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1. LaPunkt 
din data de 4 iulie 2016 
http://www.lapunkt.ro/2016/07/04/experiment-la-teatrul-nottara-
laboratorul-de-teatru-dens/ 

 

 

 

Experiment la Teatrul Nottara – Laboratorul de Teatru DENS 

 
Proiectul este un mini – festival, iniţiat de Oleg Loevski, regizor şi 

producător de teatru din Rusia. Oferă posibilitatea punerii în scenă a trei 
spectacole, contra cronometru, în condiţii de producţie improvizate. 

Ideea lui Loevski 

Scopul acestui laborator este acela de a-i scoate pe actori din zona de 
confort, oferindu-le provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea 
timpului şi cu mijloace improvizate. Asadar, pe scurt, trei echipe de actori, vor 
lucra intensiv trei texte contemporane, cu trei regizori straini. 

http://www.lapunkt.ro/2016/07/04/experiment-la-teatrul-nottara-laboratorul-de-teatru-dens/
http://www.lapunkt.ro/2016/07/04/experiment-la-teatrul-nottara-laboratorul-de-teatru-dens/
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Prima etapă – repetiţiile 

În prima zi (anume după-amiaza zilei de 4 iulie) actorii primesc de la 
regizori textele, repetiţiile începând imediat, simultan cu prima lectură. Urmează 5 
zile de repetiţii intense, în diferite spaţii din TeatrulNottara (scena mare, foaier 
parter şi sala de lectură de la etajul 1) şi cu posibilitatea alegerii altor spaţii 
neconvenţionale din Bucureşti. Scenografia se alege ad-hoc, folosindu-se costume 
şi elemente de decor din depozitele teatrului. 

A doua etapă – spectacolele 

Cele trei spectacole vor fi prezentate publicului pe scena Teatrului de Artă, 
în zilele de 9 iulie (două reprezentaţii) şi 10 iulie (o reprezentaţie). Publicul, format 
din aceiaşi spectatori prezenţi la toate cele trei reprezentaţii, va alege, prin vot, 
unul dintre cele trei spectacole, pentru a intra în repertoriul TeatruluiNottara, în 
stagiunea viitoare. 

Publicul – juriu 

Latura competiţională a festivalului este astfel, nu doar o motivaţie în plus 
pentru actori, dar şi un gest de recunoaştere şi respect pentru publicul fidel al 
teatrului. 

Teatrul încheie un contract cu regizorul spectacolului câștigător, oferindu-i şansa 
de a realiza o producție pe scena Teatrului Nottara, în următoarea stagiune. 

Regizorii sunt Andreas Raicov-Mertz şi Ekaterina Raicova Mertz. 

Andreas Raicov-Mertz (de origine bavareză) şirusoaica Ekaterina Raicova 
Mertz s-au cunoscut în 2011, la Perm, “fief-ul” teatrului –laborator condus de 
Loevski , unde sunt atraşi de ani de zile tineri profesionişti din teatrele lumii. 
Împreună, cei doi şi-au construit un portofoliu de producţii inedite, premiate la 
competiţiile de profil din Rusia. 

Alessandra Giuntini 

De origine italiană, Alessandra Giuntini (34 de ani) este o regizoare născută 
din experienţele de scenă ca actriţă. A studiat arta dramatică la St. Petersburg, unde 
a şi debutat în filmul Sankt Petersburg (2013), iar în prezent face parte din grupul 
de lucru al lui Oleg Loevski, cu formulele sale de teatru experimental. 

Evghenia Bercovici 



La cei 31 de ani ai săi, tânăra actriţă şi regizoare a participat deja la realizarea 
mai multor producţii clasice, dar şi a unor proiecte de teatru experimental.Dintre 
care, cel mai incitant a fost laboratorul de regie, marca Loevski , desfăşurat anul 
trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din tragediile lui 
Shakespeare. 

Programare spectacole: 9 iulie (două dintre spectacole – cu cate o 
reprezentatie), 10 iulie (al treilea spectacol) 

Sala de reprezentaţie: Teatrul de Artă 

Oleg Loevski 

 

Loevski este un vizionar. Şi unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 
Rusia. Iniţiator al unor serii de ateliere şi seminarii (desfăşurate pe harta Rusiei şi 
a lumii), destinate pe de o parte să promoveze dramaturgia contemporană, iar pe 
de alta să formuleze, folosindu-se de creativitatea tinerilor, direcţii şi spaţii 
disruptive, în teatrul actual. Este iconoclast prin vocaţie, nu doar prin conectare, 
la spiritul vremii. Şi-a început cariera sfidând comunismul, cu plete sfidătoare de 
hippie şi câştigând reputaţie ca dramaturg, scenarist, regizor, critic de teatru. Este 
preşedinte al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii si Tineret, director 
adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, laureat cu premii esenţiale, 
printre care şi premiul internaţional Diaghilev. 

„Avem nenumărate motive să fim invidioşi. Cel mai frecvent este luxul 
comunicării; tânjim să cunoaştem personal pe toată lumea şi să aflăm tot ce se 

http://www.lapunkt.ro/2016/07/04/experiment-la-teatrul-nottara-laboratorul-de-teatru-dens/oleg-loevski-2/


petrece în teatru. Un astfel de festival ne oferă șansa rară de a-i vedea pe colegii de 
teatru din locurile cele mai îndepărtate ale Rusiei, alături de cele mai renumite 
personalităţi de la noi şi din străinătate”, explică Loevsky, director artistic al 
Festivalului de Teatru All-Russian Real 

„De ce consider că acest festival este unul dintre cele mai bune festivaluri de 
teatru? Pentru că este inventat cu gândul de a aduna la un loc comunitatea 
regizorilor şi a-i pune să vorbească între ei despre profesia asta. Nu despre nevoile 
de zi cu zi ale vieţii, nu despre drepturi de autor, ci numai şi numai despre profesie. 
Sunt convins că un regizor are nevoie de dialog. Nu doar pentru a mai învăţa ceva 
nou – pentru că învăţătura este un proces constant, al experienţei. Dar, prin dialog, 
poţi înţelege ce funcţionează şi ce nu, în propriul tău spectacol, poţi descoperi 
perspective diferite prin care să îţi priveşti munca, din exterior”, povesteşte Boris 
Milgram, director al Festivalului de Teatru All-Russian Real. 

 

 

 

 

de: Alexandru Dumitru Filimon 



2. Bucureştii vechi şi noi 
din data de 4 iulie 2016 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/laboratorul-de-teatru-dens/ 

 

 

 

Experiment la Teatrul Nottara – Laboratorul de Teatru DENS 
 

 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/laboratorul-de-teatru-dens/


Proiectul este un mini – festival, iniţiat de Oleg Loevski, regizor şi 
producător de teatru din Rusia. Oferă posibilitatea punerii în scenă a trei 
spectacole, contra cronometru, în condiţii de producţie improvizate. 

Ideea lui Loevski 
Scopul acestui laborator este acela de a-i scoate pe actori din zona de 

confort, oferindu-le provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea 
timpului şi cu mijloace improvizate. Asadar, pe scurt, trei echipe de actori, vor 
lucra intensiv trei texte contemporane, cu trei regizori straini. 

Prima etapă – repetiţiile 
În prima zi (anume după-amiaza zilei de 4 iulie) actorii primesc de la 

regizori textele, repetiţiile începând imediat, simultan cu prima lectură. Urmează 5 
zile de repetiţii intense, în diferite spaţii din Teatrul Nottara (scena mare, foaier 
parter şi sala de lectură de la etajul 1) şi cu posibilitatea alegerii altor spaţii 
neconvenţionale din Bucureşti. Scenografia se alege ad-hoc, folosindu-se costume 
şi elemente de decor din depozitele teatrului. 
 
A doua etapă – spectacolele 

Cele trei spectacole vor fi prezentate publicului pe scena Teatrului de Artă, 
în zilele de 9 iulie (două reprezentaţii) şi 10 iulie (o reprezentaţie). Publicul, format 
din aceiaşi spectatori prezenţi la toate cele trei reprezentaţii,  va alege, prin vot, 
unul dintre cele trei spectacole, pentru a intra în repertoriul teatrului Nottara, în 
stagiunea viitoare. 

Publicul – juriu 
Latura competiţională a festivalului este astfel, nu doar o motivaţie în plus 

pentru actori, dar şi un gest de recunoaştere şi respect pentru publicul fidel al 
teatrului. 



Teatrul încheie un contract cu regizorul spectacolului câștigător, oferindu-i şansa 
de a realiza o producție pe scena Teatrului Nottara, în următoarea stagiune. 
 
Regizorii 
 

Andreas Raicov-Mertz şi Ekaterina Raicova Mertz 
Andreas Raicov-Mertz (de origine bavareză) şirusoaica Ekaterina Raicova 

Mertz s-au cunoscut în 2011, la Perm, “fief-ul” teatrului –laborator condus de 
Loevski , unde sunt atraşi de ani de zile tineri profesionişti din teatrele lumii. 
Împreună, cei doi şi-au construit un portofoliu de producţii inedite, premiate la 
competiţiile de profil din Rusia. 

Alessandra Giuntini 
De origine italiană, Alessandra Giuntini (34 de ani) este o regizoare născută din 

experienţele de scenă ca actriţă. A studiat arta dramatică la St. Petersburg, unde a şi 
debutat în filmul Sankt Petersburg (2013), iar în prezent face parte din grupul de 
lucru al lui Oleg Loevski, cu formulele sale de teatru experimental. 
 

Evghenia Bercovici 
La cei 31 de ani ai săi, tânăra actriţă şi regizoare a participat deja la realizarea 

mai multor producţii clasice, dar şi a unor proiecte de teatru experimental.Dintre 
care, cel mai incitant a fost laboratorul de regie, marca Loevski , desfăşurat anul 
trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din tragediile lui 
Shakespeare. 

• Programare spectacole: 9 iulie (două dintre spectacole – cu cate o reprezentatie), 
10 iulie (al treilea spectacol) 

• Sala de reprezentaţie: Teatrul de Artă 



 
 

Loevski este un vizionar. Şi unul dintre cei mai influenţi producători de 
teatru din Rusia. Iniţiator al unor serii de ateliere şi seminarii (desfăşurate pe 
harta Rusiei şi a lumii), destinate pe de o parte să promoveze dramaturgia 
contemporană, iar pe de alta să formuleze, folosindu-se de creativitatea  tinerilor, 
direcţii şi spaţii disruptive, în teatrul actual. Este iconoclast prin vocaţie, nu doar 
prin conectare, la spiritul vremii. Şi-a început cariera sfidând comunismul, cu 
plete sfidătoare de hippie şi câştigând reputaţie ca dramaturg, scenarist, regizor, 
critic de teatru. Este preşedinte al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru 
Copii si Tineret, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, 
laureat cu premii esenţiale, printre care şi premiul internaţional Diaghilev. 
 

„Avem nenumărate motive să fim invidioşi. Cel mai frecvent este luxul 
comunicării; tânjim să cunoaştem personal pe toată lumea şi să aflăm tot ce se 
petrece în teatru. Un astfel de festival ne oferă șansa rară de a-i vedea pe colegii 
de teatru din locurile cele mai îndepărtate ale Rusiei, alături de cele mai renumite 
personalităţi de la noi şi din străinătate”, explică Oleg Loevsky, director artistic al 
Festivalului de Teatru All-Russian Real 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/07/oleg-loevski-2.jpg


„De ce consider că acest festival este unul dintre cele mai bune festivaluri 
de teatru? Pentru că este inventat cu gândul de a aduna la un loc comunitatea 
regizorilor şi a-i pune să vorbească între ei despre profesia asta. Nu despre 
nevoile de zi cu zi ale vieţii, nu despre drepturi de autor, ci numai şi numai despre 
profesie. Sunt convins că un regizor are nevoie de dialog. Nu doar pentru a mai 
învăţa ceva nou – pentru că învăţătura este un proces constant, al experienţei. 
Dar, prin dialog, poţi înţelege ce funcţionează şi ce nu, în propriul tău spectacol, 
poţi descoperi perspective diferite prin care să îţi priveşti munca, din exterior”, 
povesteşte Boris Milgram, director al Festivalului de Teatru All-Russian Real 

 

 

 

de: Alexandru Dumitru Filimon 



3. Blog Teatrul Nottara 
din data de 5 iulie 2016 
http://nottara.ro/blog/2016/07/05/4-regizori-3-echipe-3-spectacole-un-
eveniment-unic-laboratorul-de-teatru-dens/ 

 

 

4 regizori, 3 echipe, 3 spectacole – un eveniment unic – Laboratorul 
de Teatru DENS 

 
Începând de astăzi,  timp de 5 zile, 4 regizori străini (Rusia, Germani, Italia) 

vor lucra intens cu 3 echipe de actori pe 3 texte contemporane, pentru 3 spectacole 
într-un laborator experiment unic în România iniţiat de TeatruluiNottara. Cel care 
conduce acest experiment, Laboratorul de Teatru DENS, este faimosul Oleg 
Loevski, regizor şi producător de teatru din Rusia care va fi secondat de 3 regizori 
români, 3 regizori tehnici, 4 translatori, 3 luminişti, 2 cabiniere, 3 recuziteri, 4 
maşinişti, 3 secretari literari şi un director de teatru. 

http://nottara.ro/blog/2016/07/05/4-regizori-3-echipe-3-spectacole-un-eveniment-unic-laboratorul-de-teatru-dens/
http://nottara.ro/blog/2016/07/05/4-regizori-3-echipe-3-spectacole-un-eveniment-unic-laboratorul-de-teatru-dens/


Teatru DENS este un experiment şi totodată un exerciţiu de creaţie şi anduranţă 
pentru actorii care doresc să-şi depăşească limitele. 

Laboratorul lui Oleg Loevski se va finaliza pe 10 iunie, cu punerea în scenă 
a 3 spectacole pe scena Teatrului de Artă. Pe 9 iulie vor avea loc reprezentaţiile 
ESTROGEN Tiramisu de la ora 17:00  şi IUBIREA LA OAMENI de la ora 
20:00), iar pe 10 iulie (o reprezentaţie BURLACI ŞI BURLĂCIŢE la ora 18:00). 

Persoanele din public (70 la număr) vor vota cel mai bun spectacol din 
cadrul laboratorului, iar acesta se va monta pe scena Nottara în stagiunea 
următoare. 

Cele 3 echipe sunt alcătuite din 21 de actori: Cristina Stoica Ivanciuc, Anda 
Caropol, Daniela Minoiu, Raluca Jugănaru, Anca Băjenaru, Luminiţa Erga, Ioana 
Calotă, Ada Navrot, Alexandru Mike Gheorghiu, Laura Anghel, Dani Popescu, 
Vlad Gălăţianu, Marina Palli, Claudiu Romilă, Raluca Tiţa, Sorin Cociş, Mircea 
Teodorescu, Sorina Ştefănescu, Vlad Trifaş, Carmen Florescu şi Carmen Lopăzan. 

Laboratorul, o ieşire a unui actor din scena tradiţională! 

Regizorii care îndrumă cele trei echipe de actori sunt Andreas Raicov-Mertz 
şi Ekaterina Raicova Mertz, Alessandra Giuntini şi Evghenia Bercovici.  

 

 

 

de: Alexandru Dumitru Filimon 



4. RFI 
din data de 4 iulie 2016 
http://www.rfi.ro/eveniment-88177-teatrul-nottara-adus-un-proiect-unic-
romania-atelierul-de-teatru-initiat-de 
 

 
 

Teatrul Nottara a adus un proiect unic în România: Atelierul de 
teatru iniţiat de cunoscutul regizor rus Oleg Loevski 

 

 
 

La Teatrul Nottara are loc, zilele acestea - în perioada 4 - 10 iulie 2016 - un 
inedit experiment teatral, intitulat Laborator de Teatru DENS. Se întâmplă printre 

http://www.rfi.ro/eveniment-88177-teatrul-nottara-adus-un-proiect-unic-romania-atelierul-de-teatru-initiat-de
http://www.rfi.ro/eveniment-88177-teatrul-nottara-adus-un-proiect-unic-romania-atelierul-de-teatru-initiat-de


decoruri care așteaptă să fie mutate, printre scaune demontate sau care așteaptă 
să fie montate, printre deținuți care ajută la debarasarea ”depozitului” Nottara, 
readucându-l la starea de teatru. Şi se face aceasta cu toată efervescența şi 
dăruirea proprii obiectului de activitate al instituţiei: creația teatrală. 

20 de actori, 4 regizori străini (din Rusia, Germania, Italia), un producător de 
teatru rus, 3 regizori tehnici, 4 translatori, 3 luminişti, 2 cabiniere, 3 recuziteri, 4 
maşinişti, 3 secretari literari, un director de teatru. În total: 51 de oameni formează 
Laboratorul de teatru DENS la Nottara. 

Ce este Laboratorul de Teatru DENS  

Proiectul este un atelier de creaţie dedicat tuturor departamentelor din teatru, 
care participă la actul creației (de pe scenă sau din culise), iniţiat de Oleg Loevski, 
regizor şi producător de teatru din Rusia. Din câte a mărturisit, la prima întâlnire, 
este cam la al 370-lea asemenea laborator. La început, a însemnat o provocare 
pentru actorii tineri, însă, acum, a ajuns să se adreseze tuturor artiștilor (și nu 
numai) care vor să iasă din rutină. 

Scopul acestui laborator este acela de a-i scoate pe creatorii de teatru 
(regizori, actori, tehnicieni) din zona de confort, oferindu-le provocarea unui 
spectacol dens, construit sub presiunea timpului şi cu mijloace improvizate. 
Așadar, pe scurt, trei echipe formate din actori, tehnicieni, asistenți de regie, 
translatori, vor lucra intensiv, sub coordonarea lui Oleg Loevski, trei texte 
contemporane, cu trei regizori străini. 

Prima etapă – repetiţiile 

În prima zi (în după-amiaza zilei de 4 iulie) actorii și tehnicienii, deja 
împărțiți în echipe, au făcut cunoștință cu invitații străini, au aflat conceptul 
proiectului, au primit de la regizori textele, repetiţiile începând imediat, cu lectura 
la prima vedere. Urmează 4 zile de repetiţii intense, în diferite spaţii din Teatrul 
Nottara (scena mare, foaier parter şi sala de lectură de la etajul doi), cu 
posibilitatea alegerii altor spaţii neconvenţionale din Bucureşti. 

Scenografia se face ad-hoc, cu ajutorul asistenților de regie (Adela Bițică, 
Alexandru Mâzgăreanu, Bogdan Budeș) și a regizorilor tehnici, folosindu-se 
costume şi elemente de decor existente în depozitele teatrului. 

A doua etapă – spectacolele 

Cele trei reprezentaţii vor avea loc pe scena Teatrului de Artă, în zilele de 9 
iulie (două reprezentaţii) şi 10 iulie (o reprezentaţie, urmată de discuții cu publicul 
și creatorii). Publicul, format din aceiaşi spectatori prezenţi la toate cele trei 



spectacole, va alege, prin vot, una dintre cele trei producții, care va intra în 
repertoriul Teatrului Nottara, în anul 2017. 

Publicul – juriu 

Latura competiţională a proiectului este astfel, nu doar o motivaţie în plus 
pentru actori, dar şi un gest de recunoaştere şi respect pentru publicul fidel al 
teatrului. Teatrul încheie un contract cu regizorul spectacolului câștigător, 
oferindu-i şansa de a realiza o producție exact cu echipa acestui laborator. 

Regizorii 

•Andreas Raikov-Merz şi Ekaterina Raikova Merz 

Andreas Raikov-Merz (de origine bavareză) şi rusoaica Ekaterina Raikova 
Merz s-au cunoscut în 2011, la Perm, “fief-ul” teatrului – laborator condus de 
Loevski, unde sunt atraşi de ani de zile tineri profesionişti din teatrele lumii. 
Împreună, cei doi şi-au construit un portofoliu de producţii inedite, premiate la 
competiţiile de profil din Rusia. Două dintre montările semnate de Andreas 
Raikov-Merz au fost nominalizate la prestigiosul festival Masca de Aur. 

 •Alessandra Giuntini 

De origine italiană, Alessandra Giuntini (34 de ani) este un regizor născut 
din experienţele de scenă, ca actriţă. A studiat arta dramatică la St. Petersburg, 
unde a şi debutat în filmul Saint Petersburg (2013), iar în prezent face parte din 
grupul de lucru al lui Oleg Loevski, cu formulele sale de teatru experimental. 

 •Evghenia Berkovici 

La cei 31 de ani ai săi, tânăra actriţă şi regizoare a participat deja la 
realizarea mai multor producţii clasice dar şi a unor proiecte de teatru 
experimental.  Dintre care, cel mai incitant a fost laboratorul de regie, marca 
Loevskiy, desfăşurat anul trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din 
tragediile lui Shakespeare. 

Cine e Oleg Loevski 

Este un vizionar. Şi unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 
Rusia. Iniţiator al unor serii de ateliere şi seminarii (desfăşurate pe harta Rusiei şi a 
lumii), destinate pe de o parte să promoveze dramaturgia contemporană, iar pe de 



alta să formuleze, folosindu-se de creativitatea  tinerilor, direcţii şi spaţii disruptive 
în teatrul actual. 

Şi-a început cariera sfidând comunismul cu plete de hippie (pe care le mai 
are și azi) şi câştigând reputaţie ca dramaturg, scenarist, regizor, critic de teatru. 

Este preşedinte al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii şsi 
Tineret, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, laureat cu 
premii importante, printre care şi Premiul Internaţional Diaghilev. 

"Doresc pentru Teatrul Nottara, grav încercat în ultimele 8 luni, tot ceea ce e 
mai bun, mai creativ, mai inedit. Când am programat acest laborator (în cadrul 
ediției a III-a a Festivalului Internațional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard, în luna 
octombrie 2015), mă interesa mai ales scoaterea din rutină a întregii echipe de 
creatori și tehnicieni. Între timp, RUTINA a dispărut pentru cca 90% din angajații 
teatrului nostru: am înlocuit confortul vieţii cotidiene cu stresul că nu avem unde 
juca, unde repeta, unde... exista. Așa se face că, în acest moment, presiunea 
realizării și prezentării la public a trei spectacole în 7 zile, a devenit, de fapt, un 
semn că putem să ne întoarcem la normalitate, văzându-ne de treabă la noi 
acasă." (Marinela Țepuș) 

Echipa Teatrului Nottara vă invită sâmbătă, 9 iulie, ora 17.00 și ora 20.00, la 
reprezentaţiile cu public ale spectacolelor ESTROGEN, respectiv IUBIREA LA 
OAMENI și duminică, ora 18.00, la spectacolul BURLACI ŞI BURLĂCIŢE, urmat 
de votarea, de către public, a celei mai reuşite montări şi de o discuţie a publicului 
cu creatorii spectacolelor şi cu directorul teatrului. 

Seara şi Laboratorul de Teatru DENS se vor încheia printr-o discuție între 
creatori și spectatori. 

Cele trei reprezentații vor avea loc la Teatrul de Artă (strada Sfântul Ştefan, 
nr. 21). Cele trei distribuții cuprind actori ai Teatrului Nottara din toate generațiile, 
precum și tineri actori independenți. 

 

 

Sursa: RFI 



5. Ziare.com 
din data de 5 iulie 2016, ora 20:54 
http://www.ziare.com/weekend/program-teatru/teatru-dens-la-nottara-
cat-de-dens-1428008 

 

Teatru DENS la Nottara (cat de dens?) 
 

 

 

Bucurestenii se obisnuisera ca vara sa gaseasca usile teatrelor inchise, 
desi nu putini erau cei care doreau sa converseze cu zeita Thalia, chiar si sub 
soarele fierbinte al lui Cuptor.  

http://www.ziare.com/weekend/program-teatru/teatru-dens-la-nottara-cat-de-dens-1428008
http://www.ziare.com/weekend/program-teatru/teatru-dens-la-nottara-cat-de-dens-1428008
http://www.ziare.com/invitati/sanda-visan/


Situatia s-a schimbat de cativa ani, mai ales sub presiunea teatrelor 
independente, care nu se supun acestui principiu de sezonalitate aplicat artelor 
spectacolului. 
 

Asa ca, daca va vin prietenii din provincie sau din strainatate, nu se mai pot 
mira ca Bucurestiul teatral doarme vara, fiindca tot mai multe teatre de stat isi 
continua activitatea, sub o forma sau alta, si dincolo de luna iunie.  
 

Iar Festivalul Bucurestii lui Caragiale, organizat de Primaria Generala a 
Capitalei, umple cu generozitate (adica gratuit) scenele si spatiile publice ale 
orasului, cu spectacole de rasunet la marele public 
 

In acest an, si Teatrul Nottara se inscrie in miscarea de deschidere spre 
spectatori, in perioada calduroasa a verii. Si nu oricum, ci cu 
o premiera nationala: Laboratorul de Teatru DENS, coordonat de iconoclastul 
Oleg Loevski.  
 
Ce este Teatrul DENS? 
 

Inainte de a afla ce este, sa facem putina istorie recenta. Marinela Tepus, 
director al TeatruluiNottara, l-a invitat anul trecut, la a treia editie a 
Festivalului Fest (in) pe boulevard, pe unul dintre cei mai cunoscuti producatori de 
teatru din Rusia, Oleg Loevski, cu gandul de a initia o colaborare cu regizorul rus.  
 

S-a nascut, astfel, ideea unei componente bucurestene a proiectului 
international pe care iconoclastul rus il coordoneaza la Perm. 
 

Laboratorul de Teatru DENS este un concept ce-i apartine. Proiectul este 
dedicat tuturor oamenilor din teatru, fie ca participa la creatie dinlauntrul sau din 
afara ei. A inceput prin a fi un challengepentru tinerii actori, treptat a devenit o 
provocare lansata tuturor celor care s-au lasat infranti de rutina 
 

Dupa cum marturisea regizorul rus anul trecut, a oferit cam de 380 de ori 
sansa revigorarii artistice celor care se cantonasera in zona confortabilului (si in 
teatrele de stat acestia nu lipsesc!). Dar nu numai ei au beneficiat de aceasta 
"trezire" la realitatea artistica, care sfarseste in fiecare din "intruparile" ei printr-un 
minifestival. 
 

http://www.ziare.com/weekend/teatre/
http://www.ziare.com/weekend/gratuit/
http://www.ziare.com/weekend/spectacole/
http://www.ziare.com/weekend/premiera/


Oleg Semionovici Loevski, initiatorul acestui experiment teatral, este o 
personalitate plurivalenta a teatrului rus: producator, regizor, critic, dramaturg, 
scenarist de film si initiator al unor seminarii si ateliere desfasurate in toata lumea. 
 

Scopul sau este promovarea dramaturgiei contemporane si, folosindu-se de 
forta exploziva a creativitatii tinerilor, crearea unei brese in tesutul teatral actual 
(probabil ca regizorul nu si-a uitat tineretea hipiota, petrecuta contestatar la adresa 
regimului communist). 
 

Directorul artistic adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg face 
parte din prezidiul filialei ruse a Asociatiei Internationale a Teatrelor pentru Copii 
si Tineret, este expert in procesul de acordare a prestigiosului premiu de teatru 
national rus "Masca de Aur" si a primit, la randul sau, Premiile Internationale 
Diaghilev si cel al Teatrului Stanislavki. 
 
 Teatru DENS la Nottara 
 

In varianta lui romaneasca - prima de acest fel in tara noastra - acest proiect 
este valorificat mai ales pe latura sa de experiment, astfel incat au raspuns 
provocarii sale nu numai actorii aflati intr-o anumita stare de relaxare, ci chiar 
varfurile actoricesti ale teatrului si independentii. 
 

Il putem numi un proiect international, caci implica 20 de actori romani, un 
producator de teatru rus, 4 regizori straini, 3 regizori romani, 4 translatori si 19 
oameni din echipa tehnica si administrativa aNottara-ului. 52 de nebuni de teatru! 
 

Cei patru regizori din strainatate sunt familiarizati cu tehnicile de lucru 
necesare, pentru ca munca in cadrul acestui laborator sa intalneasca succesul. 
 

Bavarezul Andreas Raicov-Mertz si rusoaica Ekaterina Raicova Mertz s-au 
cunoscut tocmai la Perm, "fief-ul" teatrului-laborator condus de Loevski. De atunci 
(2011), cuplul s-a dovedit a fi atras creativ de tineri profesionisti din teatrele lumii, 
constituindu-si astfel un portofoliu de productii premiate la competitiile de profil 
din Rusia. 
 

"O italianca in Rusia" poate fi considerata regizoarea Alessandra Giuntini. A 
studiat arta dramatica la Sankt Petersburg, unde a si debutat in filmul Saint 
Petersburg (2013), iar in prezent face parte din grupul de lucru al lui Oleg Loevski, 
cu formulele sale de teatru experimental. 
 



Tot o tanara regizoare si actrita (are 31 de ani) este si Evghenia Bercovici. In 
ciuda tineretii (sau tocmai datorita ei!), ea a participat deja la realizarea mai multor 
productii clasice, dar si de teatru experimental. 
 

In topul preferintelor ei se plaseaza insa laboratorul de regie, marca Loevski, 
desfasurat anul trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din tragediile 
lui Shakespeare.  
 

Cei trei regizori autohtoni, Adela Bitica, Alexandru Mazgareanu si Bogdan 
Budes, sunt colaboratori de durata ai Teatrului Nottara, unde au semnat productii 
de succes (mai multe detalii despre ei puteti afla, consultand site-ul 
Teatrului Nottara). 
 

Actori ai Teatrului, dar si performeri independenti au acceptat provocarea 
acestei saptamani de foc (la propriu si la figurat), fiindca orice atelier bine condus 
contribuie intr-un fel propriu la formarea creativa a fiecarui participant, atata timp 
cat participarea este privita ca o experienta din care se poate invata ceva, indiferent 
cat de stresat te poti simti. 
 

Publicul care va veni la Teatrul de Arta se va intalni, intre altii, cu Ada 
Navrot, Ioana Calota, Dani Popescu, Anda Caropol, Alexandru Mike Gheorghiu. 
Adica actori din diverse generatii, dar cu sufletul tanar si mintea alerta. 
 
 Ce au ei de facut? 
 

Ieri cele trei echipe de lucru au inceput repetitiile la sediul din Bd. Magheru 
al Teatrului Nottara. 
 

Printre decoruri depozitate in salile de spectacol, scaune demontate, mese cu 
picioarele in sus si detinuti care ii ajuta pe oamenii teatrului sa curete locul, in 
vederea stagiunii urmatoare, dupa ce s-a aflat ca Teatrul Nottara poate juca linistit 
acasa, fiindca bulina care i-a patat fatada atatia ani buni era una fictiva. Dar 
"decorul" nu ar trebui sa influenteze in vreun fel laboratorul, care are inclusa ideea 
de improvizatie in insusi centrul conceptului. 
 

Actorii au facut cunostinta cu regizorii, cu textele si s-au pus imediat pe 
treaba, adica au trecut la lectura lor. 
 

Trei echipe, trei texte: Estrogen, de Joanna Ovsianko, Iubirea la oameni, de 
Dmitri Bogoslavski, si Burlaci si burlacite, de Hanoch Levin. 

http://www.ziare.com/shakespeare/


 
Desigur ca, vazand titlurile, poti exprima speranta ca la editiile viitoare 

(caci, daca va fi un succes, nu vad de ce laboratorul nu ar continua) sa fie incluse si 
texte romanesti contemporane. 
 

Pe actori ii asteapta apoi alte patru zile de repetitii intense, pe unde au gasit 
loc in teatru, fie ca e vorba de scena mare, de foaier sau de sala de lectura.  
 

Improvizata, dar nu neinspirata este si scenografia, alcatuita ad-hoc (prin 
serviciile regizorilor romani implicati in proiect), din costume si elemente de decor 
existente in depozitul teatrului (si cate lucruri minunate nu se gasesc in aceste 
locuri!), astfel incat investitia la acest capitol este doar de creativitate.  
 
Spectatorii vor alege 
 

In weekendul urmator, cele trei productii realizate cu sufletul la gura vor iesi 
in fata publicului, pe scena Teatrului de Arta din Bucuresti. 
 

N-au insa a se teme de vreo neimplinire, caci si-au asumat statutul de work 
in progress si asa trebuie si privite si evaluate.  
 

Experimentul nu este unul fara miza. Dincolo de faptul ca da refresh trupei 
teatrului (desi, dupa atatea deplasari la care a fost obligata, nu s-ar putea spune ca 
echipa nu este dinamica, ci tocmai contrariul!), proiectul implica la modul direct si 
publicul, in actul de productie teatrala. 
 

Fiindca spectatorii vor vota cel mai bun spectacol din cele trei, care va intra 
in repertoriul TeatruluiNottara, in urmatoarea stagiune. Cu alte cuvinte, publicul ii 
da regizorului castigator viitorul contract cu Nottara, prin care acesta va conduce 
echipa castigatoare, de la forma contrasa realizata in cadrul laboratorului, la cea 
definitiv dezvoltata, de spectacol de repertoriu. 
 

Se intelege ca, pentru a putea vota, spectactatorii, care au acces gratuit, vor 
trebui sa vada toate cele trei reprezentatii programate in weekend: pe 9 iulie, orele 
17 si 20, iar pe 10 iulie, ora 18. 
 

Nottara da astfel recunoasterea meritata publicului sau, pe care il implica 
inca o data in alcatuirea programului repertorial. 
 

http://www.ziare.com/weekend/sala/
http://www.ziare.com/weekend/costume/


Iar Teatrul de Arta, cu scena si gradina sa, s-a dovedit a fi o gazda eleganta 
pentru Nottara, in toate aceste ultime opt luni de zile, in care institutia din Bd. 
Magheru a fost nevoita sa joace oriunde, numai acasa, nu. 
 

Asa ca invitatia Teatrului Nottara merita luata in considerare, fiindca are 
potentialul de a furniza amatorilor un weekend plin de neprevazut (artistic), intr-o 
ambianta placuta, intr-un colt de Bucuresti care, ca prin minune, si-a pastrat intact 
farmecul interbelic. 

 
Teatrul de Arta, 9 iulie, ora 17:00 

 
ESTROGEN/Tiramisu 
Autor: Joanna Ovsyanko 

Regizor: Andreas Raicov-Mertz si Ekaterina Raicova Mertz 
Asistent regie: Alexandru Mazgareanu 
Translator insotitor: Alma Andreescu 

Regizor Tehnic: Ionela Bahnaru 
 

Distributie: 
Cristina Stoica Ivanciuc- Directoarea 
Raluca Juganaru- Executive Manager 

Ioana Calota- Account Manager 
Laura Anghel- Contabila 

Marina Palli- Media planner 
Raluca Tita- Creative 

Mircea Teodorescu- Baiatul 
 

Teatrul de Arta, 9 iulie, ora 20:00 
 

IUBIREA LA OAMENI 
Autor: Dmitri Bogoslavski 

Regizor: Evghenia Bercovici 
Asistent regie: Adela Bitica 

Translator insotitor: Raluca Radulescu 
Regizor tehnic: Dragos Moloiu 

 
Distributie 

Dani Popescu- Kolea 
Ada Navrot- Liuska 

Anca Bajenaru- Olga Borisnova 



Anda Caropol- Lidia Fiodorovna 
Claudiu Romila- Serghei 

Sorin Cocis- Ivan 
Sorina Stefanescu- Nastea 

Vlad Trifas- Ciubasov 
Carmen Lopazan- Olga 

Carmen Florescu- Maska 
 

Teatrul de Arta, 10 iulie, ora 18:00 
 

BURLACI SI BURLACITE 
Autor: Hanoch Levin 

Regizor: Alessandra Giuntini 
Asistent regie: Bogdan Budes 

Translator insotitor: Bogdan Budes 
Regizor tehnic: Dana Popescu 

 
Distributie 

Daniela Minoiu 
Luminita Erga 

Alexandru Mike Gheorghiu, 
Vlad Galatianu 

 
Sanda Visan este realizatoare TV. A studiat critica de teatru si film la I.A.T.C. 
Ion Luca Caragiale din Bucuresti si s-a specializat in mass media si comunicare, 
ca bursiera Fulbright, la Universitatea Temple, din Philadelphia, USA. Pe langa 
sutele de programe TV realizate, a contribuit cu articole in reviste de specialitate 
teatrala si cinematografica. 

 

 

 

de: Sanda Vişan 



6. ArtOut 
din data de 7 iulie 2016 
http://artout.ro/reviste/blog/laboratorul-de-teatru-dens-experiment-
marca-nottara/ 

 

 

Laboratorul de Teatru DENS – experiment marca Nottara 
 
 

Incepând cu data de 5 iulie,  timp de 5 zile, 4 regizori străini (Rusia, 
Germani, Italia) vor lucra intens cu 3 echipe de actori pe 3 texte contemporane, 
pentru 3 spectacole într-un laborator experiment unic în România iniţiat de 
TeatruluiNottara. Cel care conduce acest experiment, Laboratorul de Teatru 
DENS, este faimosul Oleg Loevski, regizor şi producător de teatru din Rusia care 
va fi secondat de 3 regizori români, 3 regizori tehnici, 4 translatori, 3 luminişti, 2 
cabiniere, 3 recuziteri, 4 maşinişti, 3 secretari literari şi un director de teatru. 
 

Scopul acestui laborator este acela de a-i scoate pe actori din zona de 
confort, oferindu-le provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea 
timpului şi cu mijloace improvizate. Asadar, pe scurt, trei echipe de actori, vor 
lucra intensiv trei texte contemporane, cu trei regizori straini. 

http://artout.ro/reviste/blog/laboratorul-de-teatru-dens-experiment-marca-nottara/
http://artout.ro/reviste/blog/laboratorul-de-teatru-dens-experiment-marca-nottara/


 
Laboratorul lui Oleg Loevski se va finaliza pe 10 iunie, cu punerea în scenă 

a 3 spectacole pe scena Teatrului de Artă. Pe 9 iulie vor avea loc reprezentaţiile 
ESTROGEN Tiramisu de la ora 17:00  şi IUBIREA LA OAMENI de la ora 20:00), 
iar pe 10 iulie (o reprezentaţie BURLACI ŞI BURLĂCIŢE la ora 18:00). 
 

Persoanele din public (70 la număr) vor vota cel mai bun spectacol din 
cadrul laboratorului, iar acesta se va monta pe scena Nottara în stagiunea 
următoare. 
 

Cele 3 echipe sunt alcătuite din 21 de actori: Cristina Stoica Ivanciuc, Anda 
Caropol, Daniela Minoiu, Raluca Jugănaru, Anca Băjenaru, Luminiţa Erga, Ioana 
Calotă, Ada Navrot, Alexandru Mike Gheorghiu, Laura Anghel, Dani Popescu, 
Vlad Gălăţianu, Marina Palli, Claudiu Romilă, Raluca Tiţa, Sorin Cociş, Mircea 
Teodorescu, Sorina Ştefănescu, Vlad Trifaş, Carmen Florescu şi Carmen Lopăzan. 
 

Regizorii care îndrumă cele trei echipe de actori sunt Andreas Raicov-Mertz 
şi Ekaterina Raicova Mertz, Alessandra Giuntini şi Evghenia Bercovici.  

 
 
 
 
 
 
 

Sursa: ArtOut 



7. România Liberă 
din data de 6 iulie 2016, ora 20:25 
http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/laborator-la-nottara-
422068 

 
 

Laborator la Nottara 

 
  

Laborator la Nottara 

http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/laborator-la-nottara-422068
http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/laborator-la-nottara-422068


După o serie de peregrinări, echipa pregătește un experiment teatral. 
Proiectul este un atelier dedicat tuturor departamentelor care participă la actul 
creației, de pe scenă sau din culise, iniţiat de Oleg Loevski, regizor şi producător 
de teatru din Rusia. 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi pro-ducători de teatru din 
Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere şi seminarii desfăşurate peste tot în lume, 
destinate, pe de o parte, să promoveze dramaturgia contemporană, iar pe de alta să 
formuleze, folosindu-se de creativitatea  tinerilor, direcţii şi spaţii disruptive în 
teatrul actual. 

Şi-a început cariera sfidând comunismul cu plete de hippie (pe care le mai 
are și azi) şi câştigând reputaţie ca dramaturg, scenarist, regizor, critic de teatru. 
Este preşedinte al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii şi Tineret, 
director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, laureat cu premii 
importante, printre care şi Premiul Internaţional Diaghilev. 

Din câte a mărturisit Oleg Loevski, acesta este cam al 370-lea asemenea 
laborator pe care îl conduce. La început, a însemnat o provocare pentru actorii 
tineri, însă acum a ajuns să se adreseze tuturor artiștilor şi tehnicienilor de scenă 
care vor să iasă din rutină. Scopul acestui laborator este acela de a-i scoate pe 
creatorii de teatru (regizori, actori, tehnicieni) din zona de confort, oferindu-le 
provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea timpului şi cu mijloace 
improvizate. Așadar, pe scurt, trei echipe formate din actori, tehnicieni, asistenți de 
regie, translatori vor lucra intensiv, sub coordonarea lui Oleg Loevski, trei texte 
contemporane, cu trei regizori străini. 

Totul se va întâmpla printre decoruri care așteaptă să fie mutate, printre 
scaune demontate, printre deținuți care ajută readucerea Nottara-ului la starea de 
teatru. 

Actorii și tehnicienii, deja împărțiți în echipe, au făcut cunoștință cu invitații 
străini, au aflat conceptul proiectului, au primit de la regizori textele, repetiţiile 
începând imediat, cu lectura la prima vedere. Prima întâlnire a fost urmată de patru 
zile de repetiţii intense, în diferite spaţii din Teatrul Nottara (scena mare, foaier 
parter şi sala de lectură de la etajul doi), cu posibilitatea alegerii altor spaţii 
neconvenţionale din Bucureşti. Scenografia se face ad-hoc, cu ajutorul asistenților 
de regie Adela Bițică, Alexandru Mâzgăreanu, Bogdan Budeș și a regizorilor 
tehnici, folosindu-se costume şi elemente de decor existente în depozitele teatrului. 



Cele trei reprezentaţii care se vor face la foc automat vor avea loc pe scena 
Teatrului de Artă, în zilele de 9 iulie (două reprezentaţii) şi 10 iulie (o 
reprezentaţie, urmată de discuții cu publicul și creatorii). Publicul, format din 
aceiaşi spectatori prezenţi la toate cele trei spectacole, va alege, prin vot, una dintre 
cele trei producții, care va intra în repertoriul Teatrului Nottara în anul 2017. 

Regizorii 

Directorii de scenă implicaţi în proiect sunt Andreas Raikov-Merz şi 
Ekaterina Raikova Merz, Alessandra Giuntini şi Evghenia Berkovici. 

Andreas Raikov-Merz (de origine bavareză) şi  rusoaica Ekaterina Raikova 
Merz s-au cunoscut în 2011, la Perm, “fief-ul” teatrului–laborator condus de 
Loevski, unde sunt atraşi de ani de zile tineri profesionişti din teatrele lumii. 
Împreună, cei doi şi-au construit un portofoliu de producţii inedite, premiate la 
competiţiile de profil din Rusia. Două dintre montările semnate de Andreas 
Raikov-Merz au fost nominalizate la prestigiosul festival Masca de Aur. 

De origine italiană, Alessandra Giuntini (34 de ani) este un regizor născut 
din experienţele de scenă ca actriţă. A studiat arta dramatică la St. Petersburg, unde 
a şi debutat în filmul Saint Petersburg (2013), iar în prezent face parte din grupul 
de lucru al lui Oleg Loevski, cu formulele sale de teatru experimental. 

La cei 31 de ani ai săi, tânăra actriţă şi regizoare Evghenia Berkovici a 
participat deja la realizarea mai multor producţii clasice, dar şi a unor proiecte de 
teatru experimental. Dintre care, cel mai incitant a fost laboratorul de regie marca 
Loev-skiy desfăşurat anul trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din 
tragediile lui Shakespeare.    

Totul se va întâmpla printre decoruri care așteaptă să fie mutate, printre 
scaune demontate, printre deținuți care ajută readucerea Nottara-ului la starea de 
teatru. 

 
 
 
 

de: Gabriela Lupu 



8. Şapte Seri 
din data de 6 iulie 2016 
http://www.sapteseri.ro/evenimente/eveniment/laborator-de-teatru-dens 
 

 

Laborator de Teatru DENS 
 

La Teatrul Nottara are loc, zilele acestea (în perioada 4-10 iulie 2016), un 
inedit experiment teatral, intitulat Laborator de Teatru DENS.  Se întâmplă printre 
decoruri care așteaptă să fie mutate, printre scaune demontate sau care așteaptă să 
fie montate, printre deținuți care ajută la debarasarea “depozitului” Nottara, 
readucându-l la starea de teatru. 

 
Şi se face asta cu toată efervescența şi dăruirea proprii obiectului de 

activitate al instituţiei: creația teatrală. 

  

Ce este Laboratorul de Teatru DENS 

  

http://www.sapteseri.ro/evenimente/eveniment/laborator-de-teatru-dens


Proiectul este un atelier de creaţie dedicat tuturor departamentelor din teatru, 
care participă la actul creației (de pe scenă sau din culise), iniţiat de Oleg Loevski, 
regizor şi producător de teatru din Rusia. Din câte a mărturisit, la prima întâlnire, 
este cam la al 370-lea asemenea laborator. La început, a însemnat o provocare 
pentru actorii tineri, însă, acum, a ajuns să se adreseze tuturor artiștilor (și nu 
numai) care vor să iasă din rutină. Scopul acestui laborator este acela de a-i scoate 
pe creatorii de teatru (regizori, actori, tehnicieni) din zona de confort, oferindu-le 
provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea timpului şi cu mijloace 
improvizate. Așadar, pe scurt, trei echipe formate din actori, tehnicieni, asistenți de 
regie, translatori, vor lucra intensiv, sub coordonarea lui Oleg Loevski, trei texte 
contemporane, cu trei regizori străini. 

  

Prima etapă – repetiţiile 

În prima zi (anume după-amiaza zilei de 4 iulie) actorii și tehnicienii, deja 
împărțiți în echipe, au făcut cunoștință cu invitații străini, au aflat conceptul 
proiectului, au primit de la regizori textele, repetiţiile începând imediat, cu lectura 
la prima vedere. Urmează 4 zile de repetiţii intense, în diferite spaţii din 
Teatrul Nottara (scena mare, foaier parter şi sala de lectură de la etajul doi), cu 
posibilitatea alegerii altor spaţii neconvenţionale din Bucureşti. Scenografia se face 
ad-hoc, cu ajutorul asistenților de regie (Adela Bițică, Alexandru Mâzgăreanu, 
Bogdan Budeș) și a regizorilor tehnici, folosindu-se costume şi elemente de decor 
existente în depozitele teatrului. 

  

A doua etapă – spectacolele 

Cele trei reprezentaţii vor avea loc pe scena Teatrului de Artă, în zilele de 9 
iulie (două reprezentaţii) şi 10 iulie (o reprezentaţie, urmată de discuții cu publicul 
și creatorii). Publicul, format din aceiaşi spectatori prezenţi la toate cele trei 
spectacole, va alege, prin vot, una dintre cele trei producții, care va intra în 
repertoriul Teatrului Nottara, în anul 2017. 

  



Publicul - juriu 

Latura competiţională a proiectului este astfel, nu doar o motivaţie în plus 
pentru actori, dar şi un gest de recunoaştere şi respect pentru publicul fidel al 
teatrului. 

Teatrul încheie un contract cu regizorul spectacolului câștigător, oferindu-i 
şansa de a realiza o producție exact cu echipa acestui laborator. 

  

Regizorii 

Andreas Raikov-Merz şi Ekaterina Raikova Merz 

Andreas Raikov-Merz (de origine bavareză) şi  rusoaica Ekaterina Raikova 
Merz s-au cunoscut în 2011, la Perm, “fief-ul” teatrului – laborator condus de 
Loevski, unde sunt atraşi de ani de zile tineri profesionişti din teatrele lumii. 
Împreună, cei doi şi-au construit un portofoliu de producţii inedite, premiate la 
competiţiile de profil din Rusia. Două dintre montările semnate de Andreas 
Raikov-Merz au fost nominalizate la prestigiosul festival Masca de Aur. 

Alessandra Giuntini 

De origine italiană, Alessandra Giuntini (34 de ani) este un regizor născut 
din experienţele de scenă, ca actriţă. A studiat arta dramatică la St. Petersburg, 
unde a şi debutat în filmul Saint Petersburg (2013), iar în prezent face parte din 
grupul de lucru al lui Oleg Loevski, cu formulele sale de teatru experimental. 

Evghenia Berkovici 

La cei 31 de ani ai săi, tânăra actriţă şi regizoare a participat deja la 
realizarea mai multor producţii clasice dar şi a unor proiecte de teatru 
experimental.  Dintre care, cel mai incitant a fost laboratorul de regie, marca 
Loevskiy, desfăşurat anul trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din 
tragediile lui Shakespeare. 

 

Cine e Oleg Loevski 



Este un vizionar. Şi unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 
Rusia. 

Iniţiator al unor serii de ateliere şi seminarii (desfăşurate pe harta Rusiei şi a 
lumii), destinate pe de o parte să promoveze dramaturgia contemporană, iar pe de 
alta să formuleze, folosindu-se de creativitatea  tinerilor, direcţii şi spaţii disruptive 
în teatrul actual. 

Şi-a început cariera sfidând comunismul cu plete de hippie (pe care le mai 
are și azi) şi câştigând reputaţie ca dramaturg, scenarist, regizor, critic de teatru. 
Este preşedinte al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii şsi Tineret, 
director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, laureat cu premii 
importante, printre care şi Premiul Internaţional Diaghilev. 

  

Doresc pentru Teatrul Nottara, grav încercat în ultimele 8 luni, tot ceea ce e 
mai bun, mai creativ, mai inedit. Când am programat acest laborator (în cadrul 
ediției a III-a a Festivalului Internațional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard, în luna 
octombrie 2015), mă interesa mai ales scoaterea din rutină a întregii echipe de 
creatori și tehnicieni. Între timp, RUTINA a dispărut pentru cca 90% din angajații 
teatrului nostru: am înlocuit confortul vieţii cotidiene cu stresul că nu avem unde 
juca, unde repeta, unde... exista. Așa se face că, în acest moment, presiunea 
realizării și prezentării la public a trei spectacole în 7 zile, a devenit, de fapt, un 
semn că putem să ne întoarcem la normalitate, văzându-ne de treabă la noi 
acasă. (Marinela Țepuș) 

  

Echipa Teatrului Nottara vă invită sâmbătă, 9 iulie, ora 17:00 și ora 
20:00, la reprezentaţiile cu public ale spectacolelor ESTROGEN, respective 
IUBIREA LA OAMENI și duminică, ora 18:00, la spectacolul BURLACI ŞI 
BURLĂCIŢE, urmat de votarea, de către public, a celei mai reuşite montări şi 
de o discuţie a publicului cu creatorii spectacolelor şi cu directorul teatrului. 
Seara şi Laboratorul de Teatru DENS se vor încheia printr-o discuție între 
creatori și spectatori. 



Cele trei reprezentații vor avea loc la Teatrul de Artă (strada Sfântul 
Ştefan nr. 21). Cele trei distribuții cuprind actori ai Teatrului Nottara din 
toate generațiile, precum și tineri actori independenți.  

 

 

 

 

 

Sursa: Şapte Seri 

  

http://www.sapteseri.ro/image/69328/orig.jpg


9. Radio România Cultural 
din data de 7 iulie 2016 
http://main.radioromaniacultural.ro/pages/view/51809/slug:laborator_de
_teatru_dens_la_teatrul_nottara.html 

 

 
”Laborator de Teatru DENS” la Teatrul Nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara organizează un atelier de creaţie intitulat ”Laborator de 
Teatru DENS”, iniţiat de regizorul şi producătorul rus Oleg Loevski, care va 

http://main.radioromaniacultural.ro/pages/view/51809/slug:laborator_de_teatru_dens_la_teatrul_nottara.html
http://main.radioromaniacultural.ro/pages/view/51809/slug:laborator_de_teatru_dens_la_teatrul_nottara.html


coordona trei echipe formate din actori, tehnicieni, asistenţi de regie şi translatori, 
ce vor lucra trei texte contemporane alături de trei regizori străini. 
 

Laboratorul de Teatru DENS se va încheia cu un contract între teatru şi 
regizorul spectacolului câştigător, oferindu-i şansa de a realiza o producţie cu 
echipa. 

Regizorii care vor lucra cu cele trei echipe sunt Andreas Raikov-Merz şi 
Ekaterina Raikova Merz, Alessandra Giuntini şi Evghenia Berkovici. 
 
 
 
 
 

 
Sursa: Radio România Cultural 

  



10. Revista Blogurilor 
din data de 7 iulie 2016 
http://revistablogurilor.ro/laboratorul-de-teatru-dens-experiment-marca-
nottara/ 
 

 
 

Laboratorul de Teatru DENS – experiment marca Nottara 
  

Incepând cu data de 5 iulie,  timp de 5 zile, 4 regizori străini (Rusia, 
Germani, Italia) vor lucra intens cu 3 echipe de actori pe 3 texte contemporane, 
pentru 3 spectacole într-un laborator experiment unic în România iniţiat de 
TeatruluiNottara. Cel care conduce acest experiment, Laboratorul de Teatru 
DENS, este faimosul Oleg Loevski, regizor şi producător de teatru din Rusia care 
va fi secondat de 3 regizori români, 3 regizori tehnici, 4 translatori, 3 luminişti, 2 
cabiniere, 3 recuziteri, 4 maşinişti, 3 secretari literari şi un director de teatru. 
 

Scopul acestui laborator este acela de a-i scoate pe actori din zona de 
confort, oferindu-le provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea 
timpului şi cu mijloace improvizate. Asadar, pe scurt, trei echipe de actori, vor 
lucra intensiv trei texte contemporane, cu trei regizori straini. 
 

http://revistablogurilor.ro/laboratorul-de-teatru-dens-experiment-marca-nottara/
http://revistablogurilor.ro/laboratorul-de-teatru-dens-experiment-marca-nottara/


Laboratorul lui Oleg Loevski se va finaliza pe 10 iunie, cu punerea în scenă 
a 3 spectacole pe scena Teatrului de Artă. Pe 9 iulie vor avea loc reprezentaţiile 
ESTROGEN Tiramisu de la ora 17:00  şi IUBIREA LA OAMENI de la ora 20:00), 
iar pe 10 iulie (o reprezentaţie BURLACI ŞI BURLĂCIŢE la ora 18:00). 
 

Persoanele din public (70 la număr) vor vota cel mai bun spectacol din 
cadrul laboratorului, iar acesta se va monta pe scena Nottara în stagiunea 
următoare. 
 

Cele 3 echipe sunt alcătuite din 21 de actori: Cristina Stoica Ivanciuc, Anda 
Caropol, Daniela Minoiu, Raluca Jugănaru, Anca Băjenaru, Luminiţa Erga, Ioana 
Calotă, Ada Navrot, Alexandru Mike Gheorghiu, Laura Anghel, Dani Popescu, 
Vlad Gălăţianu, Marina Palli, Claudiu Romilă, Raluca Tiţa, Sorin Cociş, Mircea 
Teodorescu, Sorina Ştefănescu, Vlad Trifaş, Carmen Florescu şi Carmen Lopăzan. 
 

Regizorii care îndrumă cele trei echipe de actori sunt Andreas Raicov-Mertz 
şi Ekaterina Raicova Mertz, Alessandra Giuntini şi Evghenia Bercovici.  

 
 
 
 
 

Sursa: ArtOut 



11. News 
din data de 6 iulie 2016, ora 16:46 
http://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-organizeaza-un-
atelier-initiat-de-regizorul-rus-oleg-loevski-
1922414606162016071615518827 
 
 

 
 

Teatrul Nottara organizează un atelier iniţiat de regizorul rus Oleg 

Loevski 

 

http://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-organizeaza-un-atelier-initiat-de-regizorul-rus-oleg-loevski-1922414606162016071615518827
http://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-organizeaza-un-atelier-initiat-de-regizorul-rus-oleg-loevski-1922414606162016071615518827
http://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-organizeaza-un-atelier-initiat-de-regizorul-rus-oleg-loevski-1922414606162016071615518827


Teatrul Nottara organizează, până pe 10 iulie, un atelier de creaţie intitulat 
Laborator de Teatru DENS, iniţiat de regizorul şi producătorul rus Oleg Loevski, 
care va coordona trei echipe formate din actori, tehnicieni, asistenţi de regie şi 
translatori, ce vor lucra trei texte contemporane alături de trei regizori străini. 

 
 
 
 
 

de: Ana Maria Anitoiu 



12. Portalul de ştiri 
din data de 5 iulie 2016, ora 21:00 
http://portaluldestiri.ro/teatru-dens-la-nottara-cat-de-dens-7261/ 
 

 

Teatru DENS la Nottara (cat de dens?) 
 
Bucurestenii se obisnuisera ca vara sa gaseasca usile teatrelor inchise, desi nu 
putini erau cei care doreau sa converseze cu zeita Thalia, chiar si sub soarele 
fierbinte al lui Cuptor.  
 

Situatia s-a schimbat de cativa ani, mai ales sub presiunea teatrelor 
independente, care nu se supun acestui principiu de sezonalitate aplicat artelor 
spectacolului. 
 

Asa ca, daca va vin prietenii din provincie sau din strainatate, nu se mai pot 
mira ca Bucurestiul teatral doarme vara, fiindca tot mai multeteatre de stat isi 
continua activitatea, sub o forma sau alta, si dincolo de luna iunie.  
 

Iar Festivalul Bucurestii lui Caragiale, organizat de Primaria Generala a 
Capitalei, umple cu generozitate (adica gratuit) scenele si spatiile publice ale 
orasului, cu spectacole de rasunet la marele public 

http://portaluldestiri.ro/teatru-dens-la-nottara-cat-de-dens-7261/
http://www.ziare.com/weekend/teatre/
http://www.ziare.com/weekend/gratuit/
http://www.ziare.com/weekend/spectacole/


 
In acest an, si Teatrul Nottara se inscrie in miscarea de deschidere spre 

spectatori, in perioada calduroasa a verii. Si nu oricum, ci cu 
o premiera nationala: Laboratorul de Teatru DENS, coordonat de iconoclastul 
Oleg Loevski.  
 
Ce este Teatrul DENS? 
 

Inainte de a afla ce este, sa facem putina istorie recenta. Marinela Tepus, 
director al TeatruluiNottara, l-a invitat anul trecut, la a treia editie a 
Festivalului Fest (in) pe boulevard, pe unul dintre cei mai cunoscuti producatori de 
teatru din Rusia, Oleg Loevski, cu gandul de a initia o colaborare cu regizorul rus.  
 

S-a nascut, astfel, ideea unei componente bucurestene a proiectului 
international pe care iconoclastul rus il coordoneaza la Perm. 
 

Laboratorul de Teatru DENS este un concept ce-i apartine. Proiectul este 
dedicat tuturor oamenilor din teatru, fie ca participa la creatie dinlauntrul sau din 
afara ei. A inceput prin a fi un challengepentru tinerii actori, treptat a devenit o 
provocare lansata tuturor celor care s-au lasat infranti de rutina 
 

Dupa cum marturisea regizorul rus anul trecut, a oferit cam de 380 de ori 
sansa revigorarii artistice celor care se cantonasera in zona confortabilului (si in 
teatrele de stat acestia nu lipsesc!). Dar nu numai ei au beneficiat de aceasta 
"trezire" la realitatea artistica, care sfarseste in fiecare din "intruparile" ei printr-un 
minifestival. 
 

Oleg Semionovici Loevski, initiatorul acestui experiment teatral, este o 
personalitate plurivalenta a teatrului rus: producator, regizor, critic, dramaturg, 
scenarist de film si initiator al unor seminarii si ateliere desfasurate in toata lumea. 
 

Scopul sau este promovarea dramaturgiei contemporane si, folosindu-se de 
forta exploziva a creativitatii tinerilor, crearea unei brese in tesutul teatral actual 
(probabil ca regizorul nu si-a uitat tineretea hipiota, petrecuta contestatar la adresa 
regimului communist). 
 

Directorul artistic adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg face 
parte din prezidiul filialei ruse a Asociatiei Internationale a Teatrelor pentru Copii 
si Tineret, este expert in procesul de acordare a prestigiosului premiu de teatru 

http://www.ziare.com/weekend/premiera/


national rus "Masca de Aur" si a primit, la randul sau, Premiile Internationale 
Diaghilev si cel al Teatrului Stanislavki. 
 
 Teatru DENS la Nottara 
 

In varianta lui romaneasca - prima de acest fel in tara noastra - acest proiect 
este valorificat mai ales pe latura sa de experiment, astfel incat au raspuns 
provocarii sale nu numai actorii aflati intr-o anumita stare de relaxare, ci chiar 
varfurile actoricesti ale teatrului si independentii. 
 

Il putem numi un proiect international, caci implica 20 de actori romani, un 
producator de teatru rus, 4 regizori straini, 3 regizori romani, 4 translatori si 19 
oameni din echipa tehnica si administrativa aNottara-ului. 52 de nebuni de teatru! 
 

Cei patru regizori din strainatate sunt familiarizati cu tehnicile de lucru 
necesare, pentru ca munca in cadrul acestui laborator sa intalneasca succesul. 
 

Bavarezul Andreas Raicov-Mertz si rusoaica Ekaterina Raicova Mertz s-au 
cunoscut tocmai la Perm, "fief-ul" teatrului-laborator condus de Loevski. De atunci 
(2011), cuplul s-a dovedit a fi atras creativ de tineri profesionisti din teatrele lumii, 
constituindu-si astfel un portofoliu de productii premiate la competitiile de profil 
din Rusia. 
 

"O italianca in Rusia" poate fi considerata regizoarea Alessandra Giuntini. A 
studiat arta dramatica la Sankt Petersburg, unde a si debutat in filmul Saint 
Petersburg (2013), iar in prezent face parte din grupul de lucru al lui Oleg Loevski, 
cu formulele sale de teatru experimental. 
 

Tot o tanara regizoare si actrita (are 31 de ani) este si Evghenia Bercovici. In 
ciuda tineretii (sau tocmai datorita ei!), ea a participat deja la realizarea mai multor 
productii clasice, dar si de teatru experimental. 
 

In topul preferintelor ei se plaseaza insa laboratorul de regie, marca Loevski, 
desfasurat anul trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din tragediile 
lui Shakespeare.  
 

Cei trei regizori autohtoni, Adela Bitica, Alexandru Mazgareanu si Bogdan 
Budes, sunt colaboratori de durata ai Teatrului Nottara, unde au semnat productii 
de succes (mai multe detalii despre ei puteti afla, consultand site-ul 
Teatrului Nottara). 

http://www.ziare.com/shakespeare/


 
Actori ai Teatrului, dar si performeri independenti au acceptat provocarea 

acestei saptamani de foc (la propriu si la figurat), fiindca orice atelier bine condus 
contribuie intr-un fel propriu la formarea creativa a fiecarui participant, atata timp 
cat participarea este privita ca o experienta din care se poate invata ceva, indiferent 
cat de stresat te poti simti. 
 

Publicul care va veni la Teatrul de Arta se va intalni, intre altii, cu Ada 
Navrot, Ioana Calota, Dani Popescu, Anda Caropol, Alexandru Mike Gheorghiu. 
Adica actori din diverse generatii, dar cu sufletul tanar si mintea alerta. 
 
 Ce au ei de facut? 
 

Ieri cele trei echipe de lucru au inceput repetitiile la sediul din Bd. Magheru 
al Teatrului Nottara. 
 

Printre decoruri depozitate in salile de spectacol, scaune demontate, mese cu 
picioarele in sus si detinuti care ii ajuta pe oamenii teatrului sa curete locul, in 
vederea stagiunii urmatoare, dupa ce s-a aflat ca Teatrul Nottara poate juca linistit 
acasa, fiindca bulina care i-a patat fatada atatia ani buni era una fictiva. Dar 
"decorul" nu ar trebui sa influenteze in vreun fel laboratorul, care are inclusa ideea 
de improvizatie in insusi centrul conceptului. 
 

Actorii au facut cunostinta cu regizorii, cu textele si s-au pus imediat pe 
treaba, adica au trecut la lectura lor. 
 

Trei echipe, trei texte: Estrogen, de Joanna Ovsianko, Iubirea la oameni, de 
Dmitri Bogoslavski, si Burlaci si burlacite, de Hanoch Levin. 
 

Desigur ca, vazand titlurile, poti exprima speranta ca la editiile viitoare 
(caci, daca va fi un succes, nu vad de ce laboratorul nu ar continua) sa fie incluse si 
texte romanesti contemporane. 
 

Pe actori ii asteapta apoi alte patru zile de repetitii intense, pe unde au gasit 
loc in teatru, fie ca e vorba de scena mare, de foaier sau de sala de lectura.  
 

Improvizata, dar nu neinspirata este si scenografia, alcatuita ad-hoc (prin 
serviciile regizorilor romani implicati in proiect), din costume si elemente de decor 
existente in depozitul teatrului (si cate lucruri minunate nu se gasesc in aceste 
locuri!), astfel incat investitia la acest capitol este doar de creativitate.  

http://www.ziare.com/weekend/sala/
http://www.ziare.com/weekend/costume/


 
Spectatorii vor alege 
 

In weekendul urmator, cele trei productii realizate cu sufletul la gura vor iesi 
in fata publicului, pe scena Teatrului de Arta din Bucuresti. 
 

N-au insa a se teme de vreo neimplinire, caci si-au asumat statutul de work 
in progress si asa trebuie si privite si evaluate.  
 

Experimentul nu este unul fara miza. Dincolo de faptul ca da refresh trupei 
teatrului (desi, dupa atatea deplasari la care a fost obligata, nu s-ar putea spune ca 
echipa nu este dinamica, ci tocmai contrariul!), proiectul implica la modul direct si 
publicul, in actul de productie teatrala. 
 

Fiindca spectatorii vor vota cel mai bun spectacol din cele trei, care va intra 
in repertoriul TeatruluiNottara, in urmatoarea stagiune. Cu alte cuvinte, publicul ii 
da regizorului castigator viitorul contract cu Nottara, prin care acesta va conduce 
echipa castigatoare, de la forma contrasa realizata in cadrul laboratorului, la cea 
definitiv dezvoltata, de spectacol de repertoriu. 
 

Se intelege ca, pentru a putea vota, spectactatorii, care au acces gratuit, vor 
trebui sa vada toate cele trei reprezentatii programate in weekend: pe 9 iulie, orele 
17 si 20, iar pe 10 iulie, ora 18. 
 

Nottara da astfel recunoasterea meritata publicului sau, pe care il implica 
inca o data in alcatuirea programului repertorial. 
 

Iar Teatrul de Arta, cu scena si gradina sa, s-a dovedit a fi o gazda eleganta 
pentru Nottara, in toate aceste ultime opt luni de zile, in care institutia din Bd. 
Magheru a fost nevoita sa joace oriunde, numai acasa, nu. 
 

Asa ca invitatia Teatrului Nottara merita luata in considerare, fiindca are 
potentialul de a furniza amatorilor un weekend plin de neprevazut (artistic), intr-o 
ambianta placuta, intr-un colt de Bucuresti care, ca prin minune, si-a pastrat intact 
farmecul interbelic. 

 
Teatrul de Arta, 9 iulie, ora 17:00 

 
ESTROGEN/Tiramisu 
Autor: Joanna Ovsyanko 



Regizor: Andreas Raicov-Mertz si Ekaterina Raicova Mertz 
Asistent regie: Alexandru Mazgareanu 
Translator insotitor: Alma Andreescu 

Regizor Tehnic: Ionela Bahnaru 
 

Distributie: 
Cristina Stoica Ivanciuc- Directoarea 
Raluca Juganaru- Executive Manager 

Ioana Calota- Account Manager 
Laura Anghel- Contabila 

Marina Palli- Media planner 
Raluca Tita- Creative 

Mircea Teodorescu- Baiatul 
 

Teatrul de Arta, 9 iulie, ora 20:00 
 

IUBIREA LA OAMENI 
Autor: Dmitri Bogoslavski 

Regizor: Evghenia Bercovici 
Asistent regie: Adela Bitica 

Translator insotitor: Raluca Radulescu 
Regizor tehnic: Dragos Moloiu 

 
Distributie 

Dani Popescu- Kolea 
Ada Navrot- Liuska 

Anca Bajenaru- Olga Borisnova 
Anda Caropol- Lidia Fiodorovna 

Claudiu Romila- Serghei 
Sorin Cocis- Ivan 

Sorina Stefanescu- Nastea 
Vlad Trifas- Ciubasov 
Carmen Lopazan- Olga 

Carmen Florescu- Maska 
 

Teatrul de Arta, 10 iulie, ora 18:00 
 

BURLACI SI BURLACITE 
Autor: Hanoch Levin 

Regizor: Alessandra Giuntini 



Asistent regie: Bogdan Budes 
Translator insotitor: Bogdan Budes 

Regizor tehnic: Dana Popescu 
 

Distributie 
Daniela Minoiu 
Luminita Erga 

Alexandru Mike Gheorghiu, 
Vlad Galatianu 

 
Sanda Visan este realizatoare TV. A studiat critica de teatru si film la I.A.T.C. 
Ion Luca Caragiale din Bucuresti si s-a specializat in mass media si comunicare, 
ca bursiera Fulbright, la Universitatea Temple, din Philadelphia, USA. Pe langa 
sutele de programe TV realizate, a contribuit cu articole in reviste de specialitate 
teatrala si cinematografica. 

 

 

 

 

 

Sursa: portaluldestiri.ro 



13. US24 
din data de 5 iulie 2016 
http://us24.ro/teatru-dens-la-nottara-cat-de-dens/ 

 

Teatru DENS la Nottara (cat de dens?) 
 
Bucurestenii se obisnuisera ca vara sa gaseasca usile teatrelor inchise, desi nu 
putini erau cei care doreau sa converseze cu zeita Thalia, chiar si sub soarele 
fierbinte al lui Cuptor.  
 

Situatia s-a schimbat de cativa ani, mai ales sub presiunea teatrelor 
independente, care nu se supun acestui principiu de sezonalitate aplicat artelor 
spectacolului. 
 

Asa ca, daca va vin prietenii din provincie sau din strainatate, nu se mai pot 
mira ca Bucurestiul teatral doarme vara, fiindca tot mai multe teatre de stat isi 
continua activitatea, sub o forma sau alta, si dincolo de luna iunie.  
 

Iar Festivalul Bucurestii lui Caragiale, organizat de Primaria Generala a 
Capitalei, umple cu generozitate (adica gratuit) scenele si spatiile publice ale 
orasului, cu spectacole de rasunet la marele public 

http://us24.ro/teatru-dens-la-nottara-cat-de-dens/
http://www.ziare.com/weekend/teatre/
http://www.ziare.com/weekend/gratuit/
http://www.ziare.com/weekend/spectacole/


 
In acest an, si Teatrul Nottara se inscrie in miscarea de deschidere spre 

spectatori, in perioada calduroasa a verii. Si nu oricum, ci cu 
o premiera nationala: Laboratorul de Teatru DENS, coordonat de iconoclastul 
Oleg Loevski.  
 
Ce este Teatrul DENS? 
 

Inainte de a afla ce este, sa facem putina istorie recenta. Marinela Tepus, 
director al TeatruluiNottara, l-a invitat anul trecut, la a treia editie a 
Festivalului Fest (in) pe boulevard, pe unul dintre cei mai cunoscuti producatori de 
teatru din Rusia, Oleg Loevski, cu gandul de a initia o colaborare cu regizorul rus.  
 

S-a nascut, astfel, ideea unei componente bucurestene a proiectului 
international pe care iconoclastul rus il coordoneaza la Perm. 
 

Laboratorul de Teatru DENS este un concept ce-i apartine. Proiectul este 
dedicat tuturor oamenilor din teatru, fie ca participa la creatie dinlauntrul sau din 
afara ei. A inceput prin a fi un challengepentru tinerii actori, treptat a devenit o 
provocare lansata tuturor celor care s-au lasat infranti de rutina 
 

Dupa cum marturisea regizorul rus anul trecut, a oferit cam de 380 de ori 
sansa revigorarii artistice celor care se cantonasera in zona confortabilului (si in 
teatrele de stat acestia nu lipsesc!). Dar nu numai ei au beneficiat de aceasta 
"trezire" la realitatea artistica, care sfarseste in fiecare din "intruparile" ei printr-un 
minifestival. 
 

Oleg Semionovici Loevski, initiatorul acestui experiment teatral, este o 
personalitate plurivalenta a teatrului rus: producator, regizor, critic, dramaturg, 
scenarist de film si initiator al unor seminarii si ateliere desfasurate in toata lumea. 
 

Scopul sau este promovarea dramaturgiei contemporane si, folosindu-se de 
forta exploziva a creativitatii tinerilor, crearea unei brese in tesutul teatral actual 
(probabil ca regizorul nu si-a uitat tineretea hipiota, petrecuta contestatar la adresa 
regimului communist). 
 

 Directorul artistic adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg face 
parte din prezidiul filialei ruse a Asociatiei Internationale a Teatrelor pentru Copii 
si Tineret, este expert in procesul de acordare a prestigiosului premiu de teatru 

http://www.ziare.com/weekend/premiera/


national rus "Masca de Aur" si a primit, la randul sau, Premiile Internationale 
Diaghilev si cel al Teatrului Stanislavki. 
 
 Teatru DENS la Nottara 
 

In varianta lui romaneasca - prima de acest fel in tara noastra - acest proiect 
este valorificat mai ales pe latura sa de experiment, astfel incat au raspuns 
provocarii sale nu numai actorii aflati intr-o anumita stare de relaxare, ci chiar 
varfurile actoricesti ale teatrului si independentii. 
 

Il putem numi un proiect international, caci implica 20 de actori romani, un 
producator de teatru rus, 4 regizori straini, 3 regizori romani, 4 translatori si 19 
oameni din echipa tehnica si administrativa aNottara-ului. 52 de nebuni de teatru! 
 

Cei patru regizori din strainatate sunt familiarizati cu tehnicile de lucru 
necesare, pentru ca munca in cadrul acestui laborator sa intalneasca succesul. 
 

Bavarezul Andreas Raicov-Mertz si rusoaica Ekaterina Raicova Mertz s-au 
cunoscut tocmai la Perm, "fief-ul" teatrului-laborator condus de Loevski. De atunci 
(2011), cuplul s-a dovedit a fi atras creativ de tineri profesionisti din teatrele lumii, 
constituindu-si astfel un portofoliu de productii premiate la competitiile de profil 
din Rusia. 
 

"O italianca in Rusia" poate fi considerata regizoarea Alessandra Giuntini. A 
studiat arta dramatica la Sankt Petersburg, unde a si debutat in filmul Saint 
Petersburg (2013), iar in prezent face parte din grupul de lucru al lui Oleg Loevski, 
cu formulele sale de teatru experimental. 
 

Tot o tanara regizoare si actrita (are 31 de ani) este si Evghenia Bercovici. In 
ciuda tineretii (sau tocmai datorita ei!), ea a participat deja la realizarea mai multor 
productii clasice, dar si de teatru experimental. 
 

In topul preferintelor ei se plaseaza insa laboratorul de regie, marca Loevski, 
desfasurat anul trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din tragediile 
lui Shakespeare.  
 

Cei trei regizori autohtoni, Adela Bitica, Alexandru Mazgareanu si Bogdan 
Budes, sunt colaboratori de durata ai Teatrului Nottara, unde au semnat productii 
de succes (mai multe detalii despre ei puteti afla, consultand site-ul 
Teatrului Nottara). 

http://www.ziare.com/shakespeare/


 
Actori ai Teatrului, dar si performeri independenti au acceptat provocarea 

acestei saptamani de foc (la propriu si la figurat), fiindca orice atelier bine condus 
contribuie intr-un fel propriu la formarea creativa a fiecarui participant, atata timp 
cat participarea este privita ca o experienta din care se poate invata ceva, indiferent 
cat de stresat te poti simti. 
 

Publicul care va veni la Teatrul de Arta se va intalni, intre altii, cu Ada 
Navrot, Ioana Calota, Dani Popescu, Anda Caropol, Alexandru Mike Gheorghiu. 
Adica actori din diverse generatii, dar cu sufletul tanar si mintea alerta. 
 
 Ce au ei de facut? 
 

Ieri cele trei echipe de lucru au inceput repetitiile la sediul din Bd. Magheru 
al Teatrului Nottara. 
 

Printre decoruri depozitate in salile de spectacol, scaune demontate, mese cu 
picioarele in sus si detinuti care ii ajuta pe oamenii teatrului sa curete locul, in 
vederea stagiunii urmatoare, dupa ce s-a aflat ca Teatrul Nottara poate juca linistit 
acasa, fiindca bulina care i-a patat fatada atatia ani buni era una fictiva. Dar 
"decorul" nu ar trebui sa influenteze in vreun fel laboratorul, care are inclusa ideea 
de improvizatie in insusi centrul conceptului. 
 

Actorii au facut cunostinta cu regizorii, cu textele si s-au pus imediat pe 
treaba, adica au trecut la lectura lor. 
 

Trei echipe, trei texte: Estrogen, de Joanna Ovsianko, Iubirea la oameni, de 
Dmitri Bogoslavski, siBurlaci si burlacite, de Hanoch Levin. 
 

Desigur ca, vazand titlurile, poti exprima speranta ca la editiile viitoare 
(caci, daca va fi un succes, nu vad de ce laboratorul nu ar continua) sa fie incluse si 
texte romanesti contemporane. 
 

Pe actori ii asteapta apoi alte patru zile de repetitii intense, pe unde au gasit 
loc in teatru, fie ca e vorba de scena mare, de foaier sau de sala de lectura.  
 

Improvizata, dar nu neinspirata este si scenografia, alcatuita ad-hoc (prin 
serviciile regizorilor romani implicati in proiect), din costume si elemente de decor 
existente in depozitul teatrului (si cate lucruri minunate nu se gasesc in aceste 
locuri!), astfel incat investitia la acest capitol este doar de creativitate.  

http://www.ziare.com/weekend/sala/
http://www.ziare.com/weekend/costume/


 
Spectatorii vor alege 
 

In weekendul urmator, cele trei productii realizate cu sufletul la gura vor iesi 
in fata publicului, pe scena Teatrului de Arta din Bucuresti. 
 

N-au insa a se teme de vreo neimplinire, caci si-au asumat statutul de work 
in progress si asa trebuie si privite si evaluate.  
 

Experimentul nu este unul fara miza. Dincolo de faptul ca da refresh trupei 
teatrului (desi, dupa atatea deplasari la care a fost obligata, nu s-ar putea spune ca 
echipa nu este dinamica, ci tocmai contrariul!), proiectul implica la modul direct si 
publicul, in actul de productie teatrala. 
 

Fiindca spectatorii vor vota cel mai bun spectacol din cele trei, care va intra 
in repertoriul TeatruluiNottara, in urmatoarea stagiune. Cu alte cuvinte, publicul ii 
da regizorului castigator viitorul contract cu Nottara, prin care acesta va conduce 
echipa castigatoare, de la forma contrasa realizata in cadrul laboratorului, la cea 
definitiv dezvoltata, de spectacol de repertoriu. 
 

Se intelege ca, pentru a putea vota, spectactatorii, care au acces gratuit, vor 
trebui sa vada toate cele trei reprezentatii programate in weekend: pe 9 iulie, orele 
17 si 20, iar pe 10 iulie, ora 18. 
 

Nottara da astfel recunoasterea meritata publicului sau, pe care il implica 
inca o data in alcatuirea programului repertorial. 
 

Iar Teatrul de Arta, cu scena si gradina sa, s-a dovedit a fi o gazda eleganta 
pentru Nottara, in toate aceste ultime opt luni de zile, in care institutia din Bd. 
Magheru a fost nevoita sa joace oriunde, numai acasa, nu. 
 

Asa ca invitatia Teatrului Nottara merita luata in considerare, fiindca are 
potentialul de a furniza amatorilor un weekend plin de neprevazut (artistic), intr-o 
ambianta placuta, intr-un colt de Bucuresti care, ca prin minune, si-a pastrat intact 
farmecul interbelic. 
 

Teatrul de Arta, 9 iulie, ora 17:00 
 

ESTROGEN/Tiramisu 
Autor: Joanna Ovsyanko 



Regizor: Andreas Raicov-Mertz si Ekaterina Raicova Mertz 
Asistent regie: Alexandru Mazgareanu 
Translator insotitor: Alma Andreescu 

Regizor Tehnic: Ionela Bahnaru 
 

Distributie: 
Cristina Stoica Ivanciuc- Directoarea 
Raluca Juganaru- Executive Manager 

Ioana Calota- Account Manager 
Laura Anghel- Contabila 

Marina Palli- Media planner 
Raluca Tita- Creative 

Mircea Teodorescu- Baiatul 
 

Teatrul de Arta, 9 iulie, ora 20:00 
 

IUBIREA LA OAMENI 
Autor: Dmitri Bogoslavski 

Regizor: Evghenia Bercovici 
Asistent regie: Adela Bitica 

Translator insotitor: Raluca Radulescu 
Regizor tehnic: Dragos Moloiu 

 
Distributie 

Dani Popescu- Kolea 
Ada Navrot- Liuska 

Anca Bajenaru- Olga Borisnova 
Anda Caropol- Lidia Fiodorovna 

Claudiu Romila- Serghei 
Sorin Cocis- Ivan 

Sorina Stefanescu- Nastea 
Vlad Trifas- Ciubasov 
Carmen Lopazan- Olga 

Carmen Florescu- Maska 
 

Teatrul de Arta, 10 iulie, ora 18:00 
 

BURLACI SI BURLACITE 
Autor: Hanoch Levin 

Regizor: Alessandra Giuntini 



Asistent regie: Bogdan Budes 
Translator insotitor: Bogdan Budes 

Regizor tehnic: Dana Popescu 
 

Distributie 
Daniela Minoiu 
Luminita Erga 

Alexandru Mike Gheorghiu, 
Vlad Galatianu 

 

 

 

 

 

Sursa: Ziare.com 



14. IQool 
din data de 6 iulie 2016 
https://www.iqool.ro/teatrul-nottara-a-adus-un-proiect-unic-in-romania-
laboratorul-de-teatru-dens/ 

 

Teatrul Nottara a adus un proiect unic în România – Laboratorul 
de teatru dens! 

 

 
 

https://www.iqool.ro/teatrul-nottara-a-adus-un-proiect-unic-in-romania-laboratorul-de-teatru-dens/
https://www.iqool.ro/teatrul-nottara-a-adus-un-proiect-unic-in-romania-laboratorul-de-teatru-dens/
https://www.iqool.ro/wp-content/uploads/2016/07/n.jpg


Teatrul Nottara a adus un proiect unic în România: 

Atelierul de teatru iniţiat de cunoscutul regizor rus Oleg Loevski 

-20 de actori, 4 regizori străini (din Rusia, Germania, Italia), 
un producător de teatru rus, 3 regizori tehnici, 4 translatori, 3 luminişti, 2 cabiniere, 
3 recuziteri, 4 maşinişti, 3 secretari literari, un director de teatru = 51 de oameni 
= Laborator de teatru DENS la Nottara)- 
 

La Teatrul Nottara are loc, zilele acestea (în perioada 4-10 iulie 
2016), un inedit experiment teatral, intitulat Laborator de Teatru 
DENS. Se întâmplă printre decoruri care așteaptă să fie mutate, printre 
scaune demontate sau care așteaptă să fie montate, printre deținuți care 
ajută la debarasarea ”depozitului” Nottara, readucându-l la starea de 
teatru. Şi se face asta cu toată efervescența şi dăruirea proprii obiectului 
de activitate al instituţiei: creația teatrală. 
 

Ce este Laboratorul de Teatru DENS 

Proiectul este un atelier de creaţie dedicat tuturor departamentelor din teatru, 
care participă la actul creației (de pe scenă sau din culise), iniţiat de Oleg Loevski, 
regizor şi producător de teatru din Rusia. Din câte a mărturisit, la prima întâlnire, 
este cam la al 370-lea asemenea laborator. La început, a însemnat o provocare 
pentru actorii tineri, însă, acum, a ajuns să se adreseze tuturor artiștilor (și nu 
numai) care vor să iasă din rutină. Scopul acestui laborator este acela de a-i scoate 
pe creatorii de teatru (regizori, actori, tehnicieni) din zona de confort, oferindu-le 
provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea timpului şi cu mijloace 
improvizate. Așadar, pe scurt, trei echipe formate din actori, tehnicieni, asistenți de 
regie, translatori, vor lucra intensiv, sub coordonarea lui Oleg Loevski, trei texte 
contemporane, cu trei regizori străini. 

Prima etapă – repetiţiile 



În prima zi (anume după-amiaza zilei de 4 iulie) actorii și tehnicienii, deja 
împărțiți în echipe, au făcut cunoștință cu invitații străini, au aflat conceptul 
proiectului, au primit de la regizori textele, repetiţiile începând imediat, cu lectura 
la prima vedere. Urmează 4 zile de repetiţii intense, în diferite spaţii din 
Teatrul Nottara (scena mare, foaier parter şi sala de lectură de la etajul doi), cu 
posibilitatea alegerii altor spaţii neconvenţionale din Bucureşti. Scenografia se face 
ad-hoc, cu ajutorul asistenților de regie (Adela Bițică, Alexandru Mâzgăreanu, 
Bogdan Budeș) și a regizorilor tehnici, folosindu-se costume şi elemente de decor 
existente în depozitele teatrului. 

A doua etapă – spectacolele 

Cele trei reprezentaţii vor avea loc pe scena Teatrului de Artă, în zilele de 9 
iulie (două reprezentaţii) şi 10 iulie (o reprezentaţie, urmată de discuții cu publicul 
și creatorii). Publicul, format din aceiaşi spectatori prezenţi la toate cele trei 
spectacole, va alege, prin vot, una dintre cele trei producții, care va intra în 
repertoriul Teatrului Nottara, în anul 2017. 

Publicul – juriu 

Latura competiţională a proiectului este astfel, nu doar o motivaţie în plus 
pentru actori, dar şi un gest de recunoaştere şi respect pentru publicul fidel al 
teatrului. 

Teatrul încheie un contract cu regizorul spectacolului câștigător, oferindu-i şansa 
de a realiza o producție exact cu echipa acestui laborator. 

Regizorii 

• Andreas Raikov-Merz şi Ekaterina Raikova Merz 

Andreas Raikov-Merz (de origine bavareză) şi  rusoaica Ekaterina Raikova 
Merz s-au cunoscut în 2011, la Perm, “fief-ul” teatrului – laborator condus de 



Loevski, unde sunt atraşi de ani de zile tineri profesionişti din teatrele lumii. 
Împreună, cei doi şi-au construit un portofoliu de producţii inedite, premiate la 
competiţiile de profil din Rusia. Două dintre montările semnate de Andreas 
Raikov-Merz au fost nominalizate la prestigiosul festival Masca de Aur. 

• Alessandra Giuntini 

De origine italiană, Alessandra Giuntini (34 de ani) este un regizor născut 
din experienţele de scenă, ca actriţă. A studiat arta dramatică la St. Petersburg, 
unde a şi debutat în filmul Saint Petersburg(2013), iar în prezent face parte din 
grupul de lucru al lui Oleg Loevski, cu formulele sale de teatru experimental. 

• Evghenia Berkovici 

La cei 31 de ani ai săi, tânăra actriţă şi regizoare a participat deja la 
realizarea mai multor producţii clasice dar şi a unor proiecte de teatru 
experimental.  Dintre care, cel mai incitant a fost laboratorul de regie, marca 
Loevskiy, desfăşurat anul trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din 
tragediile lui Shakespeare. 

Cine e Oleg Loevski 

Este un vizionar. Şi unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 
Rusia. 

Iniţiator al unor serii de ateliere şi seminarii (desfăşurate pe harta Rusiei şi a 
lumii), destinate pe de o parte să promoveze dramaturgia contemporană, iar pe de 
alta să formuleze, folosindu-se de creativitatea  tinerilor, direcţii şi spaţii disruptive 
în teatrul actual. 

Şi-a început cariera sfidând comunismul cu plete de hippie (pe care le mai 
are și azi) şi câştigând reputaţie ca dramaturg, scenarist, regizor, critic de teatru. 
Este preşedinte al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii şsi Tineret, 



director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, laureat cu premii 
importante, printre care şi Premiul Internaţional Diaghilev. 

Doresc pentru Teatrul Nottara, grav încercat în ultimele 8 luni, tot ceea ce e 
mai bun, mai creativ, mai inedit. Când am programat acest laborator (în cadrul 
ediției a III-a a Festivalului Internațional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard, în luna 
octombrie 2015), mă interesa mai ales scoaterea din rutină a întregii echipe de 
creatori și tehnicieni. Între timp, RUTINA a dispărut pentru cca 90% din angajații 
teatrului nostru: am înlocuit confortul vieţii cotidiene cu stresul că nu avem unde 
juca, unde repeta, unde… exista. Așa se face că, în acest moment, presiunea 
realizării și prezentării la public a trei spectacole în 7 zile, a devenit, de fapt, un 
semn că putem să ne întoarcem la normalitate, văzându-ne de treabă la noi 
acasă. (Marinela Țepuș) 

Echipa Teatrului Nottara vă invită sâmbătă, 9 iulie, ora 17:00 și ora 
20:00, la reprezentaţiile cu public ale spectacolelor ESTROGEN, 
respectiv IUBIREA LA OAMENI și duminică, ora 18:00, la 
spectacolulBURLACI ŞI BURLĂCIŢE, urmat de votarea, de către public, a 
celei mai reuşite montări şi de o discuţie a publicului cu creatorii spectacolelor 
şi cu directorul teatrului. Seara şi Laboratorul de Teatru DENS se vor încheia 
printr-o discuție între creatori și spectatori. 

Cele trei reprezentații vor avea loc la Teatrul de Artă (strada Sfântul 
Ştefan nr. 21). Cele trei distribuții cuprind actori ai Teatrului Nottara din 
toate generațiile, precum și tineri actori independenți. 

Vă așteptăm la o experienţă unică! 

 

 

de: Alexandru Mihai Ursei 



15. PRO TV 
din data de 6 iulie 2016 
http://stirileprotv.ro/stiri/social/teatrul-nottara-se-pune-pe-picioare-cu-
ajutorul-oamenilor-din-penitenciare-ce-pregatesc-artistii-pentru-
revenirea-pe-scena.html 

 

Teatrul Nottara se pune pe picioare cu ajutorul oamenilor din 
penitenciare. Ce pregatesc artistii pentru revenirea pe scena 

Teatrul Nottara se 0%, 20% … 60% 

Actorii de la Teatrul Nottara se pregatesc intens pentru a se intoarce pe 
bulevardul Magheru, dupa sapte luni in care au jucat pe alte scene. 
 

Si pentru ca toate lucrurile sa fie puse la punct in cladirea numita acasa, sunt 
ajutati de o echipa de oameni de la un penitenciar. In tot acest timp, insa, artistii nu 
ignora repetitiile. 
 

Dupa ce cladirea, considerata casa de actorii teatrului Nottara, a fost 
reevaluata, s-a ajuns la concluzia ca a fost incadrata in mod eronat in clasa 1 de risc 
seismic. Si, odata primit acordul de a functiona din toamna in sediul de pe 
bulevardul Magheru, au inceput pregatirile pentru ca activitatea sa poata fi reluata. 

http://stirileprotv.ro/stiri/social/teatrul-nottara-se-pune-pe-picioare-cu-ajutorul-oamenilor-din-penitenciare-ce-pregatesc-artistii-pentru-revenirea-pe-scena.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/teatrul-nottara-se-pune-pe-picioare-cu-ajutorul-oamenilor-din-penitenciare-ce-pregatesc-artistii-pentru-revenirea-pe-scena.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/teatrul-nottara-se-pune-pe-picioare-cu-ajutorul-oamenilor-din-penitenciare-ce-pregatesc-artistii-pentru-revenirea-pe-scena.html


 
"Acum trebuie sa curatam depozitul, astfel incat sa redevenim teatru, cu niste 
oameni de la penitenciare care ne ajuta sa eliberam si sa igienizam teatrul." 
Amatorii de teatru au primit vestea cu bucurie. 
 

In paralel, au loc si repetitii pentru un experiment unic la noi - Laboratorul 
de teatru - idee ce apartine unui regizor rus. Mai exact, trei echipe vor pregati tot 
atatea piese de teatru contemporan in doar cinci zile. Acestea vor fi jucate in 
weekend, pe scena Teatrului de Arta din Bucuresti. 
 
"Punem oamenii intr-o situatie stresanta care emana adrenalina si sunt capabili sa 
creeze intr-un timp scurt un adevarat show. Sa intri in legatura cu publicul si le 
prezinti ceva, ce poate fi, sa speram, interesant", a declarat regizorul. 
 

Actorii si spectatorii Teatrului Nottara se vor intoarce oficial "acasa" din 10 
octombrie, cand incepe si Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

 

 

 

 

Sursa: PRO TV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Business24 
din data de 5 iulie 2016, ora 20;54 
http://www.business24.ro/vacanta/stiri-vacanta/teatru-dens-la-nottara-
cat-de-dens-1573061 

 

Teatru DENS la Nottara (cat de dens?) 
 
Bucurestenii se obisnuisera ca vara sa gaseasca usile teatrelor inchise, desi nu 
putini erau cei care doreau sa converseze cu zeita Thalia, chiar si sub soarele 
fierbinte al lui Cuptor.  
 

Situatia s-a schimbat de cativa ani, mai ales sub presiunea teatrelor 
independente, care nu se supun acestui principiu de sezonalitate aplicat artelor 
spectacolului. 
 

Asa ca, daca va vin prietenii din provincie sau din strainatate, nu se mai pot 
mira ca Bucurestiul teatral doarme vara, fiindca tot mai multe teatre de stat isi 
continua activitatea, sub o forma sau alta, si dincolo de luna iunie.  
 

http://www.business24.ro/vacanta/stiri-vacanta/teatru-dens-la-nottara-cat-de-dens-1573061
http://www.business24.ro/vacanta/stiri-vacanta/teatru-dens-la-nottara-cat-de-dens-1573061
http://www.ziare.com/weekend/teatre/


Iar Festivalul Bucurestii lui Caragiale, organizat de Primaria Generala a 
Capitalei, umple cu generozitate (adica gratuit) scenele si spatiile publice ale 
orasului, cu spectacole de rasunet la marele public 
 

In acest an, si Teatrul Nottara se inscrie in miscarea de deschidere spre 
spectatori, in perioada calduroasa a verii. Si nu oricum, ci cu o premiera 
naționala: Laboratorul de Teatru DENS, coordonat de iconoclastul Oleg Loevski. 
 
 
Ce este Teatrul DENS? 
 

Inainte de a afla ce este, sa facem putina istorie recenta. Marinela Tepus, 
director al TeatruluiNottara, l-a invitat anul trecut, la a treia editie a 
Festivalului Fest (in) pe boulevard, pe unul dintre cei mai cunoscuti producatori de 
teatru din Rusia, Oleg Loevski, cu gandul de a initia o colaborare cu regizorul rus.  
 

S-a nascut, astfel, ideea unei componente bucurestene a proiectului 
international pe care iconoclastul rus il coordoneaza la Perm. 
 

Laboratorul de Teatru DENS este un concept ce-i apartine. Proiectul este 
dedicat tuturor oamenilor din teatru, fie ca participa la creatie dinlauntrul sau din 
afara ei. A inceput prin a fi un challengepentru tinerii actori, treptat a devenit o 
provocare lansata tuturor celor care s-au lasat infranti de rutina 
 

Dupa cum marturisea regizorul rus anul trecut, a oferit cam de 380 de ori 
sansa revigorarii artistice celor care se cantonasera in zona confortabilului (si in 
teatrele de stat acestia nu lipsesc!). Dar nu numai ei au beneficiat de aceasta 
"trezire" la realitatea artistica, care sfarseste in fiecare din "intruparile" ei printr-un 
minifestival. 
 

Oleg Semionovici Loevski, initiatorul acestui experiment teatral, este o 
personalitate plurivalenta a teatrului rus: producator, regizor, critic, dramaturg, 
scenarist de film si initiator al unor seminarii si ateliere desfasurate in toata lumea. 
 

Scopul sau este promovarea dramaturgiei contemporane si, folosindu-se de 
forta exploziva a creativitatii tinerilor, crearea unei brese in tesutul teatral actual 
(probabil ca regizorul nu si-a uitat tineretea hipiota, petrecuta contestatar la adresa 
regimului communist). 
 

http://www.ziare.com/weekend/gratuit/
http://www.ziare.com/weekend/spectacole/


 Directorul artistic adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg face 
parte din prezidiul filialei ruse a Asociatiei Internationale a Teatrelor pentru Copii 
si Tineret, este expert in procesul de acordare a prestigiosului premiu de teatru 
national rus "Masca de Aur" si a primit, la randul sau, Premiile Internationale 
Diaghilev si cel al Teatrului Stanislavki. 
 
 Teatru DENS la Nottara 
 

In varianta lui romaneasca - prima de acest fel in tara noastra - acest proiect 
este valorificat mai ales pe latura sa de experiment, astfel incat au raspuns 
provocarii sale nu numai actorii aflati intr-o anumita stare de relaxare, ci chiar 
varfurile actoricesti ale teatrului si independentii. 
 

Il putem numi un proiect international, caci implica 20 de actori romani, un 
producator de teatru rus, 4 regizori straini, 3 regizori romani, 4 translatori si 19 
oameni din echipa tehnica si administrativa aNottara-ului. 52 de nebuni de teatru! 
 

Cei patru regizori din strainatate sunt familiarizati cu tehnicile de lucru 
necesare, pentru ca munca in cadrul acestui laborator sa intalneasca succesul. 
 

Bavarezul Andreas Raicov-Mertz si rusoaica Ekaterina Raicova Mertz s-au 
cunoscut tocmai la Perm, "fief-ul" teatrului-laborator condus de Loevski. De atunci 
(2011), cuplul s-a dovedit a fi atras creativ de tineri profesionisti din teatrele lumii, 
constituindu-si astfel un portofoliu de productii premiate la competitiile de profil 
din Rusia. 
 

 "O italianca in Rusia" poate fi considerata regizoarea Alessandra Giuntini. 
A studiat arta dramatica la Sankt Petersburg, unde a si debutat in filmul Saint 
Petersburg (2013), iar in prezent face parte din grupul de lucru al lui Oleg Loevski, 
cu formulele sale de teatru experimental. 
 

Tot o tanara regizoare si actrita (are 31 de ani) este si Evghenia Bercovici. In 
ciuda tineretii (sau tocmai datorita ei!), ea a participat deja la realizarea mai multor 
productii clasice, dar si de teatru experimental. 
 

In topul preferintelor ei se plaseaza insa laboratorul de regie, marca Loevski, 
desfasurat anul trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din tragediile 
lui Shakespeare.  
 

http://www.ziare.com/shakespeare/


Cei trei regizori autohtoni, Adela Bitica, Alexandru Mazgareanu si Bogdan 
Budes, sunt colaboratori de durata ai Teatrului Nottara, unde au semnat productii 
de succes (mai multe detalii despre ei puteti afla, consultand site-ul 
Teatrului Nottara). 
 

Actori ai Teatrului, dar si performeri independenti au acceptat provocarea 
acestei saptamani de foc (la propriu si la figurat), fiindca orice atelier bine condus 
contribuie intr-un fel propriu la formarea creativa a fiecarui participant, atata timp 
cat participarea este privita ca o experienta din care se poate invata ceva, indiferent 
cat de stresat te poti simti. 
 

Publicul care va veni la Teatrul de Arta se va intalni, intre altii, cu Ada 
Navrot, Ioana Calota, Dani Popescu, Anda Caropol, Alexandru Mike Gheorghiu. 
Adica actori din diverse generatii, dar cu sufletul tanar si mintea alerta. 
 
 Ce au ei de facut? 
 

Ieri cele trei echipe de lucru au inceput repetitiile la sediul din Bd. Magheru 
al Teatrului Nottara. 
 

Printre decoruri depozitate in salile de spectacol, scaune demontate, mese cu 
picioarele in sus si detinuti care ii ajuta pe oamenii teatrului sa curete locul, in 
vederea stagiunii urmatoare, dupa ce s-a aflat ca Teatrul Nottara poate juca linistit 
acasa, fiindca bulina care i-a patat fatada atatia ani buni era una. Dar "decorul" nu 
ar trebui sa influenteze in vreun fel laboratorul, care are inclusa fictiva ideea de 
improvizatie in insusi centrul conceptului. 
 

Actorii au facut cunostinta cu regizorii, cu textele si s-au pus imediat pe 
treaba, adica au trecut la lectura lor. 
 

Trei echipe, trei texte: Estrogen, de Joanna Ovsianko, Iubirea la oameni, de 
Dmitri Bogoslavski, siBurlaci si burlacite, de Hanoch Levin. 
 

Desigur ca, vazand titlurile, poti exprima speranta ca la editiile viitoare 
(caci, daca va fi un succes, nu vad de ce laboratorul nu ar continua) sa fie incluse si 
texte romanesti contemporane. 
Pe actori ii asteapta apoi alte patru zile de repetitii intense, pe unde au gasit loc in 
teatru, fie ca e vorba de scena mare, de foaier sau de sala de lectura.  
 

http://www.ziare.com/weekend/sala/


Improvizata, dar nu neinspirata este si scenografia, alcatuita ad-hoc (prin 
serviciile regizorilor romani implicati in proiect), din costume si elemente de decor 
existente in depozitul teatrului (si cate lucruri minunate nu se gasesc in aceste 
locuri!), astfel incat investitia la acest capitol este doar de creativitate.  
 
 
Spectatorii vor alege 
 

In weekendul urmator, cele trei productii realizate cu sufletul la gura vor iesi 
in fata publicului, pe scena Teatrului de Arta din Bucuresti. 
 

N-au insa a se teme de vreo neimplinire, caci si-au asumat statutul de work 
in progress si asa trebuie si privite si evaluate.  
 

Experimentul nu este unul fara miza. Dincolo de faptul ca da refresh trupei 
teatrului (desi, dupa atatea deplasari la care a fost obligata, nu s-ar putea spune ca 
echipa nu este dinamica, ci tocmai contrariul!), proiectul implica la modul direct si 
publicul, in actul de productie teatrala. 
 

Fiindca spectatorii vor vota cel mai bun spectacol din cele trei, care va intra 
in repertoriul TeatruluiNottara, in urmatoarea stagiune. Cu alte cuvinte, publicul ii 
da regizorului castigator viitorul contract cu Nottara, prin care acesta va conduce 
echipa castigatoare, de la forma contrasa realizata in cadrul laboratorului, la cea 
definitiv dezvoltata, de spectacol de repertoriu. 
 

Se intelege ca, pentru a putea vota, spectactatorii, care au acces gratuit, vor 
trebui sa vada toate cele trei reprezentatii programate in weekend: pe 9 iulie, orele 
17 si 20, iar pe 10 iulie, ora 18. 
 

Nottara da astfel recunoasterea meritata publicului sau, pe care il implica 
inca o data in alcatuirea programului repertorial. 
 

Iar Teatrul de Arta, cu scena si gradina sa, s-a dovedit a fi o gazda eleganta 
pentru Nottara, in toate aceste ultime opt luni de zile, in care institutia din Bd. 
Magheru a fost nevoita sa joace oriunde, numai acasa, nu. 
 

Asa ca invitatia Teatrului Nottara merita luata in considerare, fiindca are 
potentialul de a furniza amatorilor un weekend plin de neprevazut (artistic), intr-o 
ambianta placuta, intr-un colt de Bucuresti care, ca prin minune, si-a pastrat intact 
farmecul interbelic. 

http://www.ziare.com/weekend/costume/


 
Teatrul de Arta, 9 iulie, ora 17:00 

 
ESTROGEN/Tiramisu 
Autor: Joanna Ovsyanko 

Regizor: Andreas Raicov-Mertz si Ekaterina Raicova Mertz 
Asistent regie: Alexandru Mazgareanu 
Translator insotitor: Alma Andreescu 

Regizor Tehnic: Ionela Bahnaru 
 

Distributie: 
Cristina Stoica Ivanciuc- Directoarea 
Raluca Juganaru- Executive Manager 

Ioana Calota- Account Manager 
Laura Anghel- Contabila 

Marina Palli- Media planner 
Raluca Tita- Creative 

Mircea Teodorescu- Baiatul 
 

Teatrul de Arta, 9 iulie, ora 20:00 
 

IUBIREA LA OAMENI 
Autor: Dmitri Bogoslavski 

Regizor: Evghenia Bercovici 
Asistent regie: Adela Bitica 

Translator insotitor: Raluca Radulescu 
Regizor tehnic: Dragos Moloiu 

 
Distributie 

Dani Popescu- Kolea 
Ada Navrot- Liuska 

Anca Bajenaru- Olga Borisnova 
Anda Caropol- Lidia Fiodorovna 

Claudiu Romila- Serghei 
Sorin Cocis- Ivan 

Sorina Stefanescu- Nastea 
Vlad Trifas- Ciubasov 
Carmen Lopazan- Olga 

Carmen Florescu- Maska 
 



Teatrul de Arta, 10 iulie, ora 18:00 
 

BURLACI SI BURLACITE 
Autor: Hanoch Levin 

Regizor: Alessandra Giuntini 
Asistent regie: Bogdan Budes 

Translator insotitor: Bogdan Budes 
Regizor tehnic: Dana Popescu 

 
Distributie] 

Daniela Minoiu 
Luminita Erga 

Alexandru Mike Gheorghiu, 
Vlad Galatianu 

 

 

 

 

 

Sursa: Ziare.com 

  



17. Radio Metafora 
din data de 6 iulie 2016 
http://www.radiometafora.ro/2016/07/06/educatieculturaartasport-si-
religie-624/ 
 

 

Teatru DENS la Nottara (cat de dens?) 
 
Bucurestenii se obisnuisera ca vara sa gaseasca usile teatrelor inchise, desi nu 
putini erau cei care doreau sa converseze cu zeita Thalia, chiar si sub soarele 
fierbinte al lui Cuptor.  
 

Situatia s-a schimbat de cativa ani, mai ales sub presiunea teatrelor 
independente, care nu se supun acestui principiu de sezonalitate aplicat artelor 
spectacolului. 
 

Asa ca, daca va vin prietenii din provincie sau din strainatate, nu se mai pot 
mira ca Bucurestiul teatral doarme vara, fiindca tot mai multe teatre de stat isi 
continua activitatea, sub o forma sau alta, si dincolo de luna iunie.  
 

http://www.radiometafora.ro/2016/07/06/educatieculturaartasport-si-religie-624/
http://www.radiometafora.ro/2016/07/06/educatieculturaartasport-si-religie-624/
http://www.ziare.com/weekend/teatre/


Iar Festivalul Bucurestii lui Caragiale, organizat de Primaria Generala a 
Capitalei, umple cu generozitate (adica gratuit) scenele si spatiile publice ale 
orasului, cu spectacole de rasunet la marele public 
 

In acest an, si Teatrul Nottara se inscrie in miscarea de deschidere spre 
spectatori, in perioada calduroasa a verii. Si nu oricum, ci cu o premiera 
naționala: Laboratorul de Teatru DENS, coordonat de iconoclastul Oleg Loevski. 
 
 
Ce este Teatrul DENS? 
 

Inainte de a afla ce este, sa facem putina istorie recenta. Marinela Tepus, 
director al TeatruluiNottara, l-a invitat anul trecut, la a treia editie a 
Festivalului Fest (in) pe boulevard, pe unul dintre cei mai cunoscuti producatori de 
teatru din Rusia, Oleg Loevski, cu gandul de a initia o colaborare cu regizorul rus.  
 

S-a nascut, astfel, ideea unei componente bucurestene a proiectului 
international pe care iconoclastul rus il coordoneaza la Perm. 
 

Laboratorul de Teatru DENS este un concept ce-i apartine. Proiectul este 
dedicat tuturor oamenilor din teatru, fie ca participa la creatie dinlauntrul sau din 
afara ei. A inceput prin a fi un challengepentru tinerii actori, treptat a devenit o 
provocare lansata tuturor celor care s-au lasat infranti de rutina 
 

Dupa cum marturisea regizorul rus anul trecut, a oferit cam de 380 de ori 
sansa revigorarii artistice celor care se cantonasera in zona confortabilului (si in 
teatrele de stat acestia nu lipsesc!). Dar nu numai ei au beneficiat de aceasta 
"trezire" la realitatea artistica, care sfarseste in fiecare din "intruparile" ei printr-un 
minifestival. 
 

Oleg Semionovici Loevski, initiatorul acestui experiment teatral, este o 
personalitate plurivalenta a teatrului rus: producator, regizor, critic, dramaturg, 
scenarist de film si initiator al unor seminarii si ateliere desfasurate in toata lumea. 
 

Scopul sau este promovarea dramaturgiei contemporane si, folosindu-se de 
forta exploziva a creativitatii tinerilor, crearea unei brese in tesutul teatral actual 
(probabil ca regizorul nu si-a uitat tineretea hipiota, petrecuta contestatar la adresa 
regimului communist). 
 

http://www.ziare.com/weekend/gratuit/
http://www.ziare.com/weekend/spectacole/


 Directorul artistic adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg face 
parte din prezidiul filialei ruse a Asociatiei Internationale a Teatrelor pentru Copii 
si Tineret, este expert in procesul de acordare a prestigiosului premiu de teatru 
national rus "Masca de Aur" si a primit, la randul sau, Premiile Internationale 
Diaghilev si cel al Teatrului Stanislavki. 
 
 Teatru DENS la Nottara 
 

In varianta lui romaneasca - prima de acest fel in tara noastra - acest proiect 
este valorificat mai ales pe latura sa de experiment, astfel incat au raspuns 
provocarii sale nu numai actorii aflati intr-o anumita stare de relaxare, ci chiar 
varfurile actoricesti ale teatrului si independentii. 
 

Il putem numi un proiect international, caci implica 20 de actori romani, un 
producator de teatru rus, 4 regizori straini, 3 regizori romani, 4 translatori si 19 
oameni din echipa tehnica si administrativa aNottara-ului. 52 de nebuni de teatru! 
 

Cei patru regizori din strainatate sunt familiarizati cu tehnicile de lucru 
necesare, pentru ca munca in cadrul acestui laborator sa intalneasca succesul. 
 

Bavarezul Andreas Raicov-Mertz si rusoaica Ekaterina Raicova Mertz s-au 
cunoscut tocmai la Perm, "fief-ul" teatrului-laborator condus de Loevski. De atunci 
(2011), cuplul s-a dovedit a fi atras creativ de tineri profesionisti din teatrele lumii, 
constituindu-si astfel un portofoliu de productii premiate la competitiile de profil 
din Rusia. 
 

 "O italianca in Rusia" poate fi considerata regizoarea Alessandra Giuntini. 
A studiat arta dramatica la Sankt Petersburg, unde a si debutat in filmul Saint 
Petersburg (2013), iar in prezent face parte din grupul de lucru al lui Oleg Loevski, 
cu formulele sale de teatru experimental. 
 

Tot o tanara regizoare si actrita (are 31 de ani) este si Evghenia Bercovici. In 
ciuda tineretii (sau tocmai datorita ei!), ea a participat deja la realizarea mai multor 
productii clasice, dar si de teatru experimental. 
 

In topul preferintelor ei se plaseaza insa laboratorul de regie, marca Loevski, 
desfasurat anul trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din tragediile 
lui Shakespeare.  
 

http://www.ziare.com/shakespeare/


Cei trei regizori autohtoni, Adela Bitica, Alexandru Mazgareanu si Bogdan 
Budes, sunt colaboratori de durata ai Teatrului Nottara, unde au semnat productii 
de succes (mai multe detalii despre ei puteti afla, consultand site-ul 
Teatrului Nottara). 
 

Actori ai Teatrului, dar si performeri independenti au acceptat provocarea 
acestei saptamani de foc (la propriu si la figurat), fiindca orice atelier bine condus 
contribuie intr-un fel propriu la formarea creativa a fiecarui participant, atata timp 
cat participarea este privita ca o experienta din care se poate invata ceva, indiferent 
cat de stresat te poti simti. 
 

Publicul care va veni la Teatrul de Arta se va intalni, intre altii, cu Ada 
Navrot, Ioana Calota, Dani Popescu, Anda Caropol, Alexandru Mike Gheorghiu. 
Adica actori din diverse generatii, dar cu sufletul tanar si mintea alerta. 
 
 Ce au ei de facut? 
  

Ieri cele trei echipe de lucru au inceput repetitiile la sediul din Bd. Magheru 
al Teatrului Nottara. 
 

Printre decoruri depozitate in salile de spectacol, scaune demontate, mese cu 
picioarele in sus si detinuti care ii ajuta pe oamenii teatrului sa curete locul, in 
vederea stagiunii urmatoare, dupa ce s-a aflat ca Teatrul Nottara poate juca linistit 
acasa, fiindca bulina care i-a patat fatada atatia ani buni era una. Dar "decorul" nu 
ar trebui sa influenteze in vreun fel laboratorul, care are inclusa fictiva ideea de 
improvizatie in insusi centrul conceptului. 
 

Actorii au facut cunostinta cu regizorii, cu textele si s-au pus imediat pe 
treaba, adica au trecut la lectura lor. 
 

Trei echipe, trei texte: Estrogen, de Joanna Ovsianko, Iubirea la oameni, de 
Dmitri Bogoslavski, siBurlaci si burlacite, de Hanoch Levin. 
 

Desigur ca, vazand titlurile, poti exprima speranta ca la editiile viitoare 
(caci, daca va fi un succes, nu vad de ce laboratorul nu ar continua) sa fie incluse si 
texte romanesti contemporane. 
Pe actori ii asteapta apoi alte patru zile de repetitii intense, pe unde au gasit loc in 
teatru, fie ca e vorba de scena mare, de foaier sau de sala de lectura.  
 

http://www.ziare.com/weekend/sala/


Improvizata, dar nu neinspirata este si scenografia, alcatuita ad-hoc (prin 
serviciile regizorilor romani implicati in proiect), din costume si elemente de decor 
existente in depozitul teatrului (si cate lucruri minunate nu se gasesc in aceste 
locuri!), astfel incat investitia la acest capitol este doar de creativitate.  
 
 
Spectatorii vor alege 
 

In weekendul urmator, cele trei productii realizate cu sufletul la gura vor iesi 
in fata publicului, pe scena Teatrului de Arta din Bucuresti. 
 

N-au insa a se teme de vreo neimplinire, caci si-au asumat statutul de work 
in progress si asa trebuie si privite si evaluate.  
 

Experimentul nu este unul fara miza. Dincolo de faptul ca da refresh trupei 
teatrului (desi, dupa atatea deplasari la care a fost obligata, nu s-ar putea spune ca 
echipa nu este dinamica, ci tocmai contrariul!), proiectul implica la modul direct si 
publicul, in actul de productie teatrala. 
 

Fiindca spectatorii vor vota cel mai bun spectacol din cele trei, care va intra 
in repertoriul TeatruluiNottara, in urmatoarea stagiune. Cu alte cuvinte, publicul ii 
da regizorului castigator viitorul contract cu Nottara, prin care acesta va conduce 
echipa castigatoare, de la forma contrasa realizata in cadrul laboratorului, la cea 
definitiv dezvoltata, de spectacol de repertoriu. 
 

Se intelege ca, pentru a putea vota, spectactatorii, care au acces gratuit, vor 
trebui sa vada toate cele trei reprezentatii programate in weekend: pe 9 iulie, orele 
17 si 20, iar pe 10 iulie, ora 18. 
 

Nottara da astfel recunoasterea meritata publicului sau, pe care il implica 
inca o data in alcatuirea programului repertorial. 
 

Iar Teatrul de Arta, cu scena si gradina sa, s-a dovedit a fi o gazda eleganta 
pentru Nottara, in toate aceste ultime opt luni de zile, in care institutia din Bd. 
Magheru a fost nevoita sa joace oriunde, numai acasa, nu. 
 

Asa ca invitatia Teatrului Nottara merita luata in considerare, fiindca are 
potentialul de a furniza amatorilor un weekend plin de neprevazut (artistic), intr-o 
ambianta placuta, intr-un colt de Bucuresti care, ca prin minune, si-a pastrat intact 
farmecul interbelic. 

http://www.ziare.com/weekend/costume/


 
Teatrul de Arta, 9 iulie, ora 17:00 

 
ESTROGEN/Tiramisu 
Autor: Joanna Ovsyanko 

Regizor: Andreas Raicov-Mertz si Ekaterina Raicova Mertz 
Asistent regie: Alexandru Mazgareanu 
Translator insotitor: Alma Andreescu 

Regizor Tehnic: Ionela Bahnaru 
 

Distributie: 
Cristina Stoica Ivanciuc- Directoarea 
Raluca Juganaru- Executive Manager 

Ioana Calota- Account Manager 
Laura Anghel- Contabila 

Marina Palli- Media planner 
Raluca Tita- Creative 

Mircea Teodorescu- Baiatul 
 

Teatrul de Arta, 9 iulie, ora 20:00 
 

IUBIREA LA OAMENI 
Autor: Dmitri Bogoslavski 

Regizor: Evghenia Bercovici 
Asistent regie: Adela Bitica 

Translator insotitor: Raluca Radulescu 
Regizor tehnic: Dragos Moloiu 

 
Distributie 

Dani Popescu- Kolea 
Ada Navrot- Liuska 

Anca Bajenaru- Olga Borisnova 
Anda Caropol- Lidia Fiodorovna 

Claudiu Romila- Serghei 
Sorin Cocis- Ivan 

Sorina Stefanescu- Nastea 
Vlad Trifas- Ciubasov 
Carmen Lopazan- Olga 

Carmen Florescu- Maska 
 



Teatrul de Arta, 10 iulie, ora 18:00 
 

BURLACI SI BURLACITE 
Autor: Hanoch Levin 

Regizor: Alessandra Giuntini 
Asistent regie: Bogdan Budes 

Translator insotitor: Bogdan Budes 
Regizor tehnic: Dana Popescu 

 
Distributie] 

Daniela Minoiu 
Luminita Erga 

Alexandru Mike Gheorghiu, 
Vlad Galatianu 

 

 

 

 

 

Sursa: Ziare.com 

  



18. Top-info 
din data de 5 iulie 2016, ora 21;07 
http://www.top-info.ro/Teatru-DENS-la-Nottara-cat-de-dens-
_37140.html 
 

 
 
 

Teatru DENS la Nottara (cat de dens?) 
 
Bucurestenii se obisnuisera ca vara sa gaseasca usile teatrelor inchise, desi nu 
putini erau cei care doreau sa converseze cu zeita Thalia, chiar si sub soarele 
fierbinte al lui Cuptor.  
 

Situatia s-a schimbat de cativa ani, mai ales sub presiunea teatrelor 
independente, care nu se supun acestui principiu de sezonalitate aplicat artelor 
spectacolului. 
 

Asa ca, daca va vin prietenii din provincie sau din strainatate, nu se mai pot 
mira ca Bucurestiul teatral doarme vara, fiindca tot mai multe teatre de stat isi 
continua activitatea, sub o forma sau alta, si dincolo de luna iunie.  

http://www.top-info.ro/Teatru-DENS-la-Nottara-cat-de-dens-_37140.html
http://www.top-info.ro/Teatru-DENS-la-Nottara-cat-de-dens-_37140.html
http://www.ziare.com/weekend/teatre/


 
Iar Festivalul Bucurestii lui Caragiale, organizat de Primaria Generala a Capitalei, 
umple cu generozitate (adica gratuit) scenele si spatiile publice ale orasului, 
cu spectacole de rasunet la marele public 
 

In acest an, si Teatrul Nottara se inscrie in miscarea de deschidere spre 
spectatori, in perioada calduroasa a verii. Si nu oricum, ci cu 
o premiera nationala: Laboratorul de Teatru DENS, coordonat de iconoclastul 
Oleg Loevski.  
 
Ce este Teatrul DENS? 
 

Inainte de a afla ce este, sa facem putina istorie recenta. Marinela Tepus, 
director al TeatruluiNottara, l-a invitat anul trecut, la a treia editie a 
Festivalului Fest (in) pe boulevard, pe unul dintre cei mai cunoscuti producatori de 
teatru din Rusia, Oleg Loevski, cu gandul de a initia o colaborare cu regizorul rus.  
 

S-a nascut, astfel, ideea unei componente bucurestene a proiectului 
international pe care iconoclastul rus il coordoneaza la Perm. 
 

Laboratorul de Teatru DENS este un concept ce-i apartine. Proiectul este 
dedicat tuturor oamenilor din teatru, fie ca participa la creatie dinlauntrul sau din 
afara ei. A inceput prin a fi un challengepentru tinerii actori, treptat a devenit o 
provocare lansata tuturor celor care s-au lasat infranti de rutina 
 

Dupa cum marturisea regizorul rus anul trecut, a oferit cam de 380 de ori 
sansa revigorarii artistice celor care se cantonasera in zona confortabilului (si in 
teatrele de stat acestia nu lipsesc!). Dar nu numai ei au beneficiat de aceasta 
"trezire" la realitatea artistica, care sfarseste in fiecare din "intruparile" ei printr-un 
minifestival. 
 

Oleg Semionovici Loevski, initiatorul acestui experiment teatral, este o 
personalitate plurivalenta a teatrului rus: producator, regizor, critic, dramaturg, 
scenarist de film si initiator al unor seminarii si ateliere desfasurate in toata lumea. 
 

Scopul sau este promovarea dramaturgiei contemporane si, folosindu-se de 
forta exploziva a creativitatii tinerilor, crearea unei brese in tesutul teatral actual 
(probabil ca regizorul nu si-a uitat tineretea hipiota, petrecuta contestatar la adresa 
regimului communist). 
 

http://www.ziare.com/weekend/gratuit/
http://www.ziare.com/weekend/spectacole/
http://www.ziare.com/weekend/premiera/


 Directorul artistic adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg face 
parte din prezidiul filialei ruse a Asociatiei Internationale a Teatrelor pentru Copii 
si Tineret, este expert in procesul de acordare a prestigiosului premiu de teatru 
national rus "Masca de Aur" si a primit, la randul sau, Premiile Internationale 
Diaghilev si cel al Teatrului Stanislavki. 
 
 Teatru DENS la Nottara 
 

In varianta lui romaneasca - prima de acest fel in tara noastra - acest proiect 
este valorificat mai ales pe latura sa de experiment, astfel incat au raspuns 
provocarii sale nu numai actorii aflati intr-o anumita stare de relaxare, ci chiar 
varfurile actoricesti ale teatrului si independentii. 
 

 Il putem numi un proiect international, caci implica 20 de actori romani, un 
producator de teatru rus, 4 regizori straini, 3 regizori romani, 4 translatori si 19 
oameni din echipa tehnica si administrativa aNottara-ului. 52 de nebuni de teatru! 
 

Cei patru regizori din strainatate sunt familiarizati cu tehnicile de lucru 
necesare, pentru ca munca in cadrul acestui laborator sa intalneasca succesul. 
 

Bavarezul Andreas Raicov-Mertz si rusoaica Ekaterina Raicova Mertz s-au 
cunoscut tocmai la Perm, "fief-ul" teatrului-laborator condus de Loevski. De atunci 
(2011), cuplul s-a dovedit a fi atras creativ de tineri profesionisti din teatrele lumii, 
constituindu-si astfel un portofoliu de productii premiate la competitiile de profil 
din Rusia. 
 

 "O italianca in Rusia" poate fi considerata regizoarea Alessandra Giuntini. 
A studiat arta dramatica la Sankt Petersburg, unde a si debutat in filmul Saint 
Petersburg (2013), iar in prezent face parte din grupul de lucru al lui Oleg Loevski, 
cu formulele sale de teatru experimental. 
 

 Tot o tanara regizoare si actrita (are 31 de ani) este si Evghenia Bercovici. 
In ciuda tineretii (sau tocmai datorita ei!), ea a participat deja la realizarea mai 
multor productii clasice, dar si de teatru experimental. 
 

 In topul preferintelor ei se plaseaza insa laboratorul de regie, marca 
Loevski, desfasurat anul trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din 
tragediile lui Shakespeare.  
 

http://www.ziare.com/shakespeare/


Cei trei regizori autohtoni, Adela Bitica, Alexandru Mazgareanu si Bogdan 
Budes, sunt colaboratori de durata ai Teatrului Nottara, unde au semnat productii 
de succes (mai multe detalii despre ei puteti afla, consultand site-ul 
Teatrului Nottara). 
 

Actori ai Teatrului, dar si performeri independenti au acceptat provocarea 
acestei saptamani de foc (la propriu si la figurat), fiindca orice atelier bine condus 
contribuie intr-un fel propriu la formarea creativa a fiecarui participant, atata timp 
cat participarea este privita ca o experienta din care se poate invata ceva, indiferent 
cat de stresat te poti simti. 
 

Publicul care va veni la Teatrul de Arta se va intalni, intre altii, cu Ada 
Navrot, Ioana Calota, Dani Popescu, Anda Caropol, Alexandru Mike Gheorghiu. 
Adica actori din diverse generatii, dar cu sufletul tanar si mintea alerta. 
 
 Ce au ei de facut? 
 

Ieri cele trei echipe de lucru au inceput repetitiile la sediul din Bd. Magheru 
al Teatrului Nottara. 
 

Printre decoruri depozitate in salile de spectacol, scaune demontate, mese cu 
picioarele in sus si detinuti care ii ajuta pe oamenii teatrului sa curete locul, in 
vederea stagiunii urmatoare, dupa ce s-a aflat ca Teatrul Nottara poate juca linistit 
acasa, fiindca bulina care i-a patat fatada atatia ani buni era una fictiva. Dar 
"decorul" nu ar trebui sa influenteze in vreun fel laboratorul, care are inclusa ideea 
de improvizatie in insusi centrul conceptului. 
 

Actorii au facut cunostinta cu regizorii, cu textele si s-au pus imediat pe 
treaba, adica au trecut la lectura lor. 
 

Trei echipe, trei texte: Estrogen, de Joanna Ovsianko, Iubirea la oameni, de 
Dmitri Bogoslavski, siBurlaci si burlacite, de Hanoch Levin. 
 

Desigur ca, vazand titlurile, poti exprima speranta ca la editiile viitoare 
(caci, daca va fi un succes, nu vad de ce laboratorul nu ar continua) sa fie incluse si 
texte romanesti contemporane. 
 

Pe actori ii asteapta apoi alte patru zile de repetitii intense, pe unde au gasit 
loc in teatru, fie ca e vorba de scena mare, de foaier sau de sala de lectura.  
 

http://www.ziare.com/weekend/sala/


Improvizata, dar nu neinspirata este si scenografia, alcatuita ad-hoc (prin 
serviciile regizorilor romani implicati in proiect), din costume si elemente de decor 
existente in depozitul teatrului (si cate lucruri minunate nu se gasesc in aceste 
locuri!), astfel incat investitia la acest capitol este doar de creativitate.  
 
Spectatorii vor alege 
 

In weekendul urmator, cele trei productii realizate cu sufletul la gura vor iesi 
in fata publicului, pe scena Teatrului de Arta din Bucuresti. 
 

N-au insa a se teme de vreo neimplinire, caci si-au asumat statutul de work 
in progress si asa trebuie si privite si evaluate.  
 

Experimentul nu este unul fara miza. Dincolo de faptul ca da refresh trupei 
teatrului (desi, dupa atatea deplasari la care a fost obligata, nu s-ar putea spune ca 
echipa nu este dinamica, ci tocmai contrariul!), proiectul implica la modul direct si 
publicul, in actul de productie teatrala. 
 

Fiindca spectatorii vor vota cel mai bun spectacol din cele trei, care va intra 
in repertoriul TeatruluiNottara, in urmatoarea stagiune. Cu alte cuvinte, publicul ii 
da regizorului castigator viitorul contract cu Nottara, prin care acesta va conduce 
echipa castigatoare, de la forma contrasa realizata in cadrul laboratorului, la cea 
definitiv dezvoltata, de spectacol de repertoriu. 
 

Se intelege ca, pentru a putea vota, spectactatorii, care au acces gratuit, vor 
trebui sa vada toate cele trei reprezentatii programate in weekend: pe 9 iulie, orele 
17 si 20, iar pe 10 iulie, ora 18. 
 

Nottara da astfel recunoasterea meritata publicului sau, pe care il implica 
inca o data in alcatuirea programului repertorial. 
 

Iar Teatrul de Arta, cu scena si gradina sa, s-a dovedit a fi o gazda eleganta 
pentru Nottara, in toate aceste ultime opt luni de zile, in care institutia din Bd. 
Magheru a fost nevoita sa joace oriunde, numai acasa, nu. 
 

Asa ca invitatia Teatrului Nottara merita luata in considerare, fiindca are 
potentialul de a furniza amatorilor un weekend plin de neprevazut (artistic), intr-o 
ambianta placuta, intr-un colt de Bucuresti care, ca prin minune, si-a pastrat intact 
farmecul interbelic. 
 

http://www.ziare.com/weekend/costume/


Teatrul de Arta, 9 iulie, ora 17:00 
 

ESTROGEN/Tiramisu 
Autor: Joanna Ovsyanko 

Regizor: Andreas Raicov-Mertz si Ekaterina Raicova Mertz 
Asistent regie: Alexandru Mazgareanu 
Translator insotitor: Alma Andreescu 

Regizor Tehnic: Ionela Bahnaru 
 

Distributie: 
Cristina Stoica Ivanciuc- Directoarea 
Raluca Juganaru- Executive Manager 

Ioana Calota- Account Manager 
Laura Anghel- Contabila 

Marina Palli- Media planner 
Raluca Tita- Creative 

Mircea Teodorescu- Baiatul 
 

Teatrul de Arta, 9 iulie, ora 20:00 
 

IUBIREA LA OAMENI 
Autor: Dmitri Bogoslavski 

Regizor: Evghenia Bercovici 
Asistent regie: Adela Bitica 

Translator insotitor: Raluca Radulescu 
Regizor tehnic: Dragos Moloiu 

 
Distributie 

Dani Popescu- Kolea 
Ada Navrot- Liuska 

Anca Bajenaru- Olga Borisnova 
Anda Caropol- Lidia Fiodorovna 

Claudiu Romila- Serghei 
Sorin Cocis- Ivan 

Sorina Stefanescu- Nastea 
Vlad Trifas- Ciubasov 
Carmen Lopazan- Olga 

Carmen Florescu- Maska 
 

Teatrul de Arta, 10 iulie, ora 18:00 



 
BURLACI SI BURLACITE 

Autor: Hanoch Levin 
Regizor: Alessandra Giuntini 
Asistent regie: Bogdan Budes 

Translator insotitor: Bogdan Budes 
Regizor tehnic: Dana Popescu 

 
Distributie] 

Daniela Minoiu 
Luminita Erga 

Alexandru Mike Gheorghiu, 
Vlad Galatianu 

 

 

 

 

Sursa: Ziare.com 

  



19. Revista Bistriţei 
din data de 5 iulie 2016 
http://revistabistritei.ro/teatru-dens-la-nottara-cat-de-dens 

 

Teatru DENS la Nottara (cat de dens?) 
 
Bucurestenii se obisnuisera ca vara sa gaseasca usile teatrelor inchise, desi nu 
putini erau cei care doreau sa converseze cu zeita Thalia, chiar si sub soarele 
fierbinte al lui Cuptor.  
 

Situatia s-a schimbat de cativa ani, mai ales sub presiunea teatrelor 
independente, care nu se supun acestui principiu de sezonalitate aplicat artelor 
spectacolului. 
 

Asa ca, daca va vin prietenii din provincie sau din strainatate, nu se mai pot 
mira ca Bucurestiul teatral doarme vara, fiindca tot mai multe teatre de stat isi 
continua activitatea, sub o forma sau alta, si dincolo de luna iunie.  
 

Iar Festivalul Bucurestii lui Caragiale, organizat de Primaria Generala a 
Capitalei, umple cu generozitate (adica gratuit) scenele si spatiile publice ale 
orasului, cu spectacole de rasunet la marele public 

http://revistabistritei.ro/teatru-dens-la-nottara-cat-de-dens
http://www.ziare.com/weekend/teatre/
http://www.ziare.com/weekend/gratuit/
http://www.ziare.com/weekend/spectacole/


 
In acest an, si Teatrul Nottara se inscrie in miscarea de deschidere spre 

spectatori, in perioada calduroasa a verii. Si nu oricum, ci cu 
o premiera nationala: Laboratorul de Teatru DENS, coordonat de iconoclastul 
Oleg Loevski.  
 
Ce este Teatrul DENS? 
 

Inainte de a afla ce este, sa facem putina istorie recenta. Marinela Tepus, 
director al TeatruluiNottara, l-a invitat anul trecut, la a treia editie a 
Festivalului Fest (in) pe boulevard, pe unul dintre cei mai cunoscuti producatori de 
teatru din Rusia, Oleg Loevski, cu gandul de a initia o colaborare cu regizorul rus.  
 

S-a nascut, astfel, ideea unei componente bucurestene a proiectului 
international pe care iconoclastul rus il coordoneaza la Perm. 
 

Laboratorul de Teatru DENS este un concept ce-i apartine. Proiectul este 
dedicat tuturor oamenilor din teatru, fie ca participa la creatie dinlauntrul sau din 
afara ei. A inceput prin a fi un challengepentru tinerii actori, treptat a devenit o 
provocare lansata tuturor celor care s-au lasat infranti de rutina 
 

Dupa cum marturisea regizorul rus anul trecut, a oferit cam de 380 de ori 
sansa revigorarii artistice celor care se cantonasera in zona confortabilului (si in 
teatrele de stat acestia nu lipsesc!). Dar nu numai ei au beneficiat de aceasta 
"trezire" la realitatea artistica, care sfarseste in fiecare din "intruparile" ei printr-un 
minifestival. 
 

Oleg Semionovici Loevski, initiatorul acestui experiment teatral, este o 
personalitate plurivalenta a teatrului rus: producator, regizor, critic, dramaturg, 
scenarist de film si initiator al unor seminarii si ateliere desfasurate in toata lumea. 
 

Scopul sau este promovarea dramaturgiei contemporane si, folosindu-se de 
forta exploziva a creativitatii tinerilor, crearea unei brese in tesutul teatral actual 
(probabil ca regizorul nu si-a uitat tineretea hipiota, petrecuta contestatar la adresa 
regimului communist). 
 

 Directorul artistic adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg face 
parte din prezidiul filialei ruse a Asociatiei Internationale a Teatrelor pentru Copii 
si Tineret, este expert in procesul de acordare a prestigiosului premiu de teatru 

http://www.ziare.com/weekend/premiera/


national rus "Masca de Aur" si a primit, la randul sau, Premiile Internationale 
Diaghilev si cel al Teatrului Stanislavki. 
 
 Teatru DENS la Nottara 
 

In varianta lui romaneasca - prima de acest fel in tara noastra - acest proiect 
este valorificat mai ales pe latura sa de experiment, astfel incat au raspuns 
provocarii sale nu numai actorii aflati intr-o anumita stare de relaxare, ci chiar 
varfurile actoricesti ale teatrului si independentii. 
 

 Il putem numi un proiect international, caci implica 20 de actori romani, un 
producator de teatru rus, 4 regizori straini, 3 regizori romani, 4 translatori si 19 
oameni din echipa tehnica si administrativa aNottara-ului. 52 de nebuni de teatru! 
 

Cei patru regizori din strainatate sunt familiarizati cu tehnicile de lucru 
necesare, pentru ca munca in cadrul acestui laborator sa intalneasca succesul. 
 

Bavarezul Andreas Raicov-Mertz si rusoaica Ekaterina Raicova Mertz s-au 
cunoscut tocmai la Perm, "fief-ul" teatrului-laborator condus de Loevski. De atunci 
(2011), cuplul s-a dovedit a fi atras creativ de tineri profesionisti din teatrele lumii, 
constituindu-si astfel un portofoliu de productii premiate la competitiile de profil 
din Rusia. 
 

 "O italianca in Rusia" poate fi considerata regizoarea Alessandra Giuntini. 
A studiat arta dramatica la Sankt Petersburg, unde a si debutat in filmul Saint 
Petersburg (2013), iar in prezent face parte din grupul de lucru al lui Oleg Loevski, 
cu formulele sale de teatru experimental. 
 

 Tot o tanara regizoare si actrita (are 31 de ani) este si Evghenia Bercovici. 
In ciuda tineretii (sau tocmai datorita ei!), ea a participat deja la realizarea mai 
multor productii clasice, dar si de teatru experimental. 
 

 In topul preferintelor ei se plaseaza insa laboratorul de regie, marca 
Loevski, desfasurat anul trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din 
tragediile lui Shakespeare.  
 

Cei trei regizori autohtoni, Adela Bitica, Alexandru Mazgareanu si Bogdan 
Budes, sunt colaboratori de durata ai Teatrului Nottara, unde au semnat productii 
de succes (mai multe detalii despre ei puteti afla, consultand site-ul 
Teatrului Nottara). 

http://www.ziare.com/shakespeare/


 
Actori ai Teatrului, dar si performeri independenti au acceptat provocarea 

acestei saptamani de foc (la propriu si la figurat), fiindca orice atelier bine condus 
contribuie intr-un fel propriu la formarea creativa a fiecarui participant, atata timp 
cat participarea este privita ca o experienta din care se poate invata ceva, indiferent 
cat de stresat te poti simti. 
 

Publicul care va veni la Teatrul de Arta se va intalni, intre altii, cu Ada 
Navrot, Ioana Calota, Dani Popescu, Anda Caropol, Alexandru Mike Gheorghiu. 
Adica actori din diverse generatii, dar cu sufletul tanar si mintea alerta. 
 
 Ce au ei de facut? 
 

Ieri cele trei echipe de lucru au inceput repetitiile la sediul din Bd. Magheru 
al Teatrului Nottara. 
 

Printre decoruri depozitate in salile de spectacol, scaune demontate, mese cu 
picioarele in sus si detinuti care ii ajuta pe oamenii teatrului sa curete locul, in 
vederea stagiunii urmatoare, dupa ce s-a aflat ca Teatrul Nottara poate juca linistit 
acasa, fiindca bulina care i-a patat fatada atatia ani buni era una fictiva. Dar 
"decorul" nu ar trebui sa influenteze in vreun fel laboratorul, care are inclusa ideea 
de improvizatie in insusi centrul conceptului. 
 

Actorii au facut cunostinta cu regizorii, cu textele si s-au pus imediat pe 
treaba, adica au trecut la lectura lor. 
 

Trei echipe, trei texte: Estrogen, de Joanna Ovsianko, Iubirea la oameni, de 
Dmitri Bogoslavski, siBurlaci si burlacite, de Hanoch Levin. 
 

Desigur ca, vazand titlurile, poti exprima speranta ca la editiile viitoare 
(caci, daca va fi un succes, nu vad de ce laboratorul nu ar continua) sa fie incluse si 
texte romanesti contemporane. 
 

Pe actori ii asteapta apoi alte patru zile de repetitii intense, pe unde au gasit 
loc in teatru, fie ca e vorba de scena mare, de foaier sau de sala de lectura.  
 

Improvizata, dar nu neinspirata este si scenografia, alcatuita ad-hoc (prin 
serviciile regizorilor romani implicati in proiect), din costume si elemente de decor 
existente in depozitul teatrului (si cate lucruri minunate nu se gasesc in aceste 
locuri!), astfel incat investitia la acest capitol este doar de creativitate.  

http://www.ziare.com/weekend/sala/
http://www.ziare.com/weekend/costume/


 
Spectatorii vor alege 
 

In weekendul urmator, cele trei productii realizate cu sufletul la gura vor iesi 
in fata publicului, pe scena Teatrului de Arta din Bucuresti. 
 

N-au insa a se teme de vreo neimplinire, caci si-au asumat statutul de work 
in progress si asa trebuie si privite si evaluate.  
 

Experimentul nu este unul fara miza. Dincolo de faptul ca da refresh trupei 
teatrului (desi, dupa atatea deplasari la care a fost obligata, nu s-ar putea spune ca 
echipa nu este dinamica, ci tocmai contrariul!), proiectul implica la modul direct si 
publicul, in actul de productie teatrala. 
 

Fiindca spectatorii vor vota cel mai bun spectacol din cele trei, care va intra 
in repertoriul TeatruluiNottara, in urmatoarea stagiune. Cu alte cuvinte, publicul ii 
da regizorului castigator viitorul contract cu Nottara, prin care acesta va conduce 
echipa castigatoare, de la forma contrasa realizata in cadrul laboratorului, la cea 
definitiv dezvoltata, de spectacol de repertoriu. 
 

Se intelege ca, pentru a putea vota, spectactatorii, care au acces gratuit, vor 
trebui sa vada toate cele trei reprezentatii programate in weekend: pe 9 iulie, orele 
17 si 20, iar pe 10 iulie, ora 18. 
 

Nottara da astfel recunoasterea meritata publicului sau, pe care il implica 
inca o data in alcatuirea programului repertorial. 
 

Iar Teatrul de Arta, cu scena si gradina sa, s-a dovedit a fi o gazda eleganta 
pentru Nottara, in toate aceste ultime opt luni de zile, in care institutia din Bd. 
Magheru a fost nevoita sa joace oriunde, numai acasa, nu. 
 

Asa ca invitatia Teatrului Nottara merita luata in considerare, fiindca are 
potentialul de a furniza amatorilor un weekend plin de neprevazut (artistic), intr-o 
ambianta placuta, intr-un colt de Bucuresti care, ca prin minune, si-a pastrat intact 
farmecul interbelic. 
 

Teatrul de Arta, 9 iulie, ora 17:00 
 

ESTROGEN/Tiramisu 
Autor: Joanna Ovsyanko 



Regizor: Andreas Raicov-Mertz si Ekaterina Raicova Mertz 
Asistent regie: Alexandru Mazgareanu 
Translator insotitor: Alma Andreescu 

Regizor Tehnic: Ionela Bahnaru 
 

Distributie: 
Cristina Stoica Ivanciuc- Directoarea 
Raluca Juganaru- Executive Manager 

Ioana Calota- Account Manager 
Laura Anghel- Contabila 

Marina Palli- Media planner 
Raluca Tita- Creative 

Mircea Teodorescu- Baiatul 
 

Teatrul de Arta, 9 iulie, ora 20:00 
 

IUBIREA LA OAMENI 
Autor: Dmitri Bogoslavski 

Regizor: Evghenia Bercovici 
Asistent regie: Adela Bitica 

Translator insotitor: Raluca Radulescu 
Regizor tehnic: Dragos Moloiu 

 
Distributie 

Dani Popescu- Kolea 
Ada Navrot- Liuska 

Anca Bajenaru- Olga Borisnova 
Anda Caropol- Lidia Fiodorovna 

Claudiu Romila- Serghei 
Sorin Cocis- Ivan 

Sorina Stefanescu- Nastea 
Vlad Trifas- Ciubasov 
Carmen Lopazan- Olga 

Carmen Florescu- Maska 
 

Teatrul de Arta, 10 iulie, ora 18:00 
 

BURLACI SI BURLACITE 
Autor: Hanoch Levin 

Regizor: Alessandra Giuntini 



Asistent regie: Bogdan Budes 
Translator insotitor: Bogdan Budes 

Regizor tehnic: Dana Popescu 
 

Distributie 
Daniela Minoiu 
Luminita Erga 

Alexandru Mike Gheorghiu, 
Vlad Galatianu 

 

 

 

 

 

Sursa: Ziare.com 



20. 24FUN 
din data de 10 iulie 2016 
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/teatru/burlaci-si-burlacite/ 

 

BURLACI ŞI BURLĂCIŢE 
 

Laboratorul de Teatru DENS – Teatrul Nottara, prezinta BURLACI ŞI 
BURLĂCIŢE, duminica, 10 iulie 2016, de la ora 18:00, la Teatrul De Arta. 
 

Accesul este liber, iar pentru a putea vota, publicul este invitat să vizioneze 
toate cele trei spectacole prezentate. 

 
Spectacolul care va întruni cele mai multe voturi, va intra în repertoriul 

teatrului Nottara din stagiunea următoare. 
 

Autor: Hanoch Levin 
 

Regizor: Alessandra Giuntini 
 

Asistent regie: Bogdan Budeş 
 

Translator însoţitor: Bogdan Budeş 

http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/teatru/burlaci-si-burlacite/


 
Regizor tehnic: Dana Popescu 

 
Distribuţie: 

 
Daniela Minoiu 

 
Luminiţa Erga 

 
Alexandru Mike Gheorghiu 

 
Vlad Gălăţianu 

 
Grăşunul 

 
Laboratorul de teatru DENS este primul de acest gen, experimentat în 

România. 
 
  În cadrul proiectului, trei echipe însemnând 20 de actori români, un 
producător de teatru rus, 4 regizori străini, 3 regizori români, 4 translatori și 19 
oameni din echipa tehnică și administrativă a Teatrului Nottara au lucrat intensiv 
pe trei texte; patru zile de repetiții, scenografie alcatuită ad-hoc, din costume și 
elemente de decor existente în depozitul teatrului Nottara iar rezultatul: trei 
spectacole prezentate publicului bucureștean, pe scena Teatrului de Artă București, 
spre a fi votate. 
 
Ce este Laboratorul de teatru DENS 
 

Proiectul este un mini – festival, iniţiat de Oleg Loevski, regizor şi 
producător de teatru din Rusia, ce oferă posibilitatea punerii în scenă a trei 
spectacole, contra cronometru, în condiţii de producţii improvizate. 
 
Scopul   
 

Intenția acestui laborator este aceea de a-i scoate pe actori din zona de 
confort, oferindu-le provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea 
timpului şi cu mijloace improvizate. 
 

Sursa: 24FUN 



21. I-ZIARE.RO 
din data de 7 iulie 2016 
http://i-ziare.ro/teatrul-nottara-se-pune-pe-picioare-cu-ajutorul-
oamenilor-din-penitenciare-ce-pregatesc-artistii-pentru-5136337 

 

Teatrul Nottara se pune pe picioare cu ajutorul oamenilor din 
penitenciare. Ce pregatesc artistii pentru revenirea pe scena 

 
 

 
Teatrul Nottara se 0%, 20% … 60% 

http://i-ziare.ro/teatrul-nottara-se-pune-pe-picioare-cu-ajutorul-oamenilor-din-penitenciare-ce-pregatesc-artistii-pentru-5136337
http://i-ziare.ro/teatrul-nottara-se-pune-pe-picioare-cu-ajutorul-oamenilor-din-penitenciare-ce-pregatesc-artistii-pentru-5136337


Actorii de la Teatrul Nottara se pregatesc intens pentru a se intoarce pe 
bulevardul Magheru, dupa sapte luni in care au jucat pe alte scene. 
 

Si pentru ca toate lucrurile sa fie puse la punct in cladirea numita acasa, sunt 
ajutati de o echipa de oameni de la un penitenciar. In tot acest timp, insa, artistii nu 
ignora repetitiile. 
 

Dupa ce cladirea, considerata casa de actorii teatrului Nottara, a fost 
reevaluata, s-a ajuns la concluzia ca a fost incadrata in mod eronat in clasa 1 de risc 
seismic. Si, odata primit acordul de a functiona din toamna in sediul de pe 
bulevardul Magheru, au inceput pregatirile pentru ca activitatea sa poata fi reluata. 
 
"Acum trebuie sa curatam depozitul, astfel incat sa redevenim teatru, cu niste 
oameni de la penitenciare care ne ajuta sa eliberam si sa igienizam teatrul." 
Amatorii de teatru au primit vestea cu bucurie. 
 

In paralel, au loc si repetitii pentru un experiment unic la noi - Laboratorul 
de teatru - idee ce apartine unui regizor rus. Mai exact, trei echipe vor pregati tot 
atatea piese de teatru contemporan in doar cinci zile. Acestea vor fi jucate in 
weekend, pe scena Teatrului de Arta din Bucuresti. 
 
"Punem oamenii intr-o situatie stresanta care emana adrenalina si sunt capabili sa 
creeze intr-un timp scurt un adevarat show. Sa intri in legatura cu publicul si le 
prezinti ceva, ce poate fi, sa speram, interesant", a declarat regizorul. 
 

Actorii si spectatorii Teatrului Nottara se vor intoarce oficial "acasa" din 10 
octombrie, cand incepe si Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

 

 

 

 

Sursa: PRO TV 

  



22. Bucureştii vechi şi noi 
din data de 13 iulie 2016 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/trei-castigatori-din-trei-
laboratorul-de-teatru-dens/ 

 

Trei câştigători din trei, în Laboratorul de Teatru DENS 
 

 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/trei-castigatori-din-trei-laboratorul-de-teatru-dens/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/trei-castigatori-din-trei-laboratorul-de-teatru-dens/


În cadrul experimentului teatral Laboratorul de Teatru DENS, au avut loc, 
sâmbătă 9 iulie şi duminică 10 iulie, la Teatrul de Artă din 
Bucureşti,  reprezentaţiile schiţelor de spectacol ESTROGEN (după Tiramisu, de 
Joanna Owszanko), IUBIREA LA OAMENI (de Dmitri Bogoslavski) și 
BURLACI ŞI BURLĂCIŢE (de Hanoch Levin), urmate de votarea, de către 
public, a celei mai reuşite montări. IUBIREA LA OAMENI a câştigat, la mică 
diferenţă, cele mai multe voturi, urmând, conform regulamentului de concurs, să 
intre în repertoriul Teatrului Nottara, în anul 2017. 

 
Laboratorul de teatru DENS este un atelier de creaţie unic în România, 

iniţiat de Oleg Loevskii, regizor şi producător de teatru din Rusia. Din câte a 
mărturisit, acum s-a aflat cam la al 370-lea experiment. Scopul este acela de a-i 
scoate pe creatorii de teatru (regizori, actori, tehnicieni) din zona de confort, 
oferindu-le provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea timpului şi cu 
mijloace improvizate. Așadar, pe scurt, trei echipe formate din actori, tehnicieni, 
asistenți de regie, translatori, au montat în patru zile, sub coordonarea lui Oleg 
Loevskii, trei texte contemporane, cu patru regizori străini: Andreas Merz-Raikov, 
Ekaterina Raikova Merz, Evghenia Berkovici şi Alessandra Giuntini. La final, 
publicul, prezent la toate cele trei reprezentaţii, a ales, prin vot, cel mai bun 
spectacol. Latura competiţională a proiectului este astfel, nu doar o motivaţie în 
plus pentru actori, dar şi un gest de recunoaştere şi respect pentru publicul fidel al 
teatrului. 

Dincolo de efervescenţa şi bucuria momentului final, acest proiect a fost 
pentru actori un salt esenţial înainte, au trăit revelaţia câştigării unui pariu aparent 
imposibil, cu timpul şi cu propriile resurse. Nu puţini s-au reinventat, şi-au 
descoperit, cu ajutorul regizorilor, perspective şi capacităţi interioare neidentificate 
până atunci. Un maraton de patru zile cu repetiţii de dimineaţă până seara, cu 
momente oscilând între extaz şi epuizare, dar cu o reconectare permanentă la 
bateriile pasiunii. 



 
 

Şi nu doar actorii. Întreg Teatrul Nottara a fost, pentru aproape o săptămână, 
scena unei bătălii pentru găsirea, inventarea, improvizarea, din aproape nimic, a 
elementelor de decor, costume, soluţii tehnice de lumini şi sunet, cerute de 
regizori. Conform regulamentului! Scenografia s-a făcut ad-hoc, cu ajutorul 
asistenților de regie și a regizorilor tehnici, folosindu-se costume şi elemente de 
decor existente în depozitele teatrului sau aduse de acasă. Aşa au ajuns pe scena 
Teatrului de Artă, printre alte improvizaţii, cutiile goale de măsline de la Carrefour, 
rochiile de mireasă de la nevestele colegilor, rechizite şi chiar birourile de la 
secretariatul literar. 
La finalul fiecărei reprezentaţii, Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara şi 
Oleg Loevskiy, producătorul rus şi părintele proiectului, au condus, de pe scenă, 
discuţiile libere cu publicul şi cu autorii celor întâmplate – regizori, actori, 
traducători. Un dialog viu, entuziast, cu puncte de vedere şi argumente pertinente 
transmise dinspre şi înspre scenă. 

După ce s-au stins ropotele de aplauze la cea de-a treia reprezentaţie, s-a 
trecut la numărătoarea voturilor, timp în care Marinela Ţepuş, şi Oleg Loevskii au 
tras ultimele concluzii, împreună cu sala şi cu echipele artistice. Spectacolul 
IUBIREA LA OAMENI a adunat cele mai multe voturi şi, implicit, a câştigat 
şansa de a intra în repertoriul Teatrului Nottara, începând cu 2017. 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/07/3K6A5832-853x1280.jpg


Dar pentru că: 

• acest proiect a fost conceput sub semnul improvizaţiei, al depăşirii prejudecăţilor şi 
limitelor, 

• publicul a cerut cu insistenţă şi argumente montarea tuturor celor trei schiţe de 
spectacol, 

• toate cele trei trupe au trecut, cum se spune în teatru, rampa – chiar exploziv, prin 
performanţă artistică, energie, emoţie transmisă. 

•  pentru toate acestea, acolo, pe loc, pe scândura teatrului devenită ad-hoc scena 
unor dezbateri publice efervescente, s-a decis intrarea în producţie a tuturor celor 
trei piese, începând cu luna decembrie 2016. 
 
Ulterior a fost anunţată şi data la care va începe, în 2017, cea de-a doua ediţie a 
Laboratorului de Teatru DENS: 14 august. 

 
 

„Cred că toţi am câştigat. Un asemenea experiment ne-a învăţat că se 
poate face teatru adevărat şi cu puţine elemente, în puţine zile, cu o singură 
condiţie: să doreşti să-ţi depăşeşti limitele, prejudecăţile, mentalităţile… Sperăm 
ca şi spectacolele ce vor fi finalizate să aibă acelaşi impact. Pentru că, atunci, cu 
siguranţă, acest tip de laboratoare va câştiga şi interes, şi prestigiu.”, a 
precizat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

 

Sursa: Bucureştii vechi şi noi 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/07/3K6A6182-1280x853.jpg


23. Art Out 
din data de 13 iulie 2016 
http://artout.ro/reviste/blog/trei-castigatori-din-trei-in-laboratorul-de-
teatru-dens/ 

 

Trei câştigători din trei, în Laboratorul de Teatru  
DENS 

 
În cadrul experimentului teatral Laboratorul de Teatru DENS, au avut loc, 

sâmbătă 9 iulie şi duminică 10 iulie, la Teatrul de Artă din 
Bucureşti,  reprezentaţiile schiţelor de spectacol ESTROGEN (după Tiramisu, de 
Joanna Owszanko), IUBIREA LA OAMENI (de Dmitri Bogoslavski) și 
BURLACI ŞI BURLĂCIŢE (de Hanoch Levin), urmate de votarea, de către 
public, a celei mai reuşite montări. IUBIREA LA OAMENI a câştigat, la mică 
diferenţă, cele mai multe voturi, urmând, conform regulamentului de concurs, să 
intre în repertoriul Teatrului Nottara, în anul 2017. 
 

Iniţiat de Oleg Loevskii, Laboratorul de teatru DENS este un atelier de 
creaţie unic în România. Scopul este acela de a-i scoate pe creatorii de teatru 
(regizori, actori, tehnicieni) din zona de confort, oferindu-le provocarea unui 
spectacol dens, construit sub presiunea timpului şi cu mijloace improvizate. 
Așadar, pe scurt, trei echipe formate din actori, tehnicieni, asistenți de regie, 

http://artout.ro/reviste/blog/trei-castigatori-din-trei-in-laboratorul-de-teatru-dens/
http://artout.ro/reviste/blog/trei-castigatori-din-trei-in-laboratorul-de-teatru-dens/


translatori, au montat în patru zile, sub coordonarea lui Oleg Loevskii, trei texte 
contemporane, cu patru regizori străini: Andreas Merz-Raikov, Ekaterina Raikova 
Merz, Evghenia Berkovici şi Alessandra Giuntini. La final, publicul, prezent la 
toate cele trei reprezentaţii, a ales, prin vot, cel mai bun spectacol. Latura 
competiţională a proiectului este astfel, nu doar o motivaţie în plus pentru actori, 
dar şi un gest de recunoaştere şi respect pentru publicul fidel al teatrului. 
 

Dincolo de efervescenţa şi bucuria momentului final, acest proiect a fost 
pentru actori un salt esenţial înainte, au trăit revelaţia câştigării unui pariu aparent 
imposibil, cu timpul şi cu propriile resurse. Nu puţini s-au reinventat, şi-au 
descoperit, cu ajutorul regizorilor, perspective şi capacităţi interioare neidentificate 
până atunci. Un maraton de patru zile cu repetiţii de dimineaţă până seara, cu 
momente oscilând între extaz şi epuizare, dar cu o reconectare permanentă la 
bateriile pasiunii. 

 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Art Out 



24. Ziarul Metropolis 
din data de 13 iulie 2016 
http://www.ziarulmetropolis.ro/experiment-unic-in-romania-la-teatrul-
nottara/ 
 

 

Experiment unic în România, la Teatrul Nottara 

 
Întreg Teatrul Nottara a fost, pentru aproape o săptămână, scena unei bătălii 

pentru găsirea, inventarea, improvizarea, din aproape nimic, a elementelor de 
decor, costume, soluţii tehnice de lumini şi sunet, cerute de regizori, în cadrul 
laboratorului de teatru DENS. 
 

În cadrul experimentului teatral Laboratorul de Teatru DENS, au avut loc, 
sâmbătă 9 iulie şi duminică 10 iulie, la Teatrul de Artă din Bucureşti, 
reprezentaţiile schiţelor de spectacol ESTROGEN (după Tiramisu, de Joanna 
Owszanko), IUBIREA LA OAMENI (de Dmitri Bogoslavski) și BURLACI ŞI 
BURLĂCIŢE (de Hanoch Levin), urmate de votarea, de către public, a celei mai 
reuşite montări. IUBIREA LA OAMENI a câştigat, la mică diferenţă, cele mai 
multe voturi, urmând, conform regulamentului de concurs, să intre în repertoriul 
Teatrului Nottara, în anul 2017. Laboratorul de teatru DENS este un atelier de 

http://www.ziarulmetropolis.ro/experiment-unic-in-romania-la-teatrul-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/experiment-unic-in-romania-la-teatrul-nottara/


creaţie unic în România, iniţiat de Oleg Loevskii, regizor şi producător de teatru 
din Rusia. Din câte a mărturisit, acum s-a aflat cam la al 370-lea experiment. 
Scopul este acela de a-i scoate pe creatorii de teatru (regizori, actori, tehnicieni) din 
zona de confort, oferindu-le provocarea unui spectacol dens, construit sub 
presiunea timpului şi cu mijloace improvizate. 
 

Așadar, pe scurt, trei echipe formate din actori, tehnicieni, asistenți de regie, 
translatori, au montat în patru zile, sub coordonarea lui Oleg Loevskii, trei texte 
contemporane, cu patru regizori străini: Andreas Merz-Raikov, Ekaterina Raikova 
Merz, Evghenia Berkovici şi Alessandra Giuntini. La final, publicul, prezent la 
toate cele trei reprezentaţii, a ales, prin vot, cel mai bun spectacol. Latura 
competiţională a proiectului este astfel, nu doar o motivaţie în plus pentru actori, 
dar şi un gest de recunoaştere şi respect pentru publicul fidel al teatrului. 
 

Dincolo de efervescenţa şi bucuria momentului final, acest proiect a fost 
pentru actori un salt esenţial înainte, au trăit revelaţia câştigării unui pariu aparent 
imposibil, cu timpul şi cu propriile resurse. Nu puţini s-au reinventat, şi-au 
descoperit, cu ajutorul regizorilor, perspective şi capacităţi interioare neidentificate 
până atunci. Un maraton de patru zile cu repetiţii de dimineaţă până seara, cu 
momente oscilând între extaz şi epuizare, dar cu o reconectare permanentă la 
bateriile pasiunii. 
 

Şi nu doar actorii. Întreg Teatrul Nottara a fost, pentru aproape o săptămână, 
scena unei bătălii pentru găsirea, inventarea, improvizarea, din aproape nimic, a 
elementelor de decor, costume, soluţii tehnice de lumini şi sunet, cerute de 
regizori. Conform regulamentului! Scenografia s-a făcut ad-hoc, cu ajutorul 
asistenților de regie și a regizorilor tehnici, folosindu-se costume şi elemente de 
decor existente în depozitele teatrului sau aduse de acasă. Aşa au ajuns pe scena 
Teatrului de Artă, printre alte improvizaţii, cutiile goale de măsline de la Carrefour, 
rochiile de mireasă de la nevestele colegilor, rechizite şi chiar birourile de la 
secretariatul literar. 
 

La finalul fiecărei reprezentaţii, Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara 
şi Oleg Loevskiy, producătorul rus şi părintele proiectului, au condus, de pe scenă, 
discuţiile libere cu publicul şi cu autorii celor întâmplate – regizori, actori, 
traducători. Un dialog viu, entuziast, cu puncte de vedere şi argumente pertinente 
transmise dinspre şi înspre scenă. 
 

După ce s-au stins ropotele de aplauze la cea de-a treia reprezentaţie, s-a 
trecut la numărătoarea voturilor, timp în care Marinela Ţepuş, şi Oleg Loevskii au 



tras ultimele concluzii, împreună cu sala şi cu echipele artistice. Spectacolul 
IUBIREA LA OAMENI a adunat cele mai multe voturi şi, implicit, a câştigat 
şansa de a intra în repertoriul Teatrului Nottara, începând cu 2017. 
 

Dar pentru că: acest proiect a fost conceput sub semnul improvizaţiei, al 
depăşirii prejudecăţilor şi limitelor, publicul a cerut cu insistenţă şi argumente 
montarea tuturor celor trei schiţe de spectacol, toate cele trei trupe au trecut, cum 
se spune în teatru, rampa – chiar exploziv, prin performanţă artistică, energie, 
emoţie transmisă. 
 
… pentru toate acestea, acolo, pe loc, pe scândura teatrului devenită ad-hoc scena 
unor dezbateri publice efervescente, s-a decis intrarea în producţie a tuturor celor 
trei piese, începând cu luna decembrie 2016. Ulterior a fost anunţată şi data la care 
va începe, în 2017, cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS: 14 
august. 
 

„Cred că toţi am câştigat. Un asemenea experiment ne-a învăţat că se poate 
face teatru adevărat şi cu puţine elemente, în puţine zile, cu o singură condiţie: să 
doreşti să-ţi depăşeşti limitele, prejudecăţile, mentalităţile… Sperăm ca şi 
spectacolele ce vor fi finalizate să aibă acelaşi impact. Pentru că, atunci, cu 
siguranţă, acest tip de laboratoare va câştiga şi interes, şi prestigiu.” (Marinela 
Ţepuş, directorul Teatrului Nottara) 
 

Un spectator povesteşte pe Facebook : „A fost o efervescenţă şi o bătaie pe 
locuri cum de mult nu s-a mai văzut!” Laboratorul de Teatru DENS, în cifre: 21 de 
actori + 4 regizori străini (din Rusia, Germania, Italia) + un producător de teatru 
rus + 3 regizori tehnici + 4 translatori + 3 luminişti + 2 cabiniere + 3 recuziteri + 4 
maşinişti + 3 secretari literari + un director de teatru = 51 de eroi 

 
 
 
 
 
 

de: Liliana Matei 
 
 
 

 



25. Ziarul Metropolis 
din data de 14 iulie 2016 
http://www.ziarulmetropolis.ro/laboratorul-de-regie-al-lui-loevski-si-in-
romania/ 
 

 
 

Laboratorul de regie al lui Loevski – şi în România 

 
Despre laboratoarele de regie ale creatorului de teatru Oleg Loevski se ştie 

nu numai în ţara sa, Rusia, dar şi în Germania, Italia, Bulgaria, Estonia etc. Acest 
proiect a devenit cunoscut şi în România în vara acestui an, când Teatrul Nottara a 
pus la cale „Laboratorul de Teatru DENS”. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/laboratorul-de-regie-al-lui-loevski-si-in-romania/
http://www.ziarulmetropolis.ro/laboratorul-de-regie-al-lui-loevski-si-in-romania/


 
 

Un sfârşit de stagiune minunat, căci pentru cei implicaţi a fost o experienţă 
unică – ceva nou, ceva frumos, ceva ce i-a scos, spun mulţi, din rutina vieţii 
teatrale de zi cu zi (oricum scopul e de a-i scoate pe actori din zona confortului, 
după cum spunea Loevski, fondatorul laboratorului desfăşurat de aproximativ 370 
de ori sub privirea sa atentă). Ceva inedit a fost şi pentru publicul care a venit la 9 
şi 10 iulie să vadă rezultatul muncii de cinci zile a artriştilor de teatru – trei schiţe 
de spectacol, după care au votat, alegând ceea ce le-a plăcut cel mai mult. Iar de 
votul lor depinde dezvoltarea unuia dintre proiecte, care urmează să fie transformat 
din schiţă în adevărat spectacol pe scena Nottara. 

 

 
 

Ce a fost, de fapt, în cele cinci zile rezervate unui astfel de experiment 
teatral? Unii actori păreau sceptici la început. Cu puţin timp înainte de prima 
lectură, Oleg Loevski şi Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara (care şi-a 
dorit foarte mult acest proiect aici), le spuneau actorilor, distribuiţi de conducerea 
teatrului în cele trei schiţe de spectacol, în ce constă laboratorul. Li s-a explicat 
simplu: trei regizori străini (de fapt patru, doi fiind în cuplu), aduşi de Loevski, vor 

http://www.ziarulmetropolis.ro/laboratorul-de-regie-al-lui-loevski-si-in-romania/


lucra activ, presaţi de timp, cu trei echipre de actori români, trei texte 
contemporane. Evident, cu mijloace improvizate. Condiţia laboratorului a fost, aşa 
cum e peste tot unde se desfăşoară, ca regizorii să fie tineri, să nu mai fi lucrat 
textele alese, şi să nu mai fi lucrat în teatrul respectiv şi nici în laborator. 

 
Aşadar, Teatrul Nottara a ales „Estrogen”, după Tiramisu de poloneza 

Joanna Owszanko, „Iubirea la oameni”, piesă a bielarusului Dmitri Bogoslavski, 
„Burlaci şi burlăciţe” de cunoscutul dramaturg israelian Hanoch Levin. Apoi a 
împărţit rolurile, iar Loevski a încredinţat textele (în ordinea respectivă): Andreas 
Raicov-Mertz şi Ekaterina Raicova Mertz (Germania), Evghenia Bercovici (Rusia) 
şi Alessandra Giuntini (Italia). Desigur, la fiecare schiţă de spectacol a fost, ca 
asistent de regie, câte un român şi anume (în aceeaşi ordine a enumerării): 
Alexandru Mâzgăreanu, Adela Biţică şi Bogdan Budeş. 

 

 
 

Poate unii credeau că vor fi doar nişte spectacole-lectură. Ei bine, nu. Chiar 
au fost nişte spectacole într-o formă crudă. Desigur, oricine care a fost implicat ar 
spune că dacă s-ar lucra la fiecare încă vreo trei – patru săptămâni ar ieşi nişte 
montări de calitate pentru viitoarea stagiune. Calitatea oricum s-a văzut şi asta 
numai în cinci zile. 

S-a lucrat în trei spaţii ale Teatrului Nottara (care se întoarce acasă pe 
Bulevardul Magheru), dar rezultatele au fost prezentate la Teatrul de Artă. Acolo a 
venit publicul două seri la rând ca să vadă, să voteze şi să-si spună şi părerea 
despre ce a văzut: ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut – şi de ce. 

Spectatorii care au votat şi au ales nu sunt oameni de teatru, dar ascultându-i 
pe unii, vorbind despre schiţele de spectacol vizionate, am tras concluzia că ei ştiu 
ce înseamnă teatru, chiar dacă s-au prezentat cu numele mic şi profesia lor de: 



inginer, asistentă, antreprenor, corporatist, profesoară… Pe unii i-a interesat textul, 
pe alţii jocul actorilor. Impresionant mi s-a părut că au remarcat „diferenţele de 
regie”. 

Oleg Loevski a dorit să afle de la public ce nu i-a plăcut. Un răspuns a fost 
de felul: „A fost poate mult entuziasm… vizibil”. 

Şi directoarea Teatrului Nottara a dorit să afle dacă vreun regizor străin 
dintre cei implicaţi vor să monteze spectacolul la Bucureşti. Toţi au spus „da”. 

Cert este că unul, deocamdată câştigătorul, va vedea lumina rampei, în 2017, 
la Nottara. Şi este vorba de „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski – un foarte 
tânăr dramaturg şi actor din Minsk (text tradus de Raluca Rădulescu), în regia 
Evgheniei Berkovici. Rolurile au fost interpretate de Dani Popescu, Ada Navrot, 
Anca Bejenaru, Claudiu Romila, Anda Caropol, Sorin Cociş, Sorina Ştefănescu, 
Vlad Trifaş, Carmen Lopăzan şi Carmen Florescu. Regizor tehnic a fost Dragoş 
Moloiu. 

La final, i-am văzut pe actorii Teatrului Nottara, pe toţi cei implicaţi, că sunt 
mulţumiţi, că experimentul a fost ceva deosebit pentru ei. Iar Ada Navrot, care 
mărturisea că iniţial nu a dorit să participe la acest laborator, pentru că a avut o 
stagiune plină şi un an dificil, se declara fericită de întâlnirea cu regizoarea din 
Rusia. Actriţa crede că a făcut unul dintre cele mai importante lucruri din viaţa sa 
şi explică: „Am întâlnit-o pe Evghenia – o regizoare tânără extraordinară, care a 
reuşit în cinci zile să scoată o cu totul altă faţetă, o personalitate a mea pe care nu o 
valorificasem pe scenă, nu o ştiam sau nu am avut curaj. Întâmplarea a fost, căci 
regizoarea nu şi-a ales distribuţia. E una din frumoasele întâmplări ale vieţii care 
vine în acest an înfiorător de dificil. Cumva calea tot prin suferinţă e. Premiul e 
superb. Premiul e al publicului, care va vedea acest spectacol, cu actorii”. 

 

 
 

Directoarea Marinela Ţepuş spunea la final că acest gen de laborator va fi 
organizat în Teatrul Nottara măcar o dată pe an. Ea şi-a exprimat dorinţa de a 



cuprinde cât mai multe teatre şi poate şi şcolile de teatru din Bucureşti şi din ţară, 
pentru a se înţelege că e nevoie de un asemenea laborator, în care sunt scoşi din 
rutină şi actorii, şi regizorii, şi cei din administrativ: „Noi am fost vreme de o 
săptămână împreună, acolo (…), s-a dovedit ca suntem o familie, s-a dovedit că 
putem scoate trei spectacole în cinci zile şi tocmai de aceea voi face ceea ce nu am 
făcut niciodată, voi amâna nişte proiecte, pentru a face aceste proiecte. Actorii care 
au intrat în acest tip de laborator, care au dat tot ce au putut ei în cinci zile şi au 
intrat într-o competiţie extrem de loială merită acest lucru. Pe afişul teatrului vor 
apărea «Iubirea la oameni», «Burlaci şi burlăciţe, «Estrogen – Tiramisu», în regia 
unor tineri regizori străini, care au fost studenţi în Rusia – o rusoaică, o italiancă şi 
un neamţ”. Adică: Evghenia Berkovici, Alessandra Giuntini şi Andreas Merz-
Raykov. 

 
 
 
 
 
 
 

de: Maria Sârbu 
 
 
 



26. 24FUN 
din data de 9 iulie 2016 
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/teatru/estrogen/ 
 

 
 

ESTROGEN 
 

Sâmbătă, 9 Iulie 2016 
Teatrul De Arta Bucucresti 

Ora 17:00. 
 

Laboratorului de Teatru DENS – Teatrul Nottara, prezinta ESTROGEN, 
sambata, 9 iulie 2016, de la ora 17:00, la Teatrul De Arta. 
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Regizor: Andreas Raicov-Mertz şi Ekaterina Raicova Mertz 
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Accesul este liber, iar pentru a putea vota, publicul este invitat să vizioneze 
toate cele trei spectacole prezentate. 

 
Spectacolul care va întruni cele mai multe voturi, va intra în repertoriul 

teatrului Nottara din stagiunea următoare. 
 
Laboratorul de teatru DENS este primul de acest gen, experimentat în 

România. În cadrul proiectului, trei echipe însemnând 20 de actori români, un 
producător de teatru rus, 4 regizori străini, 3 regizori români, 4 translatori și 19 
oameni din echipa tehnică și administrativă a Teatrului Nottara au lucrat intensiv 
pe trei texte; patru zile de repetiții, scenografie alcatuită ad-hoc, din costume și 
elemente de decor existente în depozitul teatrului Nottara iar rezultatul: trei 
spectacole prezentate publicului bucureștean, pe scena Teatrului de Artă București, 
spre a fi votate. 
 
Ce este Laboratorul de teatru DENS 
 

Proiectul este un mini – festival, iniţiat de Oleg Loevski, regizor şi 
producător de teatru din Rusia, ce oferă posibilitatea punerii în scenă a trei 
spectacole, contra cronometru, în condiţii de producţii improvizate. 

 
 
Scopul   
 



Intenția acestui laborator este aceea de a-i scoate pe actori din zona de 
confort, oferindu-le provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea 
timpului şi cu mijloace improvizate. 

 

 

 

Sursa: 24FUN 

  



27. NEWS.RO 
din data de 13 iulie 2016 
http://www.news.ro/cultura-media/trei-spectacole-cu-regizori-straini-
vor-intra-in-repertoriul-teatrului-nottara-in-urma-laboratorului-dens-
1922414713282016071615523740 
 

 
 

Trei spectacole cu regizori străini vor intra în repertoriul Teatrului 

Nottara, în urma Laboratorului DENS 

 
”Iubirea la oameni” (Foto: Teatrul Nottara) 

http://www.news.ro/cultura-media/trei-spectacole-cu-regizori-straini-vor-intra-in-repertoriul-teatrului-nottara-in-urma-laboratorului-dens-1922414713282016071615523740
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http://www.news.ro/cultura-media/trei-spectacole-cu-regizori-straini-vor-intra-in-repertoriul-teatrului-nottara-in-urma-laboratorului-dens-1922414713282016071615523740


 
Trei spectacole regizate de Andreas Merz-Raykov şi Ekaterina Raykova-

Merz, Evghenia Berkovici şi Alessandra Giuntini vor intra în repertoriul Teatrului 
Nottara, în 2017, în urma Laboratorului DENS, iniţiat de regizorul şi producătorul 
rus Oleg Loevski, care a avut loc sâmbătă şi duminică, la Teatrul de Artă din 
Bucureşti. 

 

 

 
 

de: Ana Maria Anitoiu 



28. Ziarul Metropolis 
din data de 14 iulie 2016 
http://www.ziarulmetropolis.ro/laboratorul-de-regie-al-lui-loevski-si-in-
romania/ 
 

 
 

Laboratorul de regie al lui Loevski – şi în România 

 
Despre laboratoarele de regie ale creatorului de teatru Oleg Loevski se ştie 

nu numai în ţara sa, Rusia, dar şi în Germania, Italia, Bulgaria, Estonia etc. Acest 
proiect a devenit cunoscut şi în România în vara acestui an, când Teatrul Nottara a 
pus la cale „Laboratorul de Teatru DENS”. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/laboratorul-de-regie-al-lui-loevski-si-in-romania/
http://www.ziarulmetropolis.ro/laboratorul-de-regie-al-lui-loevski-si-in-romania/


 
 

Un sfârşit de stagiune minunat, căci pentru cei implicaţi a fost o experienţă 
unică – ceva nou, ceva frumos, ceva ce i-a scos, spun mulţi, din rutina vieţii 
teatrale de zi cu zi (oricum scopul e de a-i scoate pe actori din zona confortului, 
după cum spunea Loevski, fondatorul laboratorului desfăşurat de aproximativ 370 
de ori sub privirea sa atentă). Ceva inedit a fost şi pentru publicul care a venit la 9 
şi 10 iulie să vadă rezultatul muncii de cinci zile a artriştilor de teatru – trei schiţe 
de spectacol, după care au votat, alegând ceea ce le-a plăcut cel mai mult. Iar de 
votul lor depinde dezvoltarea unuia dintre proiecte, care urmează să fie transformat 
din schiţă în adevărat spectacol pe scena Nottara. 

 

 
 

http://www.ziarulmetropolis.ro/laboratorul-de-regie-al-lui-loevski-si-in-romania/


Ce a fost, de fapt, în cele cinci zile rezervate unui astfel de experiment 
teatral? Unii actori păreau sceptici la început. Cu puţin timp înainte de prima 
lectură, Oleg Loevski şi Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara (care şi-a 
dorit foarte mult acest proiect aici), le spuneau actorilor, distribuiţi de conducerea 
teatrului în cele trei schiţe de spectacol, în ce constă laboratorul. Li s-a explicat 
simplu: trei regizori străini (de fapt patru, doi fiind în cuplu), aduşi de Loevski, vor 
lucra activ, presaţi de timp, cu trei echipre de actori români, trei texte 
contemporane. Evident, cu mijloace improvizate. Condiţia laboratorului a fost, aşa 
cum e peste tot unde se desfăşoară, ca regizorii să fie tineri, să nu mai fi lucrat 
textele alese, şi să nu mai fi lucrat în teatrul respectiv şi nici în laborator. 

Aşadar, Teatrul Nottara a ales „Estrogen”, după Tiramisu de poloneza 
Joanna Owszanko, „Iubirea la oameni”, piesă a bielarusului Dmitri Bogoslavski, 
„Burlaci şi burlăciţe” de cunoscutul dramaturg israelian Hanoch Levin. Apoi a 
împărţit rolurile, iar Loevski a încredinţat textele (în ordinea respectivă): Andreas 
Raicov-Mertz şi Ekaterina Raicova Mertz (Germania), Evghenia Bercovici (Rusia) 
şi Alessandra Giuntini (Italia). Desigur, la fiecare schiţă de spectacol a fost, ca 
asistent de regie, câte un român şi anume (în aceeaşi ordine a enumerării): 
Alexandru Mâzgăreanu, Adela Biţică şi Bogdan Budeş. 

 

 
 

Poate unii credeau că vor fi doar nişte spectacole-lectură. Ei bine, nu. Chiar 
au fost nişte spectacole într-o formă crudă. Desigur, oricine care a fost implicat ar 
spune că dacă s-ar lucra la fiecare încă vreo trei – patru săptămâni ar ieşi nişte 



montări de calitate pentru viitoarea stagiune. Calitatea oricum s-a văzut şi asta 
numai în cinci zile. 

S-a lucrat în trei spaţii ale Teatrului Nottara (care se întoarce acasă pe 
Bulevardul Magheru), dar rezultatele au fost prezentate la Teatrul de Artă. Acolo a 
venit publicul două seri la rând ca să vadă, să voteze şi să-si spună şi părerea 
despre ce a văzut: ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut – şi de ce. 

Spectatorii care au votat şi au ales nu sunt oameni de teatru, dar ascultându-i 
pe unii, vorbind despre schiţele de spectacol vizionate, am tras concluzia că ei ştiu 
ce înseamnă teatru, chiar dacă s-au prezentat cu numele mic şi profesia lor de: 
inginer, asistentă, antreprenor, corporatist, profesoară… Pe unii i-a interesat textul, 
pe alţii jocul actorilor. Impresionant mi s-a părut că au remarcat „diferenţele de 
regie”. 

Oleg Loevski a dorit să afle de la public ce nu i-a plăcut. Un răspuns a fost 
de felul: „A fost poate mult entuziasm… vizibil”. 
Şi directoarea Teatrului Nottara a dorit să afle dacă vreun regizor străin dintre cei 
implicaţi vor să monteze spectacolul la Bucureşti. Toţi au spus „da”. 

Cert este că unul, deocamdată câştigătorul, va vedea lumina rampei, în 2017, 
la Nottara. Şi este vorba de „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski – un foarte 
tânăr dramaturg şi actor din Minsk (text tradus de Raluca Rădulescu), în regia 
Evgheniei Berkovici. Rolurile au fost interpretate de Dani Popescu, Ada Navrot, 
Anca Bejenaru, Claudiu Romila, Anda Caropol, Sorin Cociş, Sorina Ştefănescu, 
Vlad Trifaş, Carmen Lopăzan şi Carmen Florescu. Regizor tehnic a fost Dragoş 
Moloiu. 

 
La final, i-am văzut pe actorii Teatrului Nottara, pe toţi cei implicaţi, că sunt 

mulţumiţi, că experimentul a fost ceva deosebit pentru ei. Iar Ada Navrot, care 
mărturisea că iniţial nu a dorit să participe la acest laborator, pentru că a avut o 
stagiune plină şi un an dificil, se declara fericită de întâlnirea cu regizoarea din 
Rusia. Actriţa crede că a făcut unul dintre cele mai importante lucruri din viaţa sa 
şi explică: „Am întâlnit-o pe Evghenia – o regizoare tânără extraordinară, care a 
reuşit în cinci zile să scoată o cu totul altă faţetă, o personalitate a mea pe care nu o 
valorificasem pe scenă, nu o ştiam sau nu am avut curaj. Întâmplarea a fost, căci 
regizoarea nu şi-a ales distribuţia. E una din frumoasele întâmplări ale vieţii care 
vine în acest an înfiorător de dificil. Cumva calea tot prin suferinţă e. Premiul e 
superb. Premiul e al publicului, care va vedea acest spectacol, cu actorii”. 
 



 
 

Directoarea Marinela Ţepuş spunea la final că acest gen de laborator va fi 
organizat în Teatrul Nottara măcar o dată pe an. Ea şi-a exprimat dorinţa de a 
cuprinde cât mai multe teatre şi poate şi şcolile de teatru din Bucureşti şi din ţară, 
pentru a se înţelege că e nevoie de un asemenea laborator, în care sunt scoşi din 
rutină şi actorii, şi regizorii, şi cei din administrativ: „Noi am fost vreme de o 
săptămână împreună, acolo (…), s-a dovedit ca suntem o familie, s-a dovedit că 
putem scoate trei spectacole în cinci zile şi tocmai de aceea voi face ceea ce nu am 
făcut niciodată, voi amâna nişte proiecte, pentru a face aceste proiecte. Actorii care 
au intrat în acest tip de laborator, care au dat tot ce au putut ei în cinci zile şi au 
intrat într-o competiţie extrem de loială merită acest lucru. Pe afişul teatrului vor 
apărea «Iubirea la oameni», «Burlaci şi burlăciţe, «Estrogen – Tiramisu», în regia 
unor tineri regizori străini, care au fost studenţi în Rusia – o rusoaică, o italiancă şi 
un neamţ”. Adică: Evghenia Berkovici, Alessandra Giuntini şi Andreas Merz-
Raykov. 

 
 
 

 
 

 
 

de: Maria Sârbu 
 
 
 



29. România Liberă 
din data de 06 iulie 2016, ora 20:25 
http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/laborator-la-nottara-
422068 
 

 
 

Laborator la Nottara 
 
 
 

 
Laborator la Nottara 
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După o serie de peregrinări, echipa pregătește un experiment teatral. 
Proiectul este un atelier dedicat tuturor departamentelor care participă la actul 
creației, de pe scenă sau din culise, iniţiat de Oleg Loevski, regizor şi producător 
de teatru din Rusia. 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi pro-ducători de teatru din 
Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere şi seminarii desfăşurate peste tot în lume, 
destinate, pe de o parte, să promoveze dramaturgia contemporană, iar pe de alta să 
formuleze, folosindu-se de creativitatea  tinerilor, direcţii şi spaţii disruptive în 
teatrul actual. 

Şi-a început cariera sfidând comunismul cu plete de hippie (pe care le mai 
are și azi) şi câştigând reputaţie ca dramaturg, scenarist, regizor, critic de teatru. 
Este preşedinte al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii şi Tineret, 
director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, laureat cu premii 
importante, printre care şi Premiul Internaţional Diaghilev. 

Din câte a mărturisit Oleg Loevski, acesta este cam al 370-lea asemenea 
laborator pe care îl conduce. La început, a însemnat o provocare pentru actorii 
tineri, însă acum a ajuns să se adreseze tuturor artiștilor şi tehnicienilor de scenă 
care vor să iasă din rutină. Scopul acestui laborator este acela de a-i scoate pe 
creatorii de teatru (regizori, actori, tehnicieni) din zona de confort, oferindu-le 
provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea timpului şi cu mijloace 
improvizate. Așadar, pe scurt, trei echipe formate din actori, tehnicieni, asistenți de 
regie, translatori vor lucra intensiv, sub coordonarea lui Oleg Loevski, trei texte 
contemporane, cu trei regizori străini. 

Totul se va întâmpla printre decoruri care așteaptă să fie mutate, printre 
scaune demontate, printre deținuți care ajută readucerea Nottara-ului la starea de 
teatru. 

Actorii și tehnicienii, deja împărțiți în echipe, au făcut cunoștință cu invitații 
străini, au aflat conceptul proiectului, au primit de la regizori textele, repetiţiile 
începând imediat, cu lectura la prima vedere. Prima întâlnire a fost urmată de patru 
zile de repetiţii intense, în diferite spaţii din Teatrul Nottara (scena mare, foaier 
parter şi sala de lectură de la etajul doi), cu posibilitatea alegerii altor spaţii 
neconvenţionale din Bucureşti. Scenografia se face ad-hoc, cu ajutorul asistenților 
de regie Adela Bițică, Alexandru Mâzgăreanu, Bogdan Budeș și a regizorilor 
tehnici, folosindu-se costume şi elemente de decor existente în depozitele teatrului. 



Cele trei reprezentaţii care se vor face la foc automat vor avea loc pe scena 
Teatrului de Artă, în zilele de 9 iulie (două reprezentaţii) şi 10 iulie (o 
reprezentaţie, urmată de discuții cu publicul și creatorii). Publicul, format din 
aceiaşi spectatori prezenţi la toate cele trei spectacole, va alege, prin vot, una dintre 
cele trei producții, care va intra în repertoriul Teatrului Nottara în anul 2017. 

Regizorii 

Directorii de scenă implicaţi în proiect sunt Andreas Raikov-Merz şi 
Ekaterina Raikova Merz, Alessandra Giuntini şi Evghenia Berkovici. 

Andreas Raikov-Merz (de origine bavareză) şi  rusoaica Ekaterina Raikova 
Merz s-au cunoscut în 2011, la Perm, “fief-ul” teatrului–laborator condus de 
Loevski, unde sunt atraşi de ani de zile tineri profesionişti din teatrele lumii. 
Împreună, cei doi şi-au construit un portofoliu de producţii inedite, premiate la 
competiţiile de profil din Rusia. Două dintre montările semnate de Andreas 
Raikov-Merz au fost nominalizate la prestigiosul festival Masca de Aur. 

De origine italiană, Alessandra Giuntini (34 de ani) este un regizor născut 
din experienţele de scenă ca actriţă. A studiat arta dramatică la St. Petersburg, unde 
a şi debutat în filmul Saint Petersburg (2013), iar în prezent face parte din grupul 
de lucru al lui Oleg Loevski, cu formulele sale de teatru experimental. 

La cei 31 de ani ai săi, tânăra actriţă şi regizoare Evghenia Berkovici a 
participat deja la realizarea mai multor producţii clasice, dar şi a unor proiecte de 
teatru experimental. Dintre care, cel mai incitant a fost laboratorul de regie marca 
Loev-skiy desfăşurat anul trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din 
tragediile lui Shakespeare.    

Totul se va întâmpla printre decoruri care așteaptă să fie mutate, printre 
scaune demontate, printre deținuți care ajută readucerea Nottara-ului la starea de 
teatru. 

 
 

 
 
 

de: Gabriela Lupu 
  



30. Cotidianul 
din data de 14 iulie 2016 
http://m.cotidianul.ro/la-sfarsit-de-stagiune-teatrala-284550/ 
 

 
 
Un proiect unic în România: Atelierul de teatru iniţiat de cunoscutul 

regizor rus Oleg Loevski 
 

 
Artiştii Teatrului Nottara în spectacolul Estrogen 

 
20 de actori, 4 regizori străini (din Rusia, Germania, Italia), un producător de 

teatru rus, 3 regizori tehnici, 4 translatori, 3 luminişti, 2 cabiniere, 3 recuziteri, 4 
maşinişti, 3 secretari literari, un director de teatru = 51 de oameni = Laborator de 
teatru DENS la Nottara. 

http://m.cotidianul.ro/la-sfarsit-de-stagiune-teatrala-284550/


La Teatrul Nottara a avut loc, în perioada 4-10 iulie, un inedit experiment 
teatral, intitulat Laborator de Teatru DENS. S-a întâmplat printre decoruri care 
aşteaptă să fie mutate, printre scaune demontate sau care aşteaptă să fie montate, 
printre deţinuţi care ajută la debarasarea ”depozitului” Nottara, readucându-l la 
starea de teatru. Şi s-a făcut asta cu toată efervescenţa şi dăruirea proprii obiectului 
de activitate al instituţiei: creaţia teatrală. 
 

Proiectul a constat într-un atelier de creaţie dedicat tuturor departamentelor 
din teatru, care participă la actul creaţiei (de pe scenă sau din culise), iniţiat 
de Oleg Loevski, regizor şi producător de teatru din Rusia. Din câte a mărturisit, la 
prima întâlnire, este cam la al 370-lea asemenea laborator. La început, a însemnat o 
provocare pentru actorii tineri, însă, acum, a ajuns să se adreseze tuturor artiştilor 
(şi nu numai) care vor să iasă din rutină. Scopul acestui laborator este acela de a-i 
scoate pe creatorii de teatru (regizori, actori, tehnicieni) din zona de confort, 
oferindu-le provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea timpului şi cu 
mijloace improvizate. Aşadar, pe scurt, trei echipe formate din actori, tehnicieni, 
asistenţi de regie, translatori au lucrat intensiv, sub coordonarea lui Oleg Loevski, 
trei texte contemporane, cu patru regizori străini: Andreas Merz-Raikov, Ekaterina 
Raikova Merz, Evghenia Berkovici şi Alessandra Giuntini. 

 

 
Scenă din Iubirea la oameni 

 
În prima zi, actorii şi tehnicienii, deja împărţiţi în echipe, au făcut cunoştinţă 

cu invitaţii străini, au aflat conceptul proiectului, au primit de la regizori textele, 
repetiţiile începând imediat, cu lectura la prima vedere. Au urmat 4 zile de repetiţii 



intense, în diferite spaţii din Teatrul Nottara (scena mare, foaier parter şi sala de 
lectură de la etajul doi), cu posibilitatea alegerii altor spaţii neconvenţionale din 
Bucureşti. Scenografia s-a făcut ad-hoc, cu ajutorul asistenţilor de regie (Adela 
Biţică, Alexandru Mâzgăreanu, Bogdan Budeş) şi a regizorilor tehnici, folosindu-
se costume şi elemente de decor existente în depozitele teatrului sau aduse de 
acasă. Aşa au ajuns pe scena Teatrului de Artă, printre alte improvizaţii, cutiile 
goale de măsline de la Carrefour, rochiile de mireasă de la nevestele colegilor, 
rechizite şi chiar birourile de la secretariatul literar. 

 
Cele trei reprezentaţii au avut loc pe scena Teatrului de Artă, în zilele de 9 

iulie, când au fost programate două reprezentaţii cu Estrogen, după Tiramisu, 
de Joanna Owszanko, în regia semnată de Andreas Merz-Raykov şi Ekaterina 
Raykova-Merz, cu Cristina Stoica Ivanciuc, Ioana Calotă, Laura Anghel, Raluca 
Jugănaru Grosu, Raluca Tiţa, Marina Palii, şi, respective, cu Iubirea la 
oameni, de Dmitri Bogoslavski, regia Evghenia Berkovici, cu Dani Popescu, Ada 
Navrot, Anca Bejenaru, Claudiu Romila, Anda Caropol, Sorin Cocis, Sorina 
Ştefănescu, Vlad Trifaş, Carmen Lopăzan, Carmen Florescu. 

 
În 10 iulie a avut loc o reprezentaţie cu spectacolul Burlaci şi 

Burlăciţe, de Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini. În distribuţie: Vlad 
Gălăţianu, Daniela Minoiu, Alexandru Mike Gheorghiu, Luminiţa Erga, Sebastian 
Ghiţă. 

 

 
Vlad Gălăţianu şi Daniela Minoiu în Burlaci şi Burlăciţe 



Spectacolul a fost urmat de discuţii cu publicul şi creatorii. Publicul, format 
din aceiaşi spectatori prezenţi la toate cele trei spectacole, a ales, prin vot, una 
dintre cele trei producţii, care va intra în repertoriul Teatrului Nottara, în anul 
2017. 

 
Iubirea la oameni a câştigat, la mică diferenţă, cele mai multe voturi, 

urmând, conform regulamentului de concurs, să intre în repertoriul Teatrului 
Nottara, în anul 2017. 

Latura competiţională a proiectului este astfel nu doar o motivaţie în plus 
pentru actori, dar şi un gest de recunoaştere şi respect pentru publicul fidel al 
teatrului. 

Teatrul încheie un contract cu regizorul spectacolului câştigător, oferindu-i 
şansa de a realiza o producţie exact cu echipa acestui laborator. 

Dincolo de efervescenţa şi bucuria momentului final, acest proiect a fost 
pentru actori un salt esenţial înainte, au trăit revelaţia câştigării unui pariu aparent 
imposibil, cu timpul şi cu propriile resurse. Nu puţini s-au reinventat, şi-au 
descoperit, cu ajutorul regizorilor, perspective şi capacităţi interioare neidentificate 
până atunci. Un maraton de patru zile cu repetiţii de dimineaţă până seara, cu 
momente oscilând între extaz şi epuizare, dar cu o reconectare permanentă la 
bateriile pasiunii. 

Şi nu doar actorii. Întreg Teatrul Nottara a fost, pentru aproape o săptămână, 
scena unei bătălii pentru găsirea, inventarea, improvizarea, din aproape nimic, a 
elementelor de decor, costume, soluţii tehnice de lumini şi sunet, cerute de 
regizori. 

 
Spectacol lectură în Proiectul DENS 



La finalul fiecărei reprezentaţii, Marinela Ţepuş, directorul Teatrului 
Nottara, şi Oleg Loevskiy, producătorul rus şi părintele proiectului, au condus, de 
pe scenă, discuţiile libere cu publicul şi cu autorii celor întâmplate - regizori, 
actori, traducători. Un dialog viu, entuziast, cu puncte de vedere şi argumente 
pertinente transmise dinspre şi înspre scenă. 

Dar pentru că acest proiect a fost conceput sub semnul improvizaţiei, al 
depăşirii prejudecăţilor şi limitelor, publicul a cerut cu insistenţă şi argumente 
montarea tuturor celor trei schiţe de spectacol, toate cele trei trupe au trecut, cum 
se spune în teatru, rampa - chiar exploziv, prin performanţă artistică, energie, 
emoţie transmisă, acolo, pe loc, pe scândura teatrului devenită ad-hoc scena unor 
dezbateri publice efervescente, s-a decis intrarea în producţie a tuturor celor trei 
piese, începând cu luna decembrie 2016. 

 
Ulterior a fost anunţată şi data la care va începe, în 2017, cea de-a doua 

ediţie a Laboratorului de Teatru DENS: 14 august. 
 
Andreas Raikov-Merz (de origine bavareză) şi rusoaica Ekaterina 

Raikova Merz s-au cunoscut în 2011, la Perm, “fief-ul” teatrului – laborator 
condus de Loevski, unde sunt atraşi de ani de zile tineri profesionişti din teatrele 
lumii. Împreună, cei doi şi-au construit un portofoliu de producţii inedite, premiate 
la competiţiile de profil din Rusia. Două dintre montările semnate de Andreas 
Raikov-Merz au fost nominalizate la prestigiosul festival Masca de Aur. 

 
De origine italiană, Alessandra Giuntini (34 de ani) este un regizor născut 

din experienţele de scenă, ca actriţă. A studiat arta dramatică la St. Petersburg, 
unde a şi debutat în filmul Saint Petersburg (2013), iar în prezent face parte din 
grupul de lucru al lui Oleg Loevski, cu formulele sale de teatru experimental. 

 
La cei 31 de ani ai săi, tânăra actriţă şi regizoare Evghenia Berkovici a 

participat deja la realizarea mai multor producţii clasice, dar şi a unor proiecte de 
teatru experimental. Cel mai incitant a fost laboratorul de regie, marca Loevski, 
desfăşurat anul trecut la Sverdlovsk, unde au fost montate fragmente din tragediile 
lui Shakespeare. 



 
Mădălina Negrea, Marina Palli şi Oleg Loevski 

 
Oleg Loevski este un vizionar. Şi unul dintre cei mai influenţi producători 

de teatru din Rusia.Este iniţiator al unor serii de ateliere şi seminarii (desfăşurate 
pe harta Rusiei şi a lumii), destinate pe de o parte să promoveze dramaturgia 
contemporană, iar pe de alta să formuleze, folosindu-se de creativitatea tinerilor, 
direcţii şi spaţii disruptive în teatrul actual. 

 
Şi-a început cariera sfidând comunismul cu plete de hippie (pe care le mai 

are şi azi) şi câştigând reputaţie ca dramaturg, scenarist, regizor, critic de teatru. 
Este preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Teatrelor pentru Copii şi Tineret, 
director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, laureat cu premii 
importante, printre care şi Premiul Internaţional Diaghilev. 

 
“Doresc pentru Teatrul Nottara, grav încercat în ultimele 8 luni, tot ceea ce e 

mai bun, mai creativ, mai inedit. Când am programat acest laborator (în cadrul 
ediţiei a III-a a Festivalului Internaţional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard, în luna 
octombrie 2015), mă interesa mai ales scoaterea din rutină a întregii echipe de 
creatori şi tehnicieni. Între timp, RUTINA a dispărut pentru cca 90% din angajaţii 
teatrului nostru: am înlocuit confortul vieţii cotidiene cu stresul că nu avem unde 
juca, unde repeta, unde... exista. Aşa se face că, în acest moment, presiunea 
realizării şi prezentării la public a trei spectacole în 7 zile, a devenit, de fapt, un 
semn că putem să ne întoarcem la normalitate, văzându-ne de treabă la noi acasă. 
(…) Cred că toţi am câştigat. Un asemenea experiment ne-a învăţat că se poate 
face teatru adevărat şi cu puţine elemente, în puţine zile, cu o singură condiţie: să 



doreşti să-ţi depăşeşti limitele, prejudecăţile, mentalităţile... Sperăm ca şi 
spectacolele ce vor fi finalizate să aibă acelaşi impact. Pentru că, atunci, cu 
siguranţă, acest tip de laboratoare va câştiga şi interes, şi prestigiu”, 
mărturisea Marinela Țepuş, Directorul Teatrului Nottara. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Cotidianul.ro  



 
31. Bucureștii vechi și noi 

din data de 13 iulie 2016 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/trei-castigatori-din-trei-
laboratorul-de-teatru-dens/ 
 

 
 
 

Trei câştigători din trei, în Laboratorul de Teatru DENS 
 

 
 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/trei-castigatori-din-trei-laboratorul-de-teatru-dens/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/trei-castigatori-din-trei-laboratorul-de-teatru-dens/


În cadrul experimentului teatral Laboratorul de Teatru DENS, au avut loc, 
sâmbătă 9 iulie şi duminică 10 iulie, la Teatrul de Artă din 
Bucureşti,  reprezentaţiile schiţelor de spectacol ESTROGEN (după Tiramisu, de 
Joanna Owszanko), IUBIREA LA OAMENI (de Dmitri Bogoslavski) și 
BURLACI ŞI BURLĂCIŢE (de Hanoch Levin), urmate de votarea, de către 
public, a celei mai reuşite montări. IUBIREA LA OAMENI a câştigat, la mică 
diferenţă, cele mai multe voturi, urmând, conform regulamentului de concurs, să 
intre în repertoriul Teatrului Nottara, în anul 2017. 

 
Laboratorul de teatru DENS este un atelier de creaţie unic în România, 

iniţiat de Oleg Loevskii, regizor şi producător de teatru din Rusia. Din câte a 
mărturisit, acum s-a aflat cam la al 370-lea experiment. Scopul este acela de a-i 
scoate pe creatorii de teatru (regizori, actori, tehnicieni) din zona de confort, 
oferindu-le provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea timpului şi cu 
mijloace improvizate. Așadar, pe scurt, trei echipe formate din actori, tehnicieni, 
asistenți de regie, translatori, au montat în patru zile, sub coordonarea lui Oleg 
Loevskii, trei texte contemporane, cu patru regizori străini: Andreas Merz-Raikov, 
Ekaterina Raikova Merz, Evghenia Berkovici şi Alessandra Giuntini. La final, 
publicul, prezent la toate cele trei reprezentaţii, a ales, prin vot, cel mai bun 
spectacol. Latura competiţională a proiectului este astfel, nu doar o motivaţie în 
plus pentru actori, dar şi un gest de recunoaştere şi respect pentru publicul fidel al 
teatrului. 

 
Dincolo de efervescenţa şi bucuria momentului final, acest proiect a fost 

pentru actori un salt esenţial înainte, au trăit revelaţia câştigării unui pariu aparent 
imposibil, cu timpul şi cu propriile resurse. Nu puţini s-au reinventat, şi-au 
descoperit, cu ajutorul regizorilor, perspective şi capacităţi interioare neidentificate 
până atunci. Un maraton de patru zile cu repetiţii de dimineaţă până seara, cu 
momente oscilând între extaz şi epuizare, dar cu o reconectare permanentă la 
bateriile pasiunii. 



 
 

Şi nu doar actorii. Întreg Teatrul Nottara a fost, pentru aproape o săptămână, 
scena unei bătălii pentru găsirea, inventarea, improvizarea, din aproape nimic, a 
elementelor de decor, costume, soluţii tehnice de lumini şi sunet, cerute de 
regizori. Conform regulamentului! Scenografia s-a făcut ad-hoc, cu ajutorul 
asistenților de regie și a regizorilor tehnici, folosindu-se costume şi elemente de 
decor existente în depozitele teatrului sau aduse de acasă. Aşa au ajuns pe scena 
Teatrului de Artă, printre alte improvizaţii, cutiile goale de măsline de la Carrefour, 
rochiile de mireasă de la nevestele colegilor, rechizite şi chiar birourile de la 
secretariatul literar. 

La finalul fiecărei reprezentaţii, Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara 
şi Oleg Loevskiy, producătorul rus şi părintele proiectului, au condus, de pe scenă, 
discuţiile libere cu publicul şi cu autorii celor întâmplate – regizori, actori, 
traducători. Un dialog viu, entuziast, cu puncte de vedere şi argumente pertinente 
transmise dinspre şi înspre scenă. 

După ce s-au stins ropotele de aplauze la cea de-a treia reprezentaţie, s-a 
trecut la numărătoarea voturilor, timp în care Marinela Ţepuş, şi Oleg Loevskii au 
tras ultimele concluzii, împreună cu sala şi cu echipele artistice. Spectacolul 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/07/3K6A5832-853x1280.jpg


IUBIREA LA OAMENI a adunat cele mai multe voturi şi, implicit, a câştigat 
şansa de a intra în repertoriul Teatrului Nottara, începând cu 2017. 

Dar pentru că: 

– acest proiect a fost conceput sub semnul improvizaţiei, al depăşirii prejudecăţilor 
şi limitelor 

– publicul a cerut cu insistenţă şi argumente montarea tuturor celor trei schiţe de 
spectacol 

– toate cele trei trupe au trecut, cum se spune în teatru, rampa – chiar exploziv, prin 
performanţă artistică, energie, emoţie transmisă. 

… pentru toate acestea, acolo, pe loc, pe scândura teatrului devenită ad-hoc scena 
unor dezbateri publice efervescente, s-a decis intrarea în producţie a tuturor celor 
trei piese, începând cu luna decembrie 2016. 
 

Ulterior a fost anunţată şi data la care va începe, în 2017, cea de-a doua 
ediţie a Laboratorului de Teatru DENS: 14 august. 

 
 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/07/3K6A6182-1280x853.jpg


„Cred că toţi am câştigat. Un asemenea experiment ne-a învăţat că se 
poate face teatru adevărat şi cu puţine elemente, în puţine zile, cu o singură 
condiţie: să doreşti să-ţi depăşeşti limitele, prejudecăţile, mentalităţile… Sperăm 
ca şi spectacolele ce vor fi finalizate să aibă acelaşi impact. Pentru că, atunci, cu 
siguranţă, acest tip de laboratoare va câştiga şi interes, şi prestigiu.”, a 
precizat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

 
 
 
 
 
 

de: Dumitru Alexandru Filimon 
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