-fara-sediu/


Instituția şi-a suspendat activitatea de la sediul din Bulevardul Magheru pe 23 

noiembrie 2015, în urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care 

interzice desfăşurarea de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora. În decembrie, conducerea Nottara declara că își va continua 

activitatea în sediul ArcuB. 

Însă, potrivit unei informații recente, clădirea ArCuB a fost încadrată în gradul 

I de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât şi cea a ArCuB spunând că au aflat 

despre acest lucru în ultimul moment. Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a explicat 

joi, potrivit Agenției Mediafax, că din acest motiv teatrul pe care îl conduce nu va 

funcționa la sediul ArCuB. „Am aflat pe 30 decembrie, când urma să se voteze 

predarea în administraţie a ArCuB, aşa cum trebuia să se întâmple. Doamna a uitat să 

ne spună. Cine să creadă că în 29 decembrie, când ne-am întâlnit, nu a ştiut?“, a 

declarat Marinela Țepuș. 

Managerul a anunțat că Teatrul Nottara va întocmi o scrisoare deschisă prin 

care va cere demisia Mihaelei Păun, director ArCuB, adăugând că Primăria Capitalei 

caută pentru Teatrul Nottara un spaţiu stabil, într-un loc central, în care să poată 

desfăşura măcar 20 de spectacole. „Ştiu că se luptă şi sper ca până luni să aibă un 

răspuns“, a explicat oficialul, precizând că Teatrul Nottara va fi nevoit să renunţe la 

unele spectacole. 

Conducerea Teatrului Nottara a semnat un acord cu Cercul Mililtar Naţional 

din Capitală, potrivit căruia, de două ori pe săptămână, în acest spaţiu să fie jucate 

două spectacole. În plus, o dată pe lună, actorii Nottara vor juca pe scena de la Palatul 

Cotroceni. 

De asemenea, Teatrul de Comedie va găzdui în 20 ianuarie premiera spectacolului 

Nottara „Familie de artişti“, în regia lui Alexander Hausvater, după un text scris de 

Kado Kostzer şi Alfredo Arias şi tradus de Doru Mareş. 

 

 

 

Postat de Monica Andronescu 
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Teatrul Nottara a rămas din nou FĂRĂ SEDIU, după ce clădirea ArCuB a fost 

încadrată cu risc seismic de grad I 

 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din 

strada Batişte din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost 

încadrată cu gradul I de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât şi cea a 

ArCuB spunând că au aflat despre acest lucru în ultimul moment. 
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Teatrul Nottara, din nou fără sediu,după ce clădirea ArCuB a fost încadrată cu 

risc seismic de grad I 

Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, că a 

aflat, pe 30 decembrie 2015, că teatrul nu se poate muta în sediul ArCuB din strada 

Batişte, deşi ar fi avut o întâlnire cu directoarea ArCuB, Mihaela Păun, chiar cu o zi 

înainte. 

"Am aflat pe 30 decembrie, când urma să se voteze predarea în administraţie a 

ArCuB, aşa cum trebuia să se întâmple. Doamna a uitat să ne spună. Cine să 

creadă că în 29 decembrie, când ne-am întâlnit, nu a ştiut? Una dintre posibilele 

explicaţii ar fi că are Alzheimer  şi că ar trebui să îşi dea demisia sau că a făcut 

acest lucru din alte motive", a spus Marinela Ţepuş. 

Aceasta a adăugat că Teatrul Nottara va întocmi o scrisoare deschisă prin care 

va cere demisia Mihaelei Păun. "Doamna a reuşit să facă ce nu a făcut cutremurul din 

1977 pentru Nottara - să îl scoată din activitate două luni", a mai spus Marinela 

Ţepuş. 

De asemenea, Marinela Ţepuş a spus că Primăria Capitalei (în subordinea 

căreia funcţionează şi ArCuB, n.r.) se luptă să îi găsească Teatrului Nottara un spaţiu 

stabil, într-un loc central, în care să poată desfăşura măcar 20 de spectacole. "Ştiu că 

se luptă şi sper ca până luni să aibă un răspuns", a explicat Marinela Ţepuş, precizând 

că Teatrul Nottara va fi nevoit să renunţe la unele spectacole. 

Totodată, conducerea Teatrului Nottara a semnat un acord cu Cercul Mililtar 

Naţional din Capitală, potrivit căruia, de două ori pe săptămână, în acest spaţiu să fie 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-a-ramas-din-nou-fara-sediu-dupa-ce-cladirea-arcub-a-fost-incadrata-cu-risc-seismic-de-grad-i-14958001/foto
http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-a-ramas-din-nou-fara-sediu-dupa-ce-cladirea-arcub-a-fost-incadrata-cu-risc-seismic-de-grad-i-14958001/foto


jucate două spectacole. În plus, o dată pe lună, actorii Nottara vor urca pe scena 

Palatului Cotroceni. 

În plus, Teatrul de Comedie va găzdui, în 20 ianuarie, premiera spectacolului 

Nottara "Familie de artişti", în regia lui Alexander Hausvater, după un text scris de 

Kado Kostzer şi Alfredo Arias şi tradus de Doru Mareş. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către preşedintele 

Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Mihaela Păun, directorul ArCuB-Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, a 

anunţat pe 26 noiembrie 2015 că Sala ArCuB din strada Batişte va fi pusă la 

dispoziţia Teatrului Nottara pentru a-şi putea continua activitatea, măsura urmând să 

fie luată până când se vor rezolva problemele sediului din Magheru al Nottara. 

ArCuB şi-a desfăşurat activitatea în sediul din strada Batişte, până în 

septembrie 2014, când s-a mutat în Hanul Gabroveni, inaugurat atunci după 

desfăşurarea unor ample lucrări de reabilitare. 

Mihaela Păun a declarat, pe 26 noiembrie 2015, că a discutat cu managerul 

Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, şi, chiar dacă sala din strada Batişte nu este în cele 

mai bune condiţii pentru că are risc seismic 2, au decis că aceasta poate fi folosită de 

actorii Teatrului Nottara pentru că totuşi nu are bulină roşie, precum clădirea 

instituţiei de spectacole. 

"Având în vedere că legea spune că doar clădirile cu risc seismic 1 se închid şi cum 

noi avem o altă clădire nouă şi foarte frumoasă la Hanul Gabroveni, unde avem şi o 

sală de spectacole mai mică decât cea din Batişte, de 200 de locuri, este normal să 

dăm o mână de ajutor celor care nu au deloc", a declarat atunci Mihaela Păun. 

Directorul ArCuB a mai spus la momentul respectiv că există deja un proiect de 

consolidare privind sediul strada Batişte făcut chiar în 2015, în ideea că lucrările ar fi 

putut începe din 2016. "Cum nu mai reprezintă o urgenţă, probabil că îi va veni rândul 

după ce clădirile cu risc seismic 1 se vor consolida. O consolidare durează cam trei 

ani", a mai spus directorul ArCuB. 

Contactată joi, de agenţia MEDIAFAX, Mihaela Păun a declarat că a aflat că sediul 

ArCub din strada Batişte este încadrat în risc seismic de gradul I în 29 decembrie 

2015, când a primit rezultatele unui studiu de fezabilitate care nu îşi propunea să 

descopere acest lucru. "A fost o răsturnare ca la teatru şi pentru noi, pentru că 

ştiam din 2006 că avem risc seismic de gradul II. Inginerul mi-a spus că era 

obligat să recalculeze, pentru că s-au schimbat normativele", a spus Mihaela 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Klaus%20Iohannis#search


Păun, precizând că a fost deranjată de acuzaţiile Marinelei Ţepuş, managerul Nottara, 

potrivit căreia Păun ar fi "scos un studiu din mânecă". 

Totodată, Mihaela Păun a negat că ar fi avut o întâlnire cu managerul Nottara în 

29 decembrie, aceasta precizând că întâlnirea ar fi avut loc de fapt în 28 decembrie, cu 

o zi înainte ca ea să afle noua situaţie a spaţiului ArCub din strada Batişte. 

Teatrul Nottara a prezentat un prim spectacol, "Crăciunul, altfel", pe 21 

decembrie, la sala de spectacole a ArCuB. Sala ArCuB Batişte urma să găzduiască 19 

dintre cele 36 de producţii ale Teatrului Nottara, în timp ce altele urmau să fie jucate 

pe scenele Teatrului de Comedie şi Teatrului Metropolis. De asemenea, Marinela 

Ţepuş a făcut un apel către directorii unor teatre ca Odeon, Bulandra şi Naţional 

pentru a găzdui câte un spectacol de la Nottara. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonanţei Guvernului numărul 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile 

şi companiile de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are în componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori şi un scenograf şi cu o 

echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela Ţepuş se află 

la conducerea teatrului. 

 

 

 

 

de Ana Anitoiu 

http://www.mediafax.ro/autor/ana-anitoiu
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Teatrul "Nottara" a rămas fără sediu 

 

 
Foto: captură video. 
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Prima premieră din acest an a Teatrului "Nottara" din capitală va avea loc pe 20 

ianuarie la Teatrul de Comedie. 

 

Este vorba despre spectacolul "O familie de artişti". 

După 70 de ani de activitate şi mii de spectacole, Teatrul "Nottara" a trebuit să 

îşi părăsească sediul, clădirea în care funcţiona fiind declarată cu risc seismic. 

Centrul Cultural ArCuB, unde ar fi urmat să se mute teatrul, a fost încadrat, de 

asemenea, în clasa întâi de risc seismic. 

Potrivit reporterului nostru Alice Georgescu, angajaţii teatrului nu cred că 

acesta va fi renovat şi consolidat în şase luni, aşa cum au promis autorităţile. 

"Din păcate nu sunt atât de optimistă că în şase luni se va face o consolidare. N-are 

cum din cauza procedurilor foarte încurcate cu licitaţii, cu acele proiecte de 

fezabilitate, cu avize", a spus directorul Teatrului "Nottara", Marinela Ţepuş. 

La Teatrul "Nottara" lucrează 35 de actori angajaţi, doi regizori şi un scenograf, 

precum şi o echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri.  
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Spectacolul "Familie de artiști", producție a Teatrului Nottara, prezentat în premieră 

pe 20 ianuarie 

 

Spectacolul "Familie de artiști", dupa un 

text de Kado Kostzer și Alfredo Arias, in regia lui Alexander Hausvater, este prima 

premiera a Teatrului Nottara din 2016 și va fi prezentata pe 20 ianuarie la Sala Radu 

Beligan a Teatrului de Comedie. "'Familie de artiști' este o piesa argentiniana, scrisa 

http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-familie-de-artisti-productie-a-teatrului-nottara-prezentat-in-premiera-pe-20-ianuarie.html
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de Kado Kostzer și Alfredo Arias, pe care o consider una dintre primele zece piese 

contemporane extraordinare scrise în ultimii 30 de ani. În cariera mea de artist s-a 

întâmplat rareori sa lucrez la un spectacol care deodata, printr-un accident, atinge o 
vână a istoriei, a politicii, a ceea ce trăim noi. (...) Acest spectacol vorbește de o 
familie care este evacuată dintr-un cartier demolat pentru că trebuie ca acolo să se 
construiască o autostradă, pentru că trebuie ca proiectul să ia locul umanității", a 
afirmat luni, într-o conferință de presă, Alexander Hausvater.  

Autorii prezintă povestea tragicomică a unei familii de artiști care trăiește în propria 

realitate transformându-și casa într-un muzeu al tuturor artelor.  

Din distribuția spectacolului fac parte Florina Cercel, Victoria Cociaș, Crenguța 

Hariton, Ada Navrot, Ion Haiduc, Ioana Calotă, Gabril Pătru, Ghighi Eftimie, 

Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Jugănaru și Daniela Tocari.  

Muzica poartă semnătura compozitorului Tibor Cari, decorul-simbol este realizat de 

Carmencita Brojboiu, coregrafia aparține Vicăi Bucun, iar costumele sunt concepute 

de Stela Verebceanu.  

 

 

AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru) 
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Spectacolul "Familie de artiști", producție a Teatrului Nottara, prezentat în 

premieră pe 20 ianuarie 

 

Spectacolul "Familie de artiști", după un text de Kado Kostzer și Alfredo Arias, 

în regia lui Alexander Hausvater, este prima premieră a Teatrului Nottara din 2016 și 

va fi prezentată pe 20 ianuarie la Sala Radu Beligan a Teatrului de Comedie.  
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"'Familie de artiști' este o piesă argentiniană, scrisă de Kado Kostzer și Alfredo Arias, 

pe care o consider una dintre primele zece piese contemporane extraordinare scrise în 

ultimii 30 de ani. În cariera mea de artist s-a întâmplat rareori să lucrez la un spectacol 

care deodată, printr-un accident, atinge o vână a istoriei, a politicii, a ceea ce trăim 

noi. (...) Acest spectacol vorbește de o familie care este evacuată dintr-un cartier 

demolat pentru că trebuie ca acolo să se construiască o autostradă, pentru că trebuie ca 

proiectul să ia locul umanității", a afirmat luni, într-o conferință de presă, Alexander 

Hausvater.  

Autorii prezintă povestea tragicomică a unei familii de artiști care trăiește în 

propria realitate transformându-și casa într-un muzeu al tuturor artelor.  

Din distribuția spectacolului fac parte Florina Cercel, Victoria Cociaș, Crenguța 

Hariton, Ada Navrot, Ion Haiduc, Ioana Calotă, Gabril Pătru, Ghighi Eftimie, 

Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Jugănaru și Daniela Tocari.  

Muzica poartă semnătura compozitorului Tibor Cari, decorul-simbol este 

realizat de Carmencita Brojboiu, coregrafia aparține Vicăi Bucun, iar costumele sunt 

concepute de Stela Verebceanu.  

 

 

AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru) 
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Teatrul Nottara, o nouă lovitură. Au pus și aici bulina roșie 

 

Teatrul Nottara a ramas din nou fara sediu, dupa ce cladirea ArCuB din strada 

Batistei din Bucuresti, în care trebuia sa îsi reia activitatea, a fost încadrata cu gradul I 

de risc seismic. Marinela Tepus, managerul Nottara, a declarat joi, pentru Mediafax, 

ca a aflat, pe 30 decembrie 2015, ca teatrul nu se poate muta in sediul ArCuB din 

strada Batiste, desi ar fi avut o intalnire cu directoarea ArCuB, Mihaela Paun, chiar cu 

o zi inainte. "Am aflat pe 30 decembrie, cand urma sa se voteze predarea in 

administratie a ArCuB, asa cum trebuia sa se intample. Doamna 
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Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din 

strada Batiştei din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost 

încadrată cu gradul I de risc seismic. 

Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a declarat joi, pentru Mediafax, că a aflat, 

pe 30 decembrie 2015, că teatrul nu se poate muta în sediul ArCuB din strada Batişte, 

deşi ar fi avut o întâlnire cu directoarea ArCuB, Mihaela Păun, chiar cu o zi înainte. 

"Am aflat pe 30 decembrie, când urma să se voteze predarea în administraţie a 

ArCuB, aşa cum trebuia să se întâmple. Doamna a uitat să ne spună. Cine să creadă că 

în 29 decembrie, când ne-am întâlnit, nu a ştiut? Una dintre posibilele explicaţii ar fi 

că are Alzheimer  şi că ar trebui să îşi dea demisia sau că a făcut acest lucru din alte 

motive", a spus Marinela Ţepuş. 

Aceasta a adăugat că Teatrul Nottara va întocmi o scrisoare deschisă prin care 

va cere demisia Mihaelei Păun. "Doamna a reuşit să facă ce nu a făcut cutremurul din 

1977 pentru Nottara - să îl scoată din activitate două luni", a mai spus Marinela 

Ţepuş. 

De asemenea, Marinela Ţepuş a spus că Primăria Capitalei se luptă să îi 

găsească Teatrului Nottara un spaţiu stabil, într-un loc central, în care să poată 

desfăşura măcar 20 de spectacole. "Ştiu că se luptă şi sper ca până luni să aibă un 

răspuns", a explicat Marinela Ţepuş, precizând că Teatrul Nottara va fi nevoit să 

renunţe la unele spectacole. 

Totodată, conducerea Teatrului Nottara a semnat un acord cu Cercul Mililtar 

Naţional din Capitală, potrivit căruia, de două ori pe săptămână, în acest spaţiu să fie 



jucate două spectacole. În plus, o dată pe lună, actorii Nottara vor urca pe scena 

Palatului Cotroceni. 

În plus, Teatrul de Comedie va găzdui, în 20 ianuarie, premiera spectacolului 

Nottara "Familie de artişti", în regia lui Alexander Hausvater, după un text scris de 

Kado Kostzer şi Alfredo Arias şi tradus de Doru Mareş. 

 

 

 

Sursa articol si foto: dcnews.ro 
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Teatrul Nottara, o nouă lovitură. Au pus și aici bulina roșie 

 

 
Teatrul Nottara a ramas din nou fara sediu, dupa ce cladirea ArCuB din strada 

Batistei din Bucuresti, în care trebuia sa îsi reia activitatea, a fost încadrata cu gradul I 
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de risc seismic. Marinela Tepus, managerul Nottara, a declarat joi, pentru Mediafax, 

ca a aflat, pe 30 decembrie 2015, ca teatrul nu se poate muta in sediul ArCuB din 

strada Batiste, desi ar fi avut o intalnire cu directoarea ArCuB, Mihaela Paun, chiar cu 

o zi inainte. "Am aflat pe 30 decembrie, cand urma sa se voteze predarea in 

administratie a ArCuB, asa cum trebuia sa se intample. Doamna 

 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din 

strada Batiştei din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost 

încadrată cu gradul I de risc seismic. 

Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a declarat joi, pentru Mediafax, că a aflat, 

pe 30 decembrie 2015, că teatrul nu se poate muta în sediul ArCuB din strada Batişte, 

deşi ar fi avut o întâlnire cu directoarea ArCuB, Mihaela Păun, chiar cu o zi înainte. 

"Am aflat pe 30 decembrie, când urma să se voteze predarea în administraţie a 

ArCuB, aşa cum trebuia să se întâmple. Doamna a uitat să ne spună. Cine să creadă că 

în 29 decembrie, când ne-am întâlnit, nu a ştiut? Una dintre posibilele explicaţii ar fi 

că are Alzheimer  şi că ar trebui să îşi dea demisia sau că a făcut acest lucru din alte 

motive", a spus Marinela Ţepuş. 

Aceasta a adăugat că Teatrul Nottara va întocmi o scrisoare deschisă prin care 

va cere demisia Mihaelei Păun. "Doamna a reuşit să facă ce nu a făcut cutremurul din 

1977 pentru Nottara - să îl scoată din activitate două luni", a mai spus Marinela 

Ţepuş. 

De asemenea, Marinela Ţepuş a spus că Primăria Capitalei se luptă să îi 

găsească Teatrului Nottara un spaţiu stabil, într-un loc central, în care să poată 

desfăşura măcar 20 de spectacole. "Ştiu că se luptă şi sper ca până luni să aibă un 

răspuns", a explicat Marinela Ţepuş, precizând că Teatrul Nottara va fi nevoit să 

renunţe la unele spectacole. 

Totodată, conducerea Teatrului Nottara a semnat un acord cu Cercul Mililtar 

Naţional din Capitală, potrivit căruia, de două ori pe săptămână, în acest spaţiu să fie 

jucate două spectacole. În plus, o dată pe lună, actorii Nottara vor urca pe scena 

Palatului Cotroceni. 

În plus, Teatrul de Comedie va găzdui, în 20 ianuarie, premiera spectacolului 

Nottara "Familie de artişti", în regia lui Alexander Hausvater, după un text scris de 

Kado Kostzer şi Alfredo Arias şi tradus de Doru Mareş. 

 

Crişan Andreescu 

http://www.dcnews.ro/autori/crisan-andreescu.html
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Șefa ArCuB, foc și pară pe managerul Teatrului Nottara. Ce anunț a făcut 

 

 

Directoarea ArCuB, Mihaela Păun, a declarat luni că o va acţiona în 

justiţie pe Marinela Ţepuş, managerul Teatrului Nottara, ca urmare a atacurilor 

din presă la care a fost supusă în ultima perioadă. 
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"Marinela Ţepuş va avea cu mine un proces de calomnie, pentru că a spus tot felul de 

lucruri neadevărate, mi-a adresat tot felul de injurii, de la ceva de genul că sunt mai 

rea decât cutremurul din '77 sau mai ştiu eu ce alte tâmpenii", a spus Mihaela Păun, 

într-o conferinţă de presă organizată luni la Hanul Gabroveni din Capitală. 

Ea a precizat că Marinela Ţepuş a anunţat mai întâi în presă că îşi doreşte sediul 

ArCuB din Batiştei şi doar după aceea a întreprins demersurile necesare pentru a muta 

Teatrul Nottara în acest spaţiu, ea cerând iniţial doar o parte din clădire, relatează 

Agerpres. 

Mihaela Păun a povestit şi cum a ajuns fostul sediu al ArCuB să fie expertizat 

seismic, precizând că demersurile pentru un studiu de fezabilitate au fost demarate 

încă din luna august 2015, bugetul fiind stabilit încă din luna ianuarie a aceluiaşi an, 

iar rezultatele au fost trimise pe data de 29 decembrie. 

De asemenea, directoarea ArCuB susţine că a declarat public că acest studiu 

este în derulare. 

'Rezultatul acestui studiu, care a dus la toată această nebunie, la declanşarea 

întregului scandal, a venit pe data de 29, deci exact în ziua în care avea loc şedinţa de 

consiliu prin care trebuia trecut de la ArCuB la Teatrul Nottara acest spaţiu', a afirmat 

Mihaela Păun. 

Mihaela Păun: Aceste scandaluri fac rău unui oraș 

În opinia reprezentantei ArCuB, toată această situaţie influenţează direct munca 

pe care echipa sa o derulează pentru proiectul Bucureşti - Capitală Europeană a 

Culturii. 'În momentul ăsta noi suntem în monitorizare. Comisia Europeană ne 

monitorizează, aşteptăm în foarte scurt timp o echipă de afară care va veni să vadă 

rezultatele muncii noastre şi noi, în loc să ne ocupăm de asta, în loc să facem ceea ce 

trebuie făcut pentru Capitala Europeană, facem memorii, justificări, facem răspunsuri 

către presă. (...) Noi avem de dus Bucureştiul la titulatura de Capitală Europeană a 

Culturii, dar toate aceste scandaluri nu fac decât rău, fac rău unui oraş', a explicat 

Mihaela Păun. 

 

 

 

de Elena Badea 

http://www.dcnews.ro/autori/elena-badea.html
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Teatrul Nottara, umilință după umilință. "NU ne-a vrut!" 

 

 

Teatrul Nottara are parte, în ultima perioadă, numai de necazuri după ce 

și-a pierdut sediul. 
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Spectacolul 'Familie de artişti' în regia lui Alexander Hausvater va avea 

premiera oficială miercuri, 20 ianuarie, la ora 19:00 şi va fi găzduit de Teatrul de 

Comedie. 

"Din fericire, acest spectacol și-a găsit scena, prin "adopția" făcută de către domnul 

George Mihăiță și de către Teatrul de Comedie. Din nefericire, doamna Mihaela Păun, 

directorul ARCUB, NU ne-a vrut, astfel încât, din 7 producții orfane de scenă câte ar 

fi fost dacă am fi putut juca la ARCUB, iarăși avem vreo 33. Am fi dorit să vă 

mulțumim, la început de an, pentru eforturile comune și pentru izbânda de a avea un 

sediu stabil în imobilul ARCUB din str. Batiște nr. 14. Din fericire, avem cui 

mulțumi, dar lupta pentru a intra în normalitate mai are încă destule obstacole absurde 

de învins. Suntem siguri, însă, că, împreună cu susținătorii noștri fideli, vom ajunge la 

liman și vom fi împreună, noi, cei meniţi a fi onești până la capăt", a fost mesajul 

transmis de Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara. 

 

 

de Anca Murgoci 

http://www.dcnews.ro/autori/anca-murgoci.html
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Ghinionul artiștilor de la Teatrul Nottara 

 

La Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti (ARCUB) ar fi trebuit să își 

desfășoare activitatea Teatrul Nottara, evacuat din clădirea sa tot din motive de risc 

seismic. 

 Potrivit celei mai recente expertize tehnice, clădirea ARCUB se încadrează în clasa I 

de risc seismic. „În anul 2006, a fost realizată expertiza tehnică privind riscul seismic 
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al clădirii, iar imobilul a fost încadrat în clasa II de risc. În urma acestei expertize, în 

anul 2007, au fost efectuate, la nivelul Primăriei Municipiului București, demersurile 

necesare pentru consolidarea clădirii”, se arată în comunicatul Centrului Cultural . În 

anul 2015, au fost realizate primele demersuri în vederea consolidării acesteia, prin 

realizarea unui studiu de fezabilitate. În cadrul studiului, clădirea a fost reexpertizată 

tehnic (…). Conform noii expertize tehnice, clădirea se încadrează în clasa I de risc 

seismic și nu poate fi folosită.(…). Spectacolele pentru care biletele fuseseră puse deja 

în vânzare au fost anulate. Până la consolidarea clădirii, toate evenimentele ARCUB 

se vor desfășura în sediul Gabroveni”. 

Cei de la Teatrul Nottara sunt stupefiați de această situație. Acum sunt, din nou, 

aproape în stradă. Din fericire, au găsit și ceva soluții: „Două zile pe lună jucăm la 

Centrul Militar, iar la Teatrul de Comedie vom avea în curând premiera piesei Familie 

de artiși, în regia lui Alexandru Hausvater. Este vorba despre o familie de artiști, 

ultima dintr-o clădire care trebuia evcuată. Este piesa noastră manifest, deși lucrăm la 

ea dinainte să înceapă nenorocirea”, ne-a declarat Paula Varga, reprezentant al 

Teatrului Nottara. 

Premieră: „Familie de artiști” 

Pe 20 ianuarie, are loc premiera spectacolul „Familie de artiști”. „Din fericire, 

acest spectacol și-a găsit scena, prin adopția făcută de către Domnul George Mihăiță 

și de Teatrul de Comedie”, spune Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara. Luni, 

11 ianuarie, teatrul organizează o conferință de presă, unde se va discuta și „Despre 

avatarurile Teatrului Nottara, cu iluziile și căderile sale, cu speranțele și tristețile sale, 

despre susținătorii adevărați și loiali, dar și despre cei care - sub zâmbete de 

complezență și promisiuni mincinoase -, ne-au umilit sau ne-au sfidat, în tot acest 

timp”, adaugă Marinela Țepuș. 
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Teatrul Nottara, iar pe drumuri: Cladirea in care trebuia sa se mute, incadrata 

la gradul I de risc seismic 

 

Teatrul Nottara a ramas din nou fara sediu. Cladirea ArCuB din Capitala in care 

trebuia sa se mute, a fost incadrata, in ultimul moment, la gradul I de risc seismic. 

Marinela Tepus, managerul teatrului, s-a aratat indignata de cele intamplate si a 

cerut demisia Mihaelei Paun, directoarea ArCuB. 

"Am aflat pe 30 decembrie, cand urma sa se voteze predarea in administratie a 

ArCuB, asa cum trebuia sa se intample. Doamna a uitat sa ne spuna. Cine sa creada ca 

in 29 decembrie, cand ne-am intalnit, nu a stiut? Una dintre posibilele explicatii ar fi 

ca are Alzheimer si ca ar trebui sa isi dea demisia sau ca a facut acest lucru din alte 

motive", a declarat Marinela Tepus pentru Mediafax. 

In replica, Mihaela Paun, directorul ArCuB-Centrul Cultural al Municipiului 

Bucuresti, a declarat pentru sursa citata ca a aflat ca sediul ArCub din strada Batiste 

este incadrat in risc seismic de gradul I abia in data de 29 decembrie 2015, cand a 

primit rezultatele unui studiu de fezabilitate. 
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"A fost o rasturnare ca la teatru si pentru noi, pentru ca stiam din 2006 ca avem 

risc seismic de gradul II. Inginerul mi-a spus ca era obligat sa recalculeze, pentru ca s-

au schimbat normativele", a spus Mihaela Paun, precizand ca a fost deranjata de 

acuzatiile Marinelei Tepus, managerul Nottara, potrivit careia Paun ar fi "scos un 

studiu din maneca". 

Teatrul Nottara din Bucuresti si-a suspendat activitatea pe 23 noiembrie 2015, 

in urma promulgarii de catre presedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfasurarii de activitati in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la 

consolidarea acestora. 

 

Teatrul Nottara si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit 

In aceste conditii, conducerea Teatrului Nottara asteapta ca Primaria Capitalei 

sa gaseasca un spatiul stabil, central, in care sa se poata desfasura macar 20 de 

spectacole, a mai declarat Marinela Tepus. 

Intre timp, actorii joaca pe unde apuca. De doua ori pe saptamana vor fi jucate 

2 spectacole la Cercul Militar National din Capitala, iar o data pe luna, actorii Nottara 

vor urca pe scena Palatului Cotroceni. 

In plus, Teatrul de Comedie va gazdui, in 20 ianuarie, premiera spectacolului 

Nottara "Familie de artisti". 

 

Unde ar putea trimite Primaria Capitalei Teatrul Nottara 

Primaria Capitalei a identificat trei amplasamente in care Teatrul Nottara 

ar putea sa-si desfasoare activitatea, printre acestea aflandu-se cladirea ARCUB 

sau cea a Cercului Militar National, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al 

Guvernului, Dan Suciu. 

 

Suciu a mai spus ca Executivul intentioneaza sa elaboreze un program national 

de reabilitare a cladirilor publice. 

 

Situatia teatrelor cu risc de prabusire, pe masa lui Ciolos 

 

Premierul Dacian Ciolos s-a intalnit, miercuri, cu primarul Capitalei, Razvan 

Sava, pe agenda discutiilor fiind problema Teatrului Nottara, care functioneaza intr-o 

cladire cu risc seismic, si situatia RADET. La intalnire a participat si ministrului 

Culturii, Vlad Alexandrescu. 
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Teatrul Nottara si-a suspendat, incepand de saptamana trecuta, toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, a anuntat managerul institutiei, 

criticul Marinela Tepus. 

 

Teatrul Nottara se muta la Palatul Cotroceni - cand are loc prima piesa 

 

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 18 noiembrie, legea prin care in 

spatiile in care se desfasoara activitati care presupun aglomerari de persoane, precum 

salile de spectacol sau de expozitii, si in care se realizeaza lucrari de interventie 

pentru cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice se interzic organizarea si 

desfasurarea de manifestari. 

 

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a precizat, tot saptamana trecuta, ca 

premierul Dacian Ciolos este foarte preocupat de situatia Teatrului Nottara, nevoit sa 

isi suspende spectacolele, din cauza faptului ca isi desfasura activitatea intr-o cladire 

cu risc seismic ridicat. El a adaugat ca se va incerca gasirea unei solutii pentru 

remedierea situatiei. 

 

Actorii Teatrului Nottara, chemati de Iohannis sa joace la Cotroceni 

 

"Nu se poate sa mai lasam institutiile de cultura sa-si desfasoare activitatea si sa 

atraga public in niste imobile cu risc seismic foarte ridicat. (...) Si ca sa fac o 

comparatie sensibila, evident, pentru toata lumea, as spune ca acelasi lucru s-a 

intamplat in clubul Colectiv. 

 

(...) Noi nu putem accepta ca institutiile de cultura ale statului sa atraga in 

fiecare seara - sau cum e cinematograful Patria, de sase ori pe zi - public in niste 

cladiri despre care se stie sigur ca la un eventual cutremur se vor prabusi", a subliniat 

Vlad Alexandrescu. 

 

Intalnire de urgenta la Guvern pentru Nottara 

 

El a prezentat drept solutie alternativa, pentru perioada in care imobilul de pe 

Bulevardul Magheru numarul 20 va intra in consolidare, gasirea unui amplasament in 

care teatrul sa-si desfasoare activitatea. Ministrul a mentionat ca a avansat in cadrul 

Guvernului ideea demararii unui program pentru consolidarea unor cladiri de 

http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni-1395656
http://www.ziare.com/klaus-johannis/
http://www.ziare.com/social/lucrari/
http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/actorii-teatrului-nottara-chemati-de-iohannis-sa-joace-la-cotroceni-1395591
http://www.ziare.com/weekend/teatre/intalnire-de-urgenta-la-guvern-pentru-nottara-1395536


patrimoniu cu risc seismic ridicat, in care functioneaza institutii de cultura 

subordonate Ministerului Culturii sau primariilor. 

 

Teatrul Nottara si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit 

 

"Trebuie sa intelegem ca statul nu poate dintr-o data sa consolideze toate 

imobilele pe care nu le-a consolidat in 45 de ani, dar cred ca daca am demara un astfel 

de program si am institui un Fond National de Salvare a institutiilor de cultura care se 

afla in cladiri de patrimoniu, daca statul ar da acest semnal - si asta este una din 

prioritatile mele - atunci am crea o masa critica, o constiinta mai acuta in societate, 

pentru urgenta acestor operatiuni. 

 

(...) Cu bani de la bugetul statului si cu proiecte europene, pentru ca pe fonduri 

structurale e posibil sa accesam fonduri europene care sa permita consolidarea in 

regim de urgenta a unor cladiri de patrimoniu", a precizat el. 

http://www.ziare.com/weekend/teatre/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-termen-nedefinit-1395318
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UPDATE: Teatrul Nottara va ţine spectacole la Politehnică şi la Radiodifuziune 

 

 
UPDATE: Teatrul Nottara va ţine spectacole la Politehnică şi la Radiodifuziune  

UPDATE: Directoarea ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, 

Mihaela Păun, a declarat, luni, că nu există argumente pentru care să demisioneze, 

http://www.romanialibera.ro/cultura/arte/teatrul-nottara-va-tine-spectacole-la-politehnica-si-la-radiodifuziune-404224
http://www.romanialibera.ro/cultura/arte/teatrul-nottara-va-tine-spectacole-la-politehnica-si-la-radiodifuziune-404224


după ce Teatrul Nottara a rămas fără sediu, din cauza încadrării clădirii din strada 

Batişte în clasa I de risc seismic, în urma unei expertize recente. Ea a adăugat că va 

intenta un proces de calomnie împotriva directoarei instituţiei teatrale, Marinela 

Ţepuş. 

De asemenea, Mihaela Păun a declarat, pentru Mediafax, că a menţionat, în 

timpul unor întâlniri cu Marinela Ţepuş, în ciuda acuzaţiilor directoarei teatrului 

Nottara, că se desfăşoară un studiu de fezabilitate, dar că "nimeni nu recunoaşte" acest 

lucru şi că s-a ajuns la conflict din cauza "grabei" pentru ca Nottara să îşi găsească un 

sediu. 

Potrivit directoarei instituţiei, în luna ianuarie a anului trecut, ArCuB a cerut şi 

fundamentat, în propunerea bugetară pentru 2015 suma de 109 mii lei, necesară 

realizării unui studiu de fezabilitate, pentru consolidarea clădirii din strada Batişte nr. 

14, clădire pe care o deţine în administrare, prin hotărâre de consiliu, din anul 1996. 

Clădirea fusese expertizată pentru aflarea gradului de risc seismic în 2006, de către 

Primăria Capitalei, care a demarat, în 2007, procedurile pentru consolidarea clădirii. 

Însă, lucrările nu au mai avut loc, "din motive independente de voinţa ArCuB". 

Mihaela Păun a explicat că, după mutarea sediului administrativ al ArCuB în 

spaţiul din strada Lipscani – Hanul Gabroveni, începând cu ianuarie 2015, a reluat 

procedurile pentru consolidarea clădirii din Batişte, după ce în anul 2011 a reuşit 

clasarea ei şi introducerea pe lista monumentelor istorice, salvând-o, astfel, de la o 

potenţială demolare. 

Echipa Teatrului Nottara va susţine spectacole în mai multe locații din 

Bucureşti şi din ţară, printre care se numără săli de la Societatea Română de 

Radiodifuziune şi de la Universitatea Politehnică. 

Teatrul Nottara a rămas fără sediu după ce clădirea ArCuB din strada Batişte, în 

care trebuia să îşi desfăşoare activitatea, a primit bulină roşie. Teatrul îşi va susţine 

spectacolele în mai multe teatre din Capitală, dar şi din ţară, precum şi în săli ale unor 

instituţii precum Institutul Maghiar din Bucureşti, Centrul Cultural pentru UNESCO, 

Casa Artelor, din sectorul 3, Societatea Română de Radiodifuziune, dar şi în Aula 

mare a Universităţii Politehnice, care se construieşte lângă Biblioteca nouă a 

instituţiei şi care se va deschide la sfârşitul lunii martie. 

Astfel, potrivit managerului Nottara, Marinela Ţepuş, 20 dintre producţiile 

instituţiei vor fi găzduite de Teatrul Elisabeta. 

Despre sala pusă la dispoziţia insituţiei teatrale pe care o conduce, Marinela 

Ţepuş a declarat  că are 300 de locuri şi "este un loc foarte frumos şi foarte special". 

"Trebuie să ajustăm scena, ca să putem să aducem 24 de producţii acolo. Nu e nevoie 

http://www.mediafax.ro/


să ne ajute primăria, pentru că noi avem toată scenotehnica noastră, avem ateliere de 

tâmplărie, trebuie să cumpărăm doar nişte cherestea. Dar nu sunt costuri mari. 

Primăria ne ajută să închiriem spaţiul şi este chiar foarte alături de noi", a spus 

Marinela Ţepuş. 

O altă instituţie care a oferit ajutor Teatrului Nottara este Teatrul Ţăndărică, 

despre al cărui director, Călin Mocanu, Marinela Ţepuş a spus: "A fost primul care 

ne-a invitat să repetăm şi să jucăm coproducţia care era deja planificată înainte de 

suspendarea spectacolelor Teatrului Nottara". 

De asemenea, Nottara a primit ajutor de la George Mihăiţă, directorul Teatrului 

de Comedie, care a întrerupt repetiţiile pentru spectacolul "Îmbânzirea scorpiei", în 

regia lui Gelu Colceag, timp de trei zile, pentru a găzdui premiera Nottara "Familie de 

artişti", în regia lui Alexander Hausvater, care va avea loc pe 20 ianuarie. 

Totodată, Alexandru Darie, directorul Teatrului Bulandra, a fost de acord să 

"ofere adăpost", sub acoperişul instituţiei pe care o conduce, pentru alte două 

spectacole ale Teatrului Nottara. 

Nottara a primit invitaţii şi de la instituţii teatrale din ţară, între care Teatrul 

"George Ciprian" din Buzău şi Teatrul "Tony Bulandra" din Târgovişte. 

 

 

 

de Mihai Diac  

http://www.romanialibera.ro/autor/mihai-diac-2016
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Spectacolul "Familie de artiști", producție a Teatrului Nottara, prezentat în 

premieră pe 20 ianuarie 

 

 
 

Spectacolul "Familie de artiști", după un text de Kado Kostzer și Alfredo Arias, 

în regia lui Alexander Hausvater, este prima premieră a Teatrului Nottara din 2016 și 

va fi prezentată pe 20 ianuarie la Sala Radu Beligan a Teatrului de Comedie. 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/spectacolul-familie-de-artisti-productie-a-teatrului-nottara-prezentat-in-premiera-pe-20-ianuarie-4140193.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/spectacolul-familie-de-artisti-productie-a-teatrului-nottara-prezentat-in-premiera-pe-20-ianuarie-4140193.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri-despre/alexander+hausvater/
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 "'Familie de artiști' este o piesă argentiniană, scrisă de Kado Kostzer și Alfredo 

Arias, pe care o consider una dintre primele zece piese contemporane extraordinare 

scrise în ultimii 30 de ani. În cariera mea de artist s-a întâmplat rareori să lucrez la un 

spectacol care deodată, printr-un accident, atinge o vână a istoriei, a politicii, a ceea ce 

trăim noi.... 

Acest spectacol vorbește de o familie care este evacuată dintr-un cartier 

demolat pentru că trebuie ca acolo să se construiască o autostradă, pentru că trebuie ca 

proiectul să ia locul umanității", a afirmat luni, într-o conferință de presă, Alexander 

Hausvater.  

Autorii prezintă povestea tragicomică a unei familii de artiști care trăiește în 

propria realitate transformându-și casa într-un muzeu al tuturor artelor.  

Din distribuția spectacolului fac parte Florina Cercel, Victoria Cociaș, Crenguța 

Hariton, Ada Navrot, Ion Haiduc, Ioana Calotă, Gabril Pătru, Ghighi Eftimie, 

Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Jugănaru și Daniela Tocari.  

Muzica poartă semnătura compozitorului Tibor Cari, decorul-simbol este 

realizat de Carmencita Brojboiu, coregrafia aparține Vicăi Bucun, iar costumele sunt 

concepute de Stela Verebceanu.  

 

 

AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru) 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri-despre/accident/
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Despre supravietuirea artistului Cu Alexander Hausvater 

 

Familie de artisti este prima premiera din acest an a Teatrului Nottara. Din 

nefericire, ea nu se va juca pe scena consacrata a teatrului. Din fericire, se va juca pe 

scena unui  teatru care a sarit in ajutorul Nottara, e vorba despre Teatrul de Comedie. 

Inainte de premiera, regizorul Alexander Hausvater, aflat la conferinta de presa 

prilejuita de conditia dificila a Teatrului Nottara, a tinut in fata reprezentantilor mass-

media o adevarata lectie de teatru, vorbind cu pasiune, asa cum il cunoastem, despre 

ce inseamna sa fii artist, sa-ti asumi conditia de artist, sa traiesti ca un artist, sa lupti 

https://www.sensotv.ro/lifestyle/Eveniment-6606/despre-supravietuirea-artistului-cu-alexander-hausvater
https://www.sensotv.ro/lifestyle/Eveniment-6606/despre-supravietuirea-artistului-cu-alexander-hausvater


ca un artist, pe scurt, regizorul ne indeamna sa descoperim si sa iubim artistul care 

poate inca doarme adanc in fiecare dintre noi.  

 

Artistii din(tre)noi 

 

Familie de artisti 

este o piesa argentiniana scrisa de Kado Kostzer  si Alfredo Arias, un scriitor, actor, 

regizor argentinian care are propria sa trupa de teatru cu care uimeste spectatorii 

parizieni la fiecare premiera. O consider una dintre primele zece piese 

contemporane extraordinare scrise in ultimii 30 de ani…In cariera mea de artist 

s-a intamplat rareori sa lucrez la un spectacol care deodata, printr-un accident, 

atinge o vana a istoriei, a politicii, a ceea ce traim….Acest spectacolo vorbeste de 

o familie care este evacuata dintr-un cartier demolat pentru ca trebuie ca acolo 

sa se construiasca o autostrada… (Alexander Hausvater) 

 



 
 

Paralela este de prisos si orice asemanare cu personaje reale (nu) este pur 

intamplatoare. Pentru ca totul este interconectat. Ceea ce se intampla intr-o parte a 

lumii afecteaza intreaga lume. Artistii ne vorbesc despre alienare, despre alegerile pe 

care le facem, despre lacomia progresului care calca in picioare orice tine de 

umanitate, sentimente, valori, frumusete. Din fericire exista inca oameni, artistii, care 

nu renunta usor la locul lor.  Si continua sa insufleteasca lumea. Prin poezie, muzica, 

dans, oratorie, pictura …Cei pentru care un cer instelat,  o dimineata apriga de iarna 

sau ochii plini de intrebari ai iubitei sunt o opera in sine. Si daca lumea nu-i accepta, 

isi creeaza propria lume.  Se baricadeaza in spatele dreptatii, arunca in  lupta orice 

idee mareata care le misca sufletul, se transforma daca e nevoie in cel mai aprig 

samurai.  Si nu se dau batuti. Niciodata. 

 



 
 

Realizatori: Mihaela Moldoveanu 

Oana Georgescu 



24. Aggregator 
din data de 11 ianuarie 2016,ora17.20  

http://aggregatornews.com/cultura/nottara-va-sustine-spectacole-la-

universitatea-politehnica-si-la-societatea-romana-de-radiodifuziune-6368/ 

 

 

 

Nottara va sustine spectacole la Universitatea Politehnica si la Societatea 

Romana de Radiodifuziune 
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Nottara, ramas fara sediu dupa ce cladirea ArCuB din strada Batiste, in care 

trebuia sa isi desfasoare activitatea, a primit bulina rosie, isi va sustine spectacolele in 

mai multe teatre din Capitala, dar si din tara, precum si in sali ale unor institutii 

precum Institutul Maghiar din Bucuresti, Centrul Cultural pentru UNESCO, Casa 

Artelor, din sectorul 3, Societatea Romana de Radiodifuziune, dar si in Aula mare a 

Universitatii Politehnice, care se construieste langa Biblioteca noua a institutiei si care 

se va deschide la sfarsitul lunii martie. 

Astfel, potrivit managerului Nottara, 20 dintre productiile institutiei vor fi 

gazduite de Teatrul Elisabeta. Despre sala pusa la dispozitia insitutiei teatrale pe care 

o conduce, Marinela tepus a declarat, pentru MEDIAFAX, ca are 300 de locuri si 

„este un loc foarte frumos si foarte special”. „Trebuie sa ajustam scena, ca sa putem 

sa aducem 24 de productii acolo. Nu e nevoie sa ne ajute primaria, pentru ca noi avem 

toata scenotehnica noastra, avem ateliere de tamplarie, trebuie sa cumparam doar niste 

cherestea. Dar nu sunt costuri mari. Primaria ne ajuta sa inchiriem spatiul si este chiar 

foarte alaturi de noi”, a spus Marinela tepus. 

O alta institutie care a oferit ajutor Teatrului Nottara este Teatrul tandarica, 

despre al carui director, Calin Mocanu, Marinela tepus a spus: „A fost primul care ne-

a invitat sa repetam si sa jucam coproductia care era deja planificata inainte de 

suspendarea spectacolelor Teatrului Nottara”. 

De asemenea, Nottara a primit ajutor de la George Mihaita, directorul Teatrului 

de Comedie, care a intrerupt repetitiile pentru spectacolul „Imbanzirea scorpiei”, in 

regia lui Gelu Colceag, timp de trei zile, pentru a gazdui premiera Nottara „Familie de 

artisti”, in regia lui Alexander Hausvater, care va avea loc pe 20 ianuarie. 

Totodata, Alexandru Darie, directorul Teatrului Bulandra, a fost de acord sa 

„ofere adapost”, sub acoperisul institutiei pe care o conduce, pentru alte doua 

spectacole ale Teatrului Nottara. 

Nottara a primit invitatii si de la institutii teatrale din tara, intre care Teatrul 

„George Ciprian” din Buzau si Teatrul „Tony Bulandra” din Targoviste. 

„Asemenea dovezi de solidaritate, venite atunci cand aveam mai mare nevoie, ne-au 

aratat ca nu suntem singuri si ca exista speranta pentru comunitatea teatrala, intrata 

aparent intr-o ciudata hibernare. E bine ca se trezeste macar atunci cand un teatru de 

notorietate si cu o istorie de 68 de ani este amenintat cu… disparitia”, a declarat 

Marinela tepus. 

In afara de ajutorul pe care il primesc de la aceste institutii, Nottara este gazduit, o 

data pe luna, de Administratia Prezidentiala in sala de spectacole a Palatului 

Cotroceni, loc in care s-a si desfasurat un prim spectacol, si de Cercul Militar 



National, de doua ori pe luna, unde vor avea loc primele reprezentatii pe 28 si pe 29 

ianuarie 2016. 

Pe de alta parte, Marinela tepus a spus ca reprezentantii Teatrului National „I.L. 

Caragiale” din Bucuresti, carora le-a solicitat sa gazduiasca o parte dintre productiile 

Nottara in sala „Pictura”, in zile mai putin propice pentru sustinerea reprezentatiilor, 

respectiv luni, marti si miercuri, au refuzat sa le acorde ajutor, motivand ca sunt foarte 

ocupati. 

Pe langa cele 33 de titluri din repertoriul Teatrului Nottara si spectacolul in 

premiera „Familie de artisti”, asteapta acum accesul la rampa si alte doua spectacole, 

aflate in faza finala de lucru – „Tango, monsieur?”, de Aldo LoCastro, in regia Ancai 

Colteanu, si „Efecte colaterale”, de Alexandru Popa, in regia lui Vlad Zamfirescu. 

„Acestor productii le cautam sali adoptive”, au precizat reprezentantii Nottara. 

Pe de alta parte, Marinela tepus, managerul Nottara, a redactat o scrisoare 

deschisa adresata directoarei ArCuB, Mihaela Paun, careia „ar trebui sa ii ceara 

demisia”, pentru „un gest atat de meschin”, respectiv „false declaratii publice si 

dosirea unor documente de interes public, care faceau, practic, imposibil un protocol 

de colaborare al Teatrului Nottara cu ARCUB-ul, in urmatoarea perioada”. 

Pe de alta parte, Mihaela Paun a declarat luni, pentru MEDIAFAX, ca nu a 

ascuns desfasurarea studiului de fezabilitate in urma caruia cladirea care ar fi trebuit 

sa intre in administrarea Nottara a primit bulina rosie si ca nu se astepta la acest 

rezultat, intrucat studiul avea la baza indici tehnici si economici, in vederea unor 

lucrari de consolidare a cladirii, care era deja incadrata cu grad II de risc seismic. 

Teatrul Nottara din Bucuresti si-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, in urma promulgarii de catre presedintele 

Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfasurarii de activitati in cladirile cu 

risc seismic ridicat, pana la consolidarea acestora. 

Teatrul Nottara functioneaza ca o institutie de spectacole de repertoriu (conform 

Ordonantei Guvernului numarul 21 din 31 ianuarie 2007 privind institutiile si 

companiile de spectacole si concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat 

artistic, cu modificarile si completarile ulterioare), cu un colectiv artistic care are in 

componenta sa 35 de actori angajati, doi regizori si un scenograf si cu o echipa 

tehnica si administrativa de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela tepus se 

afla la conducerea teatrului. 

 

Publicat de Stiri Online 
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NATIONAL: Teatrul Nottara a rămas din nou FĂRĂ SEDIU 

Teatrul Nottara a rămas din nou fără sediu, după ce clădirea ArCuB din strada 

Batişte din Bucureşti, în care trebuia să îşi reia activitatea, a fost încadrată cu gradul I 

de risc seismic, atât conducerea Nottara, cât şi cea a ArCuB spunând că au aflat 

despre acest lucru în ultimul moment. 

Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a declarat azi că a aflat, pe 30 decembrie 

2015, că teatrul nu se poate muta în sediul ArCuB din strada Batişte, deşi ar fi avut o 

întâlnire cu directoarea ArCuB, Mihaela Păun, chiar cu o zi înainte. 

"Am aflat pe 30 decembrie, când urma să se voteze predarea în administraţie a 

ArCuB, aşa cum trebuia să se întâmple. Doamna a uitat să ne spună. Cine să creadă că 

în 29 decembrie, când ne-am întâlnit, nu a ştiut? Una dintre posibilele explicaţii ar fi 

că are Alzheimer  şi că ar trebui să îşi dea demisia sau că a făcut acest lucru din alte 

motive", a spus Marinela Ţepuş. 
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Aceasta a adăugat că Teatrul Nottara va întocmi o scrisoare deschisă prin care va cere 

demisia Mihaelei Păun. "Doamna a reuşit să facă ce nu a făcut cutremurul din 1977 

pentru Nottara - să îl scoată din activitate două luni", a mai spus Marinela Ţepuş. 

De asemenea, Marinela Ţepuş a spus că Primăria Capitalei (în subordinea 

căreia funcţionează şi ArCuB, n.r.) se luptă să îi găsească Teatrului Nottara un spaţiu 

stabil, într-un loc central, în care să poată desfăşura măcar 20 de spectacole. "Ştiu că 

se luptă şi sper ca până luni să aibă un răspuns", a explicat Marinela Ţepuş, precizând 

că Teatrul Nottara va fi nevoit să renunţe la unele spectacole. 

Totodată, conducerea Teatrului Nottara a semnat un acord cu Cercul Mililtar 

Naţional din Capitală, potrivit căruia, de două ori pe săptămână, în acest spaţiu să fie 

jucate două spectacole. În plus, o dată pe lună, actorii Nottara vor urca pe scena 

Palatului Cotroceni. 

În plus, Teatrul de Comedie va găzdui, în 20 ianuarie, premiera spectacolului 

Nottara "Familie de artişti", în regia lui Alexander Hausvater, după un text scris de 

Kado Kostzer şi Alfredo Arias şi tradus de Doru Mareş. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, în urma promulgării de către 

preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi 

în clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 



26. 9am 
din data de 8 ianuarie 2016,ora 14.20  

http://www.9am.ro/stiri/Social/287551/primarul-capitalei-o-solutie-pentru-

teatrul-nottara-ar-putea-fi-teatrul-elisabeta.html 

 

 

 

Primarul Capitalei: O solutie pentru Teatrul Nottara ar putea fi Teatrul 

Elisabeta 

 

Primarul interimar al Capitalei, Razvan Sava, a declarat, vineri, ca se doreste 

gasirea unei solutii pentru continuarea activitatii Teatrului Nottara, precizand ca in 

prezent sunt discutii cu reprezentantii Teatrului Elisabeta. 

http://www.9am.ro/stiri/Social/287551/primarul-capitalei-o-solutie-pentru-teatrul-nottara-ar-putea-fi-teatrul-elisabeta.html
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Razvan Sava a spus ca vineri are o intalnire cu reprezentantii Directiei Investitii 

si Directiei Cultura din Primaria Capitalei, cu care va discuta despre posibila 

continuare a activitatii Teatrului Nottara la Teatrul Elisabeta. "Am avea o solutie la 

Teatrul Elisabeta. Acum suntem in discutii ca sa clarificam ultimele detalii. 

Speram ca, in cel mai scurt timp, actorii Teatrului Nottara sa poata sa joace 

acolo", a declarat primarul general interimar. 

Teatrul Nottara a ramas din nou fara sediu, dupa ce cladirea ArCuB din strada 

Batiste din Bucuresti, in care trebuia sa isi reia activitatea, a fost incadrata cu gradul I 

de risc seismic, atat conducerea Nottara, cat si cea a ArCuB spunand ca au aflat 

despre acest lucru in ultimul moment. 

Marinela Tepus, managerul Nottara, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca a 

aflat, pe 30 decembrie 2015, ca teatrul nu se poate muta in sediul ArCuB din strada 

Batiste, desi ar fi avut o intalnire cu directoarea ArCuB, Mihaela Paun, chiar cu o zi 

inainte. 

Aceasta a adaugat ca Teatrul Nottara va intocmi o scrisoare deschisa prin care 

va cere demisia Mihaelei Paun. "Doamna a reusit sa faca ce nu a facut cutremurul din 

1977 pentru Nottara - sa il scoata din activitate doua luni", a mai spus Marinela 

Tepus. 

Contactata joi, de agentia MEDIAFAX, Mihaela Paun, directorul ArCuB-

Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, a declarat ca a aflat ca sediul din strada 

http://www.mediafax.ro/


Batiste este incadrat cu risc seismic de gradul I din 29 decembrie 2015, cand a primit 

rezultatele unui studiu de fezabilitate care nu isi propunea sa descopere acest lucru. 

"A fost o rasturnare ca la teatru si pentru noi, pentru ca stiam din 2006 ca 

avem risc seismic de gradul II. Inginerul mi-a spus ca era obligat sa recalculeze, 

pentru ca s-au schimbat normativele", a spus Mihaela Paun, precizand ca a fost 

deranjata de acuzatiile Marinelei Tepus, managerul Nottara, potrivit careia 

Paun ar fi "scos un studiu din maneca". 

Ulterior, ArCuB, institutie care functioneaza in subordinea Primariei Capitalei, 

a anuntat, intr-un comunicat de presa, inchiderea sediului situat in strada Batiste si 

anularea tuturor evenimentelor care urmau sa se desfasoare in acesta, precizand ca 

rezultatele celei mai recente expertize tehnice arata ca respectiva cladire se incadreaza 

in clasa I de risc seismic. 

Teatrul Nottara din Bucuresti si-a suspendat activitatea de la sediul din 

Bulevardul Magheru pe 23 noiembrie 2015, in urma promulgarii de catre presedintele 

Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfasurarii de activitati in cladirile cu 

risc seismic ridicat, pana la consolidarea acestora. 

Directorul ArCuB anunta, pe 26 noiembrie 2015, ca sala din strada Batiste va fi 

pusa la dispozitia Teatrului Nottara pentru a-si putea continua activitatea, masura 

urmand sa fie luata pana cand se vor rezolva problemele sediului din Magheru al 

Nottara. 

Teatrul Nottara a prezentat un prim spectacol, "Craciunul, altfel", pe 21 

decembrie, la sala de spectacole a ArCuB. Sala ArCuB Batiste urma sa gazduiasca 19 

dintre cele 36 de productii ale Teatrului Nottara, in timp ce altele urmau sa fie jucate 

pe scenele Teatrului de Comedie si Teatrului Metropolis. De asemenea, Marinela 

Tepus a facut un apel catre directorii unor teatre ca Odeon, Bulandra si National 

pentru a gazdui cate un spectacol de la Nottara. 

Conducerea Teatrului Nottara a semnat un acord cu Cercul Mililtar 

National din Capitala, potrivit caruia, de doua ori pe saptamana, in acest spatiu 

sa fie jucate doua spectacole. In plus, o data pe luna, actorii Nottara vor urca pe 

scena Palatului Cotroceni. 

In plus, Teatrul de Comedie va gazdui, in 20 ianuarie, premiera spectacolului 

Nottara "Familie de artisti", in regia lui Alexander Hausvater, dupa un text scris de 

Kado Kostzer si Alfredo Arias si tradus de Doru Mares. 

Teatrul Nottara functioneaza ca o institutie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonantei Guvernului numarul 21 din 31 ianuarie 2007 privind institutiile 

si companiile de spectacole si concerte, precum si desfasurarea activitatii de 



impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are in componenta sa 35 de actori angajati, doi regizori si un scenograf si cu o 

echipa tehnica si administrativa de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Tepus se afla la conducerea teatrului. 

 

 

Sursă Mediafax 



27. Şapte seri 
din data de 12 ianuarie 2016,ora 7.20  

http://www.sapteseri.ro/articole/articol/teatrul-nottara-solidaritate-sau-

niciodata-prea-tarziu 

 

 

 

Teatrul Nottara: SOLIDARITATE sau Niciodată prea târziu! 

 

Promulgarea Legii nr. 282 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea 

riscului seismic al construcţiilor existente, care interzice desfăşurarea de activităţi 

publice în clădiri cu risc seismic de gradul I, fără a oferi și o soluție viabilă, a condus, 

inevitabil, la suspendarea spectacolelor Teatrului Nottara de la sediul din bd. 

Magheru 20. De atunci, ni s-au întâmplat foarte multe lucruri, când calde – când reci, 

pe care vrem să le facem cunoscute exact așa cum sunt. 

Cel mai adesea, spre surprinderea noastră, sprijinul pentru Teatrul Nottara a 

venit de unde speram mai puţin, iar indiferenți, spre dezamăgirea noastră,  au fost cei 

care ar fi putut, cel mai lesne, să ne întindă o mână de ajutor. 

De la Teatrul Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti, căruia i-am solicitat să ne 

găzduiască o parte dintre producţii în sala „Pictură” (în zile mai puțin propice pentru 

susținerea reprezentațiilor, respectiv luni, marți, miercuri), am primit un diplomatic 

http://www.sapteseri.ro/articole/articol/teatrul-nottara-solidaritate-sau-niciodata-prea-tarziu
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răspuns de genul „noi suntem foarte ocupaţi!”. Răspuns care se încheie cu... afirmarea 

solidarităţii de breaslă. 

De la doamna directoare ARCUB am primit asigurări publice de susţinere, pe 

care le cunoașteți din presă. Nu merită să le amintim, mai ales că erau mincinoase. 

Doar că în urma acelor declarații publice, am dansat – doamna cu pricina, 

reprezentanți ai Teatrului Nottara, membri ai Comisiei de Cultură a Consiliului 

General, membri ai Consiliului General, directori ai unor importante Direcții din 

PMB, consilieri personali ai Primarului General, ba chiar și Primarul însuși -, un 

pasional dans de societate. „Un pas înainte, trei pași înapoi” a fost ritmul în care am 

încercat să găsim  -  împreună, și pe categorii de ”dansatori” -, cele mai bune soluţii 

pentru administrarea sediului din str. Batişte nr. 14, astfel încât să poată beneficia de 

el şi ARCUB, pentru spectacolele care se jucau deja acolo, și Teatrul Nottara. 

Mulțumim tuturor acelora din Comisia de Cultură a Consiliului General, tuturor 

acelora din Consiliul General, Directorilor Direcțiilor de specialitate din PMB, 

Consilierilor personali, precum și Domnului Primar General pentru îndelunga răbdare 

și efortul depus în a interpreta diverse roluri din spectacolul Mult zgomot (chiar) 

pentru nimic, regizat magistral de către Directoarea ARCUB și asistenții săi. 

Mulțumim și televiziunilor, întregii mass-media, care au filmat toate repetițiile unui 

”spectacol” unic și de prisos în peisajul cultural bucureștean. 

Repetițiile acestui spectacol fără rost au durat suficient de mult, cât să aibă timp 

să se finalizeze noua expertiză a sediului ARCUB, expertiză de care nu s-a pomenit 

nimic-nimic, la niciuna din întâlniri. Nici noi, nici reprezentanţii Primăriei nu aveam 

cum bănui că, sub titulatura unui studiu de fezabilitate, se ascunde ȘI realizarea unei 

noi expertize, după cea făcută în 2006 (în urma căreia rezulta că imobilul din Batiște 

nr. 14, avea bulină gr. II risc seismic; nici acea primă bulină nu se găsește, oficial, pe 

vreun site). 

Nici pe 28 decembrie, când s-au stabilit ultimele detalii ale presupusei 

cooperări, doamna Directoare ARCUB NU ŞTIA că are în derulare o expertiză, ca să 

nu vorbim de rezultatul acesteia, pe care l-a primit DOAR în 29 decembrie, după cum 

atenționează că e menționată data poștei pe plic. 

Cu toate acestea, nu putem să nu fim recunoscători şi impresionaţi de susţinerea 

reală pe care am primit-o, încă din prima clipă, de la Domnul Mihai Gâdea și Antena 

3, și mai apoi de la: Pro TV, Antena 1, Digi 24, TVR, Realitatea TV, B1 TV, 

România TV, Kanal D, SRR, Europa FM, Radio ZU, Mediafax, Agerpres, de fapt, de 

la toată mass-media, iar după ce lucrurile au luat amploare cu sprijinul presei, de la 

Administrația Prezidențială, de la PMB și de la Consiliul General al Capitalei, de la 



Guvern, de la Ministrul Culturii, de la multe alte instituţii de cultură (şi nu numai), 

deşi nu toate aveau vreo obligaţie morală să o facă. 

Astfel, Administraţia Prezidenţială ne-a oferit, o dată pe lună, sala de 

spectacole a Palatului Cotroceni, loc în care s-a și desfășurat un prim spectacol. Este 

un gest simbolic și onorant, care a transmis un mesaj deosebit de important: „Ne pasă 

de Teatrul Nottara! Cultura e importantă!” 

Tot o soluţie simbolică și cu acelaşi mesaj puternic este punerea la dispoziție, 

de două ori pe lună, a sălii de spectacole de la Cercul Militar Naţional, unde vom avea 

primele reprezentaţii pe 28 şi pe 29 ianuarie 2016. 

Nici adevărații directori de teatre nu au rămas mai prejos, domnul Călin 

Mocanu, Directorul Teatrului Ţăndărică, a fost primul care ne-a invitat să repetăm şi 

să jucăm, în instituția pe care o conduce, coproducţia care era deja planificată înainte 

de suspendarea spectacolelor Teatrului Nottara. Domnul George Mihăiţă, Directorul 

Teatrului de Comedie, a ”adoptat”, fără ezitare (cu înțelegerea regizorului Gelu 

Colceag, care și-a întrerupt propriile repetiții) spectacolul Familie de artişti, în regia 

lui Alexander Hausvater, premiera urmând să aibă loc pe 20 ianuarie. Domnul 

Alexandru Darie, Directorul Teatrului Bulandra, a fost de acord să „ofere adăpost” 

sub acoperișul teatrului pe care îl conduce, pentru alte două spectacole ale Teatrului 

Nottara. 

Redăm în rândurile de mai jos scrisoarea deschisă adresată de către 

Teatrul Nottara Mihaelei Păun: 

”Doamnă Mihaela Păun, 

Această scrisoare v-o adresez, independent de orice fel de politică - de azi, de 

ieri și de mâine -, independent de faptul că instituțiile pe care le conducem sunt 

subordonate Primăriei Municipiului București și Consiliului General și că ar trebui să 

ne supunem acelorași reguli. 

Această scrisoare v-o adresez în numele meu, în calitate de teatrolog, și în 

numele Teatrului Nottara, pe care v-ați permis să-l sfidați vreme de o lună și mai 

bine, făcând declarații mincinoase de sprijin și ascunzând existența unor documente 

publice, care puteau schimba obiectul negocierilor noastre. Această scrisoare v-o 

adresez în calitatea unui profesionist care refuză, până la capăt, să închidă cortina unui 

teatru cu o istorie de 68 de ani și să tragă zăvoarele porții unui imobil cu o istorie de 

70 de ani, de pe una dintre cele mai importante artere (tot istorice) ale Bucureștiului, 

oraș în slujba căruia se presupune că ați fi și dumneavoastră. 



Această scrisoare v-o adresez în numele ACTORILOR Teatrului Nottara, pe 

care v-ați permis să-i umiliți vreme de o lună și mai bine, promițându-le tot ajutorul 

și, în fond, căutând, prin diverse tertipuri, să le luați orice șansă de existență normală. 

Această scrisoare v-o adresez în numele realizatorilor propriilor dumneavoastră 

producții, care se jucau până acum în sediul din str. Batiște nr. 14, spectacole pe care 

nu pregetați să le dați afară, numai ca să vă asiguraṭi că Teatrul Nottara nu va 

beneficia de găzduirea dumneavoastră confortabilă, însă doar temporară, cum v-am 

spus din start. 

Cunoașteți bine, pare-se, vorba românului cu capra vecinului. Numai că 

dumneavoastră ați bătut până și această vorbă înțeleaptă, gâtuindu-vă propria capră, 

numai ca să o puteți omorî și pe cea a vecinului. 

Întrebările mele (sigur, ale noastre) de bun simț sunt următoarele: 

1. Cum explicați faptul că ați ascuns, vreme de o lună și mai bine - prefăcându-vă că 

negociați un protocol de bun simț, cu Primăria Municipiului București, cu Comisia de 

Cultură și cu Consiliul General al Capitalei, precum și cu reprezentanții Teatrului 

nostru - expertiza cerută de dv. ṣi aflată în derulare, pentru sediul din str. Batiște nr. 

14, al cărei rezultat ar fi putut schimba fundamental destinul unei instituții culturale 

cu o istorie de 68 de ani (cum s-a și întâmplat !) ? 

2. Cum justificați declarațiile publice de sprijin pentru Teatrul Nottara, în contextul 

evident în care ați pregătit, în tot acest timp, o lovitură murdară și nemeritată de 

colegii dumneavoastră de profesie, actorii? Măcar de ei nemeritată? 

3. Ce v-a făcut să aveți un comportament incalificabil față de un teatru în care vă 

lăudați că ați lucrat cândva? 

4. Cum calificați declarația dată presei, chiar în sediul PMB, joi, 26 noiembrie 2015, 

din care citez: 

"Având în vedere că legea spune că doar clădirile cu risc seismic 1 se închid şi cum 

noi avem o altă clădire nouă şi foarte frumoasă la Hanul Gabroveni, unde avem şi o 

sală de spectacole mai mică decât cea din Batiştei, de 200 de locuri, este normal să 

dăm o mână de ajutor celor care nu au deloc" (…) ”Vom încerca să facem o 

împărţire echitabilă şi să nu ne certăm. Vom coopera cât este nevoie." ??? 

5. V-ați gândit vreodată că s-ar putea să nu mai fiți directorul unei importante instituții 

bucureștene și că s-ar putea să fiți obligată să vă întoarceți la profesia de bază, 

actoria? Cum ați resimți dumneavoastră, în calitate de actriță a unui teatru aflat în 

situația Nottara-ului, atitudinea pe care ați avut-o dv. față de angajații acestuia? 



În mod normal, eu și colegii mei ar trebui să vă cerem demisia (nu pot spune 

„de onoare”, în acest caz) pentru un gest atât de meschin: false declaraṭii publice ṣi 

dosirea unor documente de interes public, care făceau, practic, imposibil un protocol 

de colaborare al Teatrului Nottara cu ARCUB-ul, în următoarea perioadă. 

Ne exprimăm îndoiala că nu ați cunoscut mai demult rezultatul expertizei 

amintite și că acesta a venit exact la câteva ore după ultima negociere și chiar în ziua 

în care ar fi putut fi votat proiectul de hotărâre prin care se prevedea predarea 

imobilului din str. Batiște nr. 14 în administrarea Teatrului Nottara, până la 

consolidarea imobilului din bd. Magheru nr. 20. 

Dacă am fi aflat din timp adevărul ascuns de dv. cu obstinație până în ultima 

clipă, am fi putut căuta soluții pentru a salva activitatea imediată a teatrului nostru și 

am fi pornit și noi procedura pentru actualizarea expertizei, pentru care am primit, în 

sfârșit, aprobarea, cu ajutorul noii echipe de la PMB; am fi căutat în continuare spații 

pentru birouri și pentru spectacole. 

Ne exprimăm public dezamăgirea față de atitudinea ignobilă a unui așa-numit 

om de teatru față de adevărați oameni de teatru. Această atitudine a condus la 

ștergerea din istoria îndelungată a teatrului nostru a măcar două luni de activitate 

curentă. 

Fiind edificaṭi asupra consistenṭei morale a persoanei dv., considerăm mai 

potrivit să ne adresăm direct Primăriei Municipiului București și Consiliului General, 

pentru a cere demiterea dumneavoastră din fruntea unei instituții căreia nu îi faceți 

cinste!” 

  

Marinela Țepuș și Echipa Teatrului Nottara 

 

de Laura Anton 

http://www.sapteseri.ro/autori/autor/187
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Solidaritate cu Teatrul Nottara 

Teatrul Nottara va fi la Teatrul Elisabeta până la întoarcerea acasă 
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Aşa era odată Teatrul Nottara 

Promulgarea Legii nr. 282 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea 

riscului seismic al construcţiilor existente, care interzice desfăşurarea de activităţi 

publice în clădiri cu risc seismic de gradul I, fără a oferi şi o soluţie viabilă, a condus, 

inevitabil, la suspendarea spectacolelor Teatrului Nottara de la sediul din Bd. 

Magheru 20. 

”De atunci, ni s-au întâmplat foarte multe lucruri, când calde – când reci, pe 

care vrem să le facem cunoscute exact aşa cum sunt. 

Cel mai adesea, spre surprinderea noastră, sprijinul pentru Teatrul Nottara a venit de 

unde speram mai puţin, iar indiferenţi, spre dezamăgirea noastră, au fost cei care ar fi 

putut, cel mai lesne, să ne întindă o mână de ajutor. 

De la Teatrul Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti, căruia i-am solicitat să ne 

găzduiască o parte dintre producţii în sala «Pictura» (în zile mai puţin propice pentru 

susţinerea reprezentaţiilor, respectiv luni, marţi, miercuri), am primit un diplomatic 

răspuns de genul «noi suntem foarte ocupaţi!». Răspuns care se încheie cu... afirmarea 

solidarităţii de breaslă. 

De la doamna directoare ArCuB am primit asigurări publice de susţinere, pe 

care le cunoaşteţi din presă. Nu merită să le amintim, mai ales că erau mincinoase. 

Doar că, în urma acelor declaraţii publice, am dansat - doamna cu pricina, 

reprezentanţi ai Teatrului Nottara, membri ai Comisiei de Cultură a Consiliului 

General, membri ai Consiliului General, directori ai unor importante Direcţii din 

PMB, consilieri personali ai primarului general, ba chiar şi primarul însuşi - un 

pasional dans de societate. „Un pas înainte, trei paşi înapoi” a fost ritmul în care am 

încercat să găsim - împreună, şi pe categorii de «dansatori» -, cele mai bune soluţii 

pentru administrarea sediului din Str. Batiştei nr. 14, astfel încât să poată beneficia de 

el şi ArCuB, pentru spectacolele care se jucau deja acolo, şi Teatrul Nottara. 

Mulţumim tuturor acelora din Comisia de Cultură a Consiliului General, tuturor 

acelora din Consiliul General, directorilor Direcţiilor de specialitate din PMB, 

consilierilor personali, precum şi domnului primar general pentru îndelunga răbdare şi 

efortul depus în a interpreta diverse roluri din spectacolul Mult zgomot (chiar) pentru 

nimic, regizat magistral de către directoarea ArCuB şi asistenţii săi. Mulţumim şi 

televiziunilor, întregii mass-media, care au filmat toate repetiţiile unui «spectacol» 

unic şi de prisos în peisajul cultural bucureştean. 



 
Ion Haiduc şi Marinela Ţepuş 

 

Repetiţiile acestui spectacol fără rost au durat suficient de mult, cât să aibă timp 

să se finalizeze noua expertiză a sediului ArCuB, expertiză de care nu s-a pomenit 

nimic-nimic, la niciuna din întâlniri. Nici noi, nici reprezentanţii Primăriei nu aveam 

cum bănui că, sub titulatura unui studiu de fezabilitate, se ascunde şi realizarea unei 

noi expertize, după cea făcută în 2006 (în urma căreia rezulta că imobilul din Batiştei 

nr. 14, avea bulină gr. II risc seismic; nici acea primă bulină nu se găseşte, oficial, pe 

vreun site). 

Nici pe 28 decembrie, când s-au stabilit ultimele detalii ale presupusei 

cooperări, doamna directoare ArCuB NU ŞTIA că are în derulare o expertiză, ca să nu 

vorbim de rezultatul acesteia, pe care l-a primit DOAR în 29 decembrie, după cum 

atenţionează că e menţionată data poştei pe plic. 

Cu toate acestea, nu putem să nu fim recunoscători şi impresionaţi de susţinerea 

reală pe care am primit-o, încă din prima clipă, de la domnul Mihai Gâdea şi Antena 

3, şi mai apoi de la: Pro TV, Antena 1, Digi 24, TVR, Realitatea TV, B1 TV, 

România TV, Kanal D, SRR, Europa FM, Radio ZU, Mediafax, Agerpres, de fapt, de 

la toată mass-media, iar după ce lucrurile au luat amploare cu sprijinul presei, de la 

Administraţia Prezidenţială, de la PMB şi de la Consiliul General al Capitalei, de la 

Guvern, de la ministrul Culturii, de la multe alte instituţii de cultură (şi nu numai), 

deşi nu toate aveau vreo obligaţie morală să o facă. 

Astfel, Administraţia Prezidenţială ne-a oferit, o dată pe lună, sala de 

spectacole a Palatului Cotroceni, loc în care s-a şi desfăşurat un prim spectacol. Este 

un gest simbolic şi onorant, care a transmis un mesaj deosebit de important: «Ne pasă 

de Teatrul Nottara! Cultura e importantă!». 



Tot o soluţie simbolică şi cu acelaşi mesaj puternic este punerea la dispoziţie, 

de două ori pe lună, a sălii de spectacole de la Cercul Militar Naţional, unde vom 

avea primele reprezentaţii pe 28 şi pe 29 ianuarie 2016. 

Nici adevăraţii directori de teatre nu au rămas mai prejos, domnul Călin 

Mocanu, directorul Teatrului Ţăndărică, a fost primul care ne-a invitat să repetăm şi 

să jucăm, în instituţia pe care o conduce, coproducţia care era deja planificată înainte 

de suspendarea spectacolelor Teatrului Nottara. Domnul George Mihăiţă, directorul 

Teatrului de Comedie, a «adoptat», fără ezitare (cu înţelegerea regizorului Gelu 

Colceag, care şi-a întrerupt propriile repetiţii) spectacolul Familie de artişti, în regia 

lui Alexander Hausvater, premiera urmând să aibă loc pe 20 ianuarie. Domnul 

Alexandru Darie, directorul Teatrului Bulandra, a fost de acord să «ofere adăpost» 

sub acoperişul teatrului pe care îl conduce, pentru alte două spectacole ale Teatrului 

Nottara. 

 
La Conferinţa de presă organizată de Teatrul Nottara 

 

Am fost puternic impresionaţi de invitaţia Institutului Maghiar din Bucureşti 

(Director: Kósa András László), care, de asemenea, doreşte să ne pună la dispoziţie 

sala din Str. Gina Patrichi. 

Alte propuneri care ne-au emoţionat şi cărora vom încerca să le dăm curs, au 

venit de la: Centrul Cultural pentru UNESCO (prin Cristian Şofron, apoi prin Catrinel 

Dumitrescu), Casa Artelor, sector 3 (Director: Alice Barb), Societatea Română de 

Radiodifuziune (prin domnul Atila Vizauer, redactor-şef al Teatrului Naţional 

Radiofonic, SRR), Aula mare a Universităţii Politehnice, care se construieşte lângă 

Biblioteca nouă şi care se va deschide la sfârşitul lunii martie, prin doamna ministru 

Ecaterina Andronescu. A apărut, de curând, şi un proiect cultural independent «Teatru 

la Cinema». 

Nici teatrele din ţară nu au rămas indiferente la situaţia noastră, fiind invitaţi să 

jucăm la Teatrele George Ciprian din Buzău (director: Gina Chivulescu) şi Tony 



Bulandra din Târgovişte (director: Mihai McRanin), precum şi Teatrul de Stat 

Constanţa (director: Daniela Elena Dumitrescu). 

Asemenea dovezi de solidaritate, venite atunci când aveam mai mare nevoie, 

ne-au arătat că nu suntem singuri şi că există speranţă pentru comunitatea teatrală, 

intrată aparent într-o ciudată hibernare. E bine că se trezeşte măcar atunci când un 

teatru de notorietate şi cu o istorie de 68 de ani este ameninţat cu... dispariţia. 

Simţim din nou nevoia să mulţumim autorităţilor locale care ne-au fost alături 

neprecupeţit, până la rezolvarea măcar parţială a problemei, prin găsirea unui spaţiu 

ce poate adăposti cam 20 din producţiile noastre, respectiv Teatrul Elisabeta.  

Mai avem destule de făcut: adaptarea celor mai multe dintre spectacole pentru a 

putea fi jucate în bejenie, reluarea, la capacitate maximă, a activităţii, o strategie de 

informare şi de marketing pentru a ne ţine aproape spectatorii deja fideli şi pentru a 

atrage alte segmente de public, demersurile pentru consolidarea imobilului din 

Magheru nr. 20, astfel încât să grăbim întoarcerea acasă. 

Cu prietenii noştri alături nu ne va fi greu!”, afirma într-o conferinţă de presă ce 

a avut loc ieri Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

Însă ceea ce ne miră este că în toată această perioadă tulbure nimeni nu 

vorbeşte despre consolidarea clădirilor. Această lege închide, teoretic, aproape 

jumătate din Bucureşti. Se dărâmă o lume. Viaţa culturală a Bucureştiului. Viaţa 

teatrală şi cinematografică, care duce mare lipsă de clădiri, este grav afectată. 

Autorităţile s-au pus la adăpost şi au pus lacătul pe uşi. Ăsta-i singurul lucru pe care 

au ştiut să-l facă. 

 

 

De Magdalena Popa Buluc 

http://www.cotidianul.ro/autor/magdalena-popa-buluc/


29,Ziarul Metropolis 

din data de 16 mai 2016   

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/treapta-cu-treapta 

 

Alexander Hausvater: „Riscul este începutul creaţiei” 
 

Născut în Bucureşti, Alexander Hausvater este un artist-fenomen al teatrului lumii. 

Spectacolele lui sunt întâlniri cu viaţa, care modifică profund conştiinţa actorilor şi 

provoacă publicul la un exerciţiu sincer al libertăţii. 
 

 
 

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/treapta-cu-treapta
http://www.ziarulmetropolis.ro/alexander-hausvater-riscul-este-inceputul-creatiei/


Intense, curajoase, vizionare, montările sale vorbesc despre ce se întâmplă aici şi 

acum, în noi şi în societate, fie că este vorba despre punerea în scenă a 

„Decameronului” ori a unui text contemporan, sunt acute şi necesare. Şi, mai ales, 

împlinesc rostul teatrului, aşa cum Hausvater îl înţelege, de a-l scoate pe om din 

inerţia sa şi de a-l transforma într-o „fiinţă care articulează” şi care poartă în ea 

frumuseţea şi degradarea întregii lumi. Publicul este mereu în mişcare la 

spectacolele lui, toate simţurile trebuie să-i fie în alertă, pentru că el este parte 

dintr-o conversaţie autentică, între scenă şi sală, al cărei rost este să dezvăluie 

umanitatea artistului şi teatrul din spectator. Acest lucru se întâmplă şi în 

spectacolul „Familie de artişti” de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, spectacol pe care 

l-a montat la Teatrul Nottara alături de o echipă de excepţie. Acesta reafirmă 

căutările lui Alexander Hausvater, artistul absolut şi credinţa lui în teatrul care 

spune poveşti despre supravieţuire, care îşi deschide publicul spre revelaţie, care 

răspunde frământărilor din societate şi artă. În timp ce faimosul filosof german 

Nietzche își transforma patosul în patimă, scriind pe toți pereții: „Dumnezeu a 

murit!”, Hausvater recurge la forța constructivă a artei, chiar dacă spune răspicat 

că teatrul românesc a murit. De ce este fiecare om artist? Este societatea o familie 

de artiști? Cât de artist a fost Soljenițîn? Toate acestea sunt întrebări la care 

Hausvater a răspuns într-un interviu pentru Ziarul Metropolis, încercând pe cât 

posibil să augmenteze misterul existenței, să ofere universuri alternative prin 

spectacolele sale. În final, cel ce pretinde că are toate răspunsurile nu poate fi decât 

un  mincinos în opinia lui Hausvater. 

 

Fiecare om s-a născut artist, colportând de-a lungul vieții această propensiune 

către artă, către frumos. În așa fel percep eu credința dumneavoastră în raport 

cu oamenii, ca potențiali artiști sau spectatori. Spectacolul „Familie de artiști” al 

Teatrului Nottara a fost ales prin prisma acestei credințe. 

 

Omul s-a născut artist de la începuturi. Cuvântul „om” era Adam în ebraică, 

astfel Adam înseamnă om. Tot în ebraică primul om era numit Golem, adică cineva 

născut într-un anumit scop. Acel scop era viața reprezentată, nu viața trăită așa că 

fiecare om se naște pentru a-și exprima scenariul lui, muzica lui, culorile lui. Fiecare 

om este un artist deoarece arta lui este arta trăirii. Un om se îmbracă într-un anumit fel 

pentru anumite evenimente. Omul vorbește diferit în diverse situații, ca la teatru. Cu 

mama vorbești într-un fel, cu gagica în alt fel, cu patronul altfel și tot așa. Utilizăm și 

exhibăm expresii teatrale în viața de zi cu zi fără să știm sau fără să conștientizăm 

ceea ce facem. Este o mare greșeală când în România de astăzi dispare teatrul de 

amatori, cea mai importantă formă de teatru în care omul își joacă viața. 

Ideea că fiecare om este un artist este legată de exprimarea actului trăirii. Astfel nu 

este făcută de un profesionist, ci de fiecare om care la un moment dat își exprimă un 

eveniment, o întâlnire din viața lui. Actul artistic este probabil actul cel mai profund și 

cel mai de rutină al omului. Numai că încet, încet, cu concertul societății moderne, am 



devenit experți și dăm această specializare de „artist” numai unui grup de oameni. 

Acest lucru este absolut ridicol. 

 

Cine este artist să se scoale în piciore! 

 

Cum, dom’le, ești artist doar pentru că ai fost la școală trei ani cu profesori 

absenți de la catedră sau absenți din viața reală, practică nu ai, restanțele de la scoală 

devin restanțe în viață și tu ești artist. Artist nu înseamnă că ești actor la Teatrul 

Nottara. Artistul înseamnă acea persoană care a devenit om, care și-a realizat 

potențialul lui uman. Care e bun, e profund, e frumos! Care tânjește să comunice cu 

alți oameni. Eu recunosc un artist prin profunzimea actului trăirii. Nu poți să fii un 

artist bun fără să fii om bun! Punct! Nici nu te gândi că există așa ceva! 

 

„Spectacolul nu se consumă, ajunge sub epiderma ta” 

 

Spectacolul trebuie să te facă să gândești din nou la lucruri importante din viața 

ta. Noi am început viața iubind o femeie și un bărbat și acea femeie și acel bărbat ne-

au învățat dragostea, ne-au citit o poezie, ne-au povestit nuvele, trăiri, evenimente 

istorice sau atemporale. Și noi îi iubim pe acești doi părinți necontând dacă sunt buni 

meșeriași sau dacă sunt oameni buni. Nu! Noi îi iubim și iubirea noastră pentru ei e 

permanentă, e eternă, exact ca iubirea artistului pentru arta pe care o practică. Așa că 

sunt lucruri pe care spectacolul trebuie să ți le ofere și să te facă să te gândești la viața 

ta. „Familie de  artiști” nu este un spectacol de consum, de râs grobian, cum se 

obișnuiește pe aici, sau de zâmbete deșertice, prea goale de conținut. De asemenea, eu 

nu vreau un verdict la spectacolul meu. Asta faci la restaurant, la o cafenea, unde vrei 

tu. 

Spectacolul acesta nu îl consumi, el trebuie să intre sub epiderma ta și să 

răspundă la întrebarea ta, pe care o ascunzi în tumultul tău irațional și nu vrei să o 

scoți la suprafață. Trebuie să-ţi gășesti artistul că să faci acest lucru și familia poate fi 

un bun pretext să te cauți pe tine. Singurătatea doar împinge artistul, nu-l eclozează. 

Trebuie să căutăm întrebări, nu răspunsuri. Cine spune că are răspunsuriri este un 

mincinos. Eu am numai întrebări la vârsta mea. 

 

Lacrimile creației sunt eterne! 

 

De multe ori mă gândeam ce artist extraordinar este acesta sau acesta, dar el nu 

avea legătură cu arta. Spre exemplu am admirat un sticlar care făcea pahare la Murano 

lângă Veneția. Am stat o zi întreagă în spatele lui să observ cum făcea el acolo un 

pahar. Și ce mândrie era pe el cu paharul acesta. Când mi-a arătat creația sa, paharul 

din mână, abia făcut, era ud cu lacrimile lui. Acesta este un artist. Banii pe care îi lua 

pe pahar nu aveau nicio legătură cu recompensa, cu ce îi ieșea lui din aceasta. Aici 

vorbim doar despre necesitatea creației. 

 



„Sperma tatălui tău putea să-ți fabrice încă 30.000 de surori și de frați” 

 

Omul e născut om prin magia unei competiții. Pentru fiecare om sunt alți zeci 

de mii de oameni nenăscuți. Sperma tatălui tău putea să-ți fabrice încă 30.000 de 

surori și de frați. Doar tu te-ai născut dincolo de un număr enorm de alte vieți 

potențiale. Ce face artistul din tine cu gândul acesta? Spectacolul poate să ridice 

întrebarea „De ce, omule, într-o țară ca asta, unde cultura era predominantă și foarte 

importantă, bugetul de la cultură este ciuntit. Toată lumea din politică se bate să nu 

cadă cu mandatul la Ministerul Culturii. De ce aici și aproape peste tot prin lume, 

cultura este ultimul loc? De ce această tendință? Timpul când era foarte importantă 

cultura era când nu erau telefoane mobile, dar oamenii comunicau mai bine, n-aveau 

calculatoare, dar vorbeau aceeași limbă. Limba era mai intrigantă. Rămâne un punct 

de discuție care este legat de cei care fac cultura astăzi, despre cei care spun răspicat 

că sunt oamenii culturii, și nu vânzători de iluzii. Cultura este numai când ai bani să 

publici o carte sau să faci un spectacol. Păi atunci ce fel de artist este acesta? Van 

Gogh nu a vândut niciun tablou în viața lui! A trăit cum a trăit, dar asta este! 

 

„Creația în stradă nu este imitația realității de stradă” 

 

Eu sunt un produs al anilor 70-80 din America de Nord, din Canada, în care 

oamenii de cultură nu mai voiau să facă cultură în galerii de artă, muzee, teatre sau 

alte spații convenționale. Mergeau acolo unde era viață, în stradă, în parc peste tot. 

Atunci nu exista specializarea spectatorului. 

Creația în stradă este unicat. Creația în stradă nu este imitația realității de 

stradă, ci este o alternativă, este o altă posibilitate, este un vis nerealizat. Nu mă 

interesează viața de stradă, aia o trăim în stradă. Urăsc filmele și teatrele care imită 

firescul din stradă. 

 

Dacă toată lumea are un potențial de a fi artist ce se întâmplă cu spectatorul ? 

Granița dintre artist si spectator se subțiază. Este societatea o familiei de artiști 

din perspectiva aceasta? 

 

Nietzsche spunea că omul mai întâi este într-o formă numită familie, apoi într-o 

formă numită societate, și apoi într-o formă ideală numită stat. Prima formă a 

artistului este de la individ la familie și depinde de  multe lucruri proprii ființei lui. 

Dacă ai iubit, ai fost gelos, ai fost posesiv, ai intrat deja în zona artistului, deoarece 

artistul materializează abstractul. Ce este mai concret decât doi oameni care se sărută, 

doi oameni care fac dragoste. Acea facere este o realizare artistică și cel mai 

important este când procesul ajunge în interior la partea artistică din el. 

 

 

 

 



„Hausvater e tâmpit, dar are un scop cu povestea lui!” 

 

Când îți povestesc ceva: 1: am încredere în tine cu povestea mea, ție ți-o 

povestesc în fața ochilor tăi, 2: forma poveștii este legată de tine, dacă tu ești un prost 

trebuie să vorbesc ca Bulă, ca la proști, dacă tu ești mai inteligent ridic și fac altă 

formă a poveștii. Atunci abia este poveste în sine, deoarece ți-o racontez ca să aibă un 

impact asupra ta, să stârnească ceva, să plângi, să râzi, să te amuzi, orice. Vreau să te 

întrebi: „Hausvater e tâmpit, dar are un scop cu povestea lui ?”. Momentul acesta 

reprezintă puntea de la artist la public. Publicul, în momentul în care se găseşte într-o 

situație care îi permite să intre în familia de artiști, atunci el se descoperă și pășește 

spre marea familie de artiști. Artist nu este doar cel care îți spune povestea, ci și cel 

care ascultă povestea. În procesul de exprimare artistică cine este cel mai important. 

Cel ce vorbește sau cel ce ascultă? Păi cel care ascultă. Când te uiți la un actor pe 

scenă întreabă-te dacă el ascultă, pentru că dacă nu ascultă nu-i actor! Lasă cum 

vorbește, ce face, pentru că el a repetat până la epuizare. Dacă vorbești și ești actor 

trebuie să exprimi și subtextul, nu reacții la ce spun eu că e bine sau mai rău. 

 

„Alt bunic poate cu o frază ți-ar fi schimbat viața” 

 

Chiar și acum, când vorbim, te poartă gândul fără să vrei departe, departe… Te 

gândești la o gagică, la mare, dar asculți povestea mea și atunci faci două lucuri 

concomitent, și asculți și creezi. Așa devii membru al familiei de artiști. 

Pe mine nu mă interesează ce spune omul, ci ce nu spune omul, adică partea nevăzută, 

ce sugerează el fără să spună. Frica lui de a nu spune este acel necunoscut, acel 

abstract de care vorbeam izvorât din inconştient care ne face oameni. 

Cine îți spunea ție povești? Nu bunicul! Pai când povestea el nu era numai o persoană 

pentru tine, el era o sursă, era un zeu, cineva care a privit ca un model. Acel cineva 

era artist! Eu când spun artiști spun de asemnea și un creator spiritual. Bunicul știa că 

tu vei crede totul. Alt bunic poate cu o frază ți-ar fi schimbat viața. 

 

Avem o revoluție neconsumată în România sau mai multe. Cum vedeți problema 

în ansamblu? 

 

Nu este o revoluție neconsumată, ci una neterminată care continuă. Suntem în 

mijlocul revoluţiei. Am citit din nou declaraţia de la Timişoara care este genială. Eu o 

asemuiesc Declaraţiei de independenţă a Statelor Unite. Dacă acea declaraţie ar fi fost 

acceptată, revoluţia ar fi avut un sens. Felul în care a fost scrisă a fost revoluţionar! 

 

Revoluţia română este încă în tranziţie 

 

Cel mai trist este faptul că noi nu am aplicat revoluţia. Revoluţie este când o 

persoană suferă, nu când moare. Suferinţa accelerează climatul schimbării. La fel şi 



sacrificiul uman. Ce mă întristează personal este faptul că revoluţia încă este în curs 

să se întâmple. 

Parcă şi revoluţia este în tranziţie! Nu prea am văzut spectacole, realizări 

artistice despre revoluţie. Când au apărut primele creaţii au fost repede etichetate ca 

produse ale securiștilor, dar la noi nu a existat o dezbatere sinceră, nemitizată şi 

nemistificată de impresiile noastre puternice, de subiectivitatea noastră debordantă. 

Dacă ai ocazia să schimbi şi nu faci nimic atunci vei avea schimbarea pe care o faci… 

adică în cazul de faţă şi schimbarea pe care nu o faci. Suntem produsul deciziilor 

noastre. Dacă tu ai decis să nu faci nimic ai decis să menţii status-quo-ul într-un mod 

teribil. 

Această energie creativă în destructivitatea ei se va manifesta când vei decide 

să nu faci nimic. Devii impostorul sau spectatorul clasic al propriului destin. Şi pierzi 

fără să ştii! N-am văzut schimbarea aşa în România. 

Părinţii mei când se duceau la teatru mă luau şi pe mine. Ei m-au învăţat că ce se 

întâmplă pe scenă este un joc. Trebuie să asculţi ce este în spatele acestui joc, ce se 

află în spatele cuvintelor. Chiar dacă uneori nu găseam sensul din spate al cuvintelor 

de pe scenă îmi provocam eu ceva. Îmi plăcea teatrul radiofonic deoarece acolo tu eşti 

scenograful. Tu îţi imaginezi totul! Piesa „Familie de artişti” te invită la cogitaţie, la 

gândire, dar trebuie să vrei să-ţi îmbrăţisezi voinţa ascunsă. 

 

Cum este astăzi actorul român (şi cel tânăr, şi cel bătrân) prin comparaţie cu cel 

european şi nu numai? 

 

Vara trecută am făcut la Bistriţa o tabără de actori de toate vârstele. Am vrut să-

i introduc în mediul de acolo, să trăiască lângă un lac câteva zile cu puţină hrană sau 

deloc. Am observat o evoluţie reală de la zi la zi a trăirii artistice. Mi-a plăcut enorm! 

Marea problemă este că actorul român care termină o scoală de trei ani nu practică 

meseria. El nu repetă, el este legat doar de spectacol. Violonistul vine acasă şi patru 

ore pe zi el mai practică vioara după ce vine de la repetiţie. 

 

Tot ce faci pe scenă trebuie să explorezi în afara scenei 

 

Actorul român, de la momentul școlii la momentul pensionării, a făcut 

spectacole. El nu a făcut ateliere sau alte școli de teatru. Actorul român nu are cultura 

riscului. Nu ştie cum este să fie forţat să meargă în India sau într-un azil de bătrâni sau 

de nebuni. Să vadă exact cum trăiesc aceşti oameni. Partea de investigare, de 

cercetare, lipseşte. Eu nu cred în cuvântul „talent”. Eu cred în personalitatea 

individului de care omul are grijă. La bază, actorul român este mai înzestrat decât 

actorii din alte ţări. Ce faci până la urmă cu tine? 

Tot ce faci pe scenă trebuie să explorezi în afara scenei. Nu trebuie să înţelegi 

intelectual ce face ăla! Cercetarea naturii meseriei este înlocuită de rutina unui gând 

imperativ: „Fă piesa!”. 

 



Aştepţi pensia! La teatru?! 

 

Astăzi cu dinamica comunicării, cu era digitală într-o continuuă abruptă 

expansiune mai comunicăm la fel? Ne mişcăm la fel, vorbim al fel ca acum 10 ani? 

Nu! Păi şi investigaţia ta, curiozitatea cui o laşi. Aştepţi pensia! Teatrele ar trebui să 

aibă un laborator propriu care să cerceteze astfel de lucruri, unde actorul să fie 

încurajat să facă ateliere şi multe altele. Totul vine de la sine! Majoritatea actorilor cu 

care lucrez în alte ţări sunt înnebuniţi după cercetare. Căutarea improvizaţiei este 

absentă. De ce nu se duce cineva la un poliţist să-i spună: „Alo, domnule, pot să stau 

şi eu trei luni cu dumneata. Voi sta aici și te voi observa nu deranjez cu nimic!”. Nici 

gând de aşa ceva în România! 

 

În teatru nu există: „nu pot”, există doar limitare  

 

Când un actor îmi oferă pe scenă doar 30% din potenţialul lui survine o tristeţe 

incomensurabilă deoarece el trebuie să-şi valorifice potenţialul, să scoată din 

necunoscut ceva cunoscut doar lui sau chiar ceva necunoscut şi pentru el. Tu poţi să-

mi spui până mâine că nu ai nevoie să scrii cu piciorul. Eu spun că ai potenţialul de a 

scrie şi cu piciorul. Nu trebuie să-ţi pierzi mâna să utilizezi piciorul! Află! Există o 

bogăţie de lucuri care sunt în tine și care zac necunoscute. Unii mor cu ele şi este şi 

mai trist! 

În momentul în care stai pe scaun nu mai eşti tu, preiei forma scaunului şi dacă sunt 

50 de oameni care fac asta suntem toţi roboţi. Cuvântul unui actor este: „Pot”, mai 

ales la un actor tânăr. În teatru nu există: „nu pot”, există doar limitare. Trebuie să 

pleci de la gîndul ce fac în viaţă fac şi pe scenă. Limitările ne aparţin. 

 

Ce i-aţi spune sau ce i-aţi face unui spectator care poate ar fi timorat să devină 

artist sau să redevină artist?  

 

Am un respect enorm pentru oameni şi umanitate. Acest lucru nu îmi permite 

să fiu tiranic în procesul de transformare a spectatorilor în artişti. Nu permit să fiu un 

impostor al intimităţii sale, dar pot să o zdruncin, îmi permit să îi scot aura artistică 

din subteran. Un act artistic este un act prin care un om îşi birueşte frica. Artistul este 

un om curajos şi curios. Frica este ceva sau cineva care ne acompaniază o viaţă 

întreagă. Nu trebuie să-l omorâm pe domnul Frica, trebuie să-l acceptăm. Cu el de 

mână putem crea. Să nu uităm: riscul este începutul creaţiei, al credinţei într-o lume 

paralelă! 

 

 

 

de Alexandru Dumitru Filimon 

 


