
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Premieră Familie de artişti, 21 Ianuarie 2016 



1.Agerpres 
din data de 11 ianuarie 2015, 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) 



2.Europa FM 
din data de 20 ianuarie 2015,  

http://www.europafm.ro/sus-cortina-premiera-familie-de-artisti-productie-

a-teatrului-nottara/ 

 

 

 

”Sus cortina!”: Premiera ”Familie de artiști”, producție a Teatrului NOTTARA 

 

”Familie de artişti”, regia Alexander Hausvater, are premiera miercuri, 20 

Ianuarie 2016, la ora 19:00. Atenție, însă: spectacolul produs de Teatrul Nottara 

(rămas fără sediu) se va juca la Sala Radu Beligan a Teatrului de Comedie. 

Spectacolul ”Familie de artişti”  în regia lui Alexander Hausvater, după un text 

scris de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, tradus de Doru Mareş, are premiera miercuri, 

20 ianuarie, de la ora 19:00, la Teatrul de Comedie. 

O poveste despre artistul din fiecare dintre noi, despre curajul de a trăi conform 

iluziilor noastre şi de a ne născoci zboruri într-o lume care stă să se dărâme în jur. 

Cu elemente suprarealiste, absurde, desprinse firesc din viaţă, „Familie de 

artişti” este un spectacol-eveniment, o tragicomedie despre oameni care aleg să 

trăiască liber, curat şi frumos, în propria lor imaginaţie, fără a se sinchisi de frânele 

societăţii ori de aparenţele ei. Dar va fi şi o provocare pentru spectatori, ale căror 

http://www.europafm.ro/sus-cortina-premiera-familie-de-artisti-productie-a-teatrului-nottara/
http://www.europafm.ro/sus-cortina-premiera-familie-de-artisti-productie-a-teatrului-nottara/
http://www.europafm.ro/sus-cortina-premiera-familie-de-artisti-productie-a-teatrului-nottara/


suflete şi minţi vor fi permanent în alertă, pentru a simţi, pentru a gândi, pentru a ieşi 

transformaţi din sala de teatru. 

Din distribuţie fac parte: Florina Cercel, Victoria Cociaş, Crenguţa Hariton, 

Ada Navrot, Ion Haiduc, Ioana Calotă, Gavril Pătru, Ghighi Eftimie, Alexandru Mike 

Gheorghiu, Raluca Jugănaru şi Daniela Tocari. 

 

”Familie de artişti”, premiera Teatrului „Nottara” 

Într-un Buenos Aires în care istoria se demolează, pentru a face loc 

autostrăzilor moderne, familia Finochietto trăieşte cu artă, sfidând meschinăria 

vremurilor. Casa lor, aparent o ruină dezafectată, este un salon al spiritului, în care se 

cântă, se dansează, se scriu poezii, se pictează, se citeşte în stele şi se lucrează 

necontenit la o estetică a vieţii. Una în care mâncatul din pubelă are ceva aristocratic, 

atâta vreme cât sufletul şi mintea capătă hrana dorită. 

Emma Finochietto şi cei cinci copii ai săi sunt maeştri ai artei supravieţuirii – 

într-o societate condusă de contabili, ei sunt contemporani în spirit cu Da Vinci, 

Picasso, Chopin, Van Gogh etc., îşi închipuie că marea scenă a lumii îi aşteaptă şi îşi 

va întâmpina cum se cuvine fiii rătăcitori. Carola îşi caută portocaliul, Pocho 

născoceşte rime despre pălării, Raimonda se frământă când Marte e într-o cuadratură 

nefastă, Fryda redescoperă Moartea Lebedei de fiecare dată, iar Marietta păstrează 

suveniruri de pe când era Madama Butterfly. Sunt ocrotiţi de Carmen, tânăra lor 

„dădacă”, cea care cunoaşte îndeaproape tomberoanele tuturor restaurantelor eclectice 

din capitala Argentinei. 



Apariţia unui funcţionar de la primărie, venit cu un ordin de evacuare a casei, 

pentru începerea procedurilor de demolare, pare să însemne sfârşitul acestui templu al 

artelor. Însă adevăraţii artişti nu dispar niciodată… 

 



3.Radio România Cultural 
din data de 20 ianuarie 2015, ora16.50 

http://www.radioromaniacultural.ro/familie_de_artisti_prima_premiera_a_t

eatrului_nottara_in_2016_miercuri_la_teatrul_de_comedie-43552 

 

 

 

'Familie de artişti', prima premieră a Teatrului Nottara în 2016, miercuri, la 

Teatrul de Comedie 

 

Spectacolul 'Familie de artişti', după un text de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, 

regizat de Alexander Hausvater, producţie a Teatrului Nottara, va fi prezentat în 

premieră, miercuri, de la ora 19,00, la Sala Radu Beligan a Teatrului de Comedie. 

Cei doi autori argentinieni prezintă în cartea lor povestea tragicomică a unei 

familii de artişti care trăieşte în propria realitate, transformându-şi casa într-un muzeu 

al tuturor artelor. 

'Familie de artişti' este o piesă argentiniană, scrisă de Kado Kostzer şi Alfredo 

Arias, pe care o consider, probabil, 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 vorbeşte de o familie care este 

evacuată dintr-un cartier demolat pentru că trebuie ca acolo să se construiască o 

http://www.radioromaniacultural.ro/familie_de_artisti_prima_premiera_a_teatrului_nottara_in_2016_miercuri_la_teatrul_de_comedie-43552
http://www.radioromaniacultural.ro/familie_de_artisti_prima_premiera_a_teatrului_nottara_in_2016_miercuri_la_teatrul_de_comedie-43552


autostradă, pentru că trebuie ca proiectul să ia locul umanităţii', a afirmat regizorul 

Alexander Hausvater într-o conferinţă de presă. 

El a precizat că în cadrul spectacolului vor avea loc şi câteva momente de 

improvizaţie, la care publicul este aşteptat să reacţioneze. 

'În interiorul spectacolului sunt momente de improvizaţie cu publicul avizat 

care trebuie să reacţioneze. E o continuare a unei tradiţii pe care am început-o în 'La 

ţigănci'. Este o carte în care se vorbeşte despre oamenii care au reacţionat, în 

spectacol vorbind, creând. Este un fel de pod ca să arătăm că fiecare dintre noi are 

aceste capacităţi', a mai spus Hausvater. 

Din distribuţie fac parte actorii Florina Cercel, Victoria Cociaş, Crenguţa 

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

Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Jugănaru şi Daniela Tocari. 

Muzica poartă semnătura compozitorului Tibor Cari, decorul-simbol este 

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

concepute de Stela Verebceanu. 

 

 

Sursa: AGERPRES 



4.Marius Tucă 
din data de 20 ianuarie 2015,  

http://www.mariustuca.ro/teatru/23476-%C3%AEn-aceast%C4%83-

sear%C4%83,-premier%C4%83-la-nottara-%E2%80%9Efamilie-de-

arti%C5%9Fti%E2%80%9D 

 

 

 

În această seară, premieră la Nottara - „Familie de artişti” 

 

În această seară, Teatrul Nottara are prima premieră după părăsirea sediului din 

Magheru. „Familie de artişti”, în regia lui Alexander Hausvater, va putea fi văzut de 

acum încolo pe scena Teatrului de Comedie. 

Culmea, ironic și sinistru în același timp, piesa spune povestea ultimelor 

locatari ai unui impobil care este pe cale...de a fi evacuat. 

http://www.mariustuca.ro/teatru/23476-%C3%AEn-aceast%C4%83-sear%C4%83,-premier%C4%83-la-nottara-%E2%80%9Efamilie-de-arti%C5%9Fti%E2%80%9D
http://www.mariustuca.ro/teatru/23476-%C3%AEn-aceast%C4%83-sear%C4%83,-premier%C4%83-la-nottara-%E2%80%9Efamilie-de-arti%C5%9Fti%E2%80%9D
http://www.mariustuca.ro/teatru/23476-%C3%AEn-aceast%C4%83-sear%C4%83,-premier%C4%83-la-nottara-%E2%80%9Efamilie-de-arti%C5%9Fti%E2%80%9D
http://www.mariustuca.ro/actualitate/22870-nottara-mutare-teatrul-elisabeta
http://www.mariustuca.ro/teatru/23009-nottara,-din-nou-%C3%AEn-strad%C4%83-unde-am-putea-vedea-spectacolele-teatrului


 

Premieră Teatrul Nottara. „Familie de artişti” este o piesă după un text scris de 

Kado Kostzer şi Alfredo Arias, o țesătură despre viaţa ca artă a supravieţuirii, despre 

artistul din fiecare, despre curajul de a trăi liber și nonconformist într-o lume care stă 

să cadă. 

Ultimii locatari ai unui imobil evacuat 

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

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

Într-un Buenos Aires care își dărâmă istoria pentru a instaura dominația 

tehnologiei, familia Finocchietto se încăpățânează să trăiască în propriul său trecut 

glorios. Supraviețuiesc doar pentru și prin arta lor. Poezia, dansul, muzica, astrologia, 

pictura – compun cotidianul acestei familii pentru care totul... așa e dacă vi se pare. 

Mai mult decât atât, acești artiști au rămas ultimii locatari ai unui imobil ce urmează a 

fi evacuat. 

Refuză plecarea preferând să joace pentru marele demolator ultimul spectacol 

și să se sinucidă mai apoi, decât să accepte evacuarea și demolarea imobilului. 

Cunoașteți cumva povestea? 

 

Distribuția 

Muzica de o mare sensibilitate, constituind un spaţiu sonor tulburător, îi 

aparţine compozitorului Tibor Cári, decorul-simbol este semnat de Carmencita 

Brojboiu, costumele care prefac oamenii în personaje burleşti şi dramatice ale propriei 

http://www.mariustuca.ro/teatru/23378-tnb-teatrul-na%C5%A3ional-din-chi%C5%9Fin%C4%83u-prezint%C4%83-filumena-marturano


lor existenţe sunt concepute de Stela Verebceanu, coregrafia parține Vicăi Bucun, iar 

light design-ul este semnat de Lucian Moga. 

Distribuția: Florina Cercel, Victoria Cociaş, Crenguţa Hariton, Ada Navrot, Ion 

Haiduc, Ioana Calotă, Gavril Pătru, Ghighi Eftimie, Alexandru Mike Gheorghiu, 

Raluca Jugănaru şi Daniela Tocari. Sunt cu toţii adevăraţi performeri care cântă, 

dansează, fac teatru în teatru, îşi testează şi îşi înfruntă permanent limitele artistice şi 

umane. 

 

 

 

Sebastian S. Eduard 



5.Ştirile TVR 
din data de 14 ianuarie 2015, ora 19.46 

http://stiri.tvr.ro/o-familie-de-artisti--in-regia-lui-alexander-hausvater--

premiera-a-teatrului-nottara-la---comedie_69506.html 

 

 

 

"O familie de artişti", în regia lui Alexander Hausvater, premieră a Teatrului 

Nottara la...Comedie 

 

Teatrul Nottara programează premiere chiar şi după închiderea sălii de pe 

Magheru. Spectacolul „O familie de artişti” în regia lui Alexander Hausvater se va 

juca la Teatrul de Comedie. E un spectacol manifest care denunţă ceea ce actorii 

numesc dezinteresul autorităţilor faţă de cultură. 

 

http://stiri.tvr.ro/o-familie-de-artisti--in-regia-lui-alexander-hausvater--premiera-a-teatrului-nottara-la---comedie_69506.html
http://stiri.tvr.ro/o-familie-de-artisti--in-regia-lui-alexander-hausvater--premiera-a-teatrului-nottara-la---comedie_69506.html


 

 

Repetiţiile se ţin la Nottara, dar premiera piesei se va juca la Comedie. 

„O familie de artişti” e povestea unor oameni evacuaţi dintr-un cartier care trebuie 

demolat ca să se facă loc unei autostrăzi. Locatarii îşi transformă casa într-un muzeu 

al tuturor artelor. Odată cu închiderea Teatrului Nottara, acest spectacol capătă un 

mesaj special. 

Nottara se consideră acum un teatru de turneu, un teatru de bejenie. Conducerea 

a sperat că va avea la dispoziţie Sala Arcub, dar între timp şi imobilul din strada 

Batiştei a fost încadrat cu gradul I de risc seismic. 

De-acum înainte vom vedea spectacolele Teatrului Nottara la Comedie, la 

Teatrul Elisabeta, la Bulandra sau la Cercul Militar Naţional. 



6.Ziarul Metropolis 
din data de 12 ianuarie 2015,  

http://www.ziarulmetropolis.ro/familie-de-artisti-un-spectacol-despre-

iubire-si-solidaritate-la-teatrul-nottara/ 

 

 

 

Familie de artiști”, un spectacol despre iubire și solidaritate, la Teatrul Nottara 

 

După închiderea sediului de pe Bd. Magheru, Nottara îşi invită spectatorii la 

„Familie de artişti”, în regia lui Alexander Hausvater. Premiera oficială a 

spectacolului va avea loc miercuri, 20 ianuarie, la ora 19:00 şi va fi găzduită de 

Teatrul de Comedie. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/familie-de-artisti-un-spectacol-despre-iubire-si-solidaritate-la-teatrul-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/familie-de-artisti-un-spectacol-despre-iubire-si-solidaritate-la-teatrul-nottara/


 
 

Din distribuție fac parte Florina Cercel, Victoria Cociaş, Crenguţa Hariton, Ada 

Navrot, Ion Haiduc, Ioana Calotă, Gavril Pătru, Ghighi Eftimie, Alexandru Mike 

Gheorghiu, Raluca Jugănaru şi Daniela Tocari. 

 

„Familie de artiști” e făcut după un text scris de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, 

tradus de Doru Mareş. O țesătură despre viaţa ca artă a supravieţuirii, despre artistul 

din fiecare, despre curajul de a trăi liber și nonconformist într-o lume care stă să cadă. 

„Acest spectacol vorbește despre o familie care este evacuată dintr-un apartament 

demolat, pentru că se construiește o autostradă. Pentru că progresul trebuie să ia loc 

creației, dragostei de oameni. Dar o bandă de oameni luptă până la sfârșit”, a declarat 

Alexander Hausvater, la conferința de presă care a avut loc ieri. 

 

În contextul în care sediul Teatrului Nottara de pe Bd. Magheru a fost închis și 

se poartă discuții cu diverse instituții care pot găzdui spectacole, regizorul a subliniat 

că se vorbește mult despre spații și puțin despre actul de creație. „Bogăția majoră a 

teatrului românesc e actorul. Actorul, în România, moare. Tânăr sau bătrân. El 

termină o școală, are spectacole, dar nu caută. N-are timp să-ți redefinească meseria. 

Jocul trebuie inventat cu fiecare generație, ne trebuie o nouă formulă de joc. 

Cercetarea e o necesitate, dar teatrele n-au laboratoare…” 

 

Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara, a spus la conferința de presă că 

spectacolele teatrului se vor juca în mai multe locații din București (printre care 

Teatrul de Comedie, Teatrul Elisabeta, Teatrul Bulandra, Casa Artelor, Centrul 

cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu), dar și din provincie (Teatrul din 

Constanța, Teatrul din Buzău). „Noi vom juca în toate aceste spații, cu drag. Vom 

răspunde tuturor acestor solicitări, ne vom considera un teatru de turneu, un teatru de 

bejenie.” 

http://www.ziarulmetropolis.ro/familie-de-artisti-un-spectacol-despre-iubire-si-solidaritate-la-teatrul-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/familie-de-artisti-un-spectacol-despre-iubire-si-solidaritate-la-teatrul-nottara/


 

Teatrul Nottara urma să se mute, cu tot cu birouri, în sediul de pe str. Batiștei al 

ARCUB, dar, la sfârșitul lunii trecute, și această clădire a primit bulină roșie (risc 

seismic de gradul I). 

Citiți în Ziarul Metropolis > http://www.ziarulmetropolis.ro/familie-de-artisti-un-

spectacol-despre-iubire-si-solidaritate-la-teatrul-nottara/ 

 

 

Un articol de Adina Scorţescu 

http://www.ziarulmetropolis.ro/echipa/adina-scortescu/


7.România News 
din data de 20 ianuarie 2015,  

http://romania.shafaqna.com/RO/RO/84701 

 

 

 

”Sus cortina!”: Premiera ”Familie de artiști”, producție a Teatrului NOTTARA 

 

”Familie de artişti”, regia Alexander Hausvater, are premiera miercuri, 20 

Ianuarie 2016, la ora 19:00. Atenție, însă: spectacolul produs de Teatrul Nottara 

(rămas fără sediu) se va juca la Sala Radu Beligan a Teatrului de Comedie. 

Spectacolul ”Familie de artişti”  în regia lui Alexander Hausvater, după un text scris 

de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, tradus de Doru Mareş, are premiera miercuri, 20 

ianuarie, de la ora 19:00, la Teatrul de Comedie. O poveste despre artistul din fiecare 

dintre noi, despre curajul de a trăi conform iluziilor noastre şi de a ne născoci zboruri 

într-o lume care stă să se dărâme în jur. 

Cu elemente suprarealiste, absurde, desprinse firesc din viaţă, „Familie de 

artişti” este un spectacol-eveniment, o tragicomedie despre oameni care aleg să 

trăiască liber, curat şi frumos, în propria lor imaginaţie, fără a se sinchisi de frânele 

societăţii ori de aparenţele ei. Dar va fi şi o provocare pentru spectatori, ale căror 

suflete şi minţi vor fi permanent în alertă, pentru a simţi, pentru a gândi, pentru a ieşi 

transformaţi din sala de teatru. 

http://romania.shafaqna.com/RO/RO/84701


Din distribuţie fac parte: Florina Cercel, Victoria Cociaş, Crenguţa Hariton, Ada 

Navrot, Ion Haiduc, Ioana Calotă, Gavril Pătru, Ghighi Eftimie, Alexandru Mike 

Gheorghiu, Raluca Jugănaru şi Daniela Tocari. 

 

”Familie de artişti”, premiera Teatrului „Nottara” 

Într-un Buenos Aires în care istoria se demolează, pentru a face loc 

autostrăzilor moderne, familia Finochietto trăieşte cu artă, sfidând meschinăria 

vremurilor. Casa lor, aparent o ruină dezafectată, este un salon al spiritului, în care se 

cântă, se dansează, se scriu poezii, se pictează, se citeşte în stele şi se lucrează 

necontenit la o estetică a vieţii. Una în care mâncatul din pubelă are ceva aristocratic, 

atâta vreme cât sufletul şi mintea capătă hrana dorită. 

Emma Finochietto şi cei cinci copii ai săi sunt maeştri ai artei supravieţuirii – 

într-o societate condusă de contabili, ei sunt contemporani în spirit cu Da Vinci, 

Picasso, Chopin, Van Gogh etc., îşi închipuie că marea scenă a lumii îi aşteaptă şi îşi 

va întâmpina cum se cuvine fiii rătăcitori. Carola îşi caută portocaliul, Pocho 

născoceşte rime despre pălării, Raimonda se frământă când Marte e într-o cuadratură 

nefastă, Fryda redescoperă Moartea Lebedei de fiecare dată, iar Marietta păstrează 

suveniruri de pe când era Madama Butterfly. Sunt ocrotiţi de Carmen, tânăra lor 

„dădacă”, cea care cunoaşte îndeaproape tomberoanele tuturor restaurantelor eclectice 

din capitala Argentinei. 



Apariţia unui funcţionar de la primărie, venit cu un ordin de evacuare a casei, 

pentru începerea procedurilor de demolare, pare să însemne sfârşitul acestui templu al 

artelor. Însă adevăraţii artişti nu dispar niciodată… 

 

 

 

Sursă Europa FM 



8.Europa FM 
din data de 20 ianuarie 2015,  

http://www.europafm.ro/sus-cortina-premiera-familie-de-artisti-productie-

a-teatrului-nottara/ 

 

 
 

”Sus cortina!”: Premiera ”Familie de artiști”, producție a Teatrului NOTTARA 

 

”Familie de artişti”, regia Alexander Hausvater, are premiera miercuri, 20 

Ianuarie 2016, la ora 19:00. Atenție, însă: spectacolul produs de Teatrul Nottara 

(rămas fără sediu) se va juca la Sala Radu Beligan a Teatrului de Comedie. 

Spectacolul ”Familie de artişti”  în regia lui Alexander Hausvater, după un text scris 

de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, tradus de Doru Mareş, are premiera miercuri, 20 

ianuarie, de la ora 19:00, la Teatrul de Comedie. O poveste despre artistul din fiecare 

dintre noi, despre curajul de a trăi conform iluziilor noastre şi de a ne născoci zboruri 

într-o lume care stă să se dărâme în jur. 

Cu elemente suprarealiste, absurde, desprinse firesc din viaţă, „Familie de 

artişti” este un spectacol-eveniment, o tragicomedie despre oameni care aleg să 

trăiască liber, curat şi frumos, în propria lor imaginaţie, fără a se sinchisi de frânele 

societăţii ori de aparenţele ei. Dar va fi şi o provocare pentru spectatori, ale căror 

suflete şi minţi vor fi permanent în alertă, pentru a simţi, pentru a gândi, pentru a ieşi 

transformaţi din sala de teatru. 

http://www.europafm.ro/sus-cortina-premiera-familie-de-artisti-productie-a-teatrului-nottara/
http://www.europafm.ro/sus-cortina-premiera-familie-de-artisti-productie-a-teatrului-nottara/


Din distribuţie fac parte: Florina Cercel, Victoria Cociaş, Crenguţa Hariton, Ada 

Navrot, Ion Haiduc, Ioana Calotă, Gavril Pătru, Ghighi Eftimie, Alexandru Mike 

Gheorghiu, Raluca Jugănaru şi Daniela Tocari. 

 

”Familie de artişti”, premiera Teatrului „Nottara” 

Într-un Buenos Aires în care istoria se demolează, pentru a face loc 

autostrăzilor moderne, familia Finochietto trăieşte cu artă, sfidând meschinăria 

vremurilor. Casa lor, aparent o ruină dezafectată, este un salon al spiritului, în care se 

cântă, se dansează, se scriu poezii, se pictează, se citeşte în stele şi se lucrează 

necontenit la o estetică a vieţii. Una în care mâncatul din pubelă are ceva aristocratic, 

atâta vreme cât sufletul şi mintea capătă hrana dorită. 

Emma Finochietto şi cei cinci copii ai săi sunt maeştri ai artei supravieţuirii – 

într-o societate condusă de contabili, ei sunt contemporani în spirit cu Da Vinci, 

Picasso, Chopin, Van Gogh etc., îşi închipuie că marea scenă a lumii îi aşteaptă şi îşi 

va întâmpina cum se cuvine fiii rătăcitori. Carola îşi caută portocaliul, Pocho 

născoceşte rime despre pălării, Raimonda se frământă când Marte e într-o cuadratură 

nefastă, Fryda redescoperă Moartea Lebedei de fiecare dată, iar Marietta păstrează 

suveniruri de pe când era Madama Butterfly. Sunt ocrotiţi de Carmen, tânăra lor 

„dădacă”, cea care cunoaşte îndeaproape tomberoanele tuturor restaurantelor eclectice 

din capitala Argentinei. 



Apariţia unui funcţionar de la primărie, venit cu un ordin de evacuare a casei, 

pentru începerea procedurilor de demolare, pare să însemne sfârşitul acestui templu al 

artelor. Însă adevăraţii artişti nu dispar niciodată… 

 



9.Revista Teatrală Radio 
din data de 19 ianuarie 2015,  

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/teatrul-nottara-deschide-anul-

teatral-cu-un-spectacol-de-alexander-hausvater/#.Vp_ogisf10s.gmail 

 

 

 

Teatrul „Nottara” deschide anul teatral cu un spectacol de Alexander Hausvater 

 

 

Așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori, propunerea regizorului Alexander 

Hausvater vizează un titlu incitant, inedit în peisajul cultural de la noi. De această 

dată este vorba de o piesă de referință din activitatea a doi creatori de teatru de 

renume mondial: Familie de artiști de Kado Kostzer și Alfredo Arias, o piesă pusă 

acum prima dată pe o scenă românească, dar pe care, regizorul Hausvater, conform 

propriei sale mărturisiri la o recentă conferință de presă, a mai transpus-o scenic în 

Canada. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/teatrul-nottara-deschide-anul-teatral-cu-un-spectacol-de-alexander-hausvater/#.Vp_ogisf10s.gmail
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/teatrul-nottara-deschide-anul-teatral-cu-un-spectacol-de-alexander-hausvater/#.Vp_ogisf10s.gmail
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/familie-de-artisti-in-jurul-teatrului-nottara/


 

Imagine din spectacolul Familie de artişti 

Piesa lui Kado Kostzer, scriitor și director de teatru argentinian, deopotrivă cu 

valoroase creații în Spania ori în Statele Unite, a avut premiera mondială în 1989, la 

Centre dramatique d’Aubervilliers și ulterior s-a reprezentat la Festivalul Internațional 

de Teatru de la Madrid, în direcția de scenă a lui Alfredo Arias. Compatriot al 

autorului, acesta din urmă este actor, regizor și dramaturg născut într-o suburbie din 

Buenos Aires, oraș unde a fondat o trupă împreună cu care și-a montat primele creații 

teatrale. Fugar din calea dictaturii militare din țara sa, își va continua cariera la New 

York spre a o împlini în Franța, mai ales la Paris, unde i-au fost apreciate pentru 

început îndrăznelile novatoare. A fost invitat să monteze la Comedia Franceză, la 

Odeon și la Festivalul de la Avignon. Începând cu anii 1990, cultivă o formulă 

scenică în care îmbină dansul, muzica și dialogurile poetice și își va înscrie în 

palmares un Premiu Molière pentru cel mai bun spectacol muzical. A semnat regia 

unor opere și scenarii cinematografice. 



 

Alexander Hausvater 

Piesa Familie de artiști înfățișează destinul familiei Finochietto din Buenos 

Aires. Casa lor ce urma să fie demolată devine un teritoriu emblematic pentru 

rezistența prin arte în fața spiritului meschin al timpurilor moderne. Spectacolul 

beneficiază de aportul unor creatori valoroși: Carmecita Brojboiu (decor), Stela 

Verbeceanu (costume), Tibor Cari (muzica), Victoria Bucun (coregrafie) și actorii 

Florina Cercel, Victoria Cociaș, Gavril Pătru, Ada Navrot, Crenguța Hariton, Ioana 

Calotă, Ion Haiduc, Alexandru Mike Gheorghiu, Ghighi Eftimie, Daniela Tocari, 

Raluca Jugănaru.  

Aidoma eroilor din piesa argentiniană, Teatrul „Nottara” din București fiind 

lipsit de casa proprie, înscrisă pe lista edificiilor cu risc seismic ridicat, premiera cu 

Familie de artiști va avea loc la Teatrul de Comedie (Sala „Radu Beligan”), unde 

acest spectacol a găsit găzduire, miercuri, 20 ianuarie 2016, la ora 19.00. 

Regizorul Alexander Hausvater a împărtășit câteva gânduri despre spectacol. 



 
 

 

 

 

Reportaj realizat de MARIANA CIOLAN 



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. Ziare Live 
din data de 11 ianuarie 2016,  

http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-familie-de-artisti-productie-a-

teatrului-nottara-prezentat-in-premiera-pe-20-ianuarie.html 

 

 
 

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
http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-familie-de-artisti-productie-a-teatrului-nottara-prezentat-in-premiera-pe-20-ianuarie.html


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.  

 

 

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



12.Agerpres 
din data de 11 ianuarie 2016, ora 17.42 

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) 



13.Ştiri On line 
din data de 8 ianuarie 2016, ora 9.55 

http://www.stiri.com.ro/stire-101486/ghinionul-artistilor-de-la-teatrul-

nottara.html#.VqIdAE9c5f8 

 

 
 

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 

http://www.stiri.com.ro/stire-101486/ghinionul-artistilor-de-la-teatrul-nottara.html#.VqIdAE9c5f8
http://www.stiri.com.ro/stire-101486/ghinionul-artistilor-de-la-teatrul-nottara.html#.VqIdAE9c5f8


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. 



14.Ziare pe Net 
din data de 11 ianuarie 2016,  

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/spectacolul-familie-de-artisti-productie-a-

teatrului-nottara-prezentat-in-premiera-pe-20-ianuarie-4140193.html 

 

 

 

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/
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri-despre/radu+beligan/


 "'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/


15.Senso TV 
din data de 11 ianuarie 2016,  

https://www.sensotv.ro/lifestyle/Eveniment-6606/despre-supravietuirea-

artistului-cu-alexander-hausvater 

 

 
 

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 

 



16.Radio România FM 
din data de 20 ianuarie 2016,  

http://bucurestifm.ro/2016/01/20/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-33/ 

 

 

 

Spectacole de teatru în Bucureşti 

 

 
Foto: ”Familie de artişti” - nottara.ro 

http://bucurestifm.ro/2016/01/20/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-33/


Spectacole de teatru cu Florina Cercel, Victoria Cociaş și Gavril Pătru, la 

Comedie, și cu Mariana Mihuţ, Victor Rebengiuc și Şerban Pavlu, la Bulandra, pe 20 

ianuarie. 

19:00 

”Familie de artişti”, spectacol în regia lui Alexander Hausvater, cu: Florina 

Cercel, Victoria Cociaş, Gavril Pătru, Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, 

Ion Haiduc. Premiera Teatrului Nottara este găzduită de Teatrul de Comedie. 

”Moartea unui comis voiajor”, piesa lui Arthur Miller pusă în scenă de 

regizorul Felix Alexa, cu: Mariana Mihuţ, Victor Rebengiuc, Şerban Pavlu, Marius 

Chivu, Dana Dogaru, Claudiu Stănescu, Dan Aştilean. Spectacolul se joacă la Sala 

Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra. 

”O noapte furtunoasă”, spectacol realizat de directorul de scenă Victor Ioan 

Frunză, cu: Alexandru Pavel, George Costin, Nicoleta Hâncu, Andrei Huțuleac Sorin 

Miron, Adrian Nicolae, Marcela Nistor și Carol Ionescu, la Centrul Cultural European 

pentru UNESCO Nicolae Bălcescu. 

”Un tango mas”, spectacol de dans cu Răzvan Mazilu, Monica Petrică și 

Clubul TangotangenT, la Teatrul Odeon. 

”Păi… despre ce vorbim noi aici, domnule?”. un spectacol cu Marcel Iureş şi 

George Mihăiţă, în regia lui Alexandru Dabija, pe textul lui Cătălin Ştefănescu 

inspirat din romanul “Moromeţii”, la Teatrul Act. 

”Yom Kippur”, spectacol prezentat de Teatrul Evreiesc de Stat la Teatrul de 

artă Bucureşti. 

”O Noapte Furtunoasă”, piesa lui Caragiale, în regia lui Gelu Colceag, tot cu 

Doru Ana și Mircea Rusu în rolurile principale, dar alături de: Maria Teslaru, Daniela 

Nane, Vlad Corbeanu, Vlad Logigan și Andrei Mateiu. Noua variantă a spectacolului 

se joacă la Teatrul Elisabeta. 

19:30 

”Viza de clown” de Saviana Stănescu, regia Alexandru Mihail, un nou 

spectacol cu: Nicoleta Lefter, Marius Damian, Alexandru Papadopol, Meda Victor, 

Ionuţ Kivu, Relu Poalelungi, la Teatrul Odeon, Sala Studio. 

 

 



20:00 

”Casa de pe graniţă” de Slawomir Mrozek, spectacol al Teatrului Național 

„Mihai Eminescu” din Chișinău la Sala Studio a TNB. 

”Dineu cu proşti”, spectacol cu: Horaţiu Mălăele și Ion Caramitru în rolurile 

principale, la TNB, Sala Mare. 

”Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu, spectacol cu: Lari Giorgescu, 

Costel Constantin, Adela Mărculescu, Marius Bodochi, Florentina Ţilea, la TNB, Sala 

Pictură. 

 

 

 

De către andreia.barsan 

http://bucurestifm.ro/author/andreia-barsan/


17.allEvents 
din data de 20 ianuarie 2016, ora 7.00 

https://allevents.in/bucharest/premier%C4%83-familie-de-

arti%C5%9Fti/977006772378857# 

 

 

 

Premieră - Familie de artişti 

 

Familie de artişti, în regia vizionarului Alexander Hausvater, după un text scris 

de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, tradus de Doru Mareş.  

 

O poveste altfel, despre viaţa ca artă a supravieţuirii, despre artistul din fiecare 

dintre noi, despre curajul de a trăi conform iluziilor noastre şi de a ne născoci zboruri 

într-o lume care stă să se dărâme în jur. 

https://allevents.in/bucharest/premier%C4%83-familie-de-arti%C5%9Fti/977006772378857
https://allevents.in/bucharest/premier%C4%83-familie-de-arti%C5%9Fti/977006772378857


18.9am 
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
http://www.9am.ro/stiri/Social/287551/primarul-capitalei-o-solutie-pentru-teatrul-nottara-ar-putea-fi-teatrul-elisabeta.html


 

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 



19.e Ştirea zilei 
din data de 11 ianuarie 2016,ora 14.20  

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=46783976&titlu=Spectacolul-

Familie-de-artisti-productie-a-Teatrului-Nottara-prezentat-in-premiera-pe-

20-ianuarie 

 

 
 

Spectacolul "Familie de artisti", productie a Teatrului Nottara, prezentat in 

premiera pe 20 ianuarie 

 

Spectacolul "Familie de artisti", dupa un 

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

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

Beligan a Teatrului de Comedie. 

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=46783976&titlu=Spectacolul-Familie-de-artisti-productie-a-Teatrului-Nottara-prezentat-in-premiera-pe-20-ianuarie
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=46783976&titlu=Spectacolul-Familie-de-artisti-productie-a-Teatrului-Nottara-prezentat-in-premiera-pe-20-ianuarie
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=46783976&titlu=Spectacolul-Familie-de-artisti-productie-a-Teatrului-Nottara-prezentat-in-premiera-pe-20-ianuarie


"'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.  

 

 

 

Sursă Agerpres 



20.Radio România Reşiţa 
din data de 13 ianuarie 2016,ora 14.20  

http://radioresita.ro/164999/managerul-teatrului-nottara-a-multumit-

radioului-public-pentru-invitatia-de-a-gazdui-spectacole 

 

 

 

Managerul Teatrului Nottara a mulţumit Radioului public pentru invitaţia de a 

găzdui spectacole 

 

 

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

şi din ţară, după ce a rămas fără sediu, întrucât clădirea Arcub din strada Batiştei în 

care trebuia să-şi desfăşoare activitatea a primit bulină roşie de risc seismic. Una 

dintre instituţiile care s-a oferit să găzduiască spectacole ale Teatrului Nottara este 

http://radioresita.ro/164999/managerul-teatrului-nottara-a-multumit-radioului-public-pentru-invitatia-de-a-gazdui-spectacole
http://radioresita.ro/164999/managerul-teatrului-nottara-a-multumit-radioului-public-pentru-invitatia-de-a-gazdui-spectacole


Societatea Română de Radiodifuziune. Managerul instituţiei, Marinela Ţepuş, a 

mulţumit Radioului public pentru această invitaţie. 

Marinela Ţepuş: Radioul 

este demult alături de noi, este partenerul nostru şi pe festival şi aţi fost alături şi 

înainte. Dar această propunere care a venit nu demulţ ci acum câteva zile, aduce şi 

un alt fel de gesţ o altfel de invitaţie, aceea de a şi juca la dumneavoastră. Vă 
mulţumim. 

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. 

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

precum şi o echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri. 

 

 

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI 

 

http://radioresita.ro/164999/managerul-teatrului-nottara-a-multumit-radioului-public-pentru-invitatia-de-a-gazdui-spectacole/marinela-tepus
http://radioresita.ro/164999/managerul-teatrului-nottara-a-multumit-radioului-public-pentru-invitatia-de-a-gazdui-spectacole/marinela-tepus


21.Astăzi.ro 
din data de 11 ianuarie 2016,ora 11.20  

http://stiri.astazi.ro/stire-teatrul-nottara-reia-spectacolele-care-va-fi-prima-

premiera-din-2016-si-unde-se-va-juca-256559396.html 

 

 
 

Teatrul Nottara reia spectacolele. Care va fi prima premiera din 2016 si unde se va 

juca 

 

 
Spectacolul "Familie de artisti", dupa un text de Kado Kostzer si Alfredo Arias, 

in regia lui Alexander Hausvater, este prima premiera a Teatrului Nottara din 2016 si 

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

http://stiri.astazi.ro/stire-teatrul-nottara-reia-spectacolele-care-va-fi-prima-premiera-din-2016-si-unde-se-va-juca-256559396.html
http://stiri.astazi.ro/stire-teatrul-nottara-reia-spectacolele-care-va-fi-prima-premiera-din-2016-si-unde-se-va-juca-256559396.html
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 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. 

 

 

 

Sursă România Liberă 



22.Cotidianul 
din data de 12 ianuarie 2016,  

http://www.cotidianul.ro/teatrul-nottara-va-fi-la-teatrul-elisabeta-pana-la-

intoarcerea-acasa-274375/ 

 

 
 

Solidaritate cu Teatrul Nottara 

Teatrul Nottara va fi la Teatrul Elisabeta până la întoarcerea acasă 

 

 

http://www.cotidianul.ro/teatrul-nottara-va-fi-la-teatrul-elisabeta-pana-la-intoarcerea-acasa-274375/
http://www.cotidianul.ro/teatrul-nottara-va-fi-la-teatrul-elisabeta-pana-la-intoarcerea-acasa-274375/


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. 

 

 

deMagdalena Popa Buluc 

http://www.cotidianul.ro/autor/magdalena-popa-buluc/


23.Ştiri 
din data de 20 ianuarie 2016,  

http://www.1stiri.ro/stire8-

_O_familie_de_artisti_in_regia_lui_Alexander_Hausvater_premiera_a_T_

8851.html 

 

 

 

"O familie de artisti", in regia lui Alexander Hausvater, premiera a Teatrului 

Nottara la...Comedie 

 

 

 

Teatrul Nottara programeaza premiere chiar si dupa inchiderea salii de pe Magheru. 

Spectacolul „O familie de artisti” in regia lui Alexander Hausvater se va juca la 

Teatrul de Comedie. 
  

 

Teatrul Nottara reia spectacolele. Care va fi prima premiera din 2016 si unde 

se va juca 

 

http://www.1stiri.ro/stire8-_O_familie_de_artisti_in_regia_lui_Alexander_Hausvater_premiera_a_T_8851.html
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http://www.1stiri.ro/stire8-_O_familie_de_artisti_in_regia_lui_Alexander_Hausvater_premiera_a_T_8851.html
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


 
Spectacolul "Familie de artisti", dupa un text de Kado Kostzer si Alfredo Arias, 

in regia lui Alexander Hausvater, este prima premiera a Teatrului Nottara din 2016 si 

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

"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. 

 



24.Blog Ileana Lucaciu 
din data de 28 ianuarie 2016, ora 21.18 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2016/01/familia-de-artisti-teatrul-

nottara.html 

 

 
 

FAMILIA DE ARTIȘTI” – TEATRUL “NOTTARA” (gazdă Teatrul de 

Comedie) 

ACTORI STIMAȚI, VICTIMELE UNI REGIZOR 

 

 

 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2016/01/familia-de-artisti-teatrul-nottara.html
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Cu o alarmă asurzitoare e primit publicul în foaierul dominat pe o laterală de 

niște ruine amărâte. Alarma  continuă strident și în sală când spectatorii își caută 

locurile, orbiți de lumina unui reflector ce mătură sala. Pe scenă o schelă îngrădește o 

cameră ciudată, încărcată de obiecte și un pat cu baldachin, la margine, camera mai 

are și o cabină, aceasta fiind propunerea de decor. Scena este păzită în imediata 

apropiere de patru persoane în uniforme de muncitori. Sirenele continuă să urle 

enervant și amuțesc brusc când începe spectacolul. Apar niște persoane înveșmântate 

total trăznit și agitate comentează ce face persoana refugiată în cabină, îngrijorate 

fiind de … “căcăreala” celei numite “Mamina”, de … constipația ei! (Scuze pentru 

termenii acestei relatări, desprinși însă, din replică!) 

 

 

 

 Toți interpreții joacă la marginea scenei, cu direcționarea mereu a replicii către 

public și inexistența vreunei relații între personaje. Acesta se dovedește pe parcursul 

reprezentației, a fi stilul regiei. Vor interveni mereu și cântece, momente muzicale în 

fleshuri de lumini colorate, un fel de cortine active între scene, susținute de cei patru 

muncitori. Trece aproape un ceas din reprezentație și nu se înțelege mai nimic din 

învălmășeala mișcării interpreților care uneori par că imită momente din filme mute 

mediocre, ce le completează însă, cu replici către public. Această casă de nebuni e 

dominată de prezența “Maminei” ajunsă în pat. Apare până la urmă Boris, un individ 

șchiop, ce încearcă să lămurească situația. Este un executor care solicită evacuarea 

locatarilor, o “familie de artiști”, să părăsească locuința, fiind singurii locatari rămași 

în blocul 315 ce se va demola, cum au fost demolate și cele din vecinătate pentru 

construcția unei autostrăzi.  

Cu greu în cele aproximativ două ceasuri ce vor urma din reprezentație, după 

apariția lui Boris, se înțelege cât de cât, cine și cu ce se ocupă. Stilul vizualizării 

grotești a fiecărei scene, distruge acțiunea și tematica piesei referitoare la soarta unor 

artiști sărmani. Decorul aparține  cunoscutei și apreciatei scenografe Carmencita 

http://1.bp.blogspot.com/-kclRmTzJd-Y/Vqpk7L_wnnI/AAAAAAAAEXg/b1kEwSCt_Js/s1600/3k6a3187-1280x720-732x320.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-kclRmTzJd-Y/Vqpk7L_wnnI/AAAAAAAAEXg/b1kEwSCt_Js/s1600/3k6a3187-1280x720-732x320.jpg


Brojboiu care în cazul de față nu a găsit formula inspirată de a servi textul, ci doar 

acest concep regizoral mult discutabil. Numeroasele costume propuse de Stela 

Verebceanu servesc și ele intențiile vizuale ale regiei. 

 

 

 

Textul scris de argentinienii Kado Kostzer și Alfredo Arias s-ar putea să aibă la 

bază un construct impresionant, cu personaje viabile, dar acest “spectacol de 

Alexander Hausvater”, cum specifică foița program de sală, pare o adaptare jalnică în 

numele originalității și inovației teatrale personale. Regizorul Alexander Hausvater 

precizează în aceiași foiță, următoarele : “Bogăția majoră a teatrului românesc este 

actorul. (…) Propun, odată cu această producție, un nou concept, concentrat pe atenția 

la subiect. Spectacolul nostru, despre artiștii care își urmăresc visul într-un context 

vitreg, se luptă pentru el și refuză să se considere victime, devine, printr-un accident 

(situația Teatrului “Nottara”), parte a unei realități, așadar emblematic chiar pentru 

starea artiștilor în România. (…)”!!  

Actorul este sufletul unui spectacol și dă lumină substratului textului. Numai că 

în “Familia de artiști”, regizorul ignoră tocmai actorul și personajele sunt tratate drept 

… caricaturi. “Contextul vitreg” în care funcționează actorul, nu se datorează la noi, 

doar unei societăți dezinteresate de soarta unui teatru, ci și absenței adeseori în 

mișcarea noastră teatrală a regizorilor capabili să își materializeze teatral “un nou 

concept” prin …  actori! Unii regizori cu false pretenții de originalitate, cum se 

dovedește acum și Alexander Hausvater, ignoră importanța actorului, apelează 

exagerat la exerciții teatrale în numele metaforelor, la efecte derizorii, lipsite de 

motivare în text și subtextul piesei alese pentru proiectul său. Distruge actorul, 

http://2.bp.blogspot.com/-WlhlJFyFxnc/VqplLQ_aV6I/AAAAAAAAEXo/W5DMQZtc3dc/s1600/3k6a2924-1280x853-300x200.jpg
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folosindu-l drept marionetă care să-i execute intențiile sale lipsite de logică în raport 

cu textul. Rezultatul se vede în “Familia de artiști”, tratată ca o circotecă, vulgar, fără 

să transmită nimic din intențiile tematicii. Regia oferă imaginea unei case de nebuni, 

de bolnavi psihic și chiar de indivizi imorali. 

 

 

Distribuția cuprinde nume stimate din teatru. “Conceptul” cu pretenții de 

noutate aplicat distribuției, anihilează însă, posibilitatea de a aprecia interpreții. 

Sărmanilor actori le este frânată intenția de a da credibil viață personajelor, de a 

construi conflictele, de a sublinia tematica piesei. Sunt forțați de regie să carcaturizeze 

personajele. Emma sau “Mamina” ar fi mama autoritară  a cinci copii și regizorul vrea 

să îi accentueze vârsta plasând personajul tot timpul în pat și odată într-un scaun cu 

rotile.  

Rostește replica în van, fără adresă la cei din preajmă, iar prețuita actriță 

Florina Cercel încearcă să puncteze situațiile prin care trece familia Emmei, dar 

efectele regizorale îi frâng intențiile. Fiica cea mare a Emmei, este Marieta care ar fi 

fost cândva cântăreață de operă. Regia transformă personajul într-o femeie nebună, 

care se agită mereu și poartă cu mândrie rămășițe din veșmintele unor roluri din 

trecutul artistic. Victoria Cociaș încearcă și reușește uneori, să strecoare și drama 

interioară a Marietei, dictată și de probleme personale din tinerețea ei.  

Raimonda și Carola ar fi surori gemene, prima preocupată de astrologie, cea de 

a doua o pictoriță care a murit însă, dar e mereu evocată. Crenguța Hariton e pusă să 

se tot agite prin scenă ca un claun când o interpretează pe Raimonda, ca apoi să dea o 

altă ținută Carolei. Actrița este nevoită să își schimbe rapid costumele pentru a 

prezenta cele două gemene și înfăptuiește apreciabil transformările, dar regia nu îi 

http://1.bp.blogspot.com/-h_aDCaoaPU4/VqplYU5IwwI/AAAAAAAAEXw/fZbNM49TkJU/s1600/tim.php.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-h_aDCaoaPU4/VqplYU5IwwI/AAAAAAAAEXw/fZbNM49TkJU/s1600/tim.php.jpeg


permite să dea și consistență celor două tipologii. În casa dărăpănată a familiei, mai 

trăiește și Pocho, fratele fetelor, care ar fi poet. 

 

 Gavril Pătru încearcă să se strecoare printre efectele regiei, să se ferească de 

exagerări pentru a sugera că Pocho este homosexual. Familia se completează prin 

venirea Frydei, o altă fată a Maminei, cândva vedetă ca balerină. Regia forțează 

prezentarea Frydei care a avut o viață controversată, ar fi lesbiană, etc. Fără pic de 

rost, regia plasează într-un moment, pe Fryda într-o cadă de baie, ca în picioare să 

rostească replici, goală precum Eva, o mai pune să și danseze ca o lebădă care ajunge 

într-un … frigider.  

O actriță de forță dramatică, apreciabilă, Ada Navrot, execută conștiincios 

indicațiile regiei și uneori reușește a sugera și drama interioară a Frydei aflată la 

apusul carierei artistice. Familia se completează prin Carmen, o fată naivă, bolnavă de 

epilepsie, aparent folosită ca servitoare, ca spre final, spectatorul să descopere că ar fi 

copilul din flori al Marietei. Ioana Calotă accentuează sensibil candoarea lui Carmen 

și cu măsură se ferește de implicare în nebunia familiei. Boris, executorul evacuarii, 

este un colecționar de timbre, șmecher, iar regia nu i-a găsit rostul important în 

derularea acțiunii, ceea ce îl scutește pe actorul Ion Haiduc de căderea în plasa 

exagerărilor și îi dă cât de cât posibilitatea de a interpreta verosimil, coerent 

personajul.  

În cei patru muncitori participanți la demolarea blocului, Daniela Tocari, 

Raluca Jugănaru Grosu, Alexandru Mike Gheorghiu și Ghighi Eftimie execută 

conștiincios solicitările regiei, cântă, dansează, se dezbracă și fetele spre final nu mai 

poartă bluze, ci doar sutiene, de ce toate aceste schimbări, nu se știe. Muzica lui Tibor 

Cari invadează abundent reprezentația și cuprinde multe motive muzicale cunoscute 

din filme, în dorința de a fi contrapuncte ale situațiilor. Toate personajele vor cânta și 

http://4.bp.blogspot.com/-CWfW0J4KiDg/Vqpl7qdRZrI/AAAAAAAAEX4/8cnwpKzO9K4/s1600/O-familie-de-artisti-800x463.jpg
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un “Imn al artiștilor” penibil, din care cităm doar refrenul – ”Ebenist, chitarist / 

Organist, portretist, naist, / Trapezist, fabulist, / Lutist, cornist, / Modelist, deci 

artist!”. Interpreții se adresează publicului cu invitația de a se ridica în picioare și 

aplauda și chiar … de a dansa tango! Invitația cu aplaudatul în picioare era parcă 

inspirată de la … maneliști, de la  Adrian Copilul Minune cu acel “Mânuțele sus”! 

Totuși, invitația a fost binevenită pe la mijlocul reprezentației, când unor spectatori li 

s-a oferit prilejul să părăsească discret sala. Păcat, nu au văzut finalul original al 

spectacolului! Actorii nu mai apar la aplauze, după ultima scenă când clădirea s-ar 

demola și se pare că întreaga “familie” a murit pentru că din nou urlă sirenele, 

completate de îndemnurile muncitorilor – “Părăsiți repede sala!”. Când au ieșit afară 

în ger(din întâmplare, neregizat), spectatorii au întâlnit o “mașină de salvare” în care 

se urcau … fantomele personajelor, după hainele cu glugă, gri, puse peste costumele 

purtate pe scenă 

    Unii spectatori, după cum șopteau între dânșii, au aplaudat în stradă 

bunăvoința acestor “actori stimați” de a juca într-un spectacol “jalnic”! În numele 

unui “nou concept”, al originalității dorite de regizor, rezultatul este un spectacol 

kitsch. De ce s-au investit totuși, fonduri pentru acest spectacol? Să sublinieze situația 

gravă în care se află “familia de artiști” a Teatrului “Nottara” ce nu mai deține un 

sediu?!  Spectacolul are un efect contrar, provoacă publicul … să ocolească acest 

spectacol, care are bulină roșie! 

 

 

 

 

de Ileana Lucaciu 



25.București Vechi și Noi 
din data de 29 februarie 2016, ora 21.18 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/02/cui-ii-e-frica-sa-fie-artist/ 

 

 
 

Cui îi e frică să fie artist? 

 

 
 

Pe vremea bunicilor mei exista o vorbă destul de populară în rândul cuplurilor 

tinere. “Nevasta mea a fugit în lume cu un artist”, auzeai deseori prin piaţă şi prin 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/02/cui-ii-e-frica-sa-fie-artist/


cercurile sociale ale oamenilor muncii, ale muncitorimii în general. Acesta era efectul 

filmelor cu actorul Alain Delon. Artistul care instiga la adulter servea drept ficţiune 

pentru femeile care poate s-au căsătorit prea repede sau care pur şi simplu resimt 

nevoia de mai multă metafizică în viaţa lor. 

Cu nevoia de epic înăbuşită şi suprimată, femeile se mulţumeau cu un vis 

neîmplinit, fuga în lume cu un artist. Această fugă de sine este exploatată de 

regizorului Alexander Hausvater în spectacolul “Familie de artişti” al Teatrului 

Nottara.  Spectacolul „Familie de artişti” se va juca miercuri 2 martie la Teatrul Mic 

la ora 19:00.  

 

Teatrul participativ şi purgatoriul sinelui 
 

Pentru publicul bucureştean spectacolul reprezintă o oportunitate extraordinară 

dacă ţinem cont de faptul că Hausvater nu a mai montat de mult în Bucureşti. Dincolo 

de acest aspect, forma sa de teatru participativ (spectatorii devin actori în spectacolele 

lui Huasvater) şi sincretic îşi propune să resusciteze artistul din fiecare. 

 

“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”, crede Hausvater. 

 

Spectacolul este în ansamblu o poveste inedită, despre viaţa ca artă a 

supravieţuirii, despre artistul din fiecare dintre noi, despre curajul de a trăi conform 

iluziilor noastre şi de a ne născoci zboruri într-o lume care stă să se dărâme în jur. La 

Hausvater capacitatea omului de autoînchipuire este esenţială pentru omul care 

năzuieşte să ajungă artist. Astfel, povestea din spatele scenei, povestea din spatele 

artistului sau din spatele omului este cea care are cea mai mare relvanţă în actul 

artistic. Mai simplu spus…tot ceea ce este ascuns, tot ceea ce se află în spate. Aici 

păşim în universul inconstientului, al reveriei şi de ce nu al revelaţiei propriei 

persoane. 

 

„Familie de artişti”, în regia vizionarului Alexander Hausvater, este pus în scenă după 

un text scris de Kado Kostzer şi Alfredo Arias şi tradus de Doru Mareş. 

http://new.nottara.ro/?sid=97


 
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. 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 aDecameronului 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.În 

1959 a părăsit România, împreună cu părinţii săi, stabilindu-se, până în 1967, în Israel 

– „ţara începuturilor”, şi a absolvit Universitatea din Tel Aviv. La Dublin, unde a 

urmat cursuri de scriere dramatică a debutat în 1971 ca regizor cu spectacolul 

Năzdrăvanul Occidentului de John Millington Synge. În Canada – ţara ca un 

„fenomen profund, pur şi sălbatic” – a regizat peste 150 de spectacole, în toate părţile 

ţării, provocând mereu, şocând, inventând şi neliniştind – Procesul lui Kafka, spre 

exemplu, a fost montat în birourile Primăriei din Winnipeg. 

Este profesor, povestitor de teatru şi mentor al artiştilor în devenire, prin cursuri 

şi ateliere susţinute la: Universitatea Quebec, Şcoala Naţională de Teatru, Colegiul St. 

Hyacinthe, Univeritatea McGill, Universitatea Concordia din Montreal, Universitatea 

Laval, Conservatorul de Artă Dramatică, Polyvalente Baldwyn Cartier, din Quebec, 

Universitatea Ottawa, Universitatea Winnipeg, Universitatea Ann Arbor, din 

Michigan şi Institutul Lunacearski, din Moscova. 

http://www.lapunkt.ro/wp-content/gallery/nottara/f.jpg
http://www.lapunkt.ro/wp-content/gallery/nottara/f.jpg
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Spectacole de teatru în Bucureşti 

 

 

http://bucurestifm.ro/2016/03/02/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-49/


Spectacole de teatru cu Florina Cercel, Ioana Calotă și Ion Haiduc, în 

teprezentația găzduită de Teatrul Mic, și Victor Rebengiuc și Şerban Pavlu, la 

Bulandra. 

19:00 

”Raţa sălbatică”, piesa lui Ibsen, în regia lui Peter Kerek, interpretată de: Victor 

Rebengiuc, Şerban Pavlu, Constantin Cojocaru, Gheorghe Ifrim, Manuela Ciucur, 

Ioana Anastasia Anton și Adrian Titieni, la Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei. 

”Familie de artişti”, spectacol în regia lui Alexander Hausvater, cu: Florina Cercel, 

Victoria Cociaş, Gavril Pătru, Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, Ion 

Haiduc. Reprezentația Teatrului Nottara este găzduită de Teatrul Mic. 

”Îmblânzirea scorpiei” de William Shakespeare, un nou spectacol montat de Gelu 

Colceag la Teatrul de Comedie. În rolurile principale: Dorina Chiriac, Alexandru 

Bogdan, Mihaela Teleoacă, Gloria Găitan, Dragoș Huluba, Dan Rădulescu, Ion 

Chelaru. 

”Lecţia de violoncel” de Mona Radu, spectacol cu Radu Beligan, Lamia Beligan, 

Marius Manole, Tania Popa/ Rodica Ionescu, în regia lui Felix Alexa, la Teatrul 

Metropolis. 

”39 de trepte” spectacol în regia Gabrielei Dumitru, cu: Ştefan Lupu, Andreea 

Grămoşteanu, Viorel Cojanu, Claudia Prec și Bogdan Talașman. Reprezentația este 

găzduită de TNB, la Sala Mică. 

”Un tango mas”, spectacol de dans cu Răzvan Mazilu, Monica Petrică și Clubul 

TangotangenT, la Teatrul Odeon. 

”Încurcătură la nivel înalt”, comedie cu Monica Davidescu în rolul principal, la 

Teatrul Elisabeta. 

19:30 

”Tipografic majuscul”, o poveste cutremurătoare din dosarele securității adusă pe 

scenă de Gianina Cărbunariu împreună cu actorii: Cătălina Mustață, Alexandru 

Potocean, Gabriel Răuță, Mihai Smarandache și Silvian Vâlcu, la Sala Studio a 

Teatrului Odeon. 

20:00 

”Anonimul venețian”, spectacol cu Ilinca Goia și Ioan Andrei Ionescu, la TNB, Sala 

Atelier. 



”Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu, spectacol cu: Lari Giorgescu, Costel 

Constantin, Adela Mărculescu, Marius Bodochi, Florentina Ţilea, Răzvan Oprea și 

Tatiana Oprea, la TNB, Sala Pictură. 

”Scrisoarea”, adaptarea lui Horaţiu Mălăele după Caragiale, spectacol cu: Mircea 

Rusu, Virgil Ogăşanu, Mihai Constantin, la Sala Studio a TNB. 

 

 

 

De către andreia.barsan 

http://bucurestifm.ro/author/andreia-barsan/
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Totul pentru artă 

 

 
 

Familie de artiști 

 

Prima premieră a Teatrului Nottara pe anul 2016 a fost găzduită de Sala „Radu 

Beligan“ a Teatrului de Comedie şi a oferit un subiect care, ironic, reflectă foarte bine 

http://www.observatorcultural.ro/articol/totul-pentru-arta/
http://www.observatorcultural.ro/wp-content/uploads/2016/02/familie-de-artisti-465x390.jpg
http://www.observatorcultural.ro/wp-content/uploads/2016/02/familie-de-artisti-465x390.jpg


chiar situaţia în care se află teatrul în momentul de faţă, rămas fără sediu: Familie de 

artişti de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, în regia lui Alexander Hausvater, care își 

propune, prin acest spectacol, să reflecte nu doar o situație particulară, ci una în care 

se pot regăsi chiar artiștii români contemporani: „Propun, odată cu această nouă 

producţie, un concept concentrat pe atenţia la subtext. Spectacolul nostru despre 

artiştii care îşi urmăresc visul într-un context vitreg, se luptă pentru el şi refuză să se 

considere victime, devine, printr-un accident (situaţia Teatrului Nottara), parte a unei 

realităţi, aşadar emblematic chiar pentru starea artiştilor în România“. 

După cum este sugerat din titlu, acțiunea este centrată pe povestea unei familii 

de artiști, din Buenos Aires, aflați cumva la marginea societății și trăind într-un fel de 

buclă atemporală, cu izul nostalgic al trecutului glorios, imposibil însă de revitalizat. 

În casa aproape dărîmată în care se încăpățînează încă să locuiască, artiștii (mai 

degrabă avînd fire de artist decît activînd într-o societate care să îi perceapă ca atare) 

se izolează tot mai mult în lumea lor și neagă realitatea care vrea, la propriu și la 

figurat, să îi dea afară: casa trebuie să dispară pentru a face loc unei autostrăzi 

moderne. În micul lor univers însă, viața decurge după alte reguli, iar adaptarea la 

noua realitate nu este o soluție. În numele artei lor în care cred cu toată ființa, acești 

artiști, chiar dacă sînt văzuți de ceilalți ca niște niște inadaptați la modernitate, sînt 

capabili să sacrifice orice. „În viaţă totul se uită cu excepţia artistului care ne-a făcut 

să împărţim cu el luciditatea spiritului său. Acest artist care a ridicat un pod între om 

şi vis. Mi se puneau multe întrebări, iar eu răspundeam: ceea ce va mîntui specia 

omenească va fi sufletul poetului, care ne va salva de la distrugere şi din catastrofele 

care ameninţă specia omenească“, spune Emma Finochietto, stăpîna casei. Este 

înduioșător, chiar dacă de multe ori de un comic dulce-amar, felul în care Hausvater 

face din cele cinci personaje simbolul credinței în artă, dincolo de orice bariere 

exterioare și în ciuda tuturor evidențelor. Este o lume care, asemenea celei din Casa 

Buddenbrook a lui Thomas Mann, piere tăcut, dar demn. 

În scenografia semnată de Carmencita Brojboiu se ciocnesc două lumi 

distincte: ca într-un tablou cu tentă decadentă, casa familiei Finochietto, într-o 

dezordine și o decrepitudine cu un aer boem, este încadrată de un decor sobru, gri, de 

șantier, în care, din cînd în cînd, apar patru muncitori, pe sunet asurzitor de sirene, 

pentru a mai demola puțin din construcție. Parcă imuni la tot ceea ce se întîmplă, într-

un dialog al surzilor cu funcționarul de la primărie care vine constant să le 

reamintească de faptul că trebuie să evacueze casa (Ion Haiduc, într-un rol temperat, 

pentru a pune și mai mult în evidență explozia flamboaiantă a familiei Finochietto), 

cei cinci artiști se afundă tot mai mult într-un trecut în care tînjeau, plini de speranță, 

la împlinire și glorie. 

Fiecare personaj este excentric și reprezintă o lume în sine și, tipic pentru 

Hausvater, tipologia lor se construiește exploziv, colorat, de multe ori strident: Emma 

(Florina Cercel), mama artiștilor, este de un comic de multe ori burlesc, à la Titanic 

Vals; Victoria Cociaș face din Marietta Finochietto o fostă cîntăreață de operă căreia 

acum nu i-a rămas decît să trăiască prinsă în rolurile din tinerețe, aducînd și un aer de 

mister tragic, deconspirat abia la final; Ada Navrot este Fryda, fostă balerină și ultima 



speranță a familiei, dar a cărei excentricitate o împinge cel mai mult în ridicol; 

Crenguța Hariton are un rol mai dificil, întrucît trebuie să întruchipeze două 

personaje: cînd este Raimonda, cînd este Carola, surori gemene, una astrolog, cealaltă 

pictoriță, mereu în căutarea portocaliului; singurul bărbat al familiei este Pocho 

(Gavril Pătru), poet, cu o fire sensibilă și o identitate sexuală incertă. Și mai este 

Carmen (Ioana Calotă), fata în casă, care suferă de epilepsie. Ea este total devotată 

familiei, fascinată de măreția pe care aceasta o afișează și ar vrea să fie considerată ca 

făcînd parte dintre ei. 

 

Tot tipic pentru Hausvater, implicarea publicului este cerută activ, pe parcursul 

spectacolului, cînd cei patru muncitori invită la cîntarea „imnului artiștilor“ împreună, 

dar, la final, nu există loc pentru aplauze. În fața dărîmării acestei lumi, cu aerul ei 

vetust, dar sincer și plin de devotament, nu mai rămîne decît tăcerea. 

 
 

Familie de artişti, Teatrul Nottara 

de K. Kostzer şi A. Arias 

 

 

Regia: Alexander Hausvater 

Distribuţia: Florina Cercel, Victoria Cociaş, Gavril Pătru, Ada Navrot, Crenguţa 

Hariton, Ioana Calotă, Ion Haiduc, Alexandru Mike Gheorghiu/Ghighi 

Eftimie/Daniela Tocari/Raluca Jugănaru Grosu 

Muzica: Tibor Cári; Scenografia: Carmencita Brojboiu, Stela Verebceanu 

Traducerea: Doru Mareş; Coregrafia: Vica Bucun; Asistenţa de regie: Adela Biţică 

Light-design: Lucian Moga 
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Cultura pleacă de la faptul că e frumos să te joci şi să visezi 

 

 
 

Puţine întâlniri în viaţă sunt memorabile. Puţine au menirea să te schimbe 

fundamental, să-ţi modeleze structură sufletească şi să-ţi stimuleze latura creativă. 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/cultura-pleaca-de-la-faptul-ca-e-frumos-sa-te-joci-si-sa-visezi-709014.html
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Mai mult decât atât, o întâlnire dintre un actor şi un regizor reprezintă o ocazie 

unică de a vedea conclucrarea teatrului în intimitatea sa, în inima jocului de umbre, 

montaj şi dăruire pe scenă. Actriţa şi ambasadoarea Teatrului Nottara, Ioana Calotă, a 

povestit într-un interviu pentru Jurnalul Naţional experinţa sa cu regizorul român 

Alexander Hausvater care a montat spectacolul „Familie de artişti” la Teatrul Nottara. 

 

Ioana Calotă evocă prima întâlnire cu regizorul român Alexander Hausvater pe 

care a catalogat-o drept o experienţă memorabilă şi edificatoare. A fost undeva prin 

1999 când acesta monta spectacolul „La ţigănci” în Bucureşti. În aceea perioadă 

actriţa mărturiseşte că înmagazinase multă dorinţă de a lucra cu renumitul regizor. Ea 

îl caracterizează drept „un spirit boem, din altă lume, care trăieşte cu luxul altor nevoi 

spirtuale”. 

 

Hausvater, un personaj fantastic, nu o sperietoare! 

„Dacă ţi-e frică de Hausvater, ai pierdut de la început. Este un personaj 

fantastic, nu o sperietoare! Mi-am dorit dintotdeauna să lucrez cu Hausvater, chiar 

dinainte de facultate. Înainte de a încerca înscrierea la teatru la facultate, îmi amintesc 

de un spectacol bestial la teatrul Odeon pe care l-a regizat Hausvater, în stilul său 

caracteristic, adică neconveţional şi pasional totodată. Comunicarea sa cu publicul şi 

modul în care trata actul artistic în general m-au determinat să cred în Hasuvater. 

Actorii mergeau prin toate hrubele teatrului, era o nebunie. Erau mai mulţi Gavrileşti 

la Hausvater cu toate că personajul lui Eliade, Gavrilescu, era unul singur. Mai întâi 

am început cu adoraţia pentru Eliade, apoi am continuat cu fascinaţia pentru 

Hausvater”, explică Ioana Calotă. În opinia sa, această trecere a însemnat şi o 

traversare personală a unei perioade care a scos la iveală ce era mai bun, respectiv 

descoperirea artistul din interior.  

 

„Cu drag rememorez personajul lui Eliade care chiar dacă era jucat de un 

singur actor, pe scenă erau mai mulţi Gavrileni, un fel de reminiscenţe ale acestuia 

care erau şi femei şi bărbaţi. Gavrileştii aceştia ne purtau prin toată intimitatea 

teatrului. Toate holurile, cămăruţele erau invadate de spectatori curioşi sau ruşinaţi 

care participau la capodopera inedită a lui Hausvater”, Ioana Calotă, ambasadoarea 

Teatrului Nottara. 

 

Un artist fără margini caută o Familie de artişti! 

Calotă îşi aminteşte că mai întâi statutul de spectator din public a fost o primă 

iniţiere într-un astfel de univers insolit creat de Hausvater, din care ulterior avea să se 



identifice şi să aparţină. „Mai întâi am fost acest spectator al lui Hausvater. Nu-mi 

imaginam că după 17 ani primeam în dar acest privilegiu de a fi în unul dintre 

spectacolele sale la Teatrul Nottara, mai precis în „Familie de artişti”. Eu am mai 

primit de-a lungul timpului un feedback de la Hausvater. Mă văzuse jucând pe scenă 

cu Alexandru Repan”, subliniază actriţa.  

Aceasta consideră că Hausvater este un om extraordinar de controversat şi 

alambicat, dar cu resurse sufleteşti şi imaginative aproape fără margini. „Indiscutabil 

este un mare artist şi să nu uităm un artist frumos.  

Este o persoană de la care înveţi dăruirea şi pasiunea pentru meserie. Hausvater 

este trup, suflet şi obsesie pentru teatru şi pentru meseria de regizor.  

Ţi-e frică de Hausvater? Non-sensuri! Este un personaj fantastic”, apreciază 

Calotă. „Alexander Hausvater te transformă, te preschimbă. Te face să ieşi din tine 

chiar dacă personal tu nu crezi că acest lucru este posibil şi să te explorezi în voie, dar 

să lupţi să ajungi acolo unde este potenţialul tău şi să-l declanşezi. Eşti sau ajungi în 

dialog cu tine. Aici se referă Hausvater la artistul din tine, din mine, din fiecare. 

Spectacolul „Familie de artişti” este o poveste a subţierii lumii artistice în societăţile 

moderne şi un prolog pentru locul modest al culturii în rândul oamenilor ce sunt 

emanaţi de ea”, explică Ioana Calotă. 

 

„Societatea nu se împarte în artişti şi oameni simpli” 

Actriţa are un set bine închegat de interogaţii în ceea ce priveşte interesul actual 

al elitelor pentru educaţia continuă a populaţiei, pentru cultură în general, de peste tot 

globul, nu doar în spaţiul occidental. „Artiştii, după cum bine explica şi Hausvater, nu 

sunt nişte excepţii din rândul populaţiei.  

Societatea nu se împarte în artişti şi oameni simpli. Fiecare are un suflet şi o 

tendinţă spre bine, deci fiecare are în el germenele unui artist veritabil. Multe acte 

umane, care rămân necunoscute destinelor largi ale omenirii, sunt memorabile prin 

simplul fapt că au reuşit să producă această schimbare sufletească necesară unui om 

sau unui grup restrâns. Poate acel om sau poate acel grup nu reprezintă foarte mult 

pentru foarte mulţi, dar ei sunt infinit preţioşi pentru omenire.  

Aici este diferenţa fundamentală pe care omitem să o ridicăm pe un piedestal 

bine meritat. De ce procedăm de aşa manieră. De ce uităm să simţim? De ce uităm să 

ne jucăm?, se întreabă actriţa Ioana Calotă. Ea precizează că bărbaţii artişti îşi permit 

luxul cercetării teatrale permanente în afara scenei, ei pot să aspire către spiritualitate 

în condiţii mai uşoare, pe când femeia chiar dacă este o fiinţă solară, are un simţ 

aparte al casei, al familiei. 



 În viziunea actriţei, de multe ori trăirea sentimentului matern o împiedică pe 

femeie să-şi exploreze sinele, să-şi definească în linii marii dorinţele intime de 

spiritualitate creativă. 

 

Nu limita creaţia din prisma lipsei 

Calotă menţionează că regizorul Hausvater ar putea să creeze nopţi la rând sau 

ar putea să facă cercetare în teatru fără grija chestiunilor materiale stringente. „Crezul 

său nu exclude supravieţuirea. El încearcă pe cât posibil să nu limiteze creaţia din 

prisma lipsei. El mai nutreşte ca lumea să fie după chipul şi asemănarea lui. Hausvater 

este un nebun frumos, genial, vizionar! Poate să-ţi placă sau să nu-ţi placă, dar ce este 

al lui este al lui. El este universal, se poate exprima în foarte multe limbi. Această 

flexibilitate a limbilor l-a ajutat foarte mult în munca de regizor. Uneori se exprima în 

trei limbi concomitent şi tu actorul român de pe scenă, care ai un pic şi mania 

persecuţiei, te cam fofileai până să înţelegi mesajul şi să te relaxezi să nu crezi că are 

ceva cu tine!”, evocă actriţa. 

 

Curiozitatea, un intrument util în depăşirea propriilor bariere mentale 

Ioana Calotă mărturişeste că spectacolul „Familie de artişti” surprinde prin 

spontaneitate şi necunoscut . „La un moment dat nu ai fi surprins dacă ar apărea un 

tigru care să muşte din public sau vreun iepuraş sau elefant care să facă cascadorii. El 

îmbină circul cu opereta, cu teatrul. Sincretismul între arte este prin excelenţă motorul 

acestui spectacol”, menţionează actriţa. În opinia sa, lumea are o deschidere mai mare 

astăzi către acest tip de spectacol deoarece adaptarea modernă a umanităţii, de care nu 

este nimeni străin, nu presupune închiderea individului într-un cocon, ci oposul 

acestui proces. Curiozitatea este un intrument util în depăşirea propriilor bariere 

mentale. „Adaptarea contează mult deoarece depinde cui te adresezi astăzi. În prezent, 

omul este plurivalent, deschis la tot felul de comunicări. Artistul amator este 

declaraţia de iubire pentru artă. Ăla nu ştie, dar iubeşte!”, concluzionează actriţa şi 

ambasadoarea Teatrului Nottara Ioana Calotă. 

 

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. 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. 

 

În 1959 a părăsit România, împreună cu părinţii săi, stabilindu-se, până în 

1967, în Israel – „ţara începuturilor”, şi a absolvit Universitatea din Tel Aviv. La 

Dublin, unde a urmat cursuri de scriere dramatică, a debutat în 1971 ca regizor cu 

spectacolul Năzdrăvanul Occidentului de John Millington Synge. În Canada – ţara ca 

un „fenomen profund, pur şi sălbatic” – a regizat peste 150 de spectacole, în toate 

părţile ţării, provocând mereu, şocând, inventând şi neliniştind – Procesul lui Kafka, 

spre exemplu, a fost montat în birourile Primăriei din Winnipeg. 

 

Este profesor, povestitor de teatru şi mentor al artiştilor în devenire, prin cursuri 

şi ateliere susţinute la: Universitatea Quebec, Şcoala Naţională de Teatru, Colegiul St. 

Hyacinthe, Univeritatea McGill, Universitatea Concordia din Montreal, Universitatea 

Laval, Conservatorul de Artă Dramatică, Polyvalente Baldwyn Cartier, din Quebec, 

Universitatea Ottawa, Universitatea Winnipeg, Universitatea Ann Arbor, din 

Michigan şi Institutul Lunacearski, din Moscova. 

 

 

 

 

Autor: Maria Coman  

http://jurnalul.ro/autor/maria-coman.html


29. Observatorul Cultural 
din data de 26 februarie 2016, ora 19.29 

http://www.observatorcultural.ro/articol/totul-pentru-arta/ 

 

 

 

Totul pentru artă 

 

 
 

Prima premieră a Teatrului Nottara pe anul 2016 a fost găzduită de Sala „Radu 

Beligan“ a Teatrului de Comedie şi a oferit un subiect care, ironic, reflectă foarte bine 

chiar situaţia în care se află teatrul în momentul de faţă, rămas fără sediu: Familie de 

http://www.observatorcultural.ro/articol/totul-pentru-arta/
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artişti de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, în regia lui Alexander Hausvater, care își 

propune, prin acest spectacol, să reflecte nu doar o situație particulară, ci una în care 

se pot regăsi chiar artiștii români contemporani: „Propun, odată cu această nouă 

producţie, un concept concentrat pe atenţia la subtext. Spectacolul nostru despre 

artiştii care îşi urmăresc visul într-un context vitreg, se luptă pentru el şi refuză să se 

considere victime, devine, printr-un accident (situaţia Teatrului Nottara), parte a unei 

realităţi, aşadar emblematic chiar pentru starea artiştilor în România“. După cum este 

sugerat din titlu, acțiunea este centrată pe povestea unei familii de artiști, din Buenos 

Aires, aflați cumva la marginea societății și trăind într-un fel de buclă atemporală, cu 

izul nostalgic al trecutului glorios, imposibil însă de revitalizat. În casa aproape 

dărîmată în care se încăpățînează încă să locuiască, artiștii (mai degrabă avînd fire de 

artist decît activînd într-o societate care să îi perceapă ca […] 

 

 

 

 

de Silvia DUMITRACHE  

http://www.observatorcultural.ro/author/silviadumitrache


30. 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. 
 

 
 

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 

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/treapta-cu-treapta
http://www.ziarulmetropolis.ro/alexander-hausvater-riscul-este-inceputul-creatiei/


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 



31. Bucureștii Vechi și noi  
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 

 


