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1. Realitatea.net 
din data de 12 martie 2014, ora 17.42 

http://ziare.realitatea.net/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-

ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala_1244170.html 

 

 
 

Andi Vasluianu, Ada Navrot şi Dan Bordeianu, ambasadori onorifici ai Teatrului 

Nottara din Capitală 

Actorii Andi Vasluianu, Ada Navrot şi Dan Bordeianu au devenit ambasadori 

onorifici ai Teatrului Nottara din Capitală, au anunţat reprezentanţii instituţiei, 

miercuri, într-o conferinţă de presă. 

"De acum, toate interviurile pe care noi, ca secretariat literar, le aranjăm vor fi 

destinate acestora trei. Sigur că, alături de ei, va merge şi câte o vedetă consacrată, sigur că 

ne va reprezenta şi aceasta", a declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

  Această iniţiativă are scopul de a oferi o mai bună promovare Teatrului Nottara, prin 

intermediul celor trei tineri actori. 

http://ziare.realitatea.net/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala_1244170.html
http://ziare.realitatea.net/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala_1244170.html
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  "Nu am ştiut în teatru (până acum, n.r.) că avem nevoie de un serviciu de marketing. 

Pentru că nu am crezut (...) că un spectacol de teatru este un produs cultural care trebuie 

ambalat ca orice alt produs pentru a fi vândut", a mai spus Marinela Ţepuş. 

Actriţa Ada Navrot a declarat că această iniţiativă este una foarte bună pentru 

actori, dar ceea ce este foarte important este calitatea spectacolelor. 

"Dacă teatrul a luat iniţiativa aceasta, mi se pare foarte lăudabilă, în perspectiva şi a 

viitorilor ani, în care alţi colegi vor juca mai mult şi vor fi şi ei, la rândul lor, aşezaţi într-o 

vitrină. Aşteptăm şi noi, ca trupă, proiecte performante şi să nu dezamăgim. Să nu ne 

pierdem minţile şi să ne vedem de muncă", a spus Ada Navrot. 

La rândul său, Andi Vasluianu s-a declarat onorat că "este împins în faţă" şi a mai 

spus că el consideră că cel mai important este realizarea unor spectacole de calitate. 

"(...) mai degrabă mi-ar plăcea calitatea spectacolelor să crească şi ele vor creşte calitativ, 

datorită întâlnirilor pe care o să le avem cu regizorii care deja încep să apară şi să vină aici, 

la Nottara. Regizori destul de buni. De fapt, ce vreau eu să subliniez e că cel mai important 

e că Marinela (Marinela Ţepuş, n.r.) cumva încearcă să schimbe şi să reînoiască teatrul. 

Mai degrabă, aş vrea s-o susţin pe ea", a declarat Andi Vasluianu. 

De asemenea, Dan Bordeianu a menţionat că este important ca actorii să transmită 

"mesajul de pe scenă (...) într-o formă calitativă cât mai bună, cât mai multor oameni". 

"Sunt actor în Teatrul Nottara de 12 ani. Este evident şi destul de clar pentru mulţi oameni 

din colectivul nostru şi poate şi pentru mulţi de afară că de ceva luni bune (...) se mişcă 

lucrurile într-o direcţie din ce în ce mai pozitivă aici (la Teatrul Nottara, n.r.). Simt asta", a 

spus Dan Bordeianu. 

"Singurul lucru pe care mi-l asum este să păstrez imaginea mea ca actor al Teatrului 

Nottara cât mai decentă şi cât mai aproape de ţinta acestui teatru, adică teatru de calitate", 

a mai spus Dan Bordeianu. 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri-despre/teatru/
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri-despre/teatru/
http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Dan%20Bordeianu#search


 3 

Ada Navrot a absolvit Academia de Teatru şi Film "I. L. Caragiale" din Bucureşti, 

Facultatea de teatru, Secţia actorie şi, din 1998, este actriţă a Teatrului Nottara. Printre 

rolurile interpretate în teatru se numără Lizica din "Mobilă şi durere", de Teodor Mazilu, 

Eva din "Matrimoniale", de Lia Bugnar, şi Avgusta Avdeevna Menajraki în "Roman 

teatral", de Mihail Bulgakov. 

Andi Vasluianu a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 

Cinematografică "I. L. Caragiale", Facultatea de Teatru, Specialitatea Actorie. Printre 

piesele de teatru în care a jucat se numără "Un pic prea intim", de Rajiv Joseph, "Capra cu 

trei iezi", după Ion Creangă, "Iluzii", de Ivan Vârâpaev, şi "Năpasta", de I.L. Caragiale. 

Dan Bordeianu a absolvit Academia de Teatru şi Film "I. L. Caragiale", Facultatea 

de teatru, Secţia actorie şi, din 2002, este actor al Teatrului Nottara. Printre rolurile 

interpretate în teatru se numără Seth din "Un pic prea intim", de Rajiv Joseph, Chiric din 

"O noapte furtunoasă", de I. L. Caragiale, şi Michael din "Aniversarea", de Thomas 

Vinterberg şi Mogens Rukov. 

Potrivit site-ului instituţiei, Teatrul Nottara a fost fondat în 1947, ca Teatrul 

Armatei, căpătând în 1960 drept patronimic, numele marelui actor român Constantin 

Nottara. La acea vreme, în fruntea teatrului se afla George Vraca, un nume de prestigiu al 

scenei româneşti. În 1964, după moartea lui Vraca, la conducerea teatrului a fost numit 

dramaturgul Horia Lovinescu. Începând cu mandatele lui George Vraca şi Horia 

Lovinescu, Teatrul Nottara s-a definit ca instituţie de repertoriu, cu o personalitate 

distinctă în peisajul artistic românesc. Datorită valorii echipei sale, Nottara a reuşit să-şi 

atragă un public fidel. Fără a-şi nega vreo clipă caracterul popular, Teatrul Nottara a reuşit 

să menţină, între cele 370 de titluri din dramaturgia românească şi universală, propuse 

publicului de-a lungul a peste 60 de ani de existenţă, un echilibru benefic între 

divertisment şi tematica filosofică, între râsul eliberator şi gravitatea problemelor 

existenţiale, potrivit site-ului instituţiei. 

În prezent, Teatrul Nottara este o instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, funcţionând ca o companie permanentă cu 

un colectiv artistic de 35 de actori angajaţi şi cu o echipă tehnică şi administrativă de până 

la 100 de membri. În fiecare stagiune, repertoriul cuprinde cel puţin 15 titluri, atât la Sala 

Magheru - "Horia Lovinescu", cât şi la Sala Studio - "George Constantin". 

 

 

de Dorina Calin 

 

 

http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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2. Radio România Cultural 
din data de 11 martie 2014,  
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/ 
 

 
 

Alexandru Repan în cadrul programului „Actor şi regizor” la Teatrul „Nottara” 

 

 

Teatrul „Nottara” vă invită miercuri, 12 martie 2014, ora 12.00, la 

Sala „George Constantin”, la conferinţa de presă prilejuită de lansarea proiectului 

Actor şi regizor. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/03/proiectul-actor-si-regizor-teatrul-nottara.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/03/proiectul-actor-si-regizor-teatrul-nottara.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/03/sigla-teatrul-nottara.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/03/sigla-teatrul-nottara.jpg


 5 

La întâlnire vor participa: Marinela Ţepuş (teatrolog, directorul Teatrului 

„Nottara”) şi Alexandru Repan. 

          Alexandru Repan  

Prezentarea acestui nou program cultural va fi urmată de vizionarea unui scurt 

fragment din spectacolul Rapsodie-n roz, după Oscar şi Tanti Roz de Eric-Emmanuel 

Schmitt, în regia lui Alexandru Repan. Interpreţi: Alexandru Repan şi Andreea Măcelaru 

Şofron. 

Actor şi regizor, o realitate devenită modă în ultimii ani, dar şi fragmentul vizionat 

vor reprezenta, cu siguraţă, puncte de pornire pentru dezbaterea la care vă invităm. 

„De ce fac marii actori regie de teatru? E o întrebare pe care mi-o pun de cel puţin 20 de 

ani. Când am iniţiat acest program (Actor şi regizor) aveam deja nişte răspunsuri. Şi unul 

ar fi acela că doresc să împărtăşească şi altora din preaplinul  talentului lor 

(nu întotdeauna folosit la maximum de-a lungul carierei lor), din preaplinul poveştilor pe 

care nu au avut şansa să le interpreteze sub semnătura altor regizori, din preaplinul 

prieteniei lor pentru actorii cu care realizează asemenea spectacole.” – Marinela Ţepuş. 

De asemenea, la eveniment vor fi prezenţi şi Ada Navrot, Dan Bordeianu, Andi 

Vasluianu care se pregătesc să ia în primire rolul inedit de Ambasadori ai Teatrului 

Nottara. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/03/alexandru-repan.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/03/alexandru-repan.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/03/repan.jpg
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Vă aşteptăm alături de noi pentru a vă împărtăşi cât mai multe informaţii legate de 

noile noastre proiecte. 

Parteneri media: TVR 2, Radio România, Radio România Cultural, Radio România 

Bucureşti FM, RFI România, Agerpress, Academia Caţavencu, România Liberă, 

Observatorul Cultural. 

Parteneri media online: sensotv.ro, yorick.ro, port.ro, ziarulmetropolis.ro, 

TheEpochTimes.ro, nonguvernamental.ro. 

 

 

by Radio România Cultural 
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3. Adevarul.ro 
din data de 11 martie 2014, ora 17.59 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/video-alexandru-repan-programul-actor-

regizor-teatrul-nottara-1_531f2ef30d133766a8cf7bf0/index.html 
 

 
 

VIDEO Alexandru Repan, în programul „Actor şi regizor“ de la Teatrul Nottara 

 

 
Actorul şi regizorul Alexandru Repan FOTO Cinemagia 

 

Proiectul „Actor şi regizor“ de la Teatrul Nottara este lansat miercuri, 12 martie, de 

la 12.00, în Sala George Constantin, în prezenţa artistului Alexandru Repan şi a Marinelei 

Ţepus (tatrolog, directorul Teatrului Nottara).  

http://adevarul.ro/cultura/teatru/video-alexandru-repan-programul-actor-regizor-teatrul-nottara-1_531f2ef30d133766a8cf7bf0/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/video-alexandru-repan-programul-actor-regizor-teatrul-nottara-1_531f2ef30d133766a8cf7bf0/index.html
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De asemenea, la eveniment vor fi prezenţi şi Ada Navrot, Dan Bordeianu şi Andi 

Vasluianu, care se pregătesc să ia în primire rolul inedit de Ambasadori ai Teatrului 

Nottara. Prezentarea acestui nou program cultural va fi urmată de vizionarea unui scurt 

fragment din spectacolul „Rapsodie-n roz“, după „Oscar şi Tanti Roz“ de Eric-Emmanuel 

Schmitt, în regia lui Alexandru Repan. Interpreţi: Alexandru Repan şi Andreea Măcelaru 

Şofron. „Actor şi regizor“, o realitate devenită modă în ultimii ani, dar şi fragmentul 

vizionat vor reprezenta, cu siguraţă, puncte de pornire pentru dezbaterea la care vă 

invităm.  

„De ce fac marii actori regie de teatru? E o întrebare pe care mi-o pun de cel puţin 

20 de ani. Când am iniţiat acest program (Actor şi regizor) aveam deja nişte răspunsuri. Şi 

unul ar fi acela că doresc să împărtăşească şi altora din preaplinul talentului lor (nu 

întotdeauna folosit la maximum de-a lungul carierei lor), din preaplinul poveştilor pe care 

nu au avut şansa să le interpreteze sub semnătura altor regizori, din preaplinul prieteniei lor 

pentru actorii cu care realizează asemenea spectacole“, declară Marinela Ţepuş, 

directoarea Teatrului Nottara.  

Actorul Alexandru Repan s-a născut pe 26 februarie 1940, în Bucureşti. În 1968, 

actor la Teatrul B. Şt. Delavrancea, recită un poem la TV şi este remarcat de Horia 

Lovinescu, pe atunci directorul Teatrului Nottara, care-i propune un rol şi să devină coleg 

cu Ovidiu Iuliu Moldovan, Gilda Marinescu şi Stefan Iordache - actor al Teatrului Nottara, 

ceea ce a însemnat cea mai mare cotitură din viaţa sa, i-a adus roluri şi interpretări celebre 

şi din eternul june prim a reuşit să facă adevărate roluri de compoziţie care niciodată nu 

vor fi uitate de admiratorii scenei româneşti. „Norocul" său în film este întâlnirea sa cu 

Titus Popovici, singurul mare scenarist pe care l-a avut până acum filmul românesc, un om 

de o fineţe, de o spiritualitate şi de o cultură extraordinare. El îi ofera rolul împăratului 

Austriei din filmul „Horia" (jucat de Ovidiu Iuliu Moldovan) şi, cu complicitatea lui Titus, 

şi a regizorului filmului, Mircea Mureşan realizează personajul (un împărat francmason) 

din detalii subtile, pe înţelesul avizaţilor. Plin de glorie, este un actor răsplătit cu mai multe 

premii importante, printre care şi Ordinul "Meritul Cultural în grad de Cavaler". 

 

 

de Corina Zorzor 
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4.InfoPortal 
din data de 11 martie 2014,  

http://infoportal.rtv.net/articol~din-cultura~info-4211066~video-alexandru-

repan-in-programul-actor-si-regizor-de-la-teatrul.html 

 

 

VIDEO Alexandru Repan, in programul "Actor si regizor" de la Teatrul Nottara 

 

 
Actorul şi regizorul Alexandru Repan FOTO Cinemagia 

 

Proiectul „Actor şi regizor“ de la Teatrul Nottara este lansat miercuri, 12 martie, de 

la 12.00, în Sala George Constantin, în prezenţa artistului Alexandru Repan şi a Marinelei 

Ţepus (tatrolog, directorul Teatrului Nottara).  

http://infoportal.rtv.net/articol~din-cultura~info-4211066~video-alexandru-repan-in-programul-actor-si-regizor-de-la-teatrul.html
http://infoportal.rtv.net/articol~din-cultura~info-4211066~video-alexandru-repan-in-programul-actor-si-regizor-de-la-teatrul.html
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De asemenea, la eveniment vor fi prezenţi şi Ada Navrot, Dan Bordeianu şi Andi 

Vasluianu, care se pregătesc să ia în primire rolul inedit de Ambasadori ai Teatrului 

Nottara. Prezentarea acestui nou program cultural va fi urmată de vizionarea unui scurt 

fragment din spectacolul „Rapsodie-n roz“, după „Oscar şi Tanti Roz“ de Eric-Emmanuel 

Schmitt, în regia lui Alexandru Repan. Interpreţi: Alexandru Repan şi Andreea Măcelaru 

Şofron. „Actor şi regizor“, o realitate devenită modă în ultimii ani, dar şi fragmentul 

vizionat vor reprezenta, cu siguraţă, puncte de pornire pentru dezbaterea la care vă 

invităm.  

„De ce fac marii actori regie de teatru? E o întrebare pe care mi-o pun de cel puţin 

20 de ani. Când am iniţiat acest program (Actor şi regizor) aveam deja nişte răspunsuri. Şi 

unul ar fi acela că doresc să împărtăşească şi altora din preaplinul talentului lor (nu 

întotdeauna folosit la maximum de-a lungul carierei lor), din preaplinul poveştilor pe care 

nu au avut şansa să le interpreteze sub semnătura altor regizori, din preaplinul prieteniei lor 

pentru actorii cu care realizează asemenea spectacole“, declară Marinela Ţepuş, 

directoarea Teatrului Nottara.  

Actorul Alexandru Repan s-a născut pe 26 februarie 1940, în Bucureşti. În 1968, 

actor la Teatrul B. Şt. Delavrancea, recită un poem la TV şi este remarcat de Horia 

Lovinescu, pe atunci directorul Teatrului Nottara, care-i propune un rol şi să devină coleg 

cu Ovidiu Iuliu Moldovan, Gilda Marinescu şi Stefan Iordache - actor al Teatrului Nottara, 

ceea ce a însemnat cea mai mare cotitură din viaţa sa, i-a adus roluri şi interpretări celebre 

şi din eternul june prim a reuşit să facă adevărate roluri de compoziţie care niciodată nu 

vor fi uitate de admiratorii scenei româneşti. „Norocul" său în film este întâlnirea sa cu 

Titus Popovici, singurul mare scenarist pe care l-a avut până acum filmul românesc, un om 

de o fineţe, de o spiritualitate şi de o cultură extraordinare. El îi ofera rolul împăratului 

Austriei din filmul „Horia" (jucat de Ovidiu Iuliu Moldovan) şi, cu complicitatea lui Titus, 

şi a regizorului filmului, Mircea Mureşan realizează personajul (un împărat francmason) 

din detalii subtile, pe înţelesul avizaţilor. Plin de glorie, este un actor răsplătit cu mai multe 

premii importante, printre care şi Ordinul "Meritul Cultural în grad de Cavaler". 

 

 

de Corina Zorzor 
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5. Mediafax 
din data de 12 martie 2014, ora 17.43 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-

bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-12252235 
 

 
 

Andi Vasluianu, Ada Navrot şi Dan Bordeianu, ambasadori onorifici ai Teatrului 

Nottara din Capitală 

Actorii Andi Vasluianu, Ada Navrot şi Dan Bordeianu au devenit ambasadori 

onorifici ai Teatrului Nottara din Capitală, au anunţat reprezentanţii instituţiei, miercuri, 

într-o conferinţă de presă. 

 

Andi Vasluianu (Imagine: Octav Ganea/Mediafax Foto) 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-12252235
http://www.mediafax.ro/cultura-media/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-12252235
http://www.mediafax.ro/cultura-media/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-12252235/foto
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"De acum, toate interviurile pe care noi, ca secretariat literar, le aranjăm vor fi destinate 

acestora trei. Sigur că, alături de ei, va merge şi câte o vedetă consacrată, sigur că ne va 

reprezenta şi aceasta", a declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

Această iniţiativă are scopul de a oferi o mai bună promovare Teatrului Nottara, prin 

intermediul celor trei tineri actori. 

"Nu am ştiut în teatru (până acum, n.r.) că avem nevoie de un serviciu de marketing. 

Pentru că nu am crezut (...) că un spectacol de teatru este un produs cultural care trebuie 

ambalat ca orice alt produs pentru a fi vândut", a mai spus Marinela Ţepuş. 

Actriţa Ada Navrot a declarat că această iniţiativă este una foarte bună pentru 

actori, dar ceea ce este foarte important este calitatea spectacolelor. 

"Dacă teatrul a luat iniţiativa aceasta, mi se pare foarte lăudabilă, în perspectiva şi a 

viitorilor ani, în care alţi colegi vor juca mai mult şi vor fi şi ei, la rândul lor, aşezaţi într-o 

vitrină. Aşteptăm şi noi, ca trupă, proiecte performante şi să nu dezamăgim. Să nu ne 

pierdem minţile şi să ne vedem de muncă", a spus Ada Navrot. 

La rândul său, Andi Vasluianu s-a declarat onorat că "este împins în faţă" şi a mai 

spus că el consideră că cel mai important este realizarea unor spectacole de calitate. 

"(...) mai degrabă mi-ar plăcea calitatea spectacolelor să crească şi ele vor creşte calitativ, 

datorită întâlnirilor pe care o să le avem cu regizorii care deja încep să apară şi să vină aici, 

la Nottara. Regizori destul de buni. De fapt, ce vreau eu să subliniez e că cel mai important 

e că Marinela (Marinela Ţepuş, n.r.) cumva încearcă să schimbe şi să reînoiască teatrul. 

Mai degrabă, aş vrea s-o susţin pe ea", a declarat Andi Vasluianu. 

De asemenea, Dan Bordeianu a menţionat că este important ca actorii să transmită 

"mesajul de pe scenă (...) într-o formă calitativă cât mai bună, cât mai multor oameni". 

"Sunt actor în Teatrul Nottara de 12 ani. Este evident şi destul de clar pentru mulţi oameni 

din colectivul nostru şi poate şi pentru mulţi de afară că de ceva luni bune (...) se mişcă 

lucrurile într-o direcţie din ce în ce mai pozitivă aici (la Teatrul Nottara, n.r.). Simt asta", a 

spus Dan Bordeianu. 

"Singurul lucru pe care mi-l asum este să păstrez imaginea mea ca actor al Teatrului 

Nottara cât mai decentă şi cât mai aproape de ţinta acestui teatru, adică teatru de calitate", 

a mai spus Dan Bordeianu. 

Ada Navrot a absolvit Academia de Teatru şi Film "I. L. Caragiale" din Bucureşti, 

Facultatea de teatru, Secţia actorie şi, din 1998, este actriţă a Teatrului Nottara. Printre 

rolurile interpretate în teatru se numără Lizica din "Mobilă şi durere", de Teodor Mazilu, 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Dan%20Bordeianu#search
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Eva din "Matrimoniale", de Lia Bugnar, şi Avgusta Avdeevna Menajraki în "Roman 

teatral", de Mihail Bulgakov. 

Andi Vasluianu a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 

Cinematografică "I. L. Caragiale", Facultatea de Teatru, Specialitatea Actorie. Printre 

piesele de teatru în care a jucat se numără "Un pic prea intim", de Rajiv Joseph, "Capra cu 

trei iezi", după Ion Creangă, "Iluzii", de Ivan Vârâpaev, şi "Năpasta", de I.L. Caragiale. 

Dan Bordeianu a absolvit Academia de Teatru şi Film "I. L. Caragiale", Facultatea 

de teatru, Secţia actorie şi, din 2002, este actor al Teatrului Nottara. Printre rolurile 

interpretate în teatru se numără Seth din "Un pic prea intim", de Rajiv Joseph, Chiric din 

"O noapte furtunoasă", de I. L. Caragiale, şi Michael din "Aniversarea", de Thomas 

Vinterberg şi Mogens Rukov. 

Potrivit site-ului instituţiei, Teatrul Nottara a fost fondat în 1947, ca Teatrul 

Armatei, căpătând în 1960 drept patronimic, numele marelui actor român Constantin 

Nottara. La acea vreme, în fruntea teatrului se afla George Vraca, un nume de prestigiu al 

scenei româneşti. În 1964, după moartea lui Vraca, la conducerea teatrului a fost numit 

dramaturgul Horia Lovinescu. Începând cu mandatele lui George Vraca şi Horia 

Lovinescu, Teatrul Nottara s-a definit ca instituţie de repertoriu, cu o personalitate 

distinctă în peisajul artistic românesc. Datorită valorii echipei sale, Nottara a reuşit să-şi 

atragă un public fidel. Fără a-şi nega vreo clipă caracterul popular, Teatrul Nottara a reuşit 

să menţină, între cele 370 de titluri din dramaturgia românească şi universală, propuse 

publicului de-a lungul a peste 60 de ani de existenţă, un echilibru benefic între 

divertisment şi tematica filosofică, între râsul eliberator şi gravitatea problemelor 

existenţiale, potrivit site-ului instituţiei. 

În prezent, Teatrul Nottara este o instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, funcţionând ca o companie permanentă cu 

un colectiv artistic de 35 de actori angajaţi şi cu o echipă tehnică şi administrativă de până 

la 100 de membri. În fiecare stagiune, repertoriul cuprinde cel puţin 15 titluri, atât la Sala 

Magheru - "Horia Lovinescu", cât şi la Sala Studio - "George Constantin". 

 

 

de Dorina Calin 

 

 

http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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6. DCNews 
din data de 12 martie 2014, ora 14.15 

http://www.dcnews.ro/2014/03/teatru/ 

 

 
 

Revoluție în teatrul românesc. Director Teatru Nottara: A fost invenția mea 

Miercuri, la Teatrul Nottara a fost inițiat un proiect de suflet în care 

protagoniștii sunt actorii care au și rolul de regizori, dar și publicul care ia parte la 

felii de viață expuse cu atâta minuțiozitate pe scenă.  

 

Marinela Țepuș, director Teatrul Nottara 

http://www.dcnews.ro/2014/03/teatru/
http://www.dcnews.ro/2014/03/rol-inedit-ambasador-de-teatru-vezi-cine-sunt-primii-diplomati/
http://www.dcnews.ro/2014/03/teatru/agerpres_7107771-4/
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“Actor și regizor”, noul program cultural care pornește de la o realitate devenită la modă în 

ultimii ani, va fi cu siguranță un succes datorită faptului că există o legătură mai presus de 

cuvinte cu oamenii care vin să vibreze și să simtă în același ritm cu cei de pe scenă. Ada 

Navrot, Dan Bordeianu și Andi Vasluianu au fost cei care au luat în primire rolul inedit de 

Ambasadori ai Teatrului Nottara. 

La evenimentul care a avut loc miercuri, 12 martie, a participat și Marinela Țepuș, 

directorul Teatrului Nottara care a vorbit despre acest program cultural de suflet. 

“Evenimentul principal de astăzi (miercuri  n.r ) este <<Actor și regizor>>. A fost invenția 

mea. Vreau să vă spun în două vorbe cum s-a ajuns la ea. În anii ’90, când a început 

Horațiu Mălăiele să pună spectacole și când eu eram studentă la Teatrologie și când 

credeam că regia se face numai și numai de către regizori cu studii, am mers totuși la 

spectacolele lor. M-am angajat la Teatrul Nottara și am văzut spectacole regizate de 

Alexandru Repan și am văzut de cât succes se bucură. La fel și în cazul domnului Horațiu 

Mălăiele. Începuse și maestrul Radu Beligan să regizeze. Erau spectacole cu texte 

spumoase, cu texte care au poveste și ele veneau într-o perioadă în care la modă erau 

spectacolele sofisticate, de regie prin excelență. Spectacolele mai aveau ceva. Aveau 

căldură umană și relație între personaje, ceea ce era firesc pentru că regizori erau actori 

care știau ceea ce înseamnă relație. Nu mizau neapărat pe filozofie înaltă, ci pe jocul 

actorilor. Spectacolele regizate de actori erau făcute cu prietenie și cu prieteni. Distribuțiile 

erau făcute după afinități. Erau niște lucruri care pe mine m-au emoționat foarte mult”, a 

spus Marinela Țepuș la conferința de presă care a fost organizată la Teatrul Nottara. 

 

de Anca Murgoci  

http://www.dcnews.ro/author/ancamurgoci/
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DCNews 
din data de 12 martie 2014, ora 15.46 

http://www.dcnews.ro/2014/03/dan-bordeianu-asa-cum-nu-l-ati-mai-vazut-

niciodata-singurul-lucru-pe-care-mi-l-asum-este/ 

 

 
 

Dan Bordeianu, așa cum nu l-ați mai văzut niciodată. “Singurul lucru pe care mi-l 

asum este…” 

Dan Bordeianu, Ada Navrot și Andi Vasluianu sunt Ambasadorii Teatrului 

Nottara. Într-o conferință de presă care a avut loc miercuri, 12 martie, actorii – care 

de acum înainte vor juca și rolul de regizor – au primit cu brațele deschise acest nou 

program cultural – “Actorul și regizorul”. 

 

http://www.dcnews.ro/2014/03/dan-bordeianu-asa-cum-nu-l-ati-mai-vazut-niciodata-singurul-lucru-pe-care-mi-l-asum-este/
http://www.dcnews.ro/2014/03/dan-bordeianu-asa-cum-nu-l-ati-mai-vazut-niciodata-singurul-lucru-pe-care-mi-l-asum-este/
http://www.dcnews.ro/2014/03/teatru-povestea-lui-oscar-care-la-10-ani-se-lupta-cu-moartea/
http://www.dcnews.ro/2014/03/teatru-povestea-lui-oscar-care-la-10-ani-se-lupta-cu-moartea/
http://www.dcnews.ro/2014/03/dan-bordeianu/agerpres_7326419/
http://www.dcnews.ro/2014/03/dan-bordeianu/agerpres_7326419/
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Așadar, de acum înainte, pe Dan Bordeianu îl veți vedea într-o ipostază în care nu l-

ați mai văzut niciodată – cea de regizor. 

“Sunt actor în Teatrul Nottara de 12 ani. Este evident că de ceva luni bune sau chiar ani, 

lucrurile au început să meargă foarte bine aici. Este foarte important să transmitem mesajul 

nostru de pe scenă într-o formă calitativă cât mai bună și unui număr cât mai mare de 

oameni. Este o idee excelentă că Teatrul Nottara a pornit această inițiativă. 

Nu înțeleg de ce nu s-a întâmplat cu mai mult timp în urmă. Singurul lucru pe mi-l 

asum este să păstrez imaginea mea ca actor al Teatrului Nottara cât mai decentă și cât mai 

aproape de ținta acestei instituții – adică teatru de calitate. Mă bucur foarte mult că 

lucrurile se mișcă, de faptul că vin regizori și de faptul că pe această scenă au loc întâlniri 

frumoase. Este minunat”, a spus Dan Bordeianu la Teatrul Nottara. 

 

de Anca Murgoci 

 
 

http://www.dcnews.ro/author/ancamurgoci/
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DCNews 
din data de 12 martie 2014, ora 15.06 

http://www.dcnews.ro/2014/03/teatru-povestea-lui-oscar-care-la-10-ani-se-

lupta-cu-moartea/ 

 

 
 

Revoltă împotriva morții. Povestea lui Oscar care la 10 ani suferă de o boală 

incurabilă 

Emoție și lacrimi în ochii oamenilor care au venit în sala să vadă o mică parte 

din spectacolul “Rapsodie-n roz” pentru a cunoaște povestea lui Oscar, un copil în 

vârstă de zece ani care suferă de o boală incurabilă. Frumusețea spectacolului vine și 

din faptul că acest copil, al cărui suflet curat se revoltă împotriva fricii de moarte, 

este interpretat de Alexandru Repan, actorul care a împlinit de curând 74 de ani de 

viață și 54 de carieră. 

.  

http://www.dcnews.ro/2014/03/teatru-povestea-lui-oscar-care-la-10-ani-se-lupta-cu-moartea/
http://www.dcnews.ro/2014/03/teatru-povestea-lui-oscar-care-la-10-ani-se-lupta-cu-moartea/
http://www.dcnews.ro/2014/03/teatru/
http://www.dcnews.ro/2014/03/teatru-povestea-lui-oscar-care-la-10-ani-se-lupta-cu-moartea/andreea-macelaru-sofron-alexandru-repan/
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Pe aceeași scenă, în spectacolul “Rapsodie-n roz”, o regăsim și pe frumoasa 

Andreea Măcelaru Șofron care interpretează un rol extrem de frumos – “Tanti Roz”. 

Cine este Oscar 

Oscar este un băiețel bolnav care încearcă să nu renunțe la partea frumoasă a vieții – 

la cea de a visa. Are în suflet frica de moarte, dar există o ființă care îl ajută să treacă mai 

ușor peste tot. Este vorba despre Tanti Roz, asistenta care îl îngrijește cu multă dragoste. 

Este povestea unui copil care trăiește captiv într-un salon de spital și care trăiește în 12 zile 

câți alții într-o viață. Interpretarea maestrului Alexandru Repan face din acest spectacol 

rețeta succesului. Ce veți vedea  pe scenă și veți simți în public? Emoție, splendoare și 

candoare. Și veți avea ochii în lacrimi, dovadă că maestrul a reușit ce și-a propus – să 

atingă cea mai sensibilă coardă a sufletului omului venit să ia parte la o felie de viață. 

Alexandru Repan, despre “Rapsodie-n roz” 

“Am citit acest roman și am fost convins că trebuie să-l joc. Ce m-a determinat să 

fac acest gen de spectacole este o dilemă pe care am avut-o atunci când am citit romanul. 

Personajul principal are zece ani, deci imposobil de distribuit, iar fata are o mie de miliarde 

de ani… Atunci mi-am spus că dacă nu este posibil să fie pe scenă un băiețel de zece ani și 

o actriță măcar de 100 de ani, nu are niciun rost. Din acest motiv, am inventat situația. Am 

adus un om bătrân în locul celui de zece ani și am adus o tânără în locul celei bătrâne. 

Spectacolul se petrece într-un spațiu nu ireal, dar nedefinit. Băiatul acesta se va mișca în 

ultimele 12 zile din viața lui sau după ce a murit – nu se știe niciodată – în lumea îngerilor. 

Așa am transformat-o pe Tanti Roz într-un înger”, a spus Alexandru Repan la conferința 

de presă care a avut loc miercuri la Teatrul Nottara. 

În luna martie va avea loc lansarea piesei “Rapsodie-n roz”. 

Distribuţia: 
Oscar – Alexandru REPAN 

Tanti Roz – Andreea MĂCELARU ŞOFRON 

Violoncel: Ella BOKOR / Ioana STANCIUC 

Pian: Alexandru PETROVICI 

Regia şi adaptarea scenică: Alexandru REPAN 

Decorul, light-designul şi conceptul video: Iulian BĂLŢĂTESCU 

Costumele: Irina MARINESCU 

Ilustraţia muzicală: Alexandru PETROVICI 
 

 

de Anca Murgoci 

http://www.dcnews.ro/author/ancamurgoci/
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7. Jurnalul.ro 
din data de 12 martie 2014, ora 19.20 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/alexandru-repan-cu-o-rapsodie-n-roz-

663468.html# 

 

 
 

Alexandru Repan cu o “Rapsodie-n roz” 

“Nottara” a lansat proiectul “Actor şi regizor”. Şi-a ales şi ambasadori... 

Teatrul Nottara a lansat proiectul “Actor şi regizor” al cărui cap de afiş este 

Alexandru Repan. Acest program cultural porneşte, după cum avea să specifice într-o 

conferinţă de presă, miercuri, directorul instituţiei Marinela Ţepuş, de la o realitate 

devenită modă în ultimii ani. Spectacolele regizate de actori, în special de cei mai 

cunoscuţi, sunt spumoase, sunt binevenite, deci au priză la public. Se mizează “pe jocul 

actorilor”, iar distribuţia se face de cele mai multe ori “după afinităţi”. Astfel de 

spectacole, mai puţin pretenţioase din punct de vedere regizoral, sunt în general pe placul 

celor care merg la teatru în dorinţa de a se simţi bine. 

Alexandru Repan, care a mai pus în scenă piese la “Nottara” cu actori de aici, 

jucând alături de ai săi colegi, a ales pentru acest prim spectacol al noului proiect să 

adapteze romanul lui Eric-Emmanuel Schmitt “Oscar şi Tanti Roz”. El este protagonistul 

spectacolului (Oscar), iar cel de-al doilea personaj l-a încredinţat fostei sale studente la 

UNATC, actualmente colegă în acest teatru, Andreea Măcelaru Şofron. În scenă vor fi şi 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/alexandru-repan-cu-o-rapsodie-n-roz-663468.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/alexandru-repan-cu-o-rapsodie-n-roz-663468.html
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muzicieni: la violoncel - Ella Bokor (alte ori Ioana Stanciuc); pian - Alexandru Petrovici. 

Decorul şi light-designul sunt semnate de Iulian Bălţătescu, iar costumele le-a creat Irina 

Marinescu. Premiera va avea loc la 19 martie, de la ora 19:30, iar la următoarea 

reprezentaţie, din 26 martie, Alexandru Repan va fi sărbătorit de Teatrul Nottara pentru cei 

74 de ani de viaţă, împliniţi la sfârşitul lunii februarie, şi pentru 54 de ani de teatru. 

La conferinţa de presă de miercuri, Alexandru Repan a motivat alegerea de a adapta 

romanul lui Schmitt: l-a citit de curând şi i-a plăcut foarte mult. Pentru a suscita interesul 

jurnaliştilor prezenţi la conferinţă, Alexandru Repan şi Andreea Măcelaru Şofron au 

prezentat cinci minute din spectacolul care durează 1 h 35 min. Fascinant şi convingător 

acest mare actor Alexandru Repan! 

Într-un interviu acordat Agerpres, referindu-se la spectacol, Repan spunea că este o 

replică în care Dumnezeu îi sfătuieşte pe oameni să privească lumea ca şi cum ar vedea-o 

de fiecare dată pentru întâia oară: “Minunea vieţii este că te naşti, apoi că te trezeşti în 

fiecare dimineaţă, că răsare soarele, că apune sau că se învârte Pământul; este mereu 

acelaşi lucru. Fiecare zi din viaţa omului este o minune lăsată de Dumnezeu şi ea trebuie să 

fie cea mai frumoasă dintre toate. (...) Viaţa este un dar, pe care ni-l face Dumnezeu şi pe 

care trebuie să-l apreciem ca pe un cadou foarte preţios”. 

La aceeaşi conferinţă, directoarea i-a prezentat pe “ambasadorii onorifici” ai 

Teatrului Nottara – actorii Ada Navrot, Andi Vasluianu şi Dan Bordeianu. Talentaţi, activi 

şi cunoscuţi publicului, ei vor reprezenta trupa, întregul colectiv, pentru ca instituţia să 

aibă vizibilitate în mass-media, în rândul publicului. Chiar au, într-un fel, “obligaţia” ca 

atunci când sunt abordaţi de presă, când dau interviuri sau declaraţii, să amintească şi 

faptul că ei fac parte din familia Teatrului Nottara. Toţi trei au acceptat această “misiune” 

onorifică. 

Galerie foto 

                

 

 

Autor: Maria Sarbu 

http://jurnalul.ro/pictures/2014/03/12/18476583.jpg
http://jurnalul.ro/pictures/2014/03/12/18476583.jpg
http://jurnalul.ro/pictures/2014/03/12/18476584.jpg
http://jurnalul.ro/autor/maria-sarbu.html
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8. Agerpres 
din data de 12 martie 2014, ora 15.39 

http://www.agerpres.ro/cultura/2014/03/12/actorii-andi-vasluianu-ada-navrot-

si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-15-39-29 

 

 
 

Actorii Andi Vasluianu, Ada Navrot și Dan Bordeianu - ambasadori onorifici ai 

Teatrului Nottara 

Actorii Andi Vasluianu, Ada Navrot și Dan Bordeianu au fost numiți miercuri 

ambasadori onorifici ai Teatrului Nottara, ei urmând să reprezinte instituția în presă "și în 

tot ce înseamnă vizibilitatea teatrului", a anunțat miercuri Marinela Țepuș, directoarea 

Teatrului Nottara, în cadrul unei conferințe de presă.  

      Foto: (c) AGERPRES FLUX/ SORIN LUPSA 

http://www.agerpres.ro/cultura/2014/03/12/actorii-andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-15-39-29
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/03/12/actorii-andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-15-39-29
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Actorul Andi Vasluianu, în timpul conferinței de presă prilejuite de lansarea proiectului 

'Actor și Regizor', la Teatrul Nottara din București.  

Cei trei tineri actori, primii ambasadori onorifici ai teatrului, vor avea obligația ca în 

interviurile lor și în relațiile cu presa "să anunțe că aparțin Teatrului Nottara sau și 

Teatrului Nottara", a afirmat Marinela Țepuș.  

"Ei sunt vedete și asta au făcut până acum, fie că sunt angajați ai Teatrului Nottara, fie că 

joacă în diferite spectacole ale teatrului, și au făcut-o într-un mod firesc, dar nu neapărat 

programat. Noi acum încercăm să fie un lucru programat, să se știe foarte clar că pe noi, în 

special anul acesta, ne vor prezenta în presă și în tot ce înseamnă vizibilitatea teatrului Ada 

Navrot, Andi Vasluianu și Dan Bordeianu", a precizat Mădălina Negrea, secretar literar al 

teatrului.  

"Este o inițiativă foarte bună pentru noi, care nici pe departe să mai fim tineri", a spus 

actrița Ada Navrot, precizând că ideea lansată de Teatrul Nottara este una "lăudabilă" și cu 

"perspective", în special pentru actorii care vor fi și ei numiți în viitor ambasadori onorifici 

ai teatrului.  

Andi Vasluianu a declarat că își dorește pentru Teatrul Nottara o continuitate a 

spectacolelor bune. "Cel mai important este faptul că Marinela (n.r. — Marinela Țepuș, 

directorul Teatrului Nottara) încearcă să schimbe și să reînnoiască teatrul. Îmi doresc ca și 

în continuare să ne întâlnim cu regizori foarte buni și să avem spectacole foarte bune", a 

afirmat proaspătul ambasador onorific al Teatrului Nottara.  

Actorul Dan Bordeianu a remarcat că în ultima perioadă este evident "că lucrurile se 

mișcă pozitiv", printre acestea numărându-se venirea unor regizori noi, a unor actori noi, 

printre ultimii artistul salutând venirea la Nottara a lui Andi Vasluianu.  

"Singurul lucru pe care mi-l asum este să păstrez imaginea mea ca actor al Teatrului 

Nottara cât mai decentă și cât mai aproape de ținta acestui teatru, adică teatru de calitate. 

Mă bucur foarte tare că vin regizori, că sunt lucruri frumoase care se petrec aici, pe aceste 

scene, că de curând și Andi este coleg cu noi", a spus Dan Bordeianu.  

Actrița Ada Navrot este angajată a Teatrului Nottara din 1998 și poate fi văzută în 

piese precum "Mobilă și durere" de Teodor Mazilu, regia Alice Barb, "Matrimoniale" de 

Lia Bugnar, regia Diana Lupescu, "Comedie de modă veche" de Alexei Arbuzov, regia 

Vasile Toma.  

Angajat la Teatrul Nottara din 2002, Dan Bordeianu poate fi văzut în spectacolul 

"Un pic prea intim" de Rajiv Joseph, regia Cristi Juncu.  

Andi Vasluianu, sosit de curând în colectivul Teatrului Nottara, poate fi văzut, de 

asemenea, în spectacolul "Un pic prea intim". 

 

 

 AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niță) 
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Agerpres 
din data de 12 martie 2014, ora 16.42 

http://www.agerpres.ro/cultura/2014/03/12/-actor-si-regizor-un-nou-program-

cultural-lansat-la-teatrul-nottara-16-42-56 

 

 
 

"Actor și regizor", un nou program cultural lansat la Teatrul Nottara 

Programul cultural "Actor și regizor", destinat actorilor din Teatrul Nottara care doresc la 

un moment dat să intre în pielea unui regizor, a fost lansat miercuri la Teatrul Nottara.  

          Foto: (c) AGERPRES FLUX/SORIN LUPSA 

http://www.agerpres.ro/cultura/2014/03/12/-actor-si-regizor-un-nou-program-cultural-lansat-la-teatrul-nottara-16-42-56
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/03/12/-actor-si-regizor-un-nou-program-cultural-lansat-la-teatrul-nottara-16-42-56
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"Un nou program, denumit 'Actor și regizor' și care se adresează în special actorilor 

Teatrului Nottara, se lansează acum la Teatrul Nottara. El este destinat în special actorilor 

teatrului care își doresc, la un moment dat, să regizeze un spectacol.  

Foto: (c) AGERPRES FLUX/SORIN LUPSA  

 

 

 

 

 

Exemple de aceste fel avem destule, artiști precum Diana Lupescu, Gelu Colceag, 

Alice Barb și mulți alții făcând și acest pas. Spațiul destinat acestui program se află la Sala 

George Constantin și regula este următoarea: să fie făcut de către un actor al Teatrului 

Nottara, cu actori ai Teatrului Nottara", a declarat Marinela Țepuș miercuri în cadrul unei 

conferințe de presă susținută la sediul instituției.  

Foto: (c) AGERPRES FLUX/SORIN LUPSA  

 

 

 

 

 

 

Ea a spus că în acest program vor fi unul sau maximum două proiecte anual, 

precizând că acestea nu vor afecta instituția de cultură, deoarece "sunt făcute cu foarte 

puțini bani, în general cu un decor minimal, care este foarte ușor de transportat". Pentru 

acest gen de spectacole actorii și-au găsit singur sponsorizări iar teatrul "doar îi găzduiește 

în acest regim", a adăugat Țepuș.  

Primul proiect din cadrul programului "Actor și regizor" care va fi prezentat la Sala 

George Constantin a Teatrului Nottara îl va avea ca protagonist pe maestrul Alexandru 

Repan, care va prezenta în dublă calitate, de regizor și actor, spectacolul "Rapsodie-n roz", 

după "Oscar și Tanti Roz" de Eric Emmanuel Schmidt.  
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Foto: (c) AGERPRES FLUX/SORIN LUPSA  

Spectacolul, care îi va avea în distribuție pe actorii 

Alexandru Repan și Andreea Măcelaru Șofron și muzicienii 

Ella Bokor / Ioana Stanciuc la violoncel și Alexandru 

Petrovici la pian, va avea primele două reprezentații pentru 

presă pe 19 și 26 martie.  

 

 

 

 

AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niță) 
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din data de 26 februarie 2014, ora 08.34 

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/02/26/documentar-alexandru-

repan-actorul-pentru-care-minunea-vietii-este-ca-te-nasti--08-34-50 

 

 
 

DOCUMENTAR - Alexandru Repan, actorul pentru care ''minunea vieții este că te 

naști'' 

Este un nume de referință în teatrul și filmul românesc. A interpretat, de-a lungul 

celor aproape 50 de ani de carieră, roluri de june prim, roluri de compoziție, roluri istorice, 

toate evidențiind talentul marelui actor Alexandru Repan, care la 26 februarie împlinește 

74 de ani.  

         Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FLUX   

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/02/26/documentar-alexandru-repan-actorul-pentru-care-minunea-vietii-este-ca-te-nasti--08-34-50
http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/02/26/documentar-alexandru-repan-actorul-pentru-care-minunea-vietii-este-ca-te-nasti--08-34-50
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Alexandru Repan s-a născut pe 26 februarie 1940 în București. Părinții săi, Marghit 

și Alexandru, au făcut tot posibilul ca fiul lor să crească frumos și educat. Iubeau teatrul și 

l-au dus de multe ori la spectacole inoculându-i acestuia dragostea de scenă.  

De la 14-15 ani știa roluri pe dinafară ai marilor actor ai vremii: Mihai Popescu, 

Emil Botta sau Fory Etterle și Ionescu-Gion. Filmul l-a descoperit datorită unui prieten a 

cărei mamă era patroana unui cinematograf, în care își petreceau amândoi aproape câte o zi 

întreagă vizionând filme, unul după altul, filme la modă atunci — americane.  

''La capătul Bulevardului Protopopescu, acolo unde se întâlnea cu strada Mătăsari, era 

cinematograful ''Pache''. (...) Patroana cinematografului era mama unui copil cu care mă 

jucam eu... Și așa se făcea că intram amândoi dimineața pe la 10 în sala de cinema și mai 

ieșeam de-acolo abia spre seară, pe la 6, spre disperarea părinților mei. (...) Sosind acasă, 

găseam mereu musafiri. (...) Așa că aveam mereu asigurat ''publicul'' meu. Le interpretam, 

de obicei, scene din filmele văzute, jucând, bineînțeles, mai toate rolurile principale, 

inclusiv cele feminine. Primul meu rol serios ''în travesti'' a fost ''Doamna'' din ''Vizită'' de 

Caragiale. Eram încă la grădiniță, cred. (...) Prima mea încercare de regie am comis-o prin 

clasa a V-a sau a VI-a, cu ''Scrisoarea III''. Eu eram Baiazid, un coleg de-al meu, pe care-l 

chema Mircea, a jucat chiar rolul lui Mircea cel Bătrân. Mama a ''semnat'' costumele. Mie 

mi-a încropit niște șalvari, iar lui Mircea i-a făcut rost de un costum popular. (...) Așadar, 

prima regie am ''semnat-o'' pe când aveam vreo 10 ani'', își amintește Alexandru Repan 

într-un interviu.  

La 16 ani s-a înscris la Facultatea de Istorie pe care a absolvit-o în 1961. După 

terminarea acesteia s-a înscris la examenul de admitere la Institutul de Teatru, având în 

comisie personalități ca Mony Ghelerter, Alexandru Finți, Ion Finteșteanu, Beate 

Fredanov. A fost admis din prima încercare, cu o schiță de Caragiale și cu un sonet de 

Eminescu. A fost admis la clasa profesorilor Mony Ghelerter — Zoe Anghel, având colegi 

cu nume de primă mână ale scenei: Ruxandra Sireteanu, Emil Hossu, Melania Cârje, Peter 

Paulhofer, Ștefan Sileanu, Olga Bucătaru sau Alexandru Bocăneț — care, după anul întâi, 

a plecat de la Actorie la Regie. A absolvit IATC în 1965.  

''Eu m-am născut în război, cu un an înainte de a intra România în război cu Uniunea 

Sovietică. Prima copilărie am avut-o în anii cumpliți de după război, cu sărăcia, cu seceta 

din Moldova, instaurarea, încet-încet, a comunismului ș.a.m.d. După aceea am început să 

fac o școală, cea nouă, în '48, și uite așa am terminat un liceu, așa cum l-am terminat, am 

mai făcut o Facultate de Istorie, după aia în fine am ajuns la ceea ce îmi doream de când 

m-am născut și am ajuns și eu ce am ajuns astăzi'', a declarat Alexandru Repan într-un 

interviu acordat AGERPRES.  

În 1968, recita un poem la televiziune și a fost remarcat de Horia Lovinescu, pe 

atunci directorul Teatrului Nottara, care i-a propus un rol, și să devină, alături de colegi de 

breaslă ca Ovidiu Iuliu Moldovan, Gilda Marinescu și Ștefan Iordache, actor al Teatrului 
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Nottara. Aceasta a reprezentat cea mai mare cotitură din viața sa, i-a adus roluri și 

interpretări celebre și din rolul de june prim a trecut la adevărate roluri de compoziție.  

''Punctul culminant al acestei 'cotituri' l-a reprezentat piesa lui Lovinescu 'Și eu am fost în 

Arcadia'. Spectacolul ăsta m-a așezat pe o cu totul altă orbită. Era pus în scenă de Dan 

Nasta. Eu jucam rolul principal, Hans Cojocaru, un profesor de matematici misogin, 

mizantrop, acrit în toate, calat pe matematică. Total diferit de veșnicul june amorez. (...) S-

a jucat îndelung acest spectacol. Ca și 'Jocul vieții și al morții, în deșertul de cenușă'. Un 

spectacol antologic, au zis iubitorii de teatru, în care parteneri mi-au fost George 

Constantin, Dana Dogaru și Ștefan Sileanu. De fapt, piesa s-a numit 'Cain și Abel' — un 

titlu de neconceput pentru cenzura comunistă. Regizorul care a înțeles perfect metafizica 

lui Lovinescu a fost regretatul Dan Micu'', spunea Alexandru Repan într-un interviu. 

 

Despre întâlnirea cu actorii Teatrului Nottara povestește actorul în interviul acordat 

AGERPRES.  

''Îi cunoșteam dinainte. Eram prieten cu Gilda Marinescu, mă mai întâlnisem cu 

George Constantin și cu alți actori și actrițe ale teatrului, mai aveam câțiva colegi de 

Institut care veniseră înaintea mea aici și cunoșteam puțin atmosfera, dar îmi era teamă să 

mă gândesc. Pe vremea aceea eram angajatul unui teatru destul de pauper, se chema Teatru 

Regional București, un teatru cu un statut dubios, incert, un teatru, cum ar fi astăzi, al 

județului Ilfov, era al regiunii București, jucam mai mult prin sate, prin cămine culturale, 

deci nu aveam o perspectivă foarte luminoasă până într-o bună zi când la o emisiune de 

duminică la prânz, o emisiune de divertisment, făcută de un regizor bun de la televiziune, 

am spus un fragment din 'Bocet pentru Ignacio Sánchez Mejías' al lui Federico García 

Lorca, un text foarte greu și foarte frumos, și aici s-a întâmplat miracolul. Horia Lovinescu 

nu se uita la televizor, chiar ne spunea că îl detestă, d'apăi într-o duminică după-masă, la 

ora două, ce a căutat la televizor? Cert este că a doua zi, luni, când am venit la teatru să 

văd o vizionare cu 'Fedra' cu Gilda Marinescu, s-a uitat la mine, s-a oprit, eu știam cine 

este, și a spus: 'Dumneata ieri nu ai spus o poezie la televizor?', 'Ba da.', 'Aș fi încântat 

dacă ai dori să faci parte din trupa Teatrului Nottara!'. Marți am fost angajat'', își amintește 

marele actor. 

 

Din 1970 a jucat pe scena Teatrului Nottara din București, până în prezent, în piese 

precum: ''Anonimul'' de Ion Omescu (1969); ''Crimă și pedeapsă'' de Dostoievski (1970); 

''Bună seara domnule Wilde'' de Oscar Wilde (1971); ''Craii de curte veche'' de Mateiu 

Caragiale (1978); ''Al patrulea anotimp'' de Horia Lovinescu (1989); ''Regele moare' de 

Eugen Ionesco (1991); ''Arșița și viscolul'' de Mihai Ispirescu (1993). A mai jucat în alte 

multe spectacole, colaborând cu mari regizori — ''Cui i-e frică de Virginia Woolf'' de 

Edward Aldee (r. Radu Gabrea, 1999), ''Vino la pod, iubita mea!'' de K. Gabor (r. 

Alexandru Repan),''Hora iubirilor'' de A. Schnitzler (r. Felix Alexa), ''Romeo și Jeanette'' 

de J. Anouilh (r. Claudiu Goga), ''Prăpăstiile Bucureștilor'' după Matei Millo (r. Ada 

Lupu), ''Jocul dragostei și-al morții'' de R. Rolland (r. Lucian Giurchescu), ''Richard al III-
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lea nu se mai face'' de Matei Vișniec (r. Michel Vivier), ''Variațiuni enigmatice'' de E. 

Schmidt (r. Claudiu Goga) și multe altele. 

Pentru Alexandru Repan, întâlnirea și colaborarea cu Horia Lovinescu reprezintă și 

astăzi un mare ''noroc''.  

''Am avut marele noroc să joc dramaturgia lui Horia Lovinescu. Pe vremea aceea, cine își 

mai aduce aminte, era obligatoriu ca 60% din repertoriu unui teatru să fie piesă 

contemporană și 40% să fie românești, ale dramaturgiei românești. (...) Deci am avut 

norocul să joc într-o dramaturgie românească solidă, care forma actorul, mintea, sufletul și, 

mai ales, cultura lui. Și, după aceea, au venit regizori din generația mea, actori din 

generația mea, s-a împrospătat trupa, au venit Dan Micu, Sandu Dabija, Dominic 

Dembinski și toți au început să pună piese și cu noi, nu, numai cu marea gardă a Teatrului 

Nottara care exista când am venit noi. După aia au venit rolurile cele bune cu piesele lui 

Horia Lovinescu, după aceea one-man show-ul meu 'Craii de Curtea Veche', care m-a uns 

pe inimă mulți ani la rând'', mărturisește maestrul în interviul acordat AGERPRES.  

 

Văzând în el un actor cu carismă și talent, scenaristul Titus Popovici i-a oferit rolul 

împăratului Austriei din filmul "Horia" (rolul principal fiind jucat de Ovidiu Iuliu 

Moldovan). În film s-a remarcat, cu precădere, în roluri care evocă personalități istorice. 

Din bogata sa filmografie, atât pe marele ecran, cât și în televiziune, cităm: ''Vacanță la 

mare'' (1962), ''Ciprian Porumbescu'' (1972), ''Cantemir'' (1975), ''Războiul de 

Independență'' (serial TV, 1977), ''Vlad Țepeș'' (1979), ''Am fost 16'' (1980), ''Burebista'' 

(1980), ''Masca de argint'' (1984), ''Bătălia din umbră'' (1985), ''Colierul de turcoaze'' 

(1985), ''Rochia albă de dantelă'' (1988, r. Dan Pița), ''Trahir'' (1992, r. Radu Mihăileanu), 

''Faimosul paparazzo'' (1999, r. N. Mărgineanu), ''Sindromul Timișoara — Manipularea'' 

(2004, r. Marius Barna), ''Youth Without Youth / Tinerețe fără tinerețe'' (2007, r. Francis 

Ford Coppola).  

 

Din 1990 a predat actoria la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie, devenit 

apoi Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ''I.L. Caragiale''.  

La conferința de presă organizată de Teatrul Nottara prilejuită de premiera "Jocul 

dragostei și al morții" de Romain Rolland și "Război și pace" de Lev Tolstoi, 2003   

 

În prezent, maestrul Alexandru Repan pregătește un spectacol după unul dintre 

scriitorii săi preferați — Eric-Emmanuel Schmitt, o dramatizare a romanului "Oscar și 

Tanti Roz". Este al treilea spectacol de acest autor, după "Variațiuni enigmatice" și 

"Vizitatorul" în regia lui Claudiu Goga.  

''Pentru primul spectacol au fost trei — patru încercări în București de a se pune 

acest spectacol și din motive independente de voința lui Eric-Emmanuel Schmitt nu au 

reușit să se înfiripe și atunci, într-o bună zi, când a venit domnul Goga cu propunerea, am 

îmbrățișat-o imediat, l-am rugat pe Diaconu (actorul Mircea Diaconu — n.r.) să accepte să 

joace, a făcut acest cuplu minunat care de 12 ani încântă, din când în când, publicul 

spectator'', spune maestrul în interviul acordat AGERPRES. 
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În opinia acestuia, mesajul piesei este că ''viața, ca să aibă un sens, trebuie să crezi în ceva 

de dincolo de moarte, altfel viața este un pasaj plictisitor, scurt și dureros''.  

 

Cum vede Alexandru Repan viața? O spune chiar el.  

''Piesa pe care o joc eu acum este o replică în care Dumnezeu îi sfătuiește pe oameni să 

privească lumea ca și cum ar privi-o de fiecare dată pentru întâia oară. Minunea vieții este 

că te naști, după aia că te trezești în fiecare dimineață, că răsare soarele, că se ridică, 

apune, sau că se învârte Pământul, este același lucru, fiecare zi din viața omului este o 

minune lăsată de Dumnezeu și ea trebuie să fie cea mai frumoasă dintre toate și fiecare 

este frumoasă în felul ei chiar dacă unele aparțin tragicului, dramaticului sau nefericirii, 

dar și astea fac parte din viața omului și ele trebuie sublimate la fel ca și momentele de 

bucurie și de scânteie. Așa că viața este un lucru, un dar pe care ni-l face Dumnezeu și pe 

care trebuie să-l apreciem ca pe un dar foarte prețios'', mărturisește actorul în interviul 

acordat AGERPRES.  

 

Alexandru Repan mai are încă multe de spus în teatru. Ce va face după 

spectacolul"Oscar și Tanti Roz"?  

''Păi după aceea aș vrea să mă odihnesc puțin, să joc câteva spectacole, să văd cum merge 

la public și mi-ar părea bine să meargă, după care o să încep probabil o piesă de teatru, 

Shakespeare, în regia domnului Masaci, care este un regizor foarte drag sufletului meu și 

cu care am mai jucat două piese la Teatrul Nottara, probabil că va fi 'Furtuna' de 

Shakespeare'', spune actorul vorbind despre planurile de viitor.  

 

Vârsta? Nu o simte ca pe o povara, ba chiar o ignoră sau o ia în râs.  

''Uite așa, din vorbă în vorbă, am ajuns că pe 26 februarie împlinesc 74 de ani și pot să mai 

hălăduiesc, să îmi mai târâi oasele bătrâne pe scenele teatrelor din București și din țară și, 

uneori, și din străinătate'', spune maestrul în interviul acordat AGERPRES.  
 

Familia actorului  
Alexandru Repan este tatăl a doi băieți, Alexandru și Mateiu Dimitri. Cel mare, 

poartă numele tatălui și al bunicului. Cel mic se numește Mateiu pentru că atunci când s-a 

născut, tatăl său juca în spectacolul după ''Craii de Curtea Veche'' de Mateiu Caragiale, 

regizat de Alexandru Repan.  

''Am lăsat lucrurile să vină de la sine și soarta a vrut așa: să mă căsătoresc la 50 de ani și să 

am copii după 55. (...) Oricum, și eu am încercat să-mi cresc băieții cu aceeași dragoste 

pentru povești... Și cred că am reușit'', spune actorul.  

Actorului Alexandru Repan i s-au recunoscut meritele artistice de-a lungul anilor. În 2000, 

a fost aniversat cu ocazia zilei de naștere, la Cinematecă, moment în care a apărut pe scenă 

cu cei doi fii de mână. În 2002, a fost distins cu Ordinul Cultural în grad de Cavaler.  

La 29 mai 2010, actorul Alexandru Repan a fost sărbătorit la Teatrul 

Metropolis, la premiera spectacolului "Pagini din Craii de Curtea Veche'', cu ocazia 

împlinirii a 45 de ani de carieră și 70 de ani de viață.  
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Ce așteaptă în continuare?  

''Ca actor, cu toate că astăzi se poartă — ca peste tot — tineretul, eu știu că marea 

dramaturgie are pentru mine roluri care mă așteaptă și pe care le aștept, ca să le pot dărui 

ce am mai bun din experiența mea''.  

 

AGERPRES/(Documentare — Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea ) 
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http://www.agerpres.ro/cultura/2014/02/23/interviu-alexandru-repan-am-avut-

norocul-sa-joc-intr-o-dramaturgie-romaneasca-solida-care-forma-actorul-11-

08-03 
 

 
 

INTERVIU Alexandru Repan: Am avut norocul să joc într-o dramaturgie 

românească solidă, care forma actorul 

Actorul Alexandru Repan, care pe 26 februarie își sărbătorește cel de-al 74 an de 

viață, pregătește un nou spectacol - "Rapsodie în roz" - o dramatizare după romanul "Oscar 

și Tanti Roz" (Oscar et la dame rose) de Eric-Emmanuel Schmitt. 

       Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO  

http://www.agerpres.ro/cultura/2014/02/23/interviu-alexandru-repan-am-avut-norocul-sa-joc-intr-o-dramaturgie-romaneasca-solida-care-forma-actorul-11-08-03
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/02/23/interviu-alexandru-repan-am-avut-norocul-sa-joc-intr-o-dramaturgie-romaneasca-solida-care-forma-actorul-11-08-03
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/02/23/interviu-alexandru-repan-am-avut-norocul-sa-joc-intr-o-dramaturgie-romaneasca-solida-care-forma-actorul-11-08-03
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Într-un interviu acordat AGERPRES, artistul povestește întâmplarea care a făcut ca 

Eric-Emmanuel Schmitt să ajungă unul dintre autorii săi preferați.  

Alexandru Repan vorbește, de asemenea, despre primii săi pași în Teatrul Nottara, 

dar și despre roluri pe care și le-ar fi dorit să le joace.  

"La un moment dat mi-a părut rău că nu am putut să joc câteva dintre rolurile pe care mi 

le-aș fi dorit, de pildă vreau să joc Cyrano de Bergerac", recunoaște artistul.  

De ziua sa, maestrul spune că nu va face nimic special, va sărbători evenimentul 

alături de cei doi fii.  

AGERPRES: Sunteți în pregătirea unui spectacol la care țineți foarte mult, o reîntâlnire cu 

unul dintre scriitorii dvs. preferați — Eric-Emmanuel Schmitt, o dramatizare a romanului 

"Oscar și Tanti Roz" (Oscar et la dame rose). De ce ați ales această piesă și ce mesaj vreți 

să transmiteți?  

Alexandru Repan: Într-o bună zi stăteam acasă și mă cam plictiseam. A trecut 

cineva pe la mine, întâmplător, și avea în mână o cărticică bleu. M-am uitat pe ea și am 

văzut că este Eric-Emmanuel Schmitt și am rugat persoana să mă lase să o citesc. A plecat 

și am citit cartea. Din clipa aia am fost sigur că va trebui să joc acest personaj și nu știam 

în clipa aia că spectacolul se joacă și la alt teatru din București, că s-a jucat și pe la Târgu 

Mureș, că Emmanuel Schmitt a făcut și o piesă, că a făcut un film după ea. Am încercat să 

mă uit la ele, dar foarte puțin, ca să nu mă impresioneze și atunci mi-am format o părere 

despre acest roman.  

Vezi, teatrul are încurcăturile lui. Romeo și Julieta nu poate fi jucat niciodată la 

vârsta reală a lui Romeo și Julieta pentru că niciun actor la 14 și 15 ani nu poate să susțină 

o asemenea partitură. Atunci el trebuie jucat de un actor mai în vârstă, care are puțină 

experiență și care se dă că e mai tinerel și mai adolescent. Dar haideți că pe la 15, 16 ani se 

mai poate minți, dar când e vorba de zece ani, cât are personajul din Oscar, este foarte 

greu. Un copil de zece ani joacă în film, dar în teatru este foarte greu și atunci trebuie să 

distribuie un tânăr. Mi-am spus că un tânăr, oricât de talentat ar fi, și cel care joacă la 

Bulandra acum este talentat, nu mi se pare potrivit ca la 30 de ani să te faci că ai zece, iar 

pentru celălalt personaj, care are o vârstă făcută din 13 zerouri, adică spre infinit, deci nu e 

om, e aproape înger, nu are rost să pui o babă. Și atunci m-am gândit să inversez valorile, 

să-l joc eu pe Oscar, un bătrân care mai mult povestește ce s-a întâmplat cu acel copil 

decât să se facă că este acel copil, iar pe Tanti Rosa am transformat-o într-un înger tânăr și 

frumos care îl conduce în ultimele douăsprezece zile pe acest tânăr din viață spre 

Dumnezeu. De fapt ăsta este și mesajul piesei, viața ca să aibă un sens trebuie să crezi în 

ceva de dincolo de moarte, altfel viața este un pasaj plictisitor, scurt și dureros.  

AGERPRES: Cine va fi alături de dumneavoastră în spectacol?  

Alexandru Repan: În spectacolul meu nu sunt decât doi actori, Oscar și Tanti Roz, 

care sunt ajutați de alți doi îngeri, unul care cântă la pian și altul care cântă la violoncel. Se 

cântă în general muzică clasică, Rahmaninov, Mozart, Schumann. Nu este o ilustrație 
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muzicală, ci am încercat să căutăm un ton muzical potrivit fiecăreia dintre cele două 

scrisori pe care Oscar le scrie lui Dumnezeu și care are fiecare în parte un ton special, un 

sentiment special, și atunci am încercat să găsim în domeniul muzical, care este atât de 

vast și de ofertant, acele teme muzicale care să ajute și să sublinieze sentimentul pe care le 

degajă fiecare dintre cele douăsprezece scrisori pe care Oscar i le scrie lui Dumnezeu.  

AGERPRES: Ați ales să faceți și regia acestui spectacol...  

Alexandru Repan: E mult spus regie, am făcut o reducție de text, nu chiar o 

adaptare, o reducție a textului și regie e greu de spus, dar e greu, trebuie să stau pe scenă 

foarte mult, o oră și 40 de minute, să învăț mult text și să fiu și cel care privește din afară, 

dar am norocul că am distribuit în rolul lui Tanti Roz una din cele mai dragi studente pe le-

am avut eu la Institutul de Teatru, care mă cunoaște bine și știe foarte bine cam ce aș dori 

eu să se întâmple și este foarte talentată și foarte devotată teatrului și uneori și mie.  

AGERPRES: Este al treilea spectacol de Eric-Emmanuel Schmitt. Primele două sunt 

"Variațiuni enigmatice" și "Vizitatorul" în regia lui Claudiu Goga, care se joacă cu mare 

succes atât în țară, cât și în străinătate...  

Alexandru Repan: "Variațiuni enigmatice" se joacă de doisprezece ani...  

AGERPRES: A fost ideea regizorului sau ați ales dumneavoastră să jucați în aceste 

spectacole?  

Alexandru Repan: Nu. Pentru primul spectacol au fost trei, patru încercări în 

București de a se pune acest spectacol și din motive independente de voința lui Eric-

Emmanuel Schmitt nu au reușit să se înfiripe și atunci, într-o bună zi, când a venit domnul 

Goga cu propunerea, am îmbrățișat-o imediat, l-am rugat pe Diaconu să accepte să joace, a 

făcut acest cuplu minunat care de 12 ani încântă, din când în când, publicul spectator.  

AGERPRES: Aș dori să ne întoarcem puțin în timp. În '68 ați fost invitat de Horia 

Lovinescu la Teatrul Nottara. Vă mai amintiți cum a fost întâlnirea cu actorii Teatrului 

Nottara?  

Alexandru Repan: Îi cunoșteam dinainte. Eram prieten cu Gilda Marinescu, mă 

mai întâlnisem cu George Constantin și cu alți actori și actrițe ale teatrului, mai aveam 

câțiva colegi de Institut care veniseră înaintea mea aici și cunoșteam puțin atmosfera de 

aici, dar îmi era teamă să mă gândesc. Pe vremea aceea eram angajatul unui teatru destul 

de pauper, se chema Teatru Regional București, un teatru cu un statut dubios, incert, un 

teatru, cum ar fi astăzi, al județului Ilfov, era al regiunii București, jucam mai mult prin 

sate, prin cămine culturale, deci nu aveam o perspectivă foarte luminoasă până într-o bună 

zi când la o emisiune de duminică la prânz, o emisiune de divertisment, făcută de un 

regizor bun de la televiziune, am spus un fragment din "Bocet pentru Ignacio Sánchez 
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Mejías" al lui Federico García Lorca, un text foarte greu și foarte frumos, și aici s-a 

întâmplat miracolul. Horia Lovinescu nu se uita și la televizor, chiar ne spunea că îl 

detestă, d'apăi într-o duminică după-masă, la ora două, ce a căutat la televizor? Cert este că 

a doua zi, luni, când am venit la teatru să văd o vizionare cu "Fedra" cu Gilda Marinescu, 

s-a uitat la mine, s-a oprit, eu știam cine este, și a spus: "Dumneata ieri nu ai spus o poezie 

la televizor?", "Ba da.", "Aș fi încântat dacă a-i dori să faci parte din trupa Teatrului 

Nottara!". Marți am fost angajat.  

AGERPRES: Într-o carieră impresionantă în care ați avut roluri în teatru, film, teatru de 

televiziune, teatru radiofonic, există roluri pe care v-ați fi dorit să le jucați și nu ați avut 

posibilitatea?  

Alexandru Repan: Mi-am dorit. Acum nu îmi mai doresc. La un moment dat mi-a 

părut rău că nu am putut să joc câteva dintre rolurile pe care mi le-aș fi dorit, de pildă 

vreau să joc Cyrano de Bergerac. Nu se mai poate acum, nu că nu mai pot nici eu, dar nu 

se mai pot pune piese costisitoare și aș fi vrut să joc Iago din "Othello", dar când am venit 

la Teatrul Nottara tocmai atunci se punea "Othello", în Iago era deja distribuit un alt coleg 

și am scăpat și de atunci nu s-a mai pus "Othello" și acum nu mai am vârsta lui Iago. Nici 

caracterul lui, dar...  

AGERPRES: Rolurile care au avut cel mai mare succes la public au fost și cele care v-au 

împlinit pe dvs.?  

Alexandru Repan: Sigur că da. În primul rând am avut marele noroc să joc 

dramaturgia lui Horia Lovinescu. Pe vremea aceea, cine își mai aduce aminte, era obligat 

ca 60% din repertoriu unui teatru să fie piesă contemporană și 40% să fie românești, ale 

dramaturgiei românești. E, sigur că foarte multe dintre ele erau piese șchioape, ale 

propagandei realismului socialist, dar, aici în teatru ăsta fiind Horia Lovinescu, care nu a 

făcut niciodată un compromis major în ceea ce privește meseria lui de dramaturg, în 

fiecare an aveam una sau două piese în repertoriu scrise de Horia Lovinescu, și am avut 

norocul să joc în aproape toate. Deci am avut norocul să joc într-o dramaturgie românească 

solidă și care forma actorul, mintea, sufletul și, mai ales, cultura lui. Și, după aceea, au 

venit regizori din generația mea, actori din generația mea, s-a împrospătat trupa, au venit 

Dan Micu, Sandu Dabija, Dominic Dembinski și toți au început să pună piese și cu noi nu, 

numai cu marea gardă a Teatrului Nottara care exista când am venit noi. După aia au venit 

rolurile cele bune cu piesele lui Horia Lovinescu, după aceea one-man show-ul meu Craii 

de Curtea Veche, care m-a uns pe inimă mulți ani la rând, și, uite așa, din vorbă în vorbă, 

am ajuns că pe 26 februarie se împlinesc 74 de ani și pot să mai hălăduiesc, să îmi mai 

târâi oasele bătrâne pe scenele teatrelor din București și din țară și, uneori, și din 

străinătate.  
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AGERPRES: Prin mână v-au trecut mai mulți tineri la Facultatea de Teatru. Vor ajunge și 

ei să fie o generație de aur?  

Alexandru Repan: Stați puțin, niciodată nu se știe ce e aia "generația de aur". 

Pentru Vraca (n.r. George Vraca), de pildă, George Constantin nu făcea parte din nicio 

generație de aur, era un tânăr care juca și el teatru binișor, dar pentru George Constantin 

generația de aur era Vraca, dar Vraca pentru Nottara nu era generație de aur, și uite așa, 

când actorul ajunge la vârsta maturității, nu a vieții, a maturității sale artistice, conform 

destinului, putinței, talentului, mie nu prea îmi place să folosesc foarte mult cuvântul 

talent, dar al destinului, al sorții lui, dacă ajunge, devine după aceea un actor important al 

teatrului unde este, al teatrului românesc, al locului unde este proțăpit de soartă și devine și 

el un metal prețios.  

AGERPRES: Cei doi băieți ai dvs — Alexandru și Mateiu — vă vor urma cariera? Au și 

ei înclinații artistice?  

Alexandru Repan: Nu cred. Nu cred și nu impun, nu încerc să-i încurajez. Cel mare 

în niciun caz, cel mic, care seamănă mai mult cu mine, pare că ar avea înclinații 

histrionice, dar nu neapărat. Îi place să cânte la chitară, să apară pe scenă, dar va face o 

meserie lucrativă până la urmă, nu că actoria mea nu e lucrativă.  

AGERPRES: Pe 26 februarie sărbătoriți ziua de naștere. V-ați făcut un program special, 

v-ați gândit la ceva special?  

Alexandru Repan: Nu m-am gândit la nimic special. Nu e nicio bucurie să mai 

treacă un an, nicio tristețe foarte mare. Dar acum, pentru că vor fi și cei doi copii alături de 

mine, sper să vină și cu prietenele lor, pentru că nu mi le-au prezentat până acum niciodată, 

să le cunosc și pe ele, mai ales că la vârsta mea nu mai sunt un pericol pentru ei, așa că ar 

putea să mi le prezinte cu inima deschisă, dar nu vor, sunt foarte discreți. Dar dacă o să se 

întâmple o să fie o zi frumoasă.  

AGERPRES: Ați povestit în mai multe interviuri că v-ați petrecut copilăria într-o 

perioadă grea. A urmat războiul, comunismul...  

Alexandru Repan: Eu m-am născut în război, cu un an înainte de a intra România 

în război cu Uniunea Sovietică. Prima copilărie am avut-o în anii cumpliți de după război, 

cu sărăcia, cu seceta din Moldova, instaurarea, încet-încet, a comunismului ș.a.m.d. După 

aceea am început să fac o școală, cea nouă, în '48, și uite așa am terminat un liceu, așa cum 

l-am terminat, am mai făcut o Facultate de istorie, după aia în fine am ajuns la ceea ce îmi 

doream de când m-am născut și am ajuns și eu ce am ajuns astăzi.  
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AGERPRES: Care este cel mai fericit moment, cea mai plăcută amintire?  

Alexandru Repan: Vezi în piesa pe care o joc eu acum este o replică în care 

Dumnezeu îi sfătuiește pe oameni să privească lumea ca și cum ar privi-o de fiecare dată 

pentru întâia oară. Minunea vieții este că te naști, după aia că te trezești în fiecare 

dimineață, că răsare soarele, că se ridică, că apune, sau că se învârte Pământul, este același 

lucru, fiecare zi din viața omului este o minune lăsată de Dumnezeu și ea trebuie să fie cea 

mai frumoasă dintre toate și fiecare este frumoasă în felul ei chiar dacă unele aparțin 

tragicului, dramaticului sau nefericirii, dar și astea fac parte din viața omului și ele trebuie 

sublimate la fel ca și momentele de bucurie și de scânteie. Așa că viața este un lucru, un 

dar pe care ni-l face Dumnezeu și pe care trebuie să-l apreciem ca pe un dar foarte prețios.  

AGERPRES: Privind în urmă, dacă ar fi să alegeți încă o dată, ați alege aceeași meserie?  

Alexandru Repan: Nu știu. Cred că da, pentru că am început să o fac așa de când 

aveam vreo opt-nouă ani, de când am început prima oară să bâigui poezii, să fac scenete la 

școală și după aceea nu m-am mai lăsat de chestia asta, tot liceul și toată Facultatea de 

istorie mi-am petrecut-o mai mult la Casa de Cultură decât în amfiteatrele de acolo, așa că 

eu când am intrat în teatru eram deja în interior și nici nu îmi imaginam că pot să fac 

altceva. Nici acum nu mi-aș imagina că luând-o de la început, ceea ce este imposibil, aș 

mai putea să fac altceva, prea sunt injectat, inoculat cu asta.  

AGERPRES: Ce planuri aveți în continuare? Va urma premiera piesei, care va avea loc...  

Alexandru Repan: Pe 7 martie.  

AGERPRES: Și după aceea?  

Alexandru Repan: Păi după aceea aș vrea să mă odihnesc puțin, să joc câteva 

spectacole, să văd cum merge la public și mi-ar părea bine să meargă, după care o să încep 

probabil o piesă de teatru, Shakespeare, în regia domnului Masaci, care este un regizor 

foarte drag sufletului meu și cu care am mai jucat două piese la Teatrul "Nottara", probabil 

că va fi "Furtuna" de Shakespeare.  

 

 

AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu) 
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9. Ordinea Zilei 
din data de 12 martie 2014, ora 16.25 

http://www.ordineazilei.ro/life/teatru/p/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-

bordeianu-sunt-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara 
 

 
 

Andi Vasluianu, Ada Navrot si Dan Bordeianu sunt ambasadori onorifici ai Teatrului 

Nottara 

 
Marinela Tepus, directorul Teatrului Nottara, a anuntat ca Andi Vasluianu, Ada 

Navrot si Dan Bordeianu au fost numiti miercuri ambasadori onorifici ai institutiei, ei 

urmand sa reprezinte institutia in presa "si in tot ce inseamna vizibilitatea teatrului".  

Cei trei tineri actori, primii ambasadori onorifici ai teatrului, vor avea obligatia ca in 

interviurile lor si in relatiile cu presa "sa anunte ca apartin Teatrului Nottara sau si 

Teatrului Nottara", a afirmat Marinela Tepus. "Ei sunt vedete si asta au facut pana acum, 

fie ca sunt angajati ai Teatrului Nottara, fie ca joaca in diferite spectacole ale teatrului, si 

http://www.ordineazilei.ro/life/teatru/p/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-sunt-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara
http://www.ordineazilei.ro/life/teatru/p/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-sunt-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara
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au facut-o intr-un mod firesc, dar nu neaparat programat. Noi acum incercam sa fie un 

lucru programat, sa se stie foarte clar ca pe noi, in special anul acesta, ne vor prezenta in 

presa si in tot ce inseamna vizibilitatea teatrului Ada Navrot, Andi Vasluianu si Dan 

Bordeianu", a precizat Madalina Negrea, secretar literar al teatrului, scrie Agerpres. 

"Este o initiativa foarte buna pentru noi, care nici pe departe sa mai fim tineri", a spus 

actrita Ada Navrot, precizand ca ideea lansata de Teatrul Nottara este una "laudabila" si cu 

"perspective", in special pentru actorii care vor fi si ei numiti in viitor ambasadori onorifici 

ai teatrului. 

Andi Vasluianu a declarat ca isi doreste pentru Teatrul Nottara o continuitate a 

spectacolelor bune. "Cel mai important este faptul ca Marinela (n.r. - Marinela Tepus, 

directorul Teatrului Nottara) incearca sa schimbe si sa reinnoiasca teatrul. Imi doresc ca si 

in continuare sa ne intalnim cu regizori foarte buni si sa avem spectacole foarte bune", a 

afirmat proaspatul ambasador onorific al Teatrului Nottara. 

Actorul Dan Bordeianu a remarcat ca in ultima perioada este evident "ca lucrurile se 

misca pozitiv", printre acestea numarandu-se venirea unor regizori noi, a unor actori noi, 

printre ultimii artistul salutand venirea la Nottara a lui Andi Vasluianu. "Singurul lucru pe 

care mi-l asum este sa pastrez imaginea mea ca actor al Teatrului Nottara cat mai decenta 

si cat mai aproape de tinta acestui teatru, adica teatru de calitate. Ma bucur foarte tare ca 

vin regizori, ca sunt lucruri frumoase care se petrec aici, pe aceste scene, ca de curand si 

Andi este coleg cu noi", a spus Dan Bordeianu. 

Actrita Ada Navrot este angajata a Teatrului Nottara din 1998 si poate fi vazuta in 

piese precum "Mobila si durere" de Teodor Mazilu, regia Alice Barb, "Matrimoniale" de 

Lia Bugnar, regia Diana Lupescu, "Comedie de moda veche" de Alexei Arbuzov, regia 

Vasile Toma. Angajat la Teatrul Nottara din 2002, Dan Bordeianu poate fi vazut in 

spectacolul "Un pic prea intim" de Rajiv Joseph, regia Cristi Juncu. Andi Vasluianu, sosit 

de curand in colectivul Teatrului Nottara, poate fi vazut, de asemenea, in spectacolul "Un 

pic prea intim". 

 

 

Autor: Victoria Preda  

http://www.agerpres.ro/
http://www.ordineazilei.ro/life/teatru/p/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-sunt-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara
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10. Index-Știri.ro 
din data de 12 martie 2014, ora 16.25 

http://index-stiri.ro/140312/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-

ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-571835 

 

 
 

Andi Vasluianu, Ada Navrot si Dan Bordeianu, ambasadori onorifici ai Teatrului 

Nottara din Capitala 571835 

 

Actorii Andi Vasluianu, Ada Navrot si Dan Bordeianu au devenit ambasadori 

onorifici ai Teatrului Nottara din Capitala, au anuntat reprezentantii institutiei, miercuri, 

intr-o conferinta de presa. Agentia de stiri Media Fax 

http://index-stiri.ro/140312/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-571835
http://index-stiri.ro/140312/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-571835
http://feedproxy.google.com/~r/MediafaxCultura/~3/wfl0A9U_rPY/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-12252235
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De acum, toate interviurile pe care noi, ca secretariat literar, le aranjăm vor fi 

destinate acestora trei. Sigur că, alături de ei, va merge şi câte o vedetă consacrată, sigur că 

ne va reprezenta şi aceasta", a declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

Această iniţiativă are scopul de a oferi o mai bună promovare Teatrului Nottara, prin 

intermediul celor trei tineri actori. 

"Nu am ştiut în teatru (până acum, n.r.) că avem nevoie de un serviciu de marketing. 

Pentru că nu am crezut (...) că un spectacol de teatru este un produs cultural care trebuie 

ambalat ca orice alt produs pentru a fi vândut", a mai spus Marinela Ţepuş. 

Actriţa Ada Navrot a declarat că această iniţiativă este una foarte bună pentru 

actori, dar ceea ce este foarte important este calitatea spectacolelor. 

"Dacă teatrul a luat iniţiativa aceasta, mi se pare foarte lăudabilă, în perspectiva şi a 

viitorilor ani, în care alţi colegi vor juca mai mult şi vor fi şi ei, la rândul lor, aşezaţi într-o 

vitrină. Aşteptăm şi noi, ca trupă, proiecte performante şi să nu dezamăgim. Să nu ne 

pierdem minţile şi să ne vedem de muncă", a spus Ada Navrot. 

La rândul său, Andi Vasluianu s-a declarat onorat că "este împins în faţă" şi a mai 

spus că el consideră că cel mai important este realizarea unor spectacole de calitate. 

"(...) mai degrabă mi-ar plăcea calitatea spectacolelor să crească şi ele vor creşte calitativ, 

datorită întâlnirilor pe care o să le avem cu regizorii care deja încep să apară şi să vină aici, 

la Nottara. Regizori destul de buni. De fapt, ce vreau eu să subliniez e că cel mai important 

e că Marinela (Marinela Ţepuş, n.r.) cumva încearcă să schimbe şi să reînoiască teatrul. 

Mai degrabă, aş vrea s-o susţin pe ea", a declarat Andi Vasluianu. 

De asemenea, Dan Bordeianu a menţionat că este important ca actorii să transmită 

"mesajul de pe scenă (...) într-o formă calitativă cât mai bună, cât mai multor oameni". 

"Sunt actor în Teatrul Nottara de 12 ani. Este evident şi destul de clar pentru mulţi oameni 

din colectivul nostru şi poate şi pentru mulţi de afară că de ceva luni bune (...) se mişcă 

lucrurile într-o direcţie din ce în ce mai pozitivă aici (la Teatrul Nottara, n.r.). Simt asta", a 

spus Dan Bordeianu. 

"Singurul lucru pe care mi-l asum este să păstrez imaginea mea ca actor al Teatrului 

Nottara cât mai decentă şi cât mai aproape de ţinta acestui teatru, adică teatru de calitate", 

a mai spus Dan Bordeianu. 

Ada Navrot a absolvit Academia de Teatru şi Film "I. L. Caragiale" din Bucureşti, 

Facultatea de teatru, Secţia actorie şi, din 1998, este actriţă a Teatrului Nottara. Printre 

rolurile interpretate în teatru se numără Lizica din "Mobilă şi durere", de Teodor Mazilu, 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Dan%20Bordeianu#search
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Eva din "Matrimoniale", de Lia Bugnar, şi Avgusta Avdeevna Menajraki în "Roman 

teatral", de Mihail Bulgakov. 

Andi Vasluianu a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 

Cinematografică "I. L. Caragiale", Facultatea de Teatru, Specialitatea Actorie. Printre 

piesele de teatru în care a jucat se numără "Un pic prea intim", de Rajiv Joseph, "Capra cu 

trei iezi", după Ion Creangă, "Iluzii", de Ivan Vârâpaev, şi "Năpasta", de I.L. Caragiale. 

Dan Bordeianu a absolvit Academia de Teatru şi Film "I. L. Caragiale", Facultatea 

de teatru, Secţia actorie şi, din 2002, este actor al Teatrului Nottara. Printre rolurile 

interpretate în teatru se numără Seth din "Un pic prea intim", de Rajiv Joseph, Chiric din 

"O noapte furtunoasă", de I. L. Caragiale, şi Michael din "Aniversarea", de Thomas 

Vinterberg şi Mogens Rukov. 

Potrivit site-ului instituţiei, Teatrul Nottara a fost fondat în 1947, ca Teatrul 

Armatei, căpătând în 1960 drept patronimic, numele marelui actor român Constantin 

Nottara. La acea vreme, în fruntea teatrului se afla George Vraca, un nume de prestigiu al 

scenei româneşti. În 1964, după moartea lui Vraca, la conducerea teatrului a fost numit 

dramaturgul Horia Lovinescu. Începând cu mandatele lui George Vraca şi Horia 

Lovinescu, Teatrul Nottara s-a definit ca instituţie de repertoriu, cu o personalitate 

distinctă în peisajul artistic românesc. Datorită valorii echipei sale, Nottara a reuşit să-şi 

atragă un public fidel. Fără a-şi nega vreo clipă caracterul popular, Teatrul Nottara a reuşit 

să menţină, între cele 370 de titluri din dramaturgia românească şi universală, propuse 

publicului de-a lungul a peste 60 de ani de existenţă, un echilibru benefic între 

divertisment şi tematica filosofică, între râsul eliberator şi gravitatea problemelor 

existenţiale, potrivit site-ului instituţiei. 

În prezent, Teatrul Nottara este o instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, funcţionând ca o companie permanentă cu 

un colectiv artistic de 35 de actori angajaţi şi cu o echipă tehnică şi administrativă de până 

la 100 de membri. În fiecare stagiune, repertoriul cuprinde cel puţin 15 titluri, atât la Sala 

Magheru - "Horia Lovinescu", cât şi la Sala Studio - "George Constantin". 

 

 

de Dorina Calin  

http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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11. Astăzi.ro 
din data de 12 martie 2014, ora 15.28 

http://stiri.astazi.ro/stire-andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-

ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-255663846.html 

 

 
 

Andi Vasluianu, Ada Navrot si Dan Bordeianu, ambasadori onorifici ai Teatrului 

Nottara din Capitala 

Actorii Andi Vasluianu, Ada Navrot si Dan Bordeianu au devenit ambasadori 

onorifici ai Teatrului Nottara din Capitala, au anuntat reprezentantii institutiei, miercuri, 

intr-o conferinta de presa. 

 

http://stiri.astazi.ro/stire-andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-255663846.html
http://stiri.astazi.ro/stire-andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-255663846.html
http://feedproxy.google.com/~r/mediafax/Qddx/~3/wfl0A9U_rPY/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-12252235
http://feedproxy.google.com/~r/mediafax/Qddx/~3/wfl0A9U_rPY/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-12252235
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De acum, toate interviurile pe care noi, ca secretariat literar, le aranjăm vor fi 

destinate acestora trei. Sigur că, alături de ei, va merge şi câte o vedetă consacrată, sigur că 

ne va reprezenta şi aceasta", a declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

Această iniţiativă are scopul de a oferi o mai bună promovare Teatrului Nottara, prin 

intermediul celor trei tineri actori. 

"Nu am ştiut în teatru (până acum, n.r.) că avem nevoie de un serviciu de marketing. 

Pentru că nu am crezut (...) că un spectacol de teatru este un produs cultural care trebuie 

ambalat ca orice alt produs pentru a fi vândut", a mai spus Marinela Ţepuş. 

Actriţa Ada Navrot a declarat că această iniţiativă este una foarte bună pentru 

actori, dar ceea ce este foarte important este calitatea spectacolelor. 

"Dacă teatrul a luat iniţiativa aceasta, mi se pare foarte lăudabilă, în perspectiva şi a 

viitorilor ani, în care alţi colegi vor juca mai mult şi vor fi şi ei, la rândul lor, aşezaţi într-o 

vitrină. Aşteptăm şi noi, ca trupă, proiecte performante şi să nu dezamăgim. Să nu ne 

pierdem minţile şi să ne vedem de muncă", a spus Ada Navrot. 

La rândul său, Andi Vasluianu s-a declarat onorat că "este împins în faţă" şi a mai 

spus că el consideră că cel mai important este realizarea unor spectacole de calitate. 

"(...) mai degrabă mi-ar plăcea calitatea spectacolelor să crească şi ele vor creşte calitativ, 

datorită întâlnirilor pe care o să le avem cu regizorii care deja încep să apară şi să vină aici, 

la Nottara. Regizori destul de buni. De fapt, ce vreau eu să subliniez e că cel mai important 

e că Marinela (Marinela Ţepuş, n.r.) cumva încearcă să schimbe şi să reînoiască teatrul. 

Mai degrabă, aş vrea s-o susţin pe ea", a declarat Andi Vasluianu. 

De asemenea, Dan Bordeianu a menţionat că este important ca actorii să transmită 

"mesajul de pe scenă (...) într-o formă calitativă cât mai bună, cât mai multor oameni". 

"Sunt actor în Teatrul Nottara de 12 ani. Este evident şi destul de clar pentru mulţi oameni 

din colectivul nostru şi poate şi pentru mulţi de afară că de ceva luni bune (...) se mişcă 

lucrurile într-o direcţie din ce în ce mai pozitivă aici (la Teatrul Nottara, n.r.). Simt asta", a 

spus Dan Bordeianu. 

"Singurul lucru pe care mi-l asum este să păstrez imaginea mea ca actor al Teatrului 

Nottara cât mai decentă şi cât mai aproape de ţinta acestui teatru, adică teatru de calitate", 

a mai spus Dan Bordeianu. 

Ada Navrot a absolvit Academia de Teatru şi Film "I. L. Caragiale" din Bucureşti, 

Facultatea de teatru, Secţia actorie şi, din 1998, este actriţă a Teatrului Nottara. Printre 

rolurile interpretate în teatru se numără Lizica din "Mobilă şi durere", de Teodor Mazilu, 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Dan%20Bordeianu#search
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Eva din "Matrimoniale", de Lia Bugnar, şi Avgusta Avdeevna Menajraki în "Roman 

teatral", de Mihail Bulgakov. 

Andi Vasluianu a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 

Cinematografică "I. L. Caragiale", Facultatea de Teatru, Specialitatea Actorie. Printre 

piesele de teatru în care a jucat se numără "Un pic prea intim", de Rajiv Joseph, "Capra cu 

trei iezi", după Ion Creangă, "Iluzii", de Ivan Vârâpaev, şi "Năpasta", de I.L. Caragiale. 

Dan Bordeianu a absolvit Academia de Teatru şi Film "I. L. Caragiale", Facultatea 

de teatru, Secţia actorie şi, din 2002, este actor al Teatrului Nottara. Printre rolurile 

interpretate în teatru se numără Seth din "Un pic prea intim", de Rajiv Joseph, Chiric din 

"O noapte furtunoasă", de I. L. Caragiale, şi Michael din "Aniversarea", de Thomas 

Vinterberg şi Mogens Rukov. 

Potrivit site-ului instituţiei, Teatrul Nottara a fost fondat în 1947, ca Teatrul 

Armatei, căpătând în 1960 drept patronimic, numele marelui actor român Constantin 

Nottara. La acea vreme, în fruntea teatrului se afla George Vraca, un nume de prestigiu al 

scenei româneşti. În 1964, după moartea lui Vraca, la conducerea teatrului a fost numit 

dramaturgul Horia Lovinescu. Începând cu mandatele lui George Vraca şi Horia 

Lovinescu, Teatrul Nottara s-a definit ca instituţie de repertoriu, cu o personalitate 

distinctă în peisajul artistic românesc. Datorită valorii echipei sale, Nottara a reuşit să-şi 

atragă un public fidel. Fără a-şi nega vreo clipă caracterul popular, Teatrul Nottara a reuşit 

să menţină, între cele 370 de titluri din dramaturgia românească şi universală, propuse 

publicului de-a lungul a peste 60 de ani de existenţă, un echilibru benefic între 

divertisment şi tematica filosofică, între râsul eliberator şi gravitatea problemelor 

existenţiale, potrivit site-ului instituţiei. 

În prezent, Teatrul Nottara este o instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, funcţionând ca o companie permanentă cu 

un colectiv artistic de 35 de actori angajaţi şi cu o echipă tehnică şi administrativă de până 

la 100 de membri. În fiecare stagiune, repertoriul cuprinde cel puţin 15 titluri, atât la Sala 

Magheru - "Horia Lovinescu", cât şi la Sala Studio - "George Constantin". 

 

 

de Dorina Calin  

http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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12. Nonguvernamental 
din data de 13 martie 2014,  

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teatrul-nottara-un-nou-program-

cultural-si-trei-ambasadori/ 

 

 

Teatrul Nottara: un nou program cultural si trei ambasadori 

Actorii Ada Navrot, Andi Vasluianu si Dan Bordeianu au devenit recent 

ambasadorii Teatrului Nottara din Bucuresti. Totodata, institutia teatrala a lansat in 

aceasta luna “Actor si regizor”, un nou program cultural.  

 

In martie, proiectul il are ca protagonist, atat in calitate de actor cat si de regizor, pe 

Alexandru Repan, cu spectacolul “Rapsodie-n roz”, dupa “Oscar si Tanti Roz” de Eric-

Emmanuel Schmitt. Alaturi de Repan, in spectacol mai joaca si Andreea Macelaru Sofron. 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teatrul-nottara-un-nou-program-cultural-si-trei-ambasadori/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teatrul-nottara-un-nou-program-cultural-si-trei-ambasadori/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teatrul-nottara-un-nou-program-cultural-si-trei-ambasadori/
http://www.nonguvernamental.org/wp-content/uploads/2014/03/conferinta-ambasadori.jpg
http://www.nonguvernamental.org/wp-content/uploads/2014/03/conferinta-ambasadori.jpg
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„In piesa pe care o joc eu acum este o replica in care Dumnezeu ii sfatuieste pe oameni sa 

priveasca lumea ca si cum ar vedea-o de fiecare data pentru intaia oara. Minunea vietii este 

ca te nasti, apoi ca te trezesti in fiecare dimineata, ca rasare soarele, ca apune sau ca se 

invarte Pamantul; este mereu acelasi lucru. Fiecare zi din viata omului este o minune lasata 

de Dumnezeu si ea trebuie sa fie cea mai frumoasa dintre toate. Viata este un dar, pe care 

ni-l face Dumnezeu si pe care trebuie sa-l apreciem ca pe un cadou foarte pretios”, spune 

Alexandru Repan intr-un interviu acordat Agerpres.ro. 

„De ce fac marii actori regie de teatru? E o intrebare pe care mi-o pun de cel putin 20 de 

ani. Cand am initiat acest program (Actor si regizor) aveam deja niste raspunsuri. Si unul 

ar fi acela ca doresc sa impartaseasca si altora din preaplinul talentului lor (nu intotdeauna 

folosit la maximum de-a lungul carierei lor), din preaplinul povestilor pe care nu au avut 

sansa sa le interpreteze sub semnatura altor regizori, din preaplinul prieteniei lor pentru 

actorii cu care realizeaza asemenea spectacole”, a declarat  Marinela Tepus, teatrolog si 

directorul Teatrului Nottara. (A.D.). 
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13. MyPostOnline.NET 
din data de 12 martie 2014,  

http://www.mypostonline.net/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-

ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala 
 

 

Andi Vasluianu, Ada Navrot şi Dan Bordeianu, ambasadori onorifici ai Teatrului 

Nottara din Capitală 

 

Actorii Andi Vasluianu, Ada Navrot şi Dan Bordeianu au devenit ambasadori 

onorifici ai Teatrului Nottara din Capitală, au anunţat reprezentanţii instituţiei, miercuri, 

într-o conferinţă de presă. 

 

Posted by Andrei 

 

http://www.mypostonline.net/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala
http://www.mypostonline.net/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala
http://www.mypostonline.net/author/Andrei
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14. Ziare pe net 
din data de 12 martie 2014,  

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-

ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-3268320.html 
 

 
 

Andi Vasluianu, Ada Navrot şi Dan Bordeianu, ambasadori onorifici ai Teatrului 

Nottara din Capitală 

"De acum, toate interviurile pe care noi, ca secretariat literar, le aranjăm vor fi 

destinate acestora trei. Sigur că, alături de ei, va merge şi câte o vedetă consacrată, sigur că 

ne va reprezenta şi aceasta", a declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

  Această iniţiativă are scopul de a oferi o mai bună promovare Teatrului Nottara, prin 

intermediul celor trei tineri actori. 

 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-3268320.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/andi-vasluianu-ada-navrot-si-dan-bordeianu-ambasadori-onorifici-ai-teatrului-nottara-din-capitala-3268320.html
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  "Nu am ştiut în teatru (până acum, n.r.) că avem nevoie de un serviciu de marketing. 

Pentru că nu am crezut (...) că un spectacol de teatru este un produs cultural care trebuie 

ambalat ca orice alt produs pentru a fi vândut", a mai spus Marinela Ţepuş. 

Actriţa Ada Navrot a declarat că această iniţiativă este una foarte bună pentru 

actori, dar ceea ce este foarte important este calitatea spectacolelor. 

"Dacă teatrul a luat iniţiativa aceasta, mi se pare foarte lăudabilă, în perspectiva şi a 

viitorilor ani, în care alţi colegi vor juca mai mult şi vor fi şi ei, la rândul lor, aşezaţi într-o 

vitrină. Aşteptăm şi noi, ca trupă, proiecte performante şi să nu dezamăgim. Să nu ne 

pierdem minţile şi să ne vedem de muncă", a spus Ada Navrot. 

La rândul său, Andi Vasluianu s-a declarat onorat că "este împins în faţă" şi a mai 

spus că el consideră că cel mai important este realizarea unor spectacole de calitate. 

"(...) mai degrabă mi-ar plăcea calitatea spectacolelor să crească şi ele vor creşte calitativ, 

datorită întâlnirilor pe care o să le avem cu regizorii care deja încep să apară şi să vină aici, 

la Nottara. Regizori destul de buni. De fapt, ce vreau eu să subliniez e că cel mai important 

e că Marinela (Marinela Ţepuş, n.r.) cumva încearcă să schimbe şi să reînoiască teatrul. 

Mai degrabă, aş vrea s-o susţin pe ea", a declarat Andi Vasluianu. 

De asemenea, Dan Bordeianu a menţionat că este important ca actorii să transmită 

"mesajul de pe scenă (...) într-o formă calitativă cât mai bună, cât mai multor oameni". 

"Sunt actor în Teatrul Nottara de 12 ani. Este evident şi destul de clar pentru mulţi oameni 

din colectivul nostru şi poate şi pentru mulţi de afară că de ceva luni bune (...) se mişcă 

lucrurile într-o direcţie din ce în ce mai pozitivă aici (la Teatrul Nottara, n.r.). Simt asta", a 

spus Dan Bordeianu. 

"Singurul lucru pe care mi-l asum este să păstrez imaginea mea ca actor al Teatrului 

Nottara cât mai decentă şi cât mai aproape de ţinta acestui teatru, adică teatru de calitate", 

a mai spus Dan Bordeianu. 

Ada Navrot a absolvit Academia de Teatru şi Film "I. L. Caragiale" din Bucureşti, 

Facultatea de teatru, Secţia actorie şi, din 1998, este actriţă a Teatrului Nottara. Printre 

rolurile interpretate în teatru se numără Lizica din "Mobilă şi durere", de Teodor Mazilu, 

Eva din "Matrimoniale", de Lia Bugnar, şi Avgusta Avdeevna Menajraki în "Roman 

teatral", de Mihail Bulgakov. 

Andi Vasluianu a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 

Cinematografică "I. L. Caragiale", Facultatea de Teatru, Specialitatea Actorie. Printre 

piesele de teatru în care a jucat se numără "Un pic prea intim", de Rajiv Joseph, "Capra cu 

trei iezi", după Ion Creangă, "Iluzii", de Ivan Vârâpaev, şi "Năpasta", de I.L. Caragiale. 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri-despre/teatru/
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri-despre/teatru/
http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Dan%20Bordeianu#search
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Dan Bordeianu a absolvit Academia de Teatru şi Film "I. L. Caragiale", Facultatea 

de teatru, Secţia actorie şi, din 2002, este actor al Teatrului Nottara. Printre rolurile 

interpretate în teatru se numără Seth din "Un pic prea intim", de Rajiv Joseph, Chiric din 

"O noapte furtunoasă", de I. L. Caragiale, şi Michael din "Aniversarea", de Thomas 

Vinterberg şi Mogens Rukov. 

Potrivit site-ului instituţiei, Teatrul Nottara a fost fondat în 1947, ca Teatrul 

Armatei, căpătând în 1960 drept patronimic, numele marelui actor român Constantin 

Nottara. La acea vreme, în fruntea teatrului se afla George Vraca, un nume de prestigiu al 

scenei româneşti. În 1964, după moartea lui Vraca, la conducerea teatrului a fost numit 

dramaturgul Horia Lovinescu. Începând cu mandatele lui George Vraca şi Horia 

Lovinescu, Teatrul Nottara s-a definit ca instituţie de repertoriu, cu o personalitate 

distinctă în peisajul artistic românesc. Datorită valorii echipei sale, Nottara a reuşit să-şi 

atragă un public fidel. Fără a-şi nega vreo clipă caracterul popular, Teatrul Nottara a reuşit 

să menţină, între cele 370 de titluri din dramaturgia românească şi universală, propuse 

publicului de-a lungul a peste 60 de ani de existenţă, un echilibru benefic între 

divertisment şi tematica filosofică, între râsul eliberator şi gravitatea problemelor 

existenţiale, potrivit site-ului instituţiei. 

În prezent, Teatrul Nottara este o instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, funcţionând ca o companie permanentă cu 

un colectiv artistic de 35 de actori angajaţi şi cu o echipă tehnică şi administrativă de până 

la 100 de membri. În fiecare stagiune, repertoriul cuprinde cel puţin 15 titluri, atât la Sala 

Magheru - "Horia Lovinescu", cât şi la Sala Studio - "George Constantin". 

 

 

de Dorina Calin 

 

http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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15. Actualități.net 
din data de 12 martie 2014, ora 19.00 

http://www.actualitati.net/divertisment/andi-vasluianu-navrot-bordeianu-

ambasadori-onorifici-teatrului-nottara-capitala-1474409 
 

 

Andi Vasluianu, Ada Navrot şi Dan Bordeianu, ambasadori onorifici ai Teatrului 

Nottara din Capitală 

Actorii Andi Vasluianu, Ada Navrot şi Dan Bordeianu au devenit ambasadori 

onorifici ai Teatrului Nottara din Capitală, au anunţat reprezentanţii instituţiei, 

miercuri, într-o conferinţă de presă. 

 

http://www.actualitati.net/divertisment/andi-vasluianu-navrot-bordeianu-ambasadori-onorifici-teatrului-nottara-capitala-1474409
http://www.actualitati.net/divertisment/andi-vasluianu-navrot-bordeianu-ambasadori-onorifici-teatrului-nottara-capitala-1474409

