
 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 

Teatrul C.I Nottara, joacă la Teatrul Elisabeta  



1. Agerpres 
din data de 8 ianuarie 2016, ora 13.46 

http://www.agerpres.ro/social/2016/01/08/sava-speram-ca-teatrul-nottara-

va-sustine-reprezentantii-la-teatrul-elisabeta-13-46-43 

 

 

Sava: Sperăm că Teatrul Nottara va susține reprezentanții la Teatrul Elisabeta 

Primarul general al Capitalei, Răzvan Sava, și-a exprimat speranța că Teatrul 

Nottara va susține reprezentanții la Teatrul Elisabeta, după ce și clădirea ArCuB din 

strada Batiștei, oferită ca spațiu pentru Nottara, a fost încadrată, în urma unei 

expertize, în clasa I de risc seismic.  

http://www.agerpres.ro/social/2016/01/08/sava-speram-ca-teatrul-nottara-va-sustine-reprezentantii-la-teatrul-elisabeta-13-46-43
http://www.agerpres.ro/social/2016/01/08/sava-speram-ca-teatrul-nottara-va-sustine-reprezentantii-la-teatrul-elisabeta-13-46-43


 

"Avem o întâlnire cu Direcția de Investiții, cu Direcția de Cultură. Am avea o soluție 

modificarea sălii unde se joacă la Teatrul Elisabeta și suntem în discuție cu 

reprezentantul de la Teatrul Elisabeta să clarificăm ultimele aspecte și sperăm că 

actorii Teatrul Nottara în foarte scurt timp vor juca acolo", a spus Sava vineri, într-o 

conferință de presă.  

ArCuB a anunțat joi închiderea sediului situat în strada Batiștei și anularea 

tuturor evenimentelor programate în sala ARCUB din acest sediu, potrivit celei mai 

recente expertize tehnice clădirea încadrându-se în clasa I de risc seismic.  

Ulterior, managerul Marinela Țepuș a arătat că spectacolele Teatrului Nottara s-

ar putea juca la Teatrul Elisabeta, după ce și clădirea ArCuB din strada Batiștei nr. 14, 

oferită de Primăria Capitalei ca spațiu pentru Nottara, a fost încadrată, în urma unei 

expertize, în clasa I de risc seismic.  

"Acum noi avem speranțe. La ora 12,00 o să merg să vizitez un alt spațiu, al Teatrului 

Elisabeta. Primăria n-a stat degeaba și chiar este alături de noi și îi mulțumim și pe 

această cale. Numai că și acolo este un lucru destul de încurcat. Eu, cel puțin, știu că 

este un teatru particular. (...) Mergem să vedem dacă este și posibil și cam câte 

spectacole putem duce acolo dacă ar fi să ne mutăm, pentru că ar trebui să ducem 

măcar 20 dintre cele 33 — la ArCuB ar fi intrat vreo 26 sau 27, cu adaptări — pentru 

a ști că avem un spațiu al nostru unde publicul să știe că vine la Teatrul Nottara. Asta 

este strădania și a Teatrului Nottara, și a mea personală, și a celor din Primărie și din 

Consiliul General", a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Marinela Țepuș, 

managerul Teatrului Nottara.  

AGERPRES/(AS — autor: Iulia Carciog, editor: Cătălina Matei) 

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/01/08/teatrul-nottara-si-ar-putea-muta-spectacolele-la-teatrul-elisabeta-11-54-56
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2. Adevărul 
din data de 8 ianuarie 2016, ora 11.24 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-ramas-cladirea-arcub-

primit-bulina-rosie-muta-nou-teatrul-magheru-

1_568f7de537115986c6439858/index.html 

 

 

 

Teatrul Nottara a rămas şi fără clădirea ARCUB, care a primit „bulină roşie“. Unde se 

mută din nou teatrul de pe Magheru  
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Anul 2016 a început cum nu se poate mai prost pentru Teatrul Nottara, care, rămas 

fără clădirea din Magheru, care a fost pusă la conservare în vederea reparaţiilor 

capitale şi a suferit şi o pierdere dureroasă prin dispariţia marelui actor George 

Alexandru. Dar asta nu a fost tot. 

Încă o veste proastă vine odată cu începutul acestui an: clădirea ARCUB, care 

trebuia să găzduiască spectacolele Teatrului Nottara a fost expertizată cu grad seismic 

1, primind "bulina roşie" şi urmând a fi, de asemenea, închisă.  

Astfel, Teatrul Nottara a rămas pentru a doua oară fără sediu. Contactată de 

Adevărul, directoarea Marinela Ţepuş a declarat:  

"E tare trist, e o coincidenţă nefastă. Mă pregătesc să plec la Teatrul Elisabeta, 

unde Primăria negociază pentru noi, să vedem dacă putem să ducem acolo 

spectacolele. Scena este mai mică, vom încerca să o mărim cumva, să vedem cum 

putem să ducem tehnica noastră acolo. Din păcate, nouă nu ni s-a spus că ARCUB 

avea în derulare o expertiză tehnică. Apar bulinele în Bucureşti ca ciupercile într-o 

grădină bine udată", a precizat pentru "Adevărul" Marinela Ţepuş.  

Directoarea Teatrului Nottara a mai precizat că mai multe declaraţii va face 

luni, în cadrul unei conferinţe de presă, atunci când aşteaptă explicaţii şi de la 

conducerea ARCUB.  

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 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 Florin Ghioca 



3. România TV 
din data de 8 ianuarie 2016, ora 14.03 

http://www.romaniatv.net/teatrul-nottara-si-ar-putea-muta-spectacolele-la-

teatrul-elisabeta_267015.html 

 

 

 

Teatrul Nottara şi-ar putea muta spectacolele la Teatrul Elisabeta 

 

Primarul general al Capitalei, Răzvan Sava, și-a exprimat speranța că Teatrul 

Nottara va susține reprezentanții la Teatrul Elisabeta, după ce și clădirea ArCuB din 

strada Batiștei, oferită ca spațiu pentru Nottara, a fost încadrată, în urma unei 

expertize, în clasa I de risc seismic. În prezent există discuţii pentru ca actorii de la 

Nottara să poată juca la "Elisabeta", condiţiile înţelegerii urmând să fie stabilite de 

conducerile celor două teatre. 
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Teatrul Nottara s-ar putea muta la Teatrul Elisabeta 

"Avem o întâlnire cu Direcția de Investiții, cu Direcția de Cultură. Am avea o soluție 

modificarea sălii unde se joacă la Teatrul Elisabeta și suntem în discuție cu 

reprezentantul de la Teatrul Elisabeta să clarificăm ultimele aspecte și sperăm că 

actorii Teatrul Nottara în foarte scurt timp vor juca acolo", a spus primarul interimar 

al Capitalei, Răzvan Sava, într-o conferință de presă. 

Managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, urma să viziteze vineri Teatrul 

Elisabeta. "Primăria n-a stat degeaba și chiar este alături de noi și îi mulțumim și pe 

această cale. Numai că și acolo este un lucru destul de încurcat. Eu, cel puțin, știu că 

este un teatru particular. Mergem să vedem dacă este și posibil și cam câte spectacole 

putem duce acolo dacă ar fi să ne mutăm, pentru că ar trebui să ducem măcar 20 

dintre cele 33. La ArCuB ar fi intrat vreo 26 sau 27, cu adaptări. Asta este strădania și 

a Teatrului Nottara, și a mea personală, și a celor din Primărie și din Consiliul 

General", a declarat Marinela Țepuș, pentru Agerpres. 

Ea a arătat că a fost surprinsă de faptul că sediul ArCuB a fost încadrat în clasa 

I de risc seismic. "Și pe noi, și pe cei de la Primărie, apariția, ca o lovitură de teatru, a 

acestei buline roșii ne-a lăsat mască, asta pentru a rămâne în termeni strict teatrali. 

Sigur că nu putem ține masca pe nas prea mult timp pentru că trebuie să căutăm din 

nou, și așa și facem, căutam la propriu, și noi, și Primăria, alte spații", a precizat 

managerul Teatrului Nottara. 

Marinela Țepuș s-a arătat nemulțumită de faptul că directorul ArCuB nu i-a 

informat că acest spațiu se afla ''în interiorul unui studiu de fezabilitate care are în 

conținutul său o expertiză care ar putea să schimbe datele problemei". O altă 

problemă, în opinia sa, este lipsa unor spaţii adecvate pentru teatru în București. 



Spectacolele Teatrului Nottara care s-ar putea muta la Teatrul Elisabeta ar fi 

cele care se joacă la Sala Studio, motivul fiind scena care nu este îndeajuns de 

încăpătoare. 

"Scena de la Elisabeta, așa cum este, nu ne permite să mergem cu spectacolele noastre 

direct. Eu nu am fost acolo, am văzut numai pe internet. Astăzi voi merge acolo și cu 

Ștefan Caragiu, care este scenograful nostru. El a fost deja acolo și a zis că s-ar putea 

adapta cumva încât să ducem spectacolele de la Sala Studio. Dar trebuie să mergem să 

măsurăm și trebuie ca Primăria să negocieze. Nu este ceva concret, însă. Înainte de a 

concretiza, trebuie să mergem să vedem câte spectacole ar intra acolo'', a spus ea. 

Centrul Cultural al Municipiului București a anunțat joi închiderea sediului 

situat în strada Batiștei nr. 14 și anularea tuturor evenimentelor programate în sala 

ArCuB, după ce clădirea a fost încadrată în clasa I de risc seismic. 

Teatrul Nottara și-a suspendat, de la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, 

toate spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru. Decizia a venit în urma 

aplicării legii prin care este interzisă orice activitate în clădiri cu risc seismic mare. 

În luna decembrie 2015, reprezentanți ai Primăriei Capitalei anunțau că Teatrul 

Nottara își va desfășura activitatea în sediul ArCuB din strada Batiștei, până la 

consolidarea clădirii din bulevardul Magheru, proces ce ar putea dura până la patru 

ani. 

 

 

 

Sursa: romaniatv.net  

http://www.romaniatv.net/


4. Adevărul Cultural 
din data de 8 ianuarie 2016, ora 14.35 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/o-solutie-teatrul-nottara-puteafi-teatrul-

elisabeta-1_568fa8da37115986c644b958/index.html 

 

 

 

O soluţie pentru Teatrul Nottara ar putea fi Teatrul Elisabeta 

 

 
Primarul interimar al Capitalei, Răzvan Sava, a declarat, vineri, că se doreşte 

găsirea unei soluţii pentru continuarea activităţii Teatrului Nottara, precizând că în 

prezent sunt discuţii cu reprezentanţii Teatrului Elisabeta. 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/o-solutie-teatrul-nottara-puteafi-teatrul-elisabeta-1_568fa8da37115986c644b958/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/o-solutie-teatrul-nottara-puteafi-teatrul-elisabeta-1_568fa8da37115986c644b958/index.html


Răzvan Sava a spus că vineri are o întâlnire cu reprezentanţii Direcţiei Investiţii 

şi Direcţiei Cultură din Primăria Capitalei, cu care va discuta despre posibila 

continuare a activităţii Teatrului Nottara la Teatrul Elisabeta. 

 "Am avea o soluţie la Teatrul Elisabeta. Acum suntem în discuţii ca să 

clarificăm ultimele detalii. Sperăm ca, în cel mai scurt timp, actorii Teatrului Nottara 

să poată să joace acolo", a declarat primarul general interimar.  

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 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. 

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.  

Contactată joi, de agenţia Mediafax, Mihaela Păun, directorul ArCuB-Centrul 

Cultural al Municipiului Bucureşti, a declarat că a aflat că sediul din strada Batişte 

este încadrat cu risc seismic de gradul I din 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 Păun, precizând că a fost 

deranjată de acuzaţiile Marinelei Ţepuş, managerul Nottara, potrivit căreia Păun ar fi 

"scos un studiu din mânecă".  

Ulterior, ArCuB, instituţie care funcţionează în subordinea Primăriei Capitalei, 

a anunţat, într-un comunicat de presă, închiderea sediului situat în strada Batişte şi 

anularea tuturor evenimentelor care urmau să se desfăşoare în acesta, precizând că 

rezultatele celei mai recente expertize tehnice arată că respectiva clădire se încadrează 

în clasa I 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.  

Directorul ArCuB anunţa, pe 26 noiembrie 2015, că sala 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.  

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. 

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 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 Mediafax 



5. Ştirile TVR 
din data de 8 ianuarie 2016, ora 20.56 

http://stiri.tvr.ro/spectacole-ale-teatrului-nottara-se-pot-juca-la-teatrul-

elisabeta-solutia-gasita-de-primaria-capitalei_69276.html 

 

 

 

Spectacole ale Teatrului Nottara se pot juca la Teatrul Elisabeta. Soluţia găsită 

de Primăria Capitalei 

 

Spectacole ale Teatrului Nottara s-ar putea desfășura și în incinta 

Teatrului Elisabeta, instituție privată, cu care reprezentanții Direcției Cultură a 

Municipiului București au purtat discuții în vederea închirierii acestei locații. 
 

http://stiri.tvr.ro/spectacole-ale-teatrului-nottara-se-pot-juca-la-teatrul-elisabeta-solutia-gasita-de-primaria-capitalei_69276.html
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Decizia finală aparține însă managementului Nottara, care trebuie să evalueze 

dacă locația  corespunde pentru desfășurarea spectacolelor, transmite Primăria 

Capitalei într-un comunicat. 

Primăria Municipiului București asigură tot sprijinul conducerii Nottara pentru 

a identifica o soluție în privința identificării unei noi locații, a declarat primarul 

general Răzvan Sava. 

”Primăria Capitalei a obținut acordul proprietarilor Teatrului Elisabeta pentru 

a închiria locația pe care o dețin. Managementul Nottara va decide dacă acest 

spaţiu se pretează pentru desfășurarea spectacolelor și, în cazul unei decizii 

favorabile, conducerea Nottara va beneficia de întreg sprijinul primăriei pentru 

închirierea locației”, a afirmat primarul Răzvan Sava. 

Clădirea ArCub din strada Batiștei nr 14 – imobil identificat de Primăria 

Capitalei ca alternativă pentru desfășurarea spectacolelor Teatrului Nottara - a fost 

încadrată în clasa I de risc seismic, conform unei noi expertize a imobilului realizate 

recent. 

Conform noilor norme seismice, majoritatea clădirilor încadrate inițial în clasa 

II de risc seismic au fost incluse în clasa I de risc seismic. 
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Spectacolele Nottara se vor desfășura la Teatrul Elisabeta 

 

 
Purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului București, Alexandru Ichim 

Spectacolele Teatrului Nottara se vor desfășura cel mai probabil la Teatrul 

Elisabeta, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului 

București (PMB), Alexandru Ichim. 

 

“În privința situației apărute cu locația de desfășurare a spectacolelor pentru 

Nottara: 99% — următoarele spectacole se vor desfășura în incinta Teatrului 
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Elisabeta. Decizia finală va aparține managementului Teatrului Nottara, care 

trebuie să evalueze locația, să vadă dacă aceasta corespunde standardelor pentru a-

și desfășura stagiunea viitoare” ,a spus Ichim informează Agerpres. 

El a menționat că PMB va aloca un buget special pentru plata chiriei. 

“Primăria Municipiului București va aloca un buget special pentru această 

activitate, pentru închirierea locației”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PMB. 

Ichim a amintit că sediul ArCuB din strada Batiștei oferit pentru spectacolele Nottara 

este, din păcate, necorespunzător. 

“Acel imobil se pare că este încadrat în clasa I de risc seismic. Direcția de 

Investiții a Municipiului București a cerut clarificări Ministerului Dezvoltării. 

Există într-adevăr un raport de expertiză, însă acela nu are și girul Ministerului 

Dezvoltării. Oricare ar fi rezultatul acestui demers, clădirea ArCuB de pe strada 

Batiștei nu mai reprezintă o soluție în momentul de față pentru Teatrul Nottara, 

stagiunea viitoare se va desfășura în proporție de 99% în incinta Teatrului 

Elisabeta”, a adăugat Ichim. 

Primăria Capitalei a anunțat vineri, printr-un comunicat de presă, că 

reprezentanții Direcției Cultură a Municipiului București au purtat discuții cu 

conducerea Teatrului Elisabeta, instituție privată, în vederea închirierii acestei locații. 

“Decizia finală aparține managementului Nottara, care trebuie să evalueze dacă 

locația corespunde pentru desfășurarea spectacolelor”, relevă sursa citată. 

Edilul general interimar Răzvan Sava a declarat, la rândul său, că Primăria Capitalei 

asigură tot sprijinul conducerii Nottara. 

“Primăria Capitalei a obținut acordul proprietarilor Teatrului Elisabeta 

pentru a închiria locația pe care o dețin. Managementul Nottara va decide dacă 

acest spațiu se pretează pentru desfășurarea spectacolelor și în cazul unei decizii 

favorabile conducerea Nottara va beneficia de întreg sprijinul primăriei pentru 

închirierea locației”, a afirmat Sava. 
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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. 
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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. 
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