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1. Jurnalul Național 
din data de 04 August 2016, ora 20:30 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/festin-pe-bulevard-festivalul-de-teatru-

al-toamnei-720407.html 

 

 
 

Festin pe Bulevard, festivalul de teatru al toamnei 

 

  

  

  

 

 

Teatrul Nottara din Bucureşti, susţinut de Primăria Municipiului Bucureşti şi 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, organizează, cu sprijinul 

UNITER, cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru -

  FEST(IN) pe Bulevard. 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/festin-pe-bulevard-festivalul-de-teatru-al-toamnei-720407.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/festin-pe-bulevard-festivalul-de-teatru-al-toamnei-720407.html
javascript:;
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Evenimentul se va desfăşura în Bucureşti, în două etape: între 10 şi 22 

octombrie, respectiv, în zilele de 23 şi 24 noiembrie (Secţiunea Multi Art 

EXIT). În semn de mulţumire pentru spectatorii care au sprijinit Teatrul Nottara 

în cele 7 luni de "exil" instituţia a pregătit o ofertă specială pentru spectacolele 

din festival, valabilă până la 5 august: biletele de la categoria de preţ 47,52 lei 

vor fi cumpărate online la tariful de 29,16 lei, exlusiv pe site-ul Teatrului 

Nottara. Manifestarea cuprinde mai multe secţiuni: Bulevardul Comediei, care 

îşi propune să reabiliteze comedia bulevardieră aducând spectacole care au avut 

un mare succes la public; Secţiunea Competitivă - Crize de familie, care le 

propune spectatorilor producții cu o tematică extrasă din realitățile cotidiene; 

Secțiunea Premiere în FEST(IN). Începând cu anul trecut, în festival a fost 

inclusă şi secțiunea "In memoriam", dedicată unor mari artiști, dispăruţi dintre 

noi. Anul acesta se vor aduce omagii unor actori precum Emil Hossu, George 

Alexandru, Ştefan Radof şi Corneliu-Dan Borcia. 

 

Teatru pentru persoane private de libertate 

 

Secţiunea Multi Art EXIT, festival de teatru pentru persoane private de 

libertate ajuns la cea de-a VIII-a ediție, se va desfășura în zilele de 23 și 24 

noiembrie. Este un eveniment unic în Europa, în care deţinuţii primesc un rol, la 

propriu, cu totul inedit în contextul destinului lor. Se încearcă astfel generarea 

unei atitudini de reconsiderare a relației penitenciarului cu societatea, din 

perspectiva procesului de reintegrare socială a celor privaţi de libertate. "Această 

ediție înseamnă întoarcerea noastră acasă. De fapt, nici nu am fost plecați. Doar 

că ne-a fost interzisă organizarea spectacolelor în sediul de pe bd. Magheru, din 

cauza unui stigmat numit bulină roșie gr. I – risc seismic, pe care Teatrul Nottara 

a fost obligat să-l poarte, pe nedrept, vreme de 20 de ani. Am pregătit, pentru 

publicul nostru, o întoarcere pe Bulevard, cu fast și voie bună. Peste 30 de 

reprezentații – cu trupe din București, din țară și din străinătate, evenimente 

stradale, spectacole-lectură, colocvii, expoziții, surprize. Toate acestea în 13 

zile! Însă trebuie să știți că doar dumneavoastră, spectatorii, veți certifica 

prezența noastră aici, în locul atât de cunoscut. Fiecare bilet cumpărat de 

dumneavoastră ne va face mai puternici. Fiecare intrare a dumneavoastră în 

sălile noastre de spectacol ne va confirma existența. În schimb, noi vă vom 

pregăti surprize, jocuri, tombole – toate având un singur scop: Să ne 

bucurăm  împreună", spune Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara. 
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Teatrul Nottara a fost închis, anul trecut, ca urmare a legii care interzice 

organizarea de manifestări cu public în clădirile aflate în risc de prăbuşire la 

cutremure. O echipă de experţi a constatat, şapte luni mai târziu, că încadrarea în 

această categorie fusese greşită 

 

După lucrările de consolidare, cladirea în care funcţionează Teatrul 

Nottara va fi incadrată în clasa de risc seismic III. 

 

 

 

de: Maria Coman 
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1. Dor de ducă 
din data de 10 August 2016 

http://dordeduca.ro/evenimente/festivalului_international_de_teatr

u_fest-in_pe_bulevard/10863 

 

 
 

Festivalului International de Teatru FEST-IN pe Bulevard , 

Bucuresti 

 

 

Festivalului International de Teatru - FEST(IN) pe Bulevard, se va desfasura 

intre 10 si 22 octombrie, la Bucure??ti,si e dedicata celor care au ajutat teatru 

Nottara sa se intoarca in spatiul sau de pe Magheru 20. 

 

Sectiunile acestei editii sunt Bulevardul Comediei, Sectiunea Competitiva I - 

Crize de familie, Sectiunea Competitiva II - NETA. cu spectacole, ale unor 

teatre din reteaua de festivaluri NETA (New European Theatre Action): 

Romania (Teatrul Nottara este membru NETA din 2015), Kosovo, Bulgaria, 

Serbia, Croatia,  Premiere in FEST(IN) unde Teatrul Nottara va prezenta cele 

mai recente productii ale sale. 

 

 

http://dordeduca.ro/evenimente/festivalului_international_de_teatru_fest-in_pe_bulevard/10863
http://dordeduca.ro/evenimente/festivalului_international_de_teatru_fest-in_pe_bulevard/10863
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Sursa: Dor de ducă 
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3. Dor de ducă 
din data de 31 August 2016 

http://dordeduca.ro/evenimente/fest(in)_pe_bulevard/10910 

 

 
 

FEST(in) pe Bulevard, Bucuresti 

 

 

Proaspat deposedata de bulina rosie care i-a interzis gazduirea de spectacole 

teatrale in ultimele 10 luni, cladirea din Bd Magheru 20 redevine casa Teatrului 

Nottara din septembrie 2016 si, o luna mai tarziu, gazduieste a 4-a editie 

aFEST(in) pe Bulevard. 

  

 

Pret de 13 zile, intre 10 si 22 octombrie 2016, cele 2 sali si cafeneaua Nottara, 

alaturi de Sala Mare a Teatrului Tandarica, cele doua Sali ale Odeon-ului, 

Institutul Maghiar, vor prezenta 30 de spectacole, grupate in 4 sectiuni: 

Bulevardul Comediei, Crize de familie, NETA (New European Theatre Action) 

si Premiere in FEST(in). Reprezentatiile din ultima zi vor avea loc in cadrul 

Palatului si Muzeului Cotroceni. 

 

Vor fi prezentate productii ale: 

 Teatrul din Sabac (Serbia), TN Sloven din Maribor, Teatrul Tramtaria din 

Olomouc, Teatrul din Virovitica (Croatia), TN Kosovo din Pristina, 

Teatrul Dramatic si de Papusi din Vratza (Bulgaria), Teatrul de Revista 

http://dordeduca.ro/evenimente/fest(in)_pe_bulevard/10910
http://festinpebulevard.ro/
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din Chisinau 

 TN din Cluj, Luceafarul din Iasi, Teatrul German de Stat din Timisoara, 

Maria Filloti din Braila,  Tony Bulandra din Targoviste, Ioan Slavici din 

Arad, Teatrul Sica Alexandrescu din Brasov, Teatrul de Stat din 

Constanta 

 Metropolis, Bulandra, Teatrul de Arta din Bucuresti,  Tandarica, Odeon, 

Nottara 

Programul integral poate fi consultat aici. 

 

Biletele costa 47.56 lei la toate reprezentatiile si pot fi cumparate de la casa de 

bilete sau de pe site-ul Nottara 

 

 

 

 

 

Sursa: Dor de ducă 

 

 

 

 

 

 
  

http://festinpebulevard.ro/ro/program
http://new.nottara.ro/?act=cont
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4. Ziarul Metropolis 
din data de 22 Iulie 2016 

http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-reabiliteaza-comedia-

bulevardiera-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

 

Teatrul Nottara reabilitează comedia bulevardieră – FEST(IN) pe 

Bulevard 

   

 

Teatrul Nottara, susţinut de Primăria Bucureşti şi Consiliul General 

Bucureşti, organizează, cu sprijinul UNITER, cea de-a IV-a ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru – FEST(IN) pe Bulevard. Evenimentul se va desfăşura în 

Bucureşti, în două etape: între 10 şi 22 octombrie, respectiv, în zilele de 23 şi 24 

noiembrie. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-reabiliteaza-comedia-bulevardiera-festin-pe-bulevard/
http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-reabiliteaza-comedia-bulevardiera-festin-pe-bulevard/
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În semn de mulţumire pentru spectatorii care au sprijinit Teatrul 

Nottara în cele 7 luni de „exil instituţia a pregătit o ofertă specială pentru 

spectacolele din festival, valabilă până la 31 iulie: biletele de la categoria de 

preţ 47,56 lei vor fi cumpărate online la tariful de 29,16 lei, exlusiv pe site-ul 

Teatrului Nottara. 

Cele patru secţiuni principale ale manifestării sunt deja consacrate: 

Secțiunea Bulevardul Comediei. 

Din respect pentru preferinţele publicului bucureștean, Teatrul Nottara 

încearcă, din răsputeri, să reabiliteze comedia bulevardieră, ca specie onorabilă a 

genului dramatic. Fireşte, cu condiţia unor producţii de calitate. Secțiunea din 

acest an va cuprinde spectacole cu mare succes de public, semnate de creatori 

aşezaţi sub semnul excelenţei. 

Secţiunea Competitivă I – Crize de familie 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-reabiliteaza-comedia-bulevardiera-festin-pe-bulevard/
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Secțiunea Competitivă II – NETA 

Secţiunea va cuprinde spectacole ale unor teatre din rețeaua de festivaluri 

NETA (New European Theatre Action): România (Teatrul Nottara este membru 

NETA din 2015), Kosovo, Bulgaria, Serbia, Croația. Secțiunea Premiere în 

FEST(IN). Teatrul Nottara va prezenta cele mai recente producții ale sale. 

Din 2015, în festival a fost inclusă secțiunea In memoriam, dedicată unor 

mari artiști, dispăruţi dintre noi. În cadrul aceastei ediții, aducem omagiul nostru 

actorilor: Emil Hossu, George Alexandru, Ştefan Radof şi Corneliu-Dan Borcia. 

Secțiunea Multi Art EXIT, festival de teatru pentru persoane private de 

libertate ajuns la cea de-a VIII-a ediție, se va desfășura în zilele de 23 și 24 

noiembrie. 

Eveniment unic în Europa 

Este un eveniment unic în Europa, în care deţinuţii primesc un rol, la 

propriu, cu totul inedit în contextul destinului lor. Se încearcă astfel generarea 

unei atitudini de reconsiderare a relației penitenciarului cu societatea, din 

perspectiva procesului de reintegrare socială a celor privaţi de libertate. 

În formula completă, FEST(IN) pe Bulevard mai cuprinde colocvii, 

spectacole-lectură (dedicate, în această ediţie, dramaturgiei maghiare 

contemporane), evenimente stradale, lansări de carte de teatru, vernisajul unei 

expoziții de fotografie. 

Foto: FEST(IN) pe Bulevard – www.nottara.ro 

 

 

de: Petre Ivan 

  

http://www.nottara.ro/
http://www.nottara.ro/
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5. Locurile culturii 
din data de 2 Septembrie 2016 

http://www.locurileculturii.ro/2016/09/02/festin-pe-bulevard-

editia-iv/ 

 

 
 

FEST(IN) PE BULEVARD, EDITIA A IV-A 

Festival International de Teatru organizat de Teatrul Nottara 
 

 

Teatrul Nottara din Bucuresti, sustinut de Primaria Municipiului Bucuresti 

si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, organizeaza, cu sprijinul 

UNITER, cea de-a IV-a editie a Festivalului International de Teatru –

  FEST(IN) pe Bulevard. 

Evenimentul se va desfasura in Bucuresti, in doua etape: intre 10 

si 22  octombrie, respectiv, in zilele de 23 si 24 noiembrie (Sectiunea Multi Art 
EXIT). 

Pe langa sectiunile deja consacrate, FEST(IN) pe Bulevard va mai 

cuprinde colocvii, spectacole-lectura (dedicate, in aceasta editie, dramaturgiei 

maghiare contemporane), evenimente stradale, lansari de carte de 

teatru si vernisajul unei expozitii de fotografie. 

De asemenea, editia din acest an a FEST(IN) pe Bulevard este una aparte 

pentru Teatrul Nottara, deoarece va marca oficial revenirea institutiei in 

cladirea de pe Bd. Magheru, sediul sau traditional. 

Sursa: Locurile culturii 

http://www.locurileculturii.ro/2016/09/02/festin-pe-bulevard-editia-iv/
http://www.locurileculturii.ro/2016/09/02/festin-pe-bulevard-editia-iv/
http://www.locurileculturii.ro/2016/08/05/teatrul-mic/
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6. The Epoch Times 
din data de 14 Septembrie 2016 

http://epochtimes-romania.com/news/festivalul-international-de-

teatru-fest-in-marcheaza-intoarcerea-teatrului-nottara-acasa-

programul-complet-al-festivalului---251970 

 

 
 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(IN) marchează 

întoarcerea Teatrului Nottara acasă. Programul complet al 

festivalului 

 

Între 10-22 octombrie, ediţia de anul acesta al FEST(IN) va avea loc pe 

Bulevard. Pe Magheru nr. 20, adică chiar acasă la Teatrul Nottara. 

 

 

http://epochtimes-romania.com/news/festivalul-international-de-teatru-fest-in-marcheaza-intoarcerea-teatrului-nottara-acasa-programul-complet-al-festivalului---251970
http://epochtimes-romania.com/news/festivalul-international-de-teatru-fest-in-marcheaza-intoarcerea-teatrului-nottara-acasa-programul-complet-al-festivalului---251970
http://epochtimes-romania.com/news/festivalul-international-de-teatru-fest-in-marcheaza-intoarcerea-teatrului-nottara-acasa-programul-complet-al-festivalului---251970


14 

 

FEST(IN) pe Bulevard- Afişul Festivalului Internaţional de Teatru de la Teatrul 

Nottara (festinpebulevard.ro) 

 

„Din fericire, criza familiei Teatrului Nottara pare a lua sfârşit. 

Întoarcerea în sediul de pe Magheru înseamnă cel mai bun lucru care ni se putea 

întâmpla”, a declarat managerul teatrului, Marinela Ţepuş, amintind de expertiza 

total neprofesionistă în care s-a pus bulina roşie care se află de 20 de ani pe 

clădirea teatrului, deşi imobilul nu se încadrează la clasa I de risc seismic. 

Cea de-a IV-a ediţie a Festivalului trebuie privită ca o provocare culturală. 

Spectacol, artă, patrimoniu cultural, tradiţii locale, mass-media, etc, totul este 

acolo; tematica lui fiind extrasă din realităţile cotidiene. 

Secţiunile principale vor avea caracter competitiv, iar sistemul de 

acordare a premiilor va fi unul flexibil şi interactiv, cu implicarea directă a 

publicului cunoscător, se spune într-un comunicat al Festivalului. 

Bulevardul COMEDIEI 

Pentru că 70% dintre spectatorii bucureşteni (conform unui recent sondaj 

de opinie IMAS) doresc să vadă comedie pe scena teatrului, secţiunea 

Bulevardul Comediei se menţine. Ea cuprinde 7 spectacole cu mare succes la 

public, semnate de mari creatori, cu trupe ale teatrelor din Bucureşti, Arad, 

Brăila, Chişinău, Constanţa, Timişoara. 

Premiere în FEST(IN): 

5 spectacole în registre tematice diferite, cele mai recente producţii ale 

Teatrului Nottara, semnate de autori, regizori şi artişti de anvergură 

internaţională. 

Spectacole- LECTURĂ: 

3 noi piese din dramaturgia maghiară, ale unor scriitori foarte apreciaţi, 

care se înscriu în tematica Crize de familie. 

Crize de familie (Secţiunea Competitivă I) 

11 spectacole care atrag atenţia asupra mecanismelor care macină 

instituţia familiei, susţinute de teatre din Bucureşti, Braşov, Cluj, Iaşi, Maribor 

(Slovenia), Olomouc (Cehia) şi Târgovişte. La Sala Studio George Constantin. 

NETA (New European Theatre Action) (Secţiunea Competitivă) 

Nou apărută în Festival, secţiunea NETA cuprinde 5 spectacole ale unor 

teatre din reţeaua de festivaluri NETA: România, Kosovo, Bulgaria, Serbia şi 

Croaţia. 
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Evenimente 

Secţiunea cuprinde colocvii-dezbatere, evenimente stradale, lansări de 

carte de teatru, expoziţii de fotografii, o seară cehă. Tot aici, secţiunea În 

memoriam este dedicată unor mari artişti dispăruţi: Emil Hossu, George 

Alexandru, Ştefan Radof şi Corneliu-Dan Borcia. 

Secţiunea Multi Art EXIT- un eveniment unic în Europa- festival de 

teatru pentru persoane private de libertate. Aici, deţinuţii primesc un rol şi urcă 

pe scenă. Ajuns la cea de-a VIII-a ediţie, festivalul este programat în zilele de 23 

şi 24 noiembrie. Se încearcă astfel generarea unei atitudini de reconsiderare a 

relaţiei penitenciarului cu societatea. 

Ediţia a IV-a este „mai internaţională ca oricând”, cu 6 spectacole din 

Bulgaria, Cehia, Croaţia, Kosovo, Serbia, Slovenia şi o producţie a Teatrului 

Nottara montată de Ljupco Gjorgievski, un premiat regizor din Macedonia. 

Teatrul Naţional Sloven Maribor, care participă în festival cu „Livada de 

vişini”, de A.P. Cehov, vine pentru prima dată în România. 

Jiri Trnka din Cehia, regizorul spectacolului „Cabaret Shakespeare, gol 

puşcă”, care se va juca în Festival, la secţiunea Crize de familie, a fost prima 

oară în România cu spectacolul „Amalia respiră adânc”, care s-a jucat pe 

Naţionalul ieşean. 

O altă piesă în premieră- „O poveste foarte simplă”- a regizorului 

macedonean Ljupco Gjorgievski este o poveste de iubire care vorbeşte despre 

sensul existenţei umane şi despre valorile uitate, care odată descoperite îl poate 

salva pe om de el însuşi. 

Cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

FEST(IN) pe Bulevard marchează de fapt întoarcerea oficială acasă şi care va 

cuprinde 31 de reprezentaţii în 13 zile, în perioada 10-22 octombrie 2016. Deşi 

mai este (aproape) o lună până la începerea evenimentului, pentru două dintre 

spectacole nu mai sunt bilete disponibile. Este vorba despre „Trei nopţi cu 

Madox” de Matei Vişniec, regia: Mihai Lungeanu şi „Efecte colaterale” de 

Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu. (Acestea vor mai fi programate şi la 

începutul lunii octombrie, chiar înainte de începerea festivalului, pentru doritorii 

care nu au apucat să cumpere bilete.) 

 

 

de: Lidia Melinte 
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7. Evenimentul zilei 
din data de 15 Septembrie 2016 

http://www.evz.ro/puscariasii-fac-show-pe-scena-de-la-nottara.html 

 

 

 

Pușcăriașii fac show pe scena de la Nottara 

 

 
Să râdem sau să plângem cu ... deținuții 

În cadrul Festivalului Multiart, găzduit de Teatrul Nottara, mai multe 

trupe de ... actori din penitenciare din România vor prezenta spectacole.  
 

 

Festivalul deținuților se va desfășura în zilele de 23 și 24 noiembrie. 

„Un evenuiment unic în Europa”, după cums pune managerul teaturlui 

http://www.evz.ro/puscariasii-fac-show-pe-scena-de-la-nottara.html
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Nottara Marinela Țepuș. De altfel, managerul teatrului a mărturisit că au 

putut reveni mai repede acasă datorită ajutorului dat de deținuți. Au curățat, 

au vopsit, au reparat. 

 

Festivalul Multiart este o ocazie unică pentru cei privați de libertate 

aceea de apărea pe scenă și de a demonstra că pot fi și altceva decât 

infractori. Începând cu anul 2009, în fiecare toamnă, Administraţia Naţională 

a Penitenciarelor din România organizează Festivalul MultiArt pentru 

deţinuţi, eveniment ce reuneşte artişti şi trupe de actori-deţinuţi din întregul 

sistem penitenciar, permiţând publicului să se apropie în mod direct, de o 

realitate la care, altfel, nu ar avea acces. 

 

Festivalul se distinge prin unicitate şi inedit şi încearcă, în fiecare an, să 

îmbunătăţească percepţia despre deţinuţi şi mediul penitenciar. Deţinuţi, 

alături de voluntari sau personal de penitenciar, lucrează împreună la scrierea 

sau adaptarea unor texte mai mult sau mai puţin cunoscute, din dorinţa de a 

demonstra că acolo unde este preocupare, voinţă şi mai ales muncă, oamenii 

sunt capabili de lucruri  deosebite. 

Aflată anul acesta la cea de-a VIII-a ediţie, Festivalul Multiart pentru 

deţinuţi – „Dana Cenuşă – Descătuşare prin cultură” poartă în mod simbolic, 

numele celei care a fost iniţiatoarea şi sufletul acestei manifestări. 

În fiecare an, unităţile penitenciare interesate dezvoltă colaborări cu 

regizori, actori sau alţi reprezentanţi din lumea artistică şi pregătesc 

spectacole şi le prezintă pe plan local. Cele mai bune reprezentaţii artistice 

sunt prezentate pe scena Teatrului Nottara, pe parcursul a două zile de 

spectacole. 
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Evenimentul se adresează deopotrivă deţinuţilor, societăţii civile sau 

personalului de penitenciar, din dorinţa de a face cunoscute şi alte aspecte ale 

muncii directe cu persoanele aflate în detenţie. 

 

De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului „Nottara”   au 

fost susţinute 53 de spectacole, la care au participat 531 de deţinuţi, iar 70 de 

artişti s-au implicat în regizarea pieselor de teatru. 

La ediţia din acest an, s-au înscris 7 unităţi penitenciare fiind implicaţi 

aproximativ 56 de deţinuţi. 

Unităţile care s-au înscris în vederea preselecţiei: Bacău, Bucureşti 

Rahova, Codlea, Galaţi, Gherla, Tichileşti şi Timişoara 

Informaţii spectacole şi regizori 

Bacău. Cei de aici vin cu piesa ... „Scapă cine poate”, autor  și regizor 

Ion Coşa, de la Teatrul Bacovia, Bacău. 

Bucureşti Rahova. Titlul  spectacolului: „Romulus cel Mare” - de 

Friedrich Dürrenmatt. Regizor: Gliţă Iulian şi Ingrid Anamaria Bonza. 

Penitenciarul Bucureşti Rahova colaborează cu cei doi regizori de 

aproximativ 7 ani, timp în care s-au mai realizat mai multe spectacole 

prezentate pe scena Teatrului Nottara: „Evoluţion”, „Richard al III-lea”, 

„Macbeth”, „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, „Visul unei nopţi de vară”, 

„Castingul clovnilor” sau piese de teatru scurt, susţinute în penitenciar.  
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Codlea. Titlul  spectacolului: „Zece negri mititei” – de Agatha Christie. 

Regizor: Gabriel Costea – actor, Teatrul „Sică Alexandrescu “ Braşov. 

Colaborarea cu actorul Gabriel Costea a început din 2009, în prezent aceasta 

fiind a opta piesă de teatru pusă în scenă,  după spectacolele : „Colonelul şi 

păsările”, „Ciclopul”, „Soldatul Svejk”, ,,D ale Caragialelui”, „Fundaţia“, 

„Colonelul şi păsările” şi „12 oameni furioşi”. 

Galaţi. Titlul  spectacolului:   „Sectorul S” - adaptare după Emanuel 

Pârvu. Regizor: profesor Camelia Gherbăluță - regizor amator. 

Gherla. Titlul  spectacolului: SELFIE. Scenariul şi regia: Andreea 

Iacob. Spectacolul realizat în parteneriat cu Teatrul Naţional Cluj-Napoca are 

la bază un scenariu original, creat după poveşti reale din viaţa persoanelor 

private de libertate, femei, care fac parte din distribuţie. Astfel, ele participă 

la acest spectacol nu doar jucând, ci şi împărtăşind fragmente, imagini şi stări 

din istoria familiilor lor. Spectacolul reuneşte, ca un puzzle, fire din viaţa 

bunicilor şi a copiilor acestor femei, poveşti oglindă din trecutul şi din 

viitorul lor, care le oglindesc propriile vieţi. 

Tichileşti. Titlul  spectacolului – „Clipa care a schimbat totul”. Autor - 

persoana internată Blasiuc Daniel Marian. Regizor artistic - Anca Cismaru. 

Doamna Anca Cismaru este  regizor la Teatrul  Maria Filotti Brăila şi a 

început colaborarea cu Centrul de Detenţie Tichileşti din martie 2016. 

Povestea piesei este inspirata din experienţele de viata ale interpreţilor. Cum 

teatrul este o convenţie, şi realitatea în artă se transfigurează, descătuşând 

imaginaţia şi creativitatea individuală. 

Timişoara. Titlul spectacolului - PĂCĂLICI - satiră socială. Autorul 

spectacolului - Racz Gyula Imre – persoană privată de libertate  din 

Penitenciarul Timişoara. Regizor: Racz Gyula Imre  - persoană privată de 

libertate . 

 

de Carmen Anghel 
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8. ArtLine.ro 
din data de 09 Septembrie 2016 

http://www.artline.ro/Festivalul-International-de-Teatru-----FEST-

IN--pe-Bulevard--editia-a-IV-a-36656-1-n.html 
 

 

Festivalul International de Teatru – FEST(IN) pe Bulevard, editia 

a IV-a 

  
  

 
 

 
 

http://www.artline.ro/Festivalul-International-de-Teatru-----FEST-IN--pe-Bulevard--editia-a-IV-a-36656-1-n.html
http://www.artline.ro/Festivalul-International-de-Teatru-----FEST-IN--pe-Bulevard--editia-a-IV-a-36656-1-n.html
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Festivalul International de Teatru – FEST(IN) pe Bulevard, a ajuns la cea de-a 

IV-a editie. Evenimentul, organizat deTeatrul Nottara, se va desfasura in 

Bucuresti, in doua etape: intre 10 si 22 octombrie, respectiv, in zilele de 23 si 

24noiembrie.  

 

  Sectiunile principale ale manifestarii sunt: Bulevardul Comediei, care 

aduce spectacole cu mare succes de public,Sectiunea Competitiva I – Crize de 

familie, ce prezinta productii cu tematici extrase din realitatile 

cotidiene, Sectiunea Competitiva II – NETA, ce va cuprinde spectacole ale unor 

teatre din reteaua de festivaluri NETA (New European Theatre Action): 

Romania (Teatrul Nottara este membru NETA din 2015), Kosovo, Bulgaria, 

Serbia, Croatia, siSectiunea Premiere in FEST(IN), in care Teatrul Nottara isi va 

prezenta cele mai recente productii ale sale.  

 

 

  Sectiunea In memoriam, inclusa in festival in 2015, este dedicata unor 

mari artisti, disparuti dintre noi. In acest an sunt omagiati actorii: Emil Hossu, 

George Alexandru, Stefan Radof si Corneliu-Dan Borcia.  

 

 

Programul FEST(IN) pe Bulevard mai cuprinde colocvii, spectacole-lectura 

(dedicate, in aceasta editie, dramaturgiei maghiare contemporane), evenimente 

stradale, lansari de carte de teatru, vernisajul unei expozitii de fotografie. 

 

 

 

Sursa: ArtLine 
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9. Ziarul Metropolis 
din data de 1 Octombrie 2016 

http://www.ziarulmetropolis.ro/spectacole-celebre-din-strainatate-

vin-la-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Spectacole celebre din străinătate vin la „FEST(IN) pe Bulevard” 

 

Producţii europene de prestigiu vor putea fi văzute la Bucureşti la ediţia 

din acest an a FEST(IN) pe Bulevard, care se va desfăşura în perioada 10-22 

octombrie. 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/spectacole-celebre-din-strainatate-vin-la-festin-pe-bulevard/
http://www.ziarulmetropolis.ro/spectacole-celebre-din-strainatate-vin-la-festin-pe-bulevard/
http://www.ziarulmetropolis.ro/spectacole-celebre-din-strainatate-vin-la-festin-pe-bulevard/
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Oaspeţii străini, buni cunoscători ai teatrului românesc, au declarat că 

prezenţa lor în festival este o extraordinară ocazie pentru a se familiariza şi mai 

mult cu producţiile româneşti, implicit cu spaţiul cultural din România. 

Printre spectacolele care vor veni la București se numără „Pericle” de William 

Shakespeare, al Teatrului din Šabac (Serbia),  „Ubu Rege” de Alfred Jarry, al 

Teatrului din Virovitica (Croaţia), „The Bones that Come Late” de Teki 

Dervishi, al Teatrului Național Kosovo, Pristina (Republica Kosovo) şi „Nora” 

de Henrik Ibsen, al Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria). Toate 

aceste spectacole fac parte din Secțiunea Competitivă II – NETA (New 

European Theatre Action). Teatrul Nottara este membru NETA din 2015. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor vine pentru prima dată în România. Ne 

bucurăm foarte mult că avem ocazia să prezentăm montarea noastră cu „Livada 

de vişini” în această ţară recunoscută pentru cultura ei bogată şi profundă. Am 

avut ocazia să admirăm câteva producţii româneşti datorită colaborării cu 

îndrăgitul nostru regizor, Gabor Tompa”, consideră Diana Koloini, director 

artistic. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor participă în festival cu spectacolul 

„Livada de vişini” de A. P. Cehov, în cadrul secţiunii competitive „Crize de 

familie”. Vin, cu drag, pentru a doua oară în România. Prima dată am fost la 

Iaşi, cu spectacolul „Amalia respiră adânc”, care a fost foarte bine primit. Sper 

că şi montarea pe care o vom prezenta în FEST(IN) pe Bulevard, „Cabaret 

Shakespeare, gol puşcă”, să se bucure de acelaşi succes. Într-o vreme urmăream 

îndeaproape dramaturgia română contemporană, m-aş bucura să am şansa să mai 

văd câteva spectacole cu texte româneşti cu ocazia festivalului”, subliniază Jiří 

Trnka (Cehia), coautor si regizor al spectacolului „Cabaret Shakespeare, gol 

puşcă”. 

„O poveste foarte simplă” vorbeşte într-un mod lipsit de artificii despre 

sensul existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care merită să 

trăim, dar  pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le pierdem, 

ascunzându-le prea adânc în noi înşine. Este o poveste despre iubire, care nu e 

doar privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. Tocmai iubirea aceea, 

curată, în forma sa esențială, îi aminteşte omului despre valorile uitate şi îl ajută 

să le redescopere, să le scoată din nou la suprafaţă, pentru a putea fi salvat de el 

însuşi. A fost o plăcere să lucrez împreună cu minunata echipa a Teatrului 

„Nottara”, povesteşte Ljupco Gjorgievski, regizor din Macedonia care a montat 

spectacolul „O poveste foarte simplă” la Teatrul „Nottara”. Acesta va avea 

premiera în FEST(IN) pe Bulevard, pe 21 octombrie, în cadrul secţiunii NETA. 

FOTO: Imagine din spectacolul „Pericle” 

 

 

 

de Liliana Matei 
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10. Bucureştii vechi şi noi 
din data de 28 Septembrie 2016 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/09/productii-europene-de-

prestigiu-festin-la-nottara/ 

 

 
 

Producţii europene de prestigiu, în FEST(IN), la Nottara 

 

 
 

FEST(IN) pe Bulevard, Festivalul Internaţional de Teatru care marchează 

viaţa culturală bucureşteană în perioada 10-22 octombrie 2016, oferă publicului 

român posibilitatea de a intra în contact cu reprezentanţi de prestigiu ai artei 

dramatice din Europa. Dintre producţiile internaţionale care au decis să onoreze 

invitaţia Teatrului Nottara amintim: „Pericle” de William Shakespeare, al 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/09/productii-europene-de-prestigiu-festin-la-nottara/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/09/productii-europene-de-prestigiu-festin-la-nottara/
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Teatrului din Šabac (Serbia),  „Ubu Rege” de Alfred Jarry, al Teatrului din 

Virovitica (Croaţia), „The Bones that Come Late” de Teki Dervishi, al Teatrului 

Național Kosovo, Pristina (Republica Kosovo) şi „Nora” de Henrik Ibsen, al 

Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria). Menţionăm că toate aceste 

spectacole fac parte din Secțiunea Competitivă II – NETA (New European 

Theatre Action). Teatrul Nottara este membru NETA din 2015. 

Oaspeţii străini, buni cunoscători ai teatrului românesc, au subliniat că 

prezenţa lor în festival este o extraordinară ocazie pentru a se familiariza şi mai 

mult cu producţiile româneşti, implicit cu spaţiul cultural din România. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor vine pentru prima dată în România. Ne 

bucurăm foarte mult că avem ocazia să prezentăm montarea noastră cu 

„Livada de vişini” în această ţară recunoscută pentru cultura ei bogată şi 

profundă. Am avut ocazia să admirăm câteva producţii româneşti datorită 

colaborării cu îndrăgitul nostru regizor, Gabor Tompa”, consideră Diana 

Koloini, director artistic. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor participă în festival cu spectacolul 

“Livada de vişini” de A. P. Cehov, în cadrul secţiunii competitive “Crize de 

familie”. Vin, cu drag, pentru a doua oară în România. Prima dată am fost la 

Iaşi, cu spectacolul „Amalia respiră adânc”, care a fost foarte bine primit. 

Sper că şi montarea pe care o vom prezenta în FEST(IN) pe Bulevard, 

„Cabaret Shakespeare, gol puşcă”, să se bucure de acelaşi succes. Într-o 

vreme urmăream îndeaproape dramaturgia română contemporană, m-aş 

bucura să am şansa să mai văd câteva spectacole cu texte româneşti cu ocazia 

festivalului”, subliniază Jiří Trnka (Cehia), coautor si regizor al spectacolului 

„Cabaret Shakespeare, gol puşcă”. 

„O poveste foarte simplă” vorbeşte într-un mod lipsit de artificii 

despre sensul existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care 

merită sa trăim, dar  pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le 

pierdem, ascunzându-le prea adânc în noi înşine.  Este o poveste despre 

iubire, care nu este doar privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. 

Tocmai iubirea aceea, curată, în forma sa esențială, îi aminteşte omului 

despre valorile uitate şi îl ajută  să le redescopere, să le scoată din nou la 

suprafaţă, pentru a putea fi salvat de el însuşi. A fost o plăcere să lucrez 
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împreună cu minunata echipa a Teatrului „Nottara”, povesteşte Ljupco 

Gjorgievski, regizor din Macedonia care a montat spectacolul „O poveste 

foarte simplă” la Teatrul „Nottara”. Acesta va avea premiera în FEST(IN) 

pe Bulevard, pe 21 octombrie, în cadrul secţiunii NETA. 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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11. Bucureştii vechi şi noi 
din data de 06 Octombrie 2016 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/10/expozitie-de-fotografie-

lansare-de-carte-si-spectacol-prima-zi-de-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Expoziţie de fotografie, lansare de carte şi spectacol, în prima zi 

de FEST(IN) pe Bulevard 
 

 
 

Teatrul Nottara îşi redeschide, în mod oficial, sălile de spectacol din bd. 

Magheru pe 10 octombrie . Este data la care începe a IV-a ediţie a Festivalului 

Internaţional de TeatruFEST(IN) pe Bulevard, care are loc în perioada 10-22 

octombrie. 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/10/expozitie-de-fotografie-lansare-de-carte-si-spectacol-prima-zi-de-festin-pe-bulevard/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/10/expozitie-de-fotografie-lansare-de-carte-si-spectacol-prima-zi-de-festin-pe-bulevard/
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Toţi cei cărora le-a fost dor de Teatrul Nottara la el acasă sunt invitaţi, 

luni, 10 octombrie, la ora 16:30, la expoziţia de fotografie „Teatrul Nottara: de 

pe scenă pe simeze”. Expoziția aduce imagini din spectacolele noastre, din 

1950 până în anii „90. Sunt imagini unice, cu mari actori ai României: 

Constantin Brezeanu, George Calboreanu, Jules Cazaban, Nicolae Gărdescu, 

Nineta Gusti, Silvia Dumitrescu Timică, George Vraca, Mircea Albulescu, 

George Constantin, Constantin Codrescu, Anda Caropol, Ioana Crăciunescu, Ion 

Dichiseanu, Emil Hossu,Ştefan Iordache, Ion Marinescu, Gilda Marinescu, 

Lucia Mureșan, Ștefan Radof, Alexandru Repan, Ștefan Sileanu, Liliana 

Tomescu, George Alexandru, Dana Dogaru, Horațiu Mălăele și mulți alții. 

Galeria stă mărturie pentru valorile care au construit istoria Nottara. Tocmai în 

numele acestor valori, echipa Teatrului a luptat să se întoarcă în clădirea care i-a 

fost acasătimp de aproape 70 de ani. 

Intrarea este liberă, iar toate persoanele prezente vor avea ocazia să facă 

un tur al Teatrului Nottara şi să interacţioneze cu actorii prezenţi în teatru în acel 

moment. 

 

Notenkraker sau… al cincilea anotimp 

 

Seara va continua, de la ora 18:00, cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil 

Vâlcu”, ediţie adăugită şi revizuită de Ştefan Oprea. 

De la ora 18:15, începe primul spectacol din festival, „Notenkraker 

sau… al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de 

Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Spectacolul deschide secţiunea 

„Bulevardul comediei” şi se joacă la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. 

 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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12. Radio România București 
din data de 28 Septembrie 2016 

http://radioromaniacultural.ro/productii-europene-de-prestigiu-in-

festin-la-nottara/ 

 

 
 

Producţii europene de prestigiu, în FEST(IN), la Nottara 
 

  

 
 

FEST(IN) pe Bulevard, Festivalul Internaţional de Teatru care marchează 

viaţa culturală bucureşteană în perioada 10-22 octombrie 2016, oferă publicului 

român posibilitatea de a intra în contact cu reprezentanţi de prestigiu ai artei 

dramatice din Europa. Dintre producţiile internaţionale care au decis să onoreze 

invitaţia Teatrului Nottara amintim: „Pericle” de William Shakespeare, al 

Teatrului din Šabac (Serbia),  „Ubu Rege” de Alfred Jarry, al Teatrului din 

Virovitica (Croaţia), „The Bones that Come Late” de Teki Dervishi, al Teatrului 

Național Kosovo, Pristina (Republica Kosovo) şi „Nora” de Henrik Ibsen, al 

http://radioromaniacultural.ro/productii-europene-de-prestigiu-in-festin-la-nottara/
http://radioromaniacultural.ro/productii-europene-de-prestigiu-in-festin-la-nottara/
http://i2.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2016/09/Festin-pe-bulevard-1.jpg?fit=1024,718
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Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria). Menţionăm că toate aceste 

spectacole fac parte dinSecțiunea Competitivă II – NETA (New European 

Theatre Action). Teatrul Nottara este membru NETA din 2015. 

 

Oaspeţii străini, buni cunoscători ai teatrului românesc, au subliniat că 

prezenţa lor în festival este o extraordinară ocazie pentru a se familiariza şi mai 

mult cu producţiile româneşti, implicit cu spaţiul cultural din România. 

 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor vine pentru prima dată în România. 

Ne bucurăm foarte mult că avem ocazia să prezentăm montarea noastră cu 

„Livada de vişini” în această ţară recunoscută pentru cultura ei bogată şi 

profundă. Am avut ocazia să admirăm câteva producţii româneşti datorită 

colaborării cu îndrăgitul nostru regizor, Gabor Tompa”, consideră Diana 

Koloini, director artistic. 

 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor participă în festival cu spectacolul 

“Livada de vişini” de A. P. Cehov, în cadrul secţiunii competitive “Crize de 

familie”. Vin, cu drag, pentru a doua oară în România. Prima dată am fost la 

Iaşi, cu spectacolul „Amalia respiră adânc”, care a fost foarte bine primit. 

Sper că şi montarea pe care o vom prezenta în FEST(IN) pe Bulevard, 

„Cabaret Shakespeare, gol puşcă”, să se bucure de acelaşi succes. Într-o 

vreme urmăream îndeaproape dramaturgia română contemporană, m-aş 

bucura să am şansa să mai văd câteva spectacole cu texte româneşti cu ocazia 

festivalului”, subliniază Jiří Trnka (Cehia), coautor si regizor al spectacolului 

„Cabaret Shakespeare, gol puşcă”. 

 

„O poveste foarte simplă” vorbeşte într-un mod lipsit de artificii 

despre sensul existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care 

merită sa trăim, dar  pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le 

pierdem, ascunzându-le prea adânc în noi înşine.  Este o poveste despre 

iubire, care nu este doar privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. 

Tocmai iubirea aceea, curată, în forma sa esențială, îi aminteşte omului 

despre valorile uitate şi îl ajută  să le redescopere, să le scoată din nou la 

suprafaţă, pentru a putea fi salvat de el însuşi. A fost o plăcere să lucrez 

împreună cu minunata echipa a Teatrului „Nottara”, povesteşte Ljupco 

Gjorgievski, regizor din Macedonia care a montat spectacolul „O poveste 

foarte simplă” la Teatrul „Nottara”. Acesta va avea premiera în FEST(IN) 

pe Bulevard, pe 21 octombrie, în cadrul secţiunii NETA. 
  

Sursa: Radio România Cultural 
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13. LaPunkt 
din data de 28 Septembrie 2016 

http://www.lapunkt.ro/2016/09/29/productii-europene-de-prestigiu-in-

festin-la-nottara/ 

 

 
 

Producţii europene de prestigiu, în FEST(IN), la Nottara 

 

FEST(IN) pe Bulevard, Festivalul Internaţional de Teatru care marchează 

viaţa culturală bucureşteană în perioada 10-22 octombrie 2016, oferă publicului 

român posibilitatea de a intra în contact cu reprezentanţi de prestigiu ai artei 

dramatice din Europa. Dintre producţiile internaţionale care au decis să onoreze 

invitaţia Teatrului Nottara amintim: „Pericle” de William Shakespeare, al 

Teatrului din Šabac (Serbia), „Ubu Rege” de Alfred Jarry, al Teatrului din 

Virovitica (Croaţia), „The Bones that Come Late” de Teki Dervishi, al Teatrului 

Național Kosovo, Pristina (Republica Kosovo) şi „Nora” de Henrik Ibsen, al 

Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria). Menţionăm că toate aceste 

spectacole fac parte din Secțiunea Competitivă II – NETA (New European 

Theatre Action). Teatrul Nottara este membru NETA din 2015. 

Oaspeţii străini, buni cunoscători ai teatrului românesc, au subliniat că 

prezenţa lor în festival este o extraordinară ocazie pentru a se familiariza şi mai 

mult cu producţiile româneşti, implicit cu spaţiul cultural din România. 

http://www.lapunkt.ro/2016/09/29/productii-europene-de-prestigiu-in-festin-la-nottara/
http://www.lapunkt.ro/2016/09/29/productii-europene-de-prestigiu-in-festin-la-nottara/
http://www.lapunkt.ro/2016/09/29/productii-europene-de-prestigiu-in-festin-la-nottara/
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„Teatrul Naţional Sloven Maribor vine pentru prima dată în România. 

Ne bucurăm foarte mult că avem ocazia să prezentăm montarea noastră cu 

„Livada de vişini” în această ţară recunoscută pentru cultura ei bogată şi 

profundă. Am avut ocazia să admirăm câteva producţii româneşti datorită 

colaborării cu îndrăgitul nostru regizor, Gabor Tompa”, consideră Diana 

Koloini, director artistic. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor participă în festival cu spectacolul 

“Livada de vişini” de A. P. Cehov, în cadrul secţiunii competitive “Crize de 

familie”. Vin, cu drag, pentru a doua oară în România. Prima dată am fost la 

Iaşi, cu spectacolul „Amalia respiră adânc”, care a fost foarte bine primit. 

Sper că şi montarea pe care o vom prezenta în FEST(IN) pe Bulevard, 

„Cabaret Shakespeare, gol puşcă”, să se bucure de acelaşi succes. Într-o 

vreme urmăream îndeaproape dramaturgia română contemporană, m-aş 

bucura să am şansa să mai văd câteva spectacole cu texte româneşti cu ocazia 

festivalului”, subliniază Jiří Trnka (Cehia), coautor si regizor al spectacolului 

„Cabaret Shakespeare, gol puşcă”. 

„O poveste foarte simplă” vorbeşte într-un mod lipsit de artificii 

despre sensul existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care 

merită sa trăim, dar pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le 

pierdem, ascunzându-le prea adânc în noi înşine. Este o poveste despre 

iubire, care nu este doar privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. 

Tocmai iubirea aceea, curată, în forma sa esențială, îi aminteşte omului 

despre valorile uitate şi îl ajută să le redescopere, să le scoată din nou la 

suprafaţă, pentru a putea fi salvat de el însuşi. A fost o plăcere să lucrez 

împreună cu minunata echipa a Teatrului „Nottara”, povesteşte Ljupco 

Gjorgievski, regizor din Macedonia care a montat spectacolul „O poveste 

foarte simplă” la Teatrul „Nottara”. Acesta va avea premiera în FEST(IN) 

pe Bulevard, pe 21 octombrie, în cadrul secţiunii NETA. 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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14. Telegraf 
din data de 01 Octombrie 2016 

http://www.telegrafonline.ro/ce-surprize-a-pregatit-teatrul-de-stat-in-

stagiunea-20162017 

 

 
 

Ce surprize a pregătit Teatrul de Stat în stagiunea 2016-2017 
 

 
Actorul Marian Adochiței, scenografa Carmencita Brojboiu, directorul general al TSC, actrița 

Dana Dumitrescu, regizorul Felix Alexa și actorul bucureștean Marius Bodochi, prezenți la 

conferința de presă organizată cu prilejul deschiderii noii stagiuni 

 

Se anunță o stagiune extrem de rodnică la Teatrul de Stat Constanța 

(TSC), cu multe premiere, deplasări la festivaluri naționale și internaționale, dar 

și spectacole-surpriză, puse în scenă de regizori români și străini. Deschiderea 

http://www.telegrafonline.ro/ce-surprize-a-pregatit-teatrul-de-stat-in-stagiunea-20162017
http://www.telegrafonline.ro/ce-surprize-a-pregatit-teatrul-de-stat-in-stagiunea-20162017
http://www.telegrafonline.ro/imagini/original/cesurprizeapregatitteatruldestat-1475329758.jpg
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stagiunii 2016 -2017 cu premiera „Ursul”, de Anton Pavlovici Cehov, în regia 

lui Felix Alexa, a fost un prilej deosebit pentru directorul TSC, actrița Dana 

Dumitrescu, de a prezenta, sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, 

proiectele instituției pe care o conduce. 

După premiera „Ursului”, iubitorii teatrului sunt așteptați din nou în sala 

de spectacole, pe 22 octombrie, la premiera oficială a spectacolului „Dionyos”, 

adaptare după „Bacantele” lui Euripide, care a fost prezentat în avanpremieră, în 

aer liber, la prima ediţie a Festivalului „Miturile cetăţii”. Spectacolul, realizat în 

parteneriat cu Teatrul „Vascello” din Roma, poartă semnătura regizorală a lui 

Daniele Salvo din Italia. Costumele sunt create de Daniele Gelsi, decorul, de 

Michele Ciacciofera, muzica îi aparține lui Marco Podda, iar videoproiecțiile 

sunt realizate de Aquamicans / Paride Donatelli. 

Spectacolele din weekend-ul 15 şi 16 octombrie vor fi susţinute de artiştii 

Teatrului Naţional Bucureşti întrucât TSC va participa la festivalul Teatrului 

Nottara, „FestIn pe Bulevard” ( care se va desfășura între 10 şi 22 octombrie), cu 

spectacolul „Uciderea lui Gonzago”, de Nedialko Iordanov, în regia lui Ion 

Sapdaru. 

O altă premieră, care se află deja în lucru, este programată pe 12 

noiembrie. Este vorba despre „Madame est trop belle”, de Eugene Labiche, în 

regia lui Mihai Ranin. 

65 DE ANI DE EXISTENŢĂ, SĂRBĂTORIȚI TIMP DE O SĂPTĂMÂNĂ 

„La sfârşitul lunii noiembrie avem un eveniment extrem de important 

pentru noi, pentru Teatrul de Stat Constanţa, pentru că sărbătorim 65 de ani de 

existenţă. În urma discuţiilor cu Consiliul Artistic am gândit să facem această 

sărbătoatre nu doar într-o zi sau doar într-un weekend, ci timp de săptămână, 

între 21 şi 27 noiembrie”, a spus directorul general al TSC, Dana Dumitrescu. În 

această săptămână, Dramaticul constănţean va prezenta ultimele premiere, 

precum şi cele mai reprezentative spectacole din repertoriu. De asemenea, se va 

realiza şi un catalog cu spectacolele TSC din ultimii 15 ani. „Vom avea invitaţi 

actori, regizori, scenografi care au fost angajaţi sau colaboratori ai Teatrului de 

Stat, de-a lungul timpului, cronicari de teatru, dramaturgi”, a specificat Dana 

Dumitrescu. 

PREGĂTIRI PENTRU AVIGNON 

Spre sfârşitul lunii noiembrie vor începe repetiţiile la „Şobolanul rege”, 

deoarece „cel târziu, la mijlocul lunii ianuarie, vom avea şi premiera în limba 

franceză a acestui spectacol care urmează să meargă în luna iulie la Festivalul de 

la Avignon”, după cum a precizat directorul TSC. 
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PROMOVAREA CONSTANŢEI ŞI A VIEŢII ARTISTULUI TOMITAN 

PRINTR-UN SPECTACOL-DOCUMENT 

În 2017, va fi invitată la Dramaticul constănţean regizoarea Carmen Vidu, 

care va face un spectacol-document. Scenariul va fi realizat tot de tânăra 

regizoare, în urma unor interviuri cu actorii tomitani, scopul fiind acela de a 

promova oraşul Constanţa şi viața artistului de la Marea Neagră. 

În martie, la Constanţa va sosi şi un regizor de naţionalitate suedeză, care 

a propus spre montare un spectacol în premieră pe ţară, având la bază un text de 

August Strindberg. „Şi acest spectacol are ca obiectiv promovarea oraşului şi 

judeţului Constanţa şi a teatrului constănţean pentru că se va realiza la invitaţia 

consulului onorific din Suedia. Suntem invitaţi deja, în data de 5 iunie, să jucăm 

de Ziua Suediei acest spectacol, iar în vară, probabil după Avignon, vom realiza 

un mini-turneu în ţările scandinave. pentru a promova Constanţa prin teatru”, a 

spus Dana Dumitrescu. 

REGIZORUL YANIS MARGARITIS REVINE LA CONSTANŢA 

La sfârşitul lunii aprilie, regizorul Yanis Margaritis va reveni la Constanţa 

pentru a monta o comedie greacă, ce se va juca în cadrul celei de-a II-a ediţii a 

Festivalului „Miturile cetăţii”, care va începe pe 19 iunie. Scenografia noului 

spectacol va fi semnată de Carmencita Brojboiu. Tot în stagiunea ce abia începe, 

la propunerea Uniunii Teatrale din România (UNITER), TSC va participa la 

proiectul internaţional „Ovidius”. 

 

 

 

 

de: Mirela Stînga 
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15. ArtOut 
din data de 28 Septembrie 2016 

http://artout.ro/reviste/blog/productii-europene-de-prestigiu-in-festin-

la-nottara/ 

 

 
 

Producţii europene de prestigiu, în FEST(IN), la Nottara 

 

 
 

FEST(IN) pe Bulevard, Festivalul Internaţional de Teatru care marchează 

viaţa culturală bucureşteană în perioada 10-22 octombrie 2016, oferă publicului 

român posibilitatea de a intra în contact cu reprezentanţi de prestigiu ai artei 

dramatice din Europa. Dintre producţiile internaţionale care au decis să onoreze 

invitaţia Teatrului Nottara amintim: „Pericle” de William Shakespeare, al 

Teatrului din Šabac (Serbia),  „Ubu Rege” de Alfred Jarry, al Teatrului din 

http://artout.ro/reviste/blog/productii-europene-de-prestigiu-in-festin-la-nottara/
http://artout.ro/reviste/blog/productii-europene-de-prestigiu-in-festin-la-nottara/
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Virovitica (Croaţia), „The Bones that Come Late” de Teki Dervishi, al Teatrului 

Național Kosovo, Pristina (Republica Kosovo) şi „Nora” de Henrik Ibsen, al 

Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria). Menţionăm că toate aceste 

spectacole fac parte din Secțiunea Competitivă II – NETA (New European 

Theatre Action). Teatrul Nottara este membru NETA din 2015. 

 

Oaspeţii străini, buni cunoscători ai teatrului românesc, au subliniat că 

prezenţa lor în festival este o extraordinară ocazie pentru a se familiariza şi mai 

mult cu producţiile româneşti, implicit cu spaţiul cultural din România. 

 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor vine pentru prima dată în România. 

Ne bucurăm foarte mult că avem ocazia să prezentăm montarea noastră cu 

„Livada de vişini” în această ţară recunoscută pentru cultura ei bogată şi 

profundă. Am avut ocazia să admirăm câteva producţii româneşti datorită 

colaborării cu îndrăgitul nostru regizor, Gabor Tompa”, consideră Diana 

Koloini, director artistic. 

 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor participă în festival cu spectacolul 

“Livada de vişini” de A. P. Cehov, în cadrul secţiunii competitive “Crize de 

familie”. Vin, cu drag, pentru a doua oară în România. Prima dată am fost la 

Iaşi, cu spectacolul „Amalia respiră adânc”, care a fost foarte bine primit. 

Sper că şi montarea pe care o vom prezenta în FEST(IN) pe Bulevard, 

„Cabaret Shakespeare, gol puşcă”, să se bucure de acelaşi succes. Într-o 

vreme urmăream îndeaproape dramaturgia română contemporană, m-aş 

bucura să am şansa să mai văd câteva spectacole cu texte româneşti cu ocazia 

festivalului”, subliniază Jiří Trnka (Cehia), coautor si regizor al spectacolului 

„Cabaret Shakespeare, gol puşcă”. 

 

„O poveste foarte simplă” vorbeşte într-un mod lipsit de artificii 

despre sensul existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care 

merită sa trăim, dar  pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le 

pierdem, ascunzându-le prea adânc în noi înşine.  Este o poveste despre 

iubire, care nu este doar privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. 

Tocmai iubirea aceea, curată, în forma sa esențială, îi aminteşte omului 

despre valorile uitate şi îl ajută  să le redescopere, să le scoată din nou la 

suprafaţă, pentru a putea fi salvat de el însuşi. A fost o plăcere să lucrez 

împreună cu minunata echipa a Teatrului „Nottara”, povesteşte Ljupco 

Gjorgievski, regizor din Macedonia care a montat spectacolul „O poveste 

foarte simplă” la Teatrul „Nottara”. Acesta va avea premiera în FEST(IN) 

pe Bulevard, pe 21 octombrie, în cadrul secţiunii NETA. 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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16. Literatura de Azi 
din data de 29 Septembrie 2016 

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/europa-pe-bulevardul-

magheru 

 

 

 

Europa pe bulevardul Magheru 

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/europa-pe-bulevardul-magheru
http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/europa-pe-bulevardul-magheru
http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/europa-pe-bulevardul-magheru/attachment/tim-php-6
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FEST(IN) pe Bulevard, Festivalul Internaţional de Teatru care marchează 

viaţa culturală bucureşteană în perioada 10-22 octombrie 2016, oferă publicului 

român posibilitatea de a intra în contact cu reprezentanţi de prestigiu ai artei 

dramatice din Europa. 

Dintre producţiile internaţionale care au decis să onoreze invitaţia 

Teatrului Nottara amintim: „Pericle” de William Shakespeare, al Teatrului din 

Šabac (Serbia),  „Ubu Rege” de Alfred Jarry, al Teatrului din Virovitica 

(Croaţia), „The Bones that Come Late” de Teki Dervishi, al Teatrului Național 

Kosovo, Pristina (Republica Kosovo) şi „Nora” de Henrik Ibsen, al Teatrului 

Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria). Menţionăm că toate aceste spectacole 

fac parte din Secțiunea Competitivă II – NETA (New European Theatre 

Action). TeatrulNottara este membru NETA din 2015. 

Oaspeţii străini, buni cunoscători ai teatrului românesc, au subliniat că 

prezenţa lor în festival este o extraordinară ocazie pentru a se familiariza şi mai 

mult cu producţiile româneşti, implicit cu spaţiul cultural din România. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor vine pentru prima dată în România. Ne 

bucurăm foarte mult că avem ocazia să prezentăm montarea noastră cu „Livada 

de vişini” în această ţară recunoscută pentru cultura ei bogată şi profundă. Am 

avut ocazia să admirăm câteva producţii româneşti datorită colaborării cu 

îndrăgitul nostru regizor, Gabor Tompa”,consideră Diana Koloini, director 

artistic. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor participă în festival cu spectacolul 

“Livada de vişini” de A. P. Cehov, în cadrul secţiunii competitive “Crize de 

familie”. Vin, cu drag, pentru a doua oară în România. Prima dată am fost la 

Iaşi, cu spectacolul „Amalia respiră adânc”, care a fost foarte bine primit. Sper 

că şi montarea pe care o vom prezenta în FEST(IN) pe Bulevard, „Cabaret 

Shakespeare, gol puşcă”, să se bucure de acelaşi succes. Într-o vreme 

urmăream îndeaproape dramaturgia română contemporană, m-aş bucura să am 
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şansa să mai văd câteva spectacole cu texte româneşti cu ocazia 

festivalului”, subliniază Jiří Trnka (Cehia), coautor si regizor al spectacolului 

„Cabaret Shakespeare, gol puşcă”. 

„O poveste foarte simplă” vorbeşte într-un mod lipsit de artificii despre 

sensul existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care merită sa 

trăim, dar  pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le pierdem, 

ascunzându-le prea adânc în noi înşine.  Este o poveste despre iubire, care nu 

este doar privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. Tocmai iubirea aceea, 

curată, în forma sa esențială, îi aminteşte omului despre valorile uitate şi îl 

ajută  să le redescopere, să le scoată din nou la suprafaţă, pentru a putea fi salvat 

de el însuşi. A fost o plăcere să lucrez împreună cu minunata echipa a Teatrului 

„Nottara”, povesteşte Ljupco Gjorgievski, regizor din Macedonia care a montat 

spectacolul „O poveste foarte simplă” la Teatrul „Nottara”. Acesta va avea 

premiera în FEST(IN) pe Bulevard, pe 21 octombrie, în cadrul secţiunii NETA. 

 

 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 



41 

 

17. Cristian China Birta 
din data de 29 Septembrie 2016 

http://cristianchinabirta.ro/2016/09/29/caut-ostasi-culturali-batalia-

pentru-cehia-ofer-nitica-solda/ 

 

 

 

Caut ostași culturali în ”Bătălia pentru Cehia”! Ofer nițică soldă 

:D 

 
Hoooo, că nu arde așa de tare cum am zis în titlu, stați liniștiți :)) Dar o 

lecuță de bătălie o să fie. Și o să fie și culturală. Și o să fie și pentru Cehia. Doar 

la faza cu ostașii culturali m-am cam întins un pic. Dar doar că să sune bine 

ticluiala din titlu, așa că vă rog să pardonați :D 

Hai să vă spun despre ce este vorba în această chemare la luptă. Pleaca de 

la foarte faina idee de promovare a stimabililor de la Teatrul 

Nottara pentru Festivalul Internaţional de Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard (10 – 22 octombrie). Apropo de Nottara, știți că instituția teatrală s-a 

întors în spațiul de pe Bd. Gheorghe Magheru, după ce s-a lămurit trăznaia ia cu 

ne-consolidarea, da? Așa că ”la bulevard” e de acum :D 

http://cristianchinabirta.ro/2016/09/29/caut-ostasi-culturali-batalia-pentru-cehia-ofer-nitica-solda/
http://cristianchinabirta.ro/2016/09/29/caut-ostasi-culturali-batalia-pentru-cehia-ofer-nitica-solda/
http://new.nottara.ro/?act=index
http://new.nottara.ro/?act=index
http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/
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Bun, anul acesta în festival vin șapte spectacole din afara țării. Una din 

țări este Cehia. Țară pe care am adoptat-o și pentru care mă bat! Cum mă bat? 

Așa, să ne simțim bine că ne jucăm serios promovând unul din spectacolele din 

Festival :) 

Și am nevoie de susținători. De fapt, ca să o zicem pe aia dreaptă, nu 

pentru mine vă vreau, ci pentru spectacolul „Cabaret Shakespeare, gol 

puşcă”, pe care îl aduce în festival Jiri Trnka, regizorul spectacolului, despre 

care vă dau informații pe larg mai jos. O să am și niște premii. Bine, după 

mintea mea, nu neapărat premiile contează, ci faptul că faceți o faptă bună 

susținând un eveniment cultural. Iar pe așa ceva nu se poate pune preț! 

 

Să vă spun cum puteți să mă ajutați 

 

Să dați mai departe vestea că Cehia este prezentă în Festivalul 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard cu piesa „Cabaret Shakespeare, 

gol puşcă”. 

Să vă puneți pe faceebook cover photo poza de mai jos, și să îmi dați 

tag când încărcați poza (altfel jur că nu am de unde să știu! :D) 

 

 
 

Să aveți puțintică răbdare până pe 10 octombrie, când o să anunț cine 

dintre cei care au devenit ostași culturală în ”Bătălia pentru Cehia” au câștigat 

premiile de mai jos. 

Ce premii am pentru trei dintre voi 

 

Premiul I – invitaţie la spectacolul „Cabaret Shakespeare, gol puşcă” 

Premiul II – O antologie dedicata dramaturgiei cehe 

Premiul III – un pack de bere Staropramen 

http://cristianchinabirta.ro/wp-content/uploads/2016/09/cover-cehia.jpg
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Acestea fiind spuse, la luptă, oștenii mei! Și, ca muniție, vă dau 

informațiile de mai jos despre spectacolul pe care o să îl susțineți. 

Cinci în unu‟ sau cinci dintre cele mai faimoase tragedii ale lui William 

Shakespeare, într-o comedie isteaţă, plină de hiperbole şi umor, ce conţine tot ce 

ai fi vrut vreodată să ştii despre Shakespeare, dar te-ai temut să întrebi. 

Jiri Trnka, regizorul spectacolului, spune „Am încercat să surprindem 

esenţa a cinci dintre cele mai faimoase tragedii shakespeariene. Am luminat 

poveşti sumbre despre crime, misticism şi iubiri tragice. Combinaţia dintre 

cabaretul celebru, original, şi monologurile din tragediile lui Shakespeare 

formează un concept teatral extrem de viu. Cred că am reuşit să redăm toate 

cele cinci poveşti şi să adăugăm şi ceva pe deasupra, într-o notă modernă”. 

Spectacolul are în distribuţie importanţi actori ai Teatrului Tramtaria: Petra 

Čiháková, Jana Posníková, Vaclav Stand, Bob Joura şi Martin Dědoch. 

Ce nu mai stie (aproape) nimeni 

 

1. Despre regizor: Regizorul Jiří Trnka: actor, dramaturg, poet, director a doua 

teatre din Cehia, dintre care unul (Studioul de Arta Dramatica din Ustí nad 

Labem) este una cele mai cunoscute si apreciate scene din Cehia (recunoscuta 

pentru curajul si caracterul avangardist al montarilor). 

A montat texte romanesti: Taxi Vinil, Amalia respira adanc (cu care a luat si un 

premiu la Ziele Teatrului Ludic din Iasi in 2012), Oase pentru Otto, Noi patru 

(Lia Bugnar). Despre participarea in festival a declarat: 

Vin, cu drag, pentru a doua oară în România. Prima dată am fost la Iaşi, 

cu spectacolul „Amalia respiră adânc”, care a fost foarte bine primit. Sper că şi 

montarea pe care o vom prezenta în FEST(IN) pe Bulevard, „Cabaret 

Shakespeare, gol puşcă”, să se bucure de acelaşi succes. Într-o vreme urmăream 

îndeaproape dramaturgia română contemporană, m-aş bucura să am şansa să mai 

văd câteva spectacole cu texte româneşti cu ocazia festivalului. 

2. Din distribuţie: Petra Konev Čiháková (33 de ani) – actrita foarte apreciata a 

teatrului Tramtária, dar admirata in toata tara (inclusiv in Slovacia). Roluri 

antologice in Batranul si marea, Taxi Vinil, Jane Eyre, Castelul din Carpati, 

Europeana, R. U. R., Uneori si Batman este trist (probabil rolul care a facut-o 
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celebra – Catwoman, si care i-a adus caractarizarea de „Catwoman cu alergie la 

pisici”). 

Jana Posníková: (25 de ani) – inca studenta la Teatru in Brno, considerata 

drept una dintre revelatiile anului trecut. Aparitie simpatica, dar extrem de 

energica si de expresiva, s-a afirmat in Flori pentru Algernoon (dra Kinnian – 

rolul care a consacrat-o), Zeita din orasul pacatelor, Cine vrea sa-i ucida pe 

Beatles, Ultimul caz al lui Sherlock Holmes. COnsidera ca rolul cel mai greu pe 

care l-a facut vreodata au fost… picioarele colegei sale Petra Konvičková in 

spectacolul Cainele, noaptea si cutitul, performanta pana acum unica in teatrul 

ceh contemporan (tandem – doua actrite pentru acelasi personaj jucat cu „o parte 

a trupului” fiecareia dintre ele). 

3. Despre spectacol: Spectacolul / Cabaretul Shakespeare gol-puşcă a fost unul 

dintre marile succese ale anului trecut la Olomouc şi a fost selectat la 

festivalurile internaţionale din Hradec Královí şi Plzeň, cele mai importante din 

Cehia. 

În plus, cine cumpără bilete la acest spectacol asta va participa (dacă 

doreşte), în aceeaşi seară, începând cu ora 20:00 (adică înainte de spectacol), la 

seara cehească, unde se va lansa antologia Dramaturgie contemporană cehă (pe 

care o oferim şi drept premiu în campionat), se va citi din poeziile lui Jiří Trnka 

(regizorul) şi se face degustare de bere Staropramen. 

 
 

http://cristianchinabirta.ro/wp-content/uploads/2016/09/1-cabaret.jpg
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de: Cristian China Birta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aboneaza-te!

http://cristianchinabirta.ro/wp-content/uploads/2016/09/2-cabaret.png
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18. La teatru 
din data de 03 Octombrie 2016 

http://lateatru.eu/familie-de-artisti-teatrul-nottara/ 

 

 
 

Familie de artisti de K. Kostzer şi A. Arias – Teatrul Nottara 

 
 

 

http://lateatru.eu/familie-de-artisti-teatrul-nottara/
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Familie de artisti de K. Kostzer şi A. Arias 

 

Regia: Alexander Hausvater 

 

Distributia: 

Emma Finochietto – Florina Cercel 

Marietta Finochietto – Victoria Cocias 

Pocho Finochietto – Gavril Patru 

Fryda Finochietto – Ada Navrot 

Raimonda/Carola – Crenguta Hariton 

Carmen – Ioana Calota 

Boris Sitbon – Ion Haiduc 

Muncitori pe santier – Alexandru Mike Gheorghiu / Ghighi Eftimie / Daniela 

Tocari / Raluca Jugănaru Grosu 

Muzica: Tibor Cári 

Scenografia: Carmencita Brojboiu, Stela Verebceanu 

Traducerea: Doru Mareş 

Coregrafia: Vica Bucun 

Asistenţa de regie: Adela Bitica 

Light-design: Lucian Moga 

Durata: 2h (fara pauza) 

Spectacol nerecomandat minorilor sub 14 ani. 
Locatie: Teatrul Nottara (sala Horia Lovinescu) 

 

 

Familie de artisti – Opinie LaTeatru.EU 

http://lateatru.eu/teatrul-nottara/
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Am cunoscut, de-a lungul timpului, parinti care-si duceau fortat copiii la 

diverse sporturi ori sa dezluseasca tainele diverselor arte. Am cunoscut copii 

care, cand erau mici, au facut tot felul de instrumente. Cunosc persoane care au 

luat cursuri de pictura. 

Auzisem, la un moment dat, o discutie intre doua doamne despre talentul 

odraslei uneia dintre ele la muzica: 

– Auzi la mine, el n-are talent! Ce nu intelegi? 

– Pai las’, cunosc eu altii care au mai putin. Cu muzica e mai usor. 

– Asculta la mine: daca el va avea impresia ca are talent si va vrea sa traiasca 
din muzica, va muri de foame. 

Eu si ai mei parinti am fost scutiti de asemenea dileme, in cazul meu era 

cert de cum deschideam gura ca nu am talent la muzica. Ma rog, nu doar vocea-

mi lipseste, ci si urechea muzicala. 

Doar ca multi alti parinti au avut astfel de dileme. E drept, eu cunosc 

cazuri in sens invers: copii cu inclinatii artistice care au fost deviati din traseul 

lor tocmai pentru a nu muri de foame. Cu muzica mori de foame, alege-ti o 

meserie serioasa. 

Da, majoritatea apropiatilor mei provin din familii muncitoare, care au 

apreciat ori apreciaza o meserie, insa exista si altfel de familii, familii care-si 

incurajeaza odrasla sa urmeze o meserie usoara, facila, artistica, numai si numai 

pentru ca ei au impresia ca acel copil ar avea talent. Nu conteaza ca acel talent 

nu a fost niciodata confirmat de nimeni. De fapt conteaza, dar in alt 

sens: oamenii sunt rai, ala nu se pricepe la arta, societatea nu este pregatita 
pentru talentul tau. 

Personal, nu am cunoscut, nu ma invart in astfel de cercuri, dar cu 

siguranta exista neadaptati de genul. Exista o tona de absolventi de actorie care 

sfarsesc in multinationale, exista o tona de corporatisti care-si descopera 

veleiltatile artistice la 30 de ani, unii cu reale calitati, altii doar mintiti de cine 

stie ce vraci motivational. 

In alta ordine de idei, nu stiu ce parere aveti voi despre astrologie. 

Personal, am incredere in astrologi atat timp cat ei imi dovedesc pe ce se 

bazeaza. Nu voi avea incredere intr-un horoscop facut la gramada, pentru toti 

nativii zodiei X, insa voi avea incredere intr-o astrograma completa si 

profesionista facuta pe baza tuturor datelor persoanei (data si ora nasterii, 

localitatea). 

Acum, despre astrologie parerile sunt impartite. Sunt unii care o considera 

o stiinta, una destul de exacta, trebuind sa analizezi cifre si nu altceva. Altii, 

insa, o considera arta, ghicitul in stele, ca de altfel si in cafea ori in alte chestii 
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mai mult sau mai putin dubioase, ar tine de talent. Artistul se bazeaza pe talent, 

nu oricine poate face ce face el, trebuie apreciat ca atare. Si, nu-i asa, arta e 

inteleasa doar de anumite persoane, fix d-aia nu toata lumea se increde in 

astrologi. 

Ma rog, mai e si o a treia parere despre astrologi: sunt niste tepari, 

astrologia nu exista, prosti sunt doar cei care se incred in ea. 

Acum, incercati sa puneti toate aceste lucruri cap la cap, facandu-va o 

imagine despre o familie de artisti, familie care contine musai si un astrolog. Sa 

lasam celelalte opinii si sa admitem, de amorul artei, ca si ei sunt artisti. Cum va 

imaginati o astfel de familie? Cum credeti ca va sfarsi ea? 

Mergeti apoi sa vedeti Familie de artisti, un spectacol de origine 

argentiniana ce se joaca la Teatrul Nottara din capitala. Comparati apoi cu ce v-

ati imaginat voi. Nu va zic mai multe, nu va dezvalui finalul, va zic doar ca 

trebuie sa mergeti sa-l vedeti. Se va juca si in cadrul Fest(in) pe 

Bulevard,sectiunea Competitiva (1): Crize de familie. Salutari TEATRALE 

tuturor! 

 

 

 

de: Emil Călinescu 
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19. IQool 
din data de 05 Octombrie 2016 

https://www.iqool.ro/teatrul-nottara-cauta-jurati/ 

 

 
 

Teatrul Nottara caută juraţi 

 

Teatrul Nottara se întoarce acasă şi organizează cea de-a IV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care se va 

desfăşura în perioada 10-22 octombrie. 

Acesta conţine patru secţiuni principale, în care vor avea loc 30 de 

reprezentaţii, şi multe evenimente conexe cu intrare liberă, precum spectacole-

lectură, lansări de carte, expoziţii de fotografie, colocvii. 

Secţiunile competitive „Crize de familie” şi „NETA” vor avea jurii de 

specialitate, care vor desemna, după criterii clare, cel mai bun spectacol din 

categoria respectivă, iar pentru secţiunea „Bulevardul comediei”; 

Teatrul Nottara caută, ca şi în anii anteriori, juraţi din rândul spectatorilor, care 

să decidă care dintre cele şapte comedii invitate în acest an le-a plăcut cel mai 

mult. 

https://www.iqool.ro/teatrul-nottara-cauta-jurati/
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Spectacolele pe care le vor evalua sunt: Notenkraker sau… Al cincilea 

anotimp… 

de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (Teatrul de Revistă Ginta latină, 

Chișinău), Tango, Monsieur?de Aldo Lo Castro (Teatrul Nottara, 

București), Eu, Oblio de Nona Ciobanu, inspirat de The point! de Harry 

Nilsson, cu versuri de Gellu Naum şi Ana Blandiana (Teatrul Țăndărică, 

București), Uciderea lui Gonzago de Nedialko Iordanov (Teatrul de Stat 

Constanța), Hotel PM scenariu de Andrea Gavriliu (Teatrul German de Stat, 

Timișoara), Crima din strada Lourcine, de Eugène Labiche (Teatrul 

Clasic Ioan Slavici, Arad), Jacques și stăpânul său de Milan Kundera 

(Teatrul Maria Filotti, Brăila). 

Juriul spectatorilor este format din cinci persoane, care, pentru o evaluare 

corectă a reprezentaţiilor, trebuie să îşi ia angajamentul că vor participa la 

toate cele şapte producţii. Prin urmare, accesaţi www.festinpebulevard.ro, 

secţiunea „Bulevardul comediei” pentru a consulta programul înainte de a vă 

înscrie. Doritorii sunt rugaţi să trimită până vineri, 7 octombrie, un mail 

la marketing@nottara.ro în care să spună de ce îşi doresc să facă parte din juriu. 

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe mail, sâmbătă, 8 octombrie. 

 

 

 

 

de: Bianca Gurzu 

 

 

 

 

 

 

http://www.festinpebulevard.ro/
mailto:marketing@nottara.ro
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20. Evenimentul Zilei 
din data de 05 Octombrie 2016 

http://www.evz.ro/vrei-sa-faci-fii-intr-un-cerc-de-jurati-grabeste-

te.html 

 

 

Se caută juraţi! 

 

  

Jurați pent ru piese de 

 teatru. Fotografie: Teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara se întoarce acasă şi organizează cea de-a IV-a 

ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care 

http://www.evz.ro/vrei-sa-faci-fii-intr-un-cerc-de-jurati-grabeste-te.html
http://www.evz.ro/vrei-sa-faci-fii-intr-un-cerc-de-jurati-grabeste-te.html
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se va desfăşura în perioada 10-22 octombrie. Pentru festival este nevoie 

de jurați. 

 

Acesta conţine patru secţiuni principale, în care vor avea loc 30 de 

reprezentaţii, şi multe evenimente conexe cu intrare liberă, precum 

spectacole-lectură, lansări de carte, expoziţii de fotografie, colocvii. 

Secţiunile competitive „Crize de familie” şi „NETA” vor avea jurii de 

specialitate, care vor desemna, după criterii clare, cel mai bun spectacol din 

categoria respectivă, iar pentru secţiunea „Bulevardul comediei”; Teatrul 

Nottara caută, ca şi în anii anteriori, juraţi din rândul spectatorilor, care să 

decidă care dintre cele şapte comedii invitate în acest an le-a plăcut cel mai 

mult. 

Spectacolele pe care le vor evalua sunt: „Notenkraker sau... Al cincilea 

anotimp...” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (Teatrul de Revistă  Ginta 

latină, Chișinău), „Tango, Monsieur?” de Aldo Lo Castro (Teatrul Nottara, 

București), „Eu, Oblio” de Nona Ciobanu, inspirat de „The point!” de Harry 

Nilsson, cu versuri de Gellu Naum şi Ana Blandiana (Teatrul Țăndărică, 

București), „Uciderea lui Gonzago” de Nedialko Iordanov (Teatrul de Stat 

Constanța), „Hotel PM” scenariu de Andrea Gavriliu (Teatrul German de 

Stat, Timișoara), „Crima din strada Lourcine”, de Eugène Labiche (Teatrul 

Clasic Ioan Slavici, Arad), „Jacques și stăpânul său” de Milan Kundera 

(Teatrul Maria Filotti, Brăila). 

Juriul spectatorilor este format din cinci persoane, care, pentru o 

evaluare corectă a reprezentaţiilor, trebuie să îşi ia angajamentul că vor 

participa la toate cele şapte producţii. Prin urmare, accesaţi 

www.festinpebulevard.ro, secţiunea „Bulevardul comediei” pentru a consulta 

programul înainte de a vă înscrie. Doritorii sunt rugaţi să trimită până vineri, 

7 octombrie, un mail la marketing@nottara.ro în care să spună de ce îşi 

doresc să facă parte din juriu. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe mail, sâmbătă, 8 

octombrie. În concluzie: v-ați luat angajamentul, nu puteți da înapoi! Jurați! 

  

 

de: Carmen Anghel 
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21. Emil Călinescu 
din data de 06 Octombrie 2016 

https://emilcalinescu.eu/de-ce-merg-la-teatru/ 

 

 
 

 

De ce merg la teatru? 

  

BlogalInitiative si Teatrul Nottara imi pun o intrebare extrem de 

interesanta: de ce merg la teatru? Nu musai la Teatrul Nottara, ci in general la 

teatru. La aceasta intrebare ar trebui sa am si un raspuns. Teoretic, la cat de des 

merg la teatru, raspunsul ar trebui sa fie usor de dat. In practica, nu este deloc 

usor. 

Mi-ar fi mult mai usor sa spun ce este acela teatru. Mi-ar fi extrem de usor 

sa arat de ce, in Romania, teatrul este superior filmului. Da, spectacolele 

https://emilcalinescu.eu/de-ce-merg-la-teatru/
http://bucuresti.blogalinitiative.ro/campanii/tu-de-ce-mergi-la-teatru/
http://lateatru.eu/teatrul-nottara/
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romanesti de teatru sunt, per total, superioare filmelor romanesti. In alte tari este 

invers. 

 

Mi-ar fi foarte usor sa spun ce norocos sunt ca locuiesc in Bucuresti. In 

Bucuresti am cea mai variata oferta teatrala. Am foarte multe teatre de stat, am 

la fel de multe teatre particulare, am locatii neconventionale unde se joaca 

teatru. Se joaca teatru chiar si la cinema. La modul serios, chiar sunt noroc din 

acest punct de vedere. 

Si, totusi, de ce ma duc la teatru? Acolo se intampla ceva, o magie, care 

ma face sa-mi doresc sa mai merg. Acolo se intampla ceva de care m-am atasat 

iremediabil. E un fel de film, dar nu-i film; e ceva ce poate fi amuzant, filosofic, 

tragic, socant, romantic ori toate astea la un loc. E acolo un public care 

urmareste vrajit ce se intampla pe scena si, deodata, dupa stingerea brusca a 

luminilor, incepe sa aplaude. Si aplauda indelung, uneori aplauzele dureaza 

chiar si zece minute. 

Decat sa incerc sa explic de ce ma duc eu la teatru, mai usor as convinge 

pe cineva sa mearga la teatru. Si chiar am aceasta capacitate, chiar am reusit sa 

convertesc cateva persoane. Nu e ceva complicat, trebuie doar sa cunosti oferta 

teatrala existenta, trebuie sa cunosti persoana respectiva si trebuie sa stii ce sa 

recomanzi. Trebuie ca persoana in cauza sa gaseasca un carlig, o ancora (care 

aici are alt inteles decat in online), ceva de care sa se agate. De exemplu, daca 

este o persoana care citeste mult, o duci la punerea in scena a unei carti, eventual 

una pe care deja a citit-o. Daca persoana este cinefila, o duci la un spectacol care 

a fost si marile ecrane (exista si d-astea). Daca persoana in cauza este una care 

se uita la televizor (ori care facea asta in trecut), o duci la spectacole care contin 

vedete TV. Cu siguranta va dori sa il vada pe Gheorghe Ifrim (un actor foarte 

misto), pe Dana Rogoz (fosta Abramburica este o actrita de nota 10), pe 

magicianul Marian Ralea ori pe Aurelian Temisan (in cazul in care persoana este 

un pic mai in varsta). 

Depinde, bineinteles, si de tematica, si de varsta persoanei respective, dar, 

cel mai important, depinde de tine. De tine, ca persoana, cum prezinti acel 

spectacol de teatru. 

http://lateatru.eu/category/teatre-din-bucuresti/teatre-de-stat/
http://lateatru.eu/category/teatre-din-bucuresti/teatre-independente/
http://lateatru.eu/gigel-un-one-man-show-cu-gheorghe-ifrim-de-alexandru-popa/
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In cazul meu e simplu: bah, Emil merge aproape zilnic la teatru; daca 

merge zilnic, inseamna ca e ceva misto acolo, nu-l vad ducandu-se in locuri 

plictisitoare. Argumentul exemplului personal functioneaza. Nu intotdeauna, dar 

macar in 50% din cazuri. 

Stiu, nu am raspuns la intrebarea initiala. Din pacate, nu pot. E ceva magic 

acolo, pot spune cum am ajuns prima oara, pot spune ce se intampla, pot spune 

ce spectacole sunt bune si ce spectacole sunt mai putin bune, dar pe bune de pot 

spune de ce merg acolo. De fapt, tocmai d-aia ar trebui sa mergeti si voi: pentru 

ca o sa va placa atat de mult incat nu veti fi capabili sa explicati de ce va place. 

 

Acum, daca tot n-am fost in stare sa explic de ce merg la teatru, va pot 

spune de ce TREBUIE sa mergeti la Festin pe Bulevard. E un festival de traditie 

al Teatrului Nottara, iar farmecul festivalului, ca de altfel si al teatrului, este 

locatia. Nu poti avea Festin pe Bulevard intr-o alta locatie. Teatrul Nottara, 

incepand cu aceasta stagiune, a revenit in localul unde functioneaza din 

1946.  Personal, voi putea merge doar la cateva spectacole din festin, festivalul 

coincide, din pacate, cu 2 plecari ale mele: vacanta mea (astia speciali isi iau 

vacanta-n octombrie) si Comedy Cluj. Dar voi puteti merge sa vedeti mai multe 

spectacole. Si sa imi spuneti daca ati facut bine ca m-ati ascultat. Salutari 

FESTIVALIERE tuturor! 

 

 

 

 

de: Emil Călinescu 

 

 

 

 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://lateatru.eu/teatrul-nottara-a-revenit-pe-bulevard/
http://lateatru.eu/teatrul-nottara-a-revenit-pe-bulevard/
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22. Blogu lu’Otravă 
din data de 2 Octombrie 2016 

http://www.bloguluotrava.ro/evenimentele-pe-care-nu-trebuie-sa-le-

ratezi-in-octombrie/ 

 

 

Evenimentele pe care nu trebuie sa le ratezi in octombrie 

 
FESTin pe Bulevard 

Teatrul Nottara a iniţiat, în anul 2013, un festival care poartă titlul 

de Fest(in) pe Bulevard, proiect cultural care este organizat anual. El are două 

secţiuni principale şi mai multe secţiuni şi activităţi conexe. Astfel, pentru că, în 

următoarea perioadă, la Sala Horia Lovinescu se va monta, cu precădere, 

comedie de bună calitate, specie extrem de apreciată şi dorită de către public, 

vom avea Secţiunea Bulevardul Comediei, şi vom încerca să selectăm comedii 

de mare succes, din ţară şi din străinătate, la care se adaugă producţii ale 

teatrului gazdă. Cea de-a doua secţiune, extrem de importantă, va avea, în 

fiecare an, o temă de actualitate. Această secţiune se va desfăşura la Sala George 

Constantin şi va fi competitivă. Dorim, în felul acesta, să ţinem pasul cu 

elementele acute, pe care le resimţim cu toţii în plan cotidian. Teatrul este o artă 

vie şi care trebuie să rămână cât mai aproape de public, de cetăţeni, aducându-le 

şi relaxare, dar şi teme apropiate care să-i facă să gândească, să-şi pună întrebări. 

http://www.bloguluotrava.ro/evenimentele-pe-care-nu-trebuie-sa-le-ratezi-in-octombrie/
http://www.bloguluotrava.ro/evenimentele-pe-care-nu-trebuie-sa-le-ratezi-in-octombrie/
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Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru. Sala George Constantin, Sală Studio cu 100 de locuri, şi 

Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. Mai multe detalii gasiti AICI. 

 

 

 

Sursa: Blogul lui Otravă 

  

http://www.festinpebulevard.ro/ro/despre-noi/festin-pe-bulevard
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23. Fifiștie.ro 
din data de 26 Septembrie 2016 

http://fifistie.ro/2016/09/26/concurs-hai-cu-mine-la-festin-pe-

bulevard/ 

 

 

 

CONCURS! HAI CU MINE LA FEST(IN) PE 

BULEVARD 

 

Toamna mea incepe cu teatru. Am vazut zilele trecute O poveste simpla, o 

super piesa la Nottara. Actorii s-au intors in spatiul de pe Magheru, acolo unde 

le e locul, acolo de unde ii stie toata lumea. 

Conducerea de la Nottara pune la cale un super festival ajuns deja la a IV 

a editie. FEST(IN) PE BULEVARD o sa ridice nivelul cultural in octombrie 

cu 31 de reprezentatii. Sunt 13 zile de festival si 600 de oameni implicati. 

http://fifistie.ro/2016/09/26/concurs-hai-cu-mine-la-festin-pe-bulevard/
http://fifistie.ro/2016/09/26/concurs-hai-cu-mine-la-festin-pe-bulevard/
http://www.festinpebulevard.ro/
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Am acceptat cu bucurie sa fac parte din echipa blogerilor care sustine 

acest frumos eveniment si a trebuit sa aleg o tara, de fapt un teatru din strainatate 

care vine la FEST(IN) PE BULEVARD. 

Si am ales Bulgaria pentru 2 motive: 

1. Sunt fan Bulgaria de cand ma stiu . Imi plac bulgarii cu umorul lor. Sunt 

mucaliti 

2. Mi-a placut piesa din festival care se va juca la Nottara 

 
  Nora (sau O casă de păpuşi) este una dintre piesele de referinţă ale lui 

Ibsen, care, ca multe dintre scrierile sale, au fost considerate scandaloase 

pentru că puneau la îndoială rolul tradiţionale din societate. Nora, protagonista 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://fifistie.ro/wp-content/uploads/2016/09/14469405_1271743899516449_643228758_n.jpg
http://fifistie.ro/wp-content/uploads/2016/09/Afis-PLAKAT_NORA_22.jpg
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piesei, îşi părăseşte soţul şi copiii în încercarea de a se descoperi pe sine, lucru 

de neconceput în 1879, când a avut loc premiera.  O casă de păpuşi a avut parte 

de numeroase montări în întreaga lume, precum şi se ecranizări la Hollywood, 

cum ar fi cea din 1973, cu Jane Fonda în rolul Norei. Participarea Teatrului 

Dramatic şi de Păpuşi din Vraţa face parte dintr-un parteneriat de lungă durată 

dintre Teatrul Nottara şi cel bulgar. Trupa bulgară a fost prezentă în toate cele 

trei ediţii anterioare ale FEST(IN) pe Bulevard, unde a prezentatLiselotte şi 

luna mai de Pozsgai Zsolt în 2013, Fasole de Elin Rahnev în 2014, şi Tatăl de 

August Stindberg în 2015. 

 

 
 

 
 

  Acum ca v-am dat toate detaliile despre piesa pe care o sustin va provoc la 

concurs. Trebuie sa faceti 2 lucruri 

1. Lasati aici pe site la comentarii prima voastra amintire legata de teatru, 

primul spectacol pe care la-ti vazut 

2. Descărcaţi cover-ul de mai jos, puneţi-l pe pagina voastră de facebook  

  

http://fifistie.ro/wp-content/uploads/2016/09/nora4.jpg
http://fifistie.ro/wp-content/uploads/2016/09/nora5.jpg
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Am 3 premii pentru voi: 

1.      O invitaţie dublă la spectacolul Nora 

2.      Cartea Nora de Henrik Ibsen, audiobook 

3.      Un pack de bere Staropramen 

 

Concursul incepe azi si se incheie pe 9 octombrie. Pe 10 dimineata aleg 

castigatorul. Succes!!! 

 

 

 

 

Sursa: Fifiștie.ro 

 

  

http://fifistie.ro/wp-content/uploads/2016/09/14483388_1271741039516735_371509011_n-1.jpg
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24. Me and my monkeys 
din data de 3 Octombrie 2016 

http://meandmymonkeys.ro/index.php/2016/10/03/mergem-la-teatru-

la-festin-pe-bulevard/ 

 

 

 

mergem la teatru, la fest(in) pe bulevard 

 

De mult, de cam mult timp îmi tot propun să ajung cu Max la teatru. Dar 

ba nu mai erau bilete la piesa la care voiam, ba nu era timp, ba, când erau și 

bilete și timp, nu mi-a mers să le cumpăr online și m-am enervat – în fine, n-am 

ajuns, am tot amânat. Și iată că primesc o invitație la FEST(IN) pe Bulevard, 

organizat de Nottara. 

Păi, cum? Nu era închis teatrul Nottara pe motiv de risc seismic, de jucau 

bieții actori când în foaier, când în stradă, când pe unde puteau? Ei bine, se pare 

că actualizarea expertizei a demonstrat că imobilul NU se încadrează la clasa I 

de risc seismic și, prin urmare, teatrul a fost redeschis. Și sărbătorește această 

mare bucurie de a se întoarce acasă după o perioadă confuză, prin organizarea 

celei de-a IV-a ediţii FEST(IN) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 10-22 

octombrie 2016. Programul îl găsiți la ei pe site, consultați-l, sunt multe piese 

care tentează. Eu deja am ochit vreo patru care se potrivesc cu programul nostru 

http://meandmymonkeys.ro/index.php/2016/10/03/mergem-la-teatru-la-festin-pe-bulevard/
http://meandmymonkeys.ro/index.php/2016/10/03/mergem-la-teatru-la-festin-pe-bulevard/
http://www.festinpebulevard.ro/ro/program
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aglomerat de seară și la care sper să ajung. Ba nu, nusper să ajung, ci de data 

asta voi ajunge sigur! 

Și pentru că știu că cititorii mei sunt oameni care merg cu drag la teatru, 

am de dat trei invitații de două persoane, câte una la următoarele spectacole: 

„Alcool”, „Uciderea lui Gonzago” și „Othello”. Ce trebuie voi să faceți ca să 

primiți această invitație este să puneți pe FB poza de mai jos sau coverul lor de 

FB (ca să afle cât mai multă lume de Festi(in)ul de pe Bulevard) și să mă tăguiți 

(ca să mă prind), specificând la care dintre spectacole ați vrea să mergeți. 

 

Desigur, dacă sunt mai mulți doritori, tragem la sorți. 

Serios, haideți să mergem mai des la teatru, că viața-i scurtă și arta, în 

general, ne destupă la cap și ne face mai buni. Eu așa mi-am propus, de-acum 

încolo să merg cu regularitate și, desigur, să tărâsc și un suflet tănâr după mine, 

căci lumea nu constă numai în YouTube, CS:GO și hiphop. 

 

 

de Mara 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/festinpebulevard/?fref=ts
https://www.facebook.com/festinpebulevard/?fref=ts
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25. Literatura de Azi 
din data de 5 Octombrie 2016 

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/un-alt-anotimp-al-copilariei 

 

 

Un (alt) anotimp al copilăriei 

Teatrul este poezia ce se desprinde din carte şi devine omenească. 

Federico Garcia Lorca 

  

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/un-alt-anotimp-al-copilariei
http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/un-alt-anotimp-al-copilariei/attachment/2127_notenkraker_2
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Un amestec de poezie, visuri, copilărie și talent se va desfășura pe scena 

Teatrului Nottara luni, 10 octombrie, ora 18.15, în deschiderea Festivalului 

FEST(IN) pe Bulevard (ce va avea loc în perioada 10-22 octombrie 2016). 

Spectacolul de deschidere este Notenkraker sau …Al cincilea anotimp, scris de 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann și jucat de Teatrul de Revistă „Ginta latină” 

din Chișinău. 

„Notenkraker” sau „…Al cincilea anotimp…” este o nouă perlă scenică 

pusă întru îmbogăţirea spirituală a consumatorilor de produse teatrale moderne. 

Nimic deosebit – toate sunt în voia Domnului, şi convingerile familiei, și cele 

filosofice, dar poate şi cele care ţin de vrăjitorii şi chiar de multe alte puteri 

malefice. Adevărul este doar unul cert şi neînvins – fiecare personaj tinde să 

supravieţuiască în această, mereu aflată sub supravegherea cuiva, viaţă, ca să 

poată în cele mai veritabile limite dăinui. Eroii spectacolului tocmai în 

maratonul acestei ideale supravieţuiri sunt antrenaţi, iar „Al cincilea 

anotimp” prevede intuitiv că este vorba de anotimpul copilăriei care nu ţine cont 

de intemperii şi schimbări ale naturii. Copilăria îşi are adâncimi şi înălţimi 

nebănuit de fericite, în mare măsură, date uitării de către cei maturi. 

„Notenkraker” sau „…Al cincilea anotimp…” este preconizat pentru toate 

vârstele şi, cu siguranţă, exponenţii tuturor vârstelor vor avea prilejul de a 

recolta profitul moral scontat, atât de necesar societăţii, ce vine să ne îndemne să 

realizăm acţiuni importante întru a pune stăpânire reală pe un viitor 

decent. (sinopsis de pe site-ul Teatrului Nottara). 

 

 

 

Sursa: Literatura de Azi 

 

  

http://www.lapunkt.ro/2016/10/04/moldova-al-cincilea-anotimp-al-copilariei/
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26. Presa în blugi 
din data de 29 Septembrie 2016 

http://presainblugi.com/povesti-despre-tine-pentru-ca-toti-suntem-

povesti/ 

 

Povesti despre TINE – pentru ca toti suntem POVESTI! 

 
 

 

Didascalie la FEST(IN) 

 

“E ziua ta. Toata lumea iti spune “La multi ani”. Bine, nu toata lumea. Ai 

implinit 33 de ani. Prietenii tai ti-au facut un cadou si fac glume despre asta. 

Altii ti-au cumparat un ceas made in China. Altii dulciuri si specialitati 

culinare, altii chestii legate de tehnologie. Dar pentru tine nu conteaza. Astepti 

ceva, dar nu…Iesi din casa, te plimbi. Esti singur. Iti place sa fii singur. Acum 

http://presainblugi.com/povesti-despre-tine-pentru-ca-toti-suntem-povesti/
http://presainblugi.com/povesti-despre-tine-pentru-ca-toti-suntem-povesti/
http://www.festinpebulevard.ro/
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simti si tu ca e ziua ta. Cu stilul tau de viata tu oricum esti singur. Intri intr-o 

librarie si vrei sa-ti faci cadou o carte. Cauti titlurile printre rafturi si gasesti o 

carte. O cumperi si iesi. Privesti telefonul. Nu suna. Astepti. Astepti un SMS dar 

nu vine. Ajungi acasa, deschizi laptopul si gasesti ratacit mic, mic, mic un mesaj 

ratacit si ascuns in fb messenger cu o urare de La multi ani. E de la ea. Dar nu 

dai replay. Un om cu o viata ca a ta nu da replay. Si ramai singur. Un om cu o 

viata ca a ta e intotdeauna singur…” 

 

 

Pentru ca teatru e despre tine, e cea mai intima, ce mai personala 

experienta cu tine insuti. Intr-un film te mai ascunzi dupa imagini, efecte 

speciale, efecte sonore, zgomot de fond, dar, la teatru, esti doar tu cu tine, si 

privesti pe scena atunci cand nu priveste scena spre tine si te descoperi in 

personajul X, in personajul Y, in povestea aia sau cealalta… 

Mi-am adus aminte de piesa de teatru POVESTI despre TINE, piesa 

bazata pe volumul ”92 de povești cu cărți” de Ștefan Caraman, pentru ca 

TOAMNA asta iar avem FEST(IN) de Teatru. 
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Festivalul Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, organizat de 

Teatrul Nottara, a ajuns la a IV-a ediţie, iar evenimentul va avea loc in perioada 

10 – 22 octombrie 2016. 

De ce merg la teatru? Pentru ca e locul unde simt si ma simt…Unde pot sa-mi 

asez sentimentele in palma si sa le privesc fata in fata. 

Imi aduc aminte ca atunci cand am fost la piesa de teatru Povesti despre 

TINE, am inceput sa plang, tacut, tacit, sugrumat, ca intr-un cub de gheata unde 

sunetul nu se aude, se topeste. 

Nu pot sa uit acest moment emotionant pentru ca ma aflam intr-un teatru 

atipic. Si chiar daca am mai fost in teatre atipice unde actorii au in fisa postului 

interactiunea cat mai directa cu publicul, de data asta a fost mult prea mult. 

Actorul care a rostit randurile mai mult sau mai putin exacte, transcrise la 

inceputul acestei postari, ma privea PE MINE, doar pe MINE. Si chiar daca 

poate era doar o iluzie, poate privea prin mine sau pe deasupra mea, ce m-a 

frapat au fost cuvintele, pentru ca mi se potriveau MIE…Dintr-o sala cu zeci de 

oameni, dupa minute intregi in care s-au spus povesti despre carti, dupa zeci de 

minute in care tot el a mai spus povesti, cand a venit momentul sa spuna acest 

text m-a privit PE MINE. 

Parca imi facea cineva o radiografie. Atat a fost de puternic momentul 

incat primele contururi de lacrimi au inceput sa se formeze in timp ce se uita la 

mine, chiar daca lumina proiectorului batea pe el, umbra si penumbra ma 

invaluiau si pe mine. Asteptam asa cum asteapta ploaia curcubeul  sa se stinga 

lumina sa pot varsa lacrimi in tihna desi eram inconjurat de zeci de oameni si 

stateam la masa cu mai multi cunoscuti. Nu mi-a pasat pentru ca inima nu 

traieste dupa standarde si cutume sociale. Ea simte. Si in acel moment a 

SIMTIT, adanc, dramatic, iminent, si in mintea mea rolul lui continua cu textul 

asta… 

 

http://festinpebulevard.ro/ro/despre-noi/festin-pe-bulevard
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“Ce mi-a placut este ca de ziua mea a fost Soare, ca de primavara. Mi-a 

placut ca am fost felicitat de peste 500 de persoane pe facebook carora le 

multumesc. Unele mi-au spus clasicul LMA sau urarea standard,  altele m-au 

emotionat, altele au ras cu mine de mine, a fost fabulos. Dar ceea ce a contat cu 

adevarat este ca urarea pe care o asteptam si pe care o doream mai mult ca 

oricand a venit pana la urma…Si totusi…” 

 

Ma opresc aici. E greu sa tastezi cand vezi tastele si monitorul printre 

particule de apa sarata si nu, nu ploua nicaieri.  Doar in mine, atat! Pentru ca 

despre asta e teatru…despre EMOTIE! 

 

 

de  Bogdan Daradan 
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27. Rayuela 
din data de 28 Septembrie 2016, ora 16:42 

http://rayuela-rayuela.blogspot.ro/2016/09/nu-e-timp-de-pierdut-

mergi-la-teatru.html 

 

Nu e timp de pierdut! Mergi la teatru! 

Nu stiu daca stiti, dar in luna noiembrie 2015, Teatrul Nottara si-a 

suspendat spectacolele de la sediu, ca urmare a legii care interzice desfasurarea 

de actiuni publici in cladiri cu risc seismic ridicat. In urma unei expertize 

recente, s-a dovedit ca Teatrul nu se incadreaza in aceasta categorie. Astfel, 

revine in forta cu Festivalul International de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, 

editia a IV-a (10-22 octombrie). 

 

 

Sursa foto: http://www.festinpebulevard.ro/ 

http://rayuela-rayuela.blogspot.ro/2016/09/nu-e-timp-de-pierdut-mergi-la-teatru.html
http://rayuela-rayuela.blogspot.ro/2016/09/nu-e-timp-de-pierdut-mergi-la-teatru.html
http://www.nottara.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/
https://4.bp.blogspot.com/-6m0uWCMuCqA/V-vJlDt2PhI/AAAAAAAAA5U/Ajj6lB-Qo2MqFvCtOWae06tdRuwMqUu5wCLcB/s1600/Capture4.PNG
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  Festivalul este deosebit si prin reluarea activitatii Teatrului Nottara. Nu 

pot decat sa ma bucur, dar in acelasi timp sa ne gandim la importanta 

consolidarii cladirilor vechi. Nu este ok sa inchidem institutii de cultura, statul ar 

trebui sa se implice mai mult in consolidarea acestor cladiri.  

 

De ce mergem la teatru? De ce mergi tu la teatru? De ce merg eu la teatru?  

 

  Sunt o cinefila inraita, dar teatrul este altceva. Din punctul meu de vedere, 

teatrul este autentic. Daca la un film, ma uit si pot spune, da ...e bun, sau da, e 

meh .... la teatru, ma duc cu respect si nu epatez. Nu pot pleca de la teatru fara sa 

am un sentiment de admiratie profunda pentru cei care joaca, live, mereu, sunt 

acolo, ii pot vedea, le pot simti trairile.... e o comuniune intima, un limbaj 

telepatic.  

 

  Ultima oara, am fost la Teatrul de Vara din Jupiter, deoarece eram la 

mare....puteam desigur, sa aleg sa merg intr-un club sau sa fac altceva, dar sa 

simt un actor cand joaca sincer, cu emotie, fara sa aiba posibilitatea unor duble 

sau sa il vad cum se descurca spontan daca patul din piesa se rupe ... (fac referire 

la piesa Cine e fazanul?)... e extaziant! 

 

  Asta inseamna AUTENTIC! Nu sunt snoaba, sa spun ca toate piesele imi 

plac, sunt geniale, dar, cu siguranta, toti actorii care interpreteaza un rol pe scena 

unui teatru au respectul meu....si poate nu e mult, caci cine sunt eu?  

  Asa ca, pentru a raspunde intrebarii, eu merg la teatru pentru actori, apoi 

pentru anumite piese pe care le-am citit (pentru ca da, sunt si cititoare maniaca) 

si pe care sunt curioasa sa le vad puse in scena (cazul piesei Rinocerii.... ma 

fascineaza teatrul ionescian!) 

 

  Am si o tristete.... un actor merita mult, sa joace cu sala plina.... de multe 

ori, salile nu sunt asa pline...pe de o parte, e si educatia de vina (ma refer ca ar 

trebui sa existe o legatura cu scoala, sa se implice mai mult, sunt profesor si 

chiar cred ca scoala poate avea un rol important aici), dar si bugetul romanului, 

care din salariul minim (net vreo 1000 lei), ajunge sa isi satisfaca nevoile de 

baza din piramida lui Maslow...si uneori, nici pe alea bine. 

  Iar teatrul este sus in piramida lui Maslow... citeam deunazi proza scrisa 

de unchiul meu (odihneasca-se in pace), un fel de poveste autobiografica (Marin 

Dobre - Viata dn Tei si fiul Tamplarului), in care spunea ca pe vremea cand era 

tanar, mergea saptamanal la teatru sau la cinematograf. Ce s-a intamplat intre 

timp? Nu erau oamenii mai bogati atunci, dar ceva functiona mai bine din acest 

punct de vedere. 

 

  Statul trebuie sa se implice mai mult in crearea unei culturi nationale, o 

cultura a teatrului, filmului, muzeului. Scoala la fel, profesorii, ONG-urile. Apoi 

http://rayuela-rayuela.blogspot.ro/2016/09/cine-e-fazanul-o-piesa-cu-un-umor.html
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sharing is caring.... daca ai vazut o piesa buna, de la care ai plecat cu ochii in 

lacrimi (de bucurie sau tristete), nu tine doar pentru tine! 

  

 

de: Silvia Puiu 
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28. eTrigg 
din data de 1 Octombrie 2016 

https://etrigg.com/event/dureri-fantoma-la-festin-pe-bulevard/42590720/ 

 

 

  Dureri fantomă - la Fest(in) pe bulevard 

DURERI FANTOMĂ de Vasili Sigarev, la FEST(In) pe Bulevard 

Spectacol în competiție - secțiunea "Crize de familie" 

 

Traducerea: Marina Palii 

Cu: Rares Andrici, George Constantinescu, Mihaela Popa 

Regia: Bogdan Budes 

Producție: Teatrul De Arta Bucuresti 

 

"Lumea lui Vasili Sigarev nu e confortabilă. E o lume brutală, paradoxală, a 

extremelor, în care candoarea seamănă cu firul de iarbă ieșit printr-o placă 

groasă de beton. Într-un depou de tramvaie, mizer, aflat la periferia orașului, 

bunătatea și compasiunea vin „la pachet” cu violența și cruzimea." (Bogdan 

Budeş) 

 

Un depou, doi paznici tineri - Dima și Gleb - și sufletul Olgăi în rememorarea 

https://etrigg.com/event/dureri-fantoma-la-festin-pe-bulevard/42590720/
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obsesivă a unei povești pe care nu vrea să o piardă. 

 

Spectacolul nu este recomandat persoanelor sub 16 ani. 

 

Premiul pentru Cel mai bun actor (George Constantinescu - "Gleb"), la 

Maratonul Teatrului Independent - Bucharest Fringe 2015.  

 

*** 

“Ceva din mine a plâns ca după război, când se anunță că e pace. Actorii ăștia 

mi-au dat vestea că supraviețuim și că ei au puterea (și-mi dau și mie) de a 

reconstrui. (…) Mi-au făcut bine. Și dacă teatrul e oglinda lumii, lumea are o 

șansă. Să fie liberă, cinstită și trează, ca spectacolul ăsta de la Teatrul de Artă.”  

– Dorina Chiriac, preluată de ziarulmetropolis.ro (27 februarie 2015) 

 

“Miza lui Bogdan Budeș, esențial veristă, a fost să reproducă un segment de 

lume cu personaje cât mai naturale și mai credibile. Pas cu pas, însă, regizorul 

înaintează într-un studiu al relației, cu poziții de forță, detururi, încurcături și 

ezitări, toate într-un ritm bine strunit.”  

– Cristina Rusiecki, revistacultura.ro (9 septembrie 2015) 

 

“În Dureri fantomă“, un text emoționant, plin de lumini și umbre, cu treceri de la 

umor amar la dramă brutală, Bogdan Budeș alege, în ciuda spațiului frust, creat 

pe scena Teatrului de Artă, să exploreze acele zone în care se ascund traumele și 

care sunt destul de greu de adus pe scenă, când vrei să nu anulezi efectul 

dramatic. Povestea e puternică și seducătoare, atât pentru regizor, cât și pentru 

cei trei actori (…) care i se supun și o fac, în același timp, să trăiască pe scenă, 

să împresioneze și să emoționeze, fără să se teamă de efectul emoției. (…) 

Finalul poveștii, atât de dramatic, atât de emoționant, atât de departe de trendul 

teatrului actual, îl veți descoperi dacă veți face o vizită la teatrul din strada Sf. 

Ștefan.“  

– Monica Andronescu, yorick.ro (7 aprilie 2015) 

 

Participări la festivaluri: 

Undercloud - Festival de Teatru Independent de Orice, ediția 2016 

Festivalul 25 de ore de teatru nonstop, Sibiu, ediţia 2015 

Festivalul de teatru BABEL FAST, Târgovişte, ediţia 2015 

Festivalul de teatru Antagon, Timişoara, ediţia 2015 

Maratonul Teatrului Independent, Bucharest Fringe, ediţia 2015 

Festivalul Naţional de Teatru Independent 2015 

 

 

 

Sursa: etrigg.com 
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29. Yorick 
din data de 29 Septembrie 2016 

http://yorick.ro/productii-europene-importante-la-sectiunea-neta-in-

festin-pe-bulevard/ 

 

  

Producții europene importante la secțiunea NETA, în Fest(in) pe 

bulevard 

 

 
Imagine din spectacolul “Pericle” 

Producții europene de prestigiu vor putea fi văzute la București la ediția 

din acest an a FEST(IN) pe Bulevard, care se va desfășura în perioada 10-22 

octombrie. Printre ele se află „Pericle” de William Shakespeare, al Teatrului din 

Šabac (Serbia),  „Ubu Rege” de Alfred Jarry, al Teatrului din Virovitica 

http://yorick.ro/productii-europene-importante-la-sectiunea-neta-in-festin-pe-bulevard/
http://yorick.ro/productii-europene-importante-la-sectiunea-neta-in-festin-pe-bulevard/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/09/perikle4.jpg
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(Croaţia), „The Bones that Come Late” de Teki Dervishi, al Teatrului Național 

Kosovo, Pristina (Republica Kosovo) şi „Nora” de Henrik Ibsen, al Teatrului 

Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria). Toate aceste spectacole fac parte din 

Secțiunea Competitivă II – NETA (New European Theatre Action). Teatrul 

Nottara este membru NETA din 2015. 

Oaspeţii străini, buni cunoscători ai teatrului românesc, au subliniat că 

prezenţa lor în festival este o extraordinară ocazie pentru a se familiariza şi mai 

mult cu producţiile româneşti, implicit cu spaţiul cultural din România. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor vine pentru prima dată în România. Ne 

bucurăm foarte mult că avem ocazia să prezentăm montarea noastră cu „Livada 

de vişini” în această ţară recunoscută pentru cultura ei bogată şi profundă. Am 

avut ocazia să admirăm câteva producţii româneşti datorită colaborării cu 

îndrăgitul nostru regizor, Gabor Tompa”, consideră Diana Koloini, director 

artistic. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor participă în festival cu spectacolul 

„Livada de vişini” de A. P. Cehov, în cadrul secţiunii competitive „Crize de 

familie”. Vin, cu drag, pentru a doua oară în România. Prima dată am fost la 

Iaşi, cu spectacolul „Amalia respiră adânc”, care a fost foarte bine primit. Sper 

că şi montarea pe care o vom prezenta în FEST(IN) pe Bulevard, „Cabaret 

Shakespeare, gol puşcă”, să se bucure de acelaşi succes. Într-o vreme urmăream 

îndeaproape dramaturgia română contemporană, m-aş bucura să am şansa să mai 

văd câteva spectacole cu texte româneşti cu ocazia festivalului”, subliniază Jiří 

Trnka (Cehia), coautor si regizor al spectacolului „Cabaret Shakespeare, gol 

puşcă”. 

„O poveste foarte simplă” vorbeşte într-un mod lipsit de artificii despre 

sensul existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care merită să 

trăim, dar  pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le pierdem, 

ascunzându-le prea adânc în noi înşine. Este o poveste despre iubire, care nu e 

doar privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. Tocmai iubirea aceea, 

curată, în forma sa esențială, îi aminteşte omului despre valorile uitate şi îl ajută 

să le redescopere, să le scoată din nou la suprafaţă, pentru a putea fi salvat de el 

însuşi. A fost o plăcere să lucrez împreună cu minunata echipa a Teatrului 

„Nottara”, povesteşte Ljupco Gjorgievski, regizor din Macedonia care a montat 

spectacolul „O poveste foarte simplă” la Teatrul „Nottara”. Acesta va avea 

premiera în FEST(IN) pe Bulevard, pe 21 octombrie, în cadrul secţiunii NETA. 

 

Sursa: Yorick,ro 
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30. News.ro 
din data de 28 Septembrie 2016 

http://www.news.ro/cultura-media/pericle-de-shakespeare-nora-de-

henrik-ibsen-si-alte-productii-europene-prezentate-in-fest-in-pe-

bulevard-1922414928382016091515578012 

 
 

”Pericle”, de Shakespeare, ”Nora”, de Henrik Ibsen, şi alte 

producţii europene, prezentate în FEST(IN) pe Bulevard 

 

 

Producţiile europene ”Pericle”, de William Shakespeare, al Teatrului din 

Šabac, Serbia, ”Ubu Rege”, de Alfred Jarry, al Teatrului din oraşul croat 

http://www.news.ro/cultura-media/pericle-de-shakespeare-nora-de-henrik-ibsen-si-alte-productii-europene-prezentate-in-fest-in-pe-bulevard-1922414928382016091515578012
http://www.news.ro/cultura-media/pericle-de-shakespeare-nora-de-henrik-ibsen-si-alte-productii-europene-prezentate-in-fest-in-pe-bulevard-1922414928382016091515578012
http://www.news.ro/cultura-media/pericle-de-shakespeare-nora-de-henrik-ibsen-si-alte-productii-europene-prezentate-in-fest-in-pe-bulevard-1922414928382016091515578012
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Virovitica, şi ”Nora”, de Henrik Ibsen, al Teatrului Dramatic şi de Păpuşi din 

oraşul bulgar Vraţa vor fi prezentate în cadrul Festivalului Internaţional de 

Teatru - FEST(IN) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara din Bucureşti, care 

va avea loc în perioada 10 - 22 octombrie 2016. 

 

de Ana Maria Anitoiu 
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31. Feedler.ro 
din data de 28 Septembrie 2016 

http://www.news.ro/cultura-media/pericle-de-shakespeare-nora-de-

henrik-ibsen-si-alte-productii-europene-prezentate-in-fest-in-pe-

bulevard-1922414928382016091515578012 

 

 
 

 

Spectacole celebre din străinătate vin la „FEST(IN) pe 

Bulevard”  

 

http://www.news.ro/cultura-media/pericle-de-shakespeare-nora-de-henrik-ibsen-si-alte-productii-europene-prezentate-in-fest-in-pe-bulevard-1922414928382016091515578012
http://www.news.ro/cultura-media/pericle-de-shakespeare-nora-de-henrik-ibsen-si-alte-productii-europene-prezentate-in-fest-in-pe-bulevard-1922414928382016091515578012
http://www.news.ro/cultura-media/pericle-de-shakespeare-nora-de-henrik-ibsen-si-alte-productii-europene-prezentate-in-fest-in-pe-bulevard-1922414928382016091515578012
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Oaspeţii străini, buni cunoscători ai teatrului românesc, au declarat 

că prezenţa lor în festival este o extraordinară ocazie pentru a se 

familiariza şi mai mult cu producţiile româneşti, implicit cu spaţiul cultural 

din România. Printre spectacolele care vor veni la București se numără 

„Pericle” de William Shakespeare, al Teatrului din Šabac (Serbia),  „Ubu 

Rege” de Alfred Jarry, al Teatrului din Virovitica (Croaţia), „The Bones that 

Come Late” de Teki Dervishi, al Teatrului Național Kosovo, Pristina (Republica 

Kosovo) şi „Nora” de Henrik Ibsen, al Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața 

(Bulgaria). Toate aceste spectacole fac parte din Secțiunea Competitivă II – 

NETA (New European Theatre Action). Teatrul Nottara este membru NETA din 

2015. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor vine pentru prima dată în România. Ne 

bucurăm foarte mult că avem ocazia să prezentăm montarea noastră cu „Livada 

de vişini” în această ţară recunoscută pentru cultura ei bogată şi profundă. Am 

avut ocazia să admirăm câteva producţii româneşti datorită colaborării cu 

îndrăgitul nostru regizor, Gabor Tompa”, consideră Diana Koloini, director 

artistic. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor participă în festival cu spectacolul 

„Livada de vişini” de A. P. Cehov, în cadrul secţiunii competitive „Crize de 

familie”. Vin, cu drag, pentru a doua oară în România. Prima dată am fost la 

Iaşi, cu spectacolul „Amalia respiră adânc”, care a fost foarte bine primit. Sper 

că şi montarea pe care o vom prezenta în FEST(IN) pe Bulevard, „Cabaret 

Shakespeare, gol puşcă”, să se bucure de acelaşi succes. Într-o vreme urmăream 

îndeaproape dramaturgia română contemporană, m-aş bucura să am şansa să mai 

văd câteva spectacole cu texte româneşti cu ocazia festivalului”, subliniază Jiří 

Trnka (Cehia), coautor si regizor al spectacolului „Cabaret Shakespeare, gol 

puşcă”. 

„O poveste foarte simplă” vorbeşte într-un mod lipsit de artificii despre 

sensul existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care merită să 

trăim, dar  pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le pierdem, 

ascunzându-le prea adânc în noi înşine. Este o poveste despre iubire, care nu e 

doar privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. Tocmai iubirea aceea, 

curată, în forma sa esențială, îi aminteşte omului despre valorile uitate şi îl ajută 

să le redescopere, să le scoată din nou la suprafaţă, pentru a putea fi salvat de el 

însuşi. A fost o plăcere să lucrez împreună cu minunata echipa a Teatrului 

„Nottara”, povesteşte Ljupco Gjorgievski, regizor din Macedonia care a montat 

spectacolul „O poveste foarte simplă” la Teatrul „Nottara”. Acesta va avea 

premiera în FEST(IN) pe Bulevard, pe 21 octombrie, în cadrul secţiunii NETA. 

 

FOTO: Imagine din spectacolul „Pericle” 

 

 

Sursa: Ziarul Metropolis 
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32. Radio România București FM 
din data de 3 Octombrie 2016 

http://bucurestifm.ro/2016/10/03/teatrul-nottara-s-a-intors-acasa/ 

 

 
 

 

Teatrul Nottara s-a întors acasă! 

 

  După o perioadă de 10 luni sub semnul bulinei buclucașe, actorii de la 

Nottara urcă din nou pe scena proprie. 

 

  Reîntoarcerea pe Bulevardul Magheru este marcată printr-o vastă ediție de 

festival,ce începe pe 10 octombrie. 

 

  Marinela Țepuș a povestit ascultătorilor București FM despre ceea ce au 

însemnat pentru trupa pe care o conduce ”zilele de bejenie” de după evenimentul 

de la Colectiv, și a dezvăluit, în direct, câteva dintre tentațiile cu care își așteaptă 

publicul la cea de a IV-a ediție FESTIN pe Bulevard. 

 

  Teatrul Nottara a fost închis deoarece clădirea care îl adăpostește era 

înscrisă pe lista de risc seismic 1. După o nouă expertiză, sediul său a fost 

încadrat la risc seismic 2, ceea ce înseamnă că bulina roșie de pe fațada teatrului 

va fi îndepărtată. 

 

http://bucurestifm.ro/2016/10/03/teatrul-nottara-s-a-intors-acasa/
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  Marinela Țepuș a anunțat, în premieră, la Spectacol@bucurești.ro, că 

acest lucru se va întâmpla chiar într-una din zilele festivalului, într-un moment 

special la care vor fi invitați toți cei care au fost alături de nottaristi. 

 

 

 

 

 

 

de Andreia Barsan 
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33. Mothers and the city 
din data de 27 Septembrie 2016 

http://mothersandthecity.ro/uncategorized/familie-de-artisti/ 

 

 
 

FAMILIE DE ARTISTI 

 
In Campania noastra #hailateatru o sa incercam sa va prezentam 

evenimentele care urmeaza toamna asta si pe care le consideram un must go. 

Sau must see. Sau cum vreti sa le spuneti. Despre #festinpebulevard v-am mai 

vorbit, e Festivalul de teatru prin care Nottara isi marcheaza intoarcerea acasa, in 

sediul de pe Magheru. 

 

Eu, de exemplu, abia astept Familie de Artisti. 

  

 

http://mothersandthecity.ro/uncategorized/familie-de-artisti/
http://festinpebulevard.ro/
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Într-un Buenos Aires în care istoria se demolează, pentru a face loc 

autostrăzilor moderne, familia Finochietto trăieşte cu artă, sfidând meschinăria 

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

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

lucrează necontenit la o estetică a vieţii. Una în care mâncatul din pubelă are 

ceva aristocratic, atâta vreme cât sufletul şi mintea capătă hrana dorită. 

 

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

supravieţuirii – într-o societate condusă de contabili, ei sunt contemporani în 

spirit cu Da Vinci, Picasso, Chopin, Van Gogh etc., îşi închipuie că marea scenă 

a lumii îi aşteaptă şi îşi va întâmpina cum se cuvine fiii rătăcitori. Carola îşi 

caută portocaliul, Pocho născoceşte rime despre pălării, Raimonda se frământă 

când Marte e într-o cuadratură nefastă, Fryda redescoperă Moartea Lebedei de 

fiecare dată, iar Marietta păstrează suveniruri de pe când era Madama 

Butterfly. Sunt ocrotiţi de Carmen, tânăra lor „dădacă”, cea care cunoaşte 

îndeaproape tomberoanele tuturor restaurantelor eclectice din capitala 

Argentinei. 

 

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

casei, pentru începerea procedurilor de demolare, pare să însemne sfârşitul 

acestui templu al artelor. Însă adevăraţii artişti nu dispar niciodată… 

 

„Şi actorul şi personajul trebuie să corespundă nevoilor societăţii. 

Familia noastră de artişti este de aici şi de acum. Am ales această piesă 

argentiniană scrisă de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, pentru că este unul dintre 

cele mai actuale şi valoroase texte contemporane. Propun, odată cu această 

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

despre artiştii care îşi urmăresc visul, într-un context vitreg, se luptă pentru el şi 
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refuză să se considere victime, devine printr-un accident (situaţia Teatrului 

Nottara), parte a unei realităţi, aşadar emblematic chiar pentru starea artiştilor 

în România.” 

 

 

 

 

de: Maria Coman 
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34. LaPunkt 
din data de 04 Octombrie 2016 

http://www.lapunkt.ro/2016/10/04/moldova-al-cincilea-anotimp-

al-copilariei/ 

 

 
 

Moldova, al cincilea anotimp al copilăriei! 

 

 

 

http://www.lapunkt.ro/2016/10/04/moldova-al-cincilea-anotimp-al-copilariei/
http://www.lapunkt.ro/2016/10/04/moldova-al-cincilea-anotimp-al-copilariei/
http://www.lapunkt.ro/2016/10/04/moldova-al-cincilea-anotimp-al-copilariei/
http://www.lapunkt.ro/wp-content/uploads/2016/10/imagine-principala-1.jpg
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Chişinăul este un oraş cochet, parte, plin de paradoxuri şi spaţii ascunse ce 

pot trece uşor drept universuri de sine stătătoare. Chişinăul este un oras 

copilăros, unde se păstrează esenţa unui timp boem, ce nu mai creşte decât în 

mister şi nesfârşită consistenţă şi autenticitate, dacă doriţi… 

Desigur sunt multe poveşti triste şi realităţi crunte, chiar cumplite, însă 

oraşul păstrează un farmec al său care se descoperă în timp. De multe ori mă 

întreabm cu poţi poveşti Chişinăul. Desigur sunt multe istorioare care au trecere 

la public. Dar care ne tihnesc cu adevărat? Cum putem aduce la Bucureşti măcar 

o particică din Chişinău? Prin cultura bineînţeles şi prin prieteniile noastre 

transfrontaliere. 

Chişinăul este un oraş al copilăriei, locul, unde s-a inventat al cincilea 

anotimp! 

Aici în Republica Moldova nu poţi refuza invitaţia unui moldovean de a 

veni în ospeţie şi nu poti ignora bogăţiile eufonice ale graiului moldovenesc, 

complementar limbii române. Aici te poţi bucura de bucatele din poveştile lui 

Creangă sau ale lui Eminescu, dar poţi savura şi o soleancă bună după o noapte 

cam grea. Toate îţi priesc pe aici! Chişinăul este un oraş al copilăriei, locul, unde 

s-a inventat un al cincilea anotimp. 

Până şi cultura pe aceste meleaguri este înzestrată cu un spirit conservator 

şi feciorelnic. Toate ne amintesc de copilărie, iar pentru noi acest process de 

explorare a universului copilăriei nu poate fi niciodată facil. Procesul este mult 

mai anevoios decât ne imaginăm. Acel anotimp al speranţelor perfecte ne dă 

multe bătăi de cap când creştem şi ajungem în sfârşit adulţi. Şi mai ales când 

suntem priviţi de societate ca oameni maturi. 

Ce recuperăm din această întâlnire cu sine, cu copilăria. Probabil o mare 

parte din noi! Nu pot să nu evoc o vorbă veche:” Dacă oamenii ar fi perfecţi nu 

ar mai exista teatru!” şi să nu mă gândesc că există un sezon al speranţelor 

perfecte şi pentru România şi pentru Republica Moldova. 

Republica Moldova şi România sunt în acest proces al căutării copilăriei 

comune! 

În spiritul acestei năzuinţe, Teatrul Nottara a pregătit pe 10 octombrie 

spectacolul Notenkraker sau… Al cincilea anotimp, scris de Ernst Theodor 

Amadeus Hoffmann, al Teatrului de Revistă Ginta latină din Chișinău. 

Acest spectacol ce vine din Republica Moldova prevede intuitiv 

anotimpul copilăriei care nu ţine cont de intemperii şi schimbări ale naturii. El 

ne povesteşte de copilărie, de acea copilărie cu adâncimi şi înălţimi nebănuit de 

fericite, în mare măsură, date uitării de către cei maturi. „Notenkraker” sau …Al 

cincilea anotimp… este preconizat pentru toate vârstele şi, cu siguranţă,  
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exponenţii tuturor vârstelor vor avea prilejul de a recolta profitul moral scontat, 

atât de necesar societăţii, ce vine să ne îndemne să realizăm acţiuni importante 

întru a pune stăpânire reală pe un viitor decent”, se arată în descrierea 

spectacolului. 

Notenkraker sau…Al cincilea anotimp… vine să completeze tezaurul 

repertorial al Teatrului de Revistă „Ginta latină” cu încă o perlă scenică pusă 

întru îmbogăţirea spirituală a consumatorilor de produse teatrale moderne. 

Spectacolul deschide festivalului Teatrului Nottara, FEST(IN) pe 

Bulevard(ce va avea loc în perioada 10-22 octombrie 2016), luni, 10 octombrie, 

la ora 18.45 la sediul din Magheru.  

 

 

 

de Dumitru Alexandru Filimon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/
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35. Cultural BZI 
din data de 06 Octombrie 2016 

http://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-cauta-jurati-eveniment-major-

in-cultura-49466 

 

 
 

Teatrul Nottara cauta jurati. Eveniment major in cultura 

 
 

Teatrul Nottara 

http://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-cauta-jurati-eveniment-major-in-cultura-49466
http://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-cauta-jurati-eveniment-major-in-cultura-49466
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Teatrul Nottara se intoarce acasa si organizeaza cea de-a IV-a editie 

a Festivalului International de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care se va 

desfasura in perioada 10-22 octombrie. 

 

 

  Acesta contine patru sectiuni principale, in care vor avea loc 30 de 

reprezentatii, si multe evenimente conexe cu intrare libera, precum spectacole-

lectura, lansari de carte, expozitii de fotografie, colocvii. Sectiunile 

competitive „Crize de familie" si „NETA" vor avea jurii de specialitate, care vor 

desemna, dupa criterii clare, cel mai bun spectacol din categoria respectiva, iar 

pentru sectiunea „Bulevardul comediei"; Teatrul Nottara cauta, ca si in anii 

anteriori, jurati din randul spectatorilor, care sa decida care dintre cele sapte 

comedii invitate in acest an le-a placut cel mai mult. 

 

 

  Spectacolele pe care le vor evalua sunt: Notenkraker sau... Al cincilea 

anotimp... de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (Teatrul de Revista Ginta 

latina, Chisinau), Tango, Monsieur? de Aldo Lo Castro (Teatrul Nottara, 

Bucuresti), Eu, Oblio de Nona Ciobanu, inspirat de The point! de Harry Nilsson, 

cu versuri de Gellu Naum si Ana Blandiana (Teatrul Tandarica, Bucuresti), 

Uciderea lui Gonzago de Nedialko Iordanov (Teatrul de Stat Constanta), Hotel 

PM scenariu de Andrea Gavriliu (Teatrul German de Stat, Timisoara), Crima din 

strada Lourcine, de Eugène Labiche (Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad), Jacques 

si stapanul sau de Milan Kundera (Teatrul Maria Filotti, Braila). 

 

 

  Juriul spectatorilor este format din cinci persoane, care, pentru o evaluare 

corecta a reprezentatiilor, trebuie sa isi ia angajamentul ca vor participa la toate 

cele sapte productii. Prin urmare, accesati www.festinpebulevard.ro, sectiunea 

„Bulevardul comediei" pentru a consulta programul inainte de a va inscrie. 

Doritorii sunt rugati sa trimita pana vineri, 7 octombrie, un mail la 

marketing•nottara.ro in care sa spuna de ce isi doresc sa faca parte din juriu. 

Castigatorii vor fi anuntati pe mail, sambata, 8 octombrie.  

 
 

 

Sursa: Cultural BZI 
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36. Kronikool 
din data de 18 Octombrie 2016 

https://kronikool.wordpress.com/2016/10/18/punctul-pe-i-

spectatorul-de-teatru-si-nevoile-sale-juriul-publicului-la-festin/ 

 

 
 

Punctul pe „i”: spectatorul de teatru și nevoile sale. Juriul 

publicului la Fest(in) 

 

 
 

 Imagine din spectacolul „Hotel PM”, înscris în secțiunea Bulevardul Comediei 

Unul dintre evenimentele prestigioase ale toamnei, lansarea Barometrului de 

Consum Cultural pe anul 2015, reflectă, printre alte studii realizate, interesul 

https://kronikool.wordpress.com/2016/10/18/punctul-pe-i-spectatorul-de-teatru-si-nevoile-sale-juriul-publicului-la-festin/
https://kronikool.wordpress.com/2016/10/18/punctul-pe-i-spectatorul-de-teatru-si-nevoile-sale-juriul-publicului-la-festin/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/10/hotel4.jpg
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publicului românesc pentru teatru. Eșantionul evaluat aparține categoriei de 

vârstă 14-30 de ani. Tinerilor spectatori ar trebuie să le fie cultivat obiceiul de a 

lua parte la astfel de evenimente artistice. Potrivit studiului, în ultimele 12 luni 

un procent de 48,8% dintre tinerii chestionați a mers la cel puțin un spectacol de 

teatru. Pentru unii prea mic, pentru alții suficient de bun. Indiferent de 

poziționarea fiecăruia în raport cu această dezbatere, trebuie apreciat faptul că 

există activitate culturală în cadrul segmentului de vârstă respectiv. 

Găsirea unei forme de educare a gustului estetic al acestor spectatori tineri 

rămâne o chestiune dezbătută, dar (încă) nesoluționată. Publicul de teatru se 

formează singur, având la bază înclinația către artă și fiind ajutat de stimuli din 

exterior. Un public „sănătos” este cel care vine la spectacol din proprie 

inițiativă, impulsionat de nevoia unui catharsis artistic colectiv. El trebuie să 

descopere dubla putere pe care o are teatrul: de a căuta și oferi răspunsuri 

marilor dileme existențiale și de a transmite emoție pură. În acest sens, spre o 

astfel de întâlnire trebuie atrași tinerii. 

Publicul larg se compune din spectatorii care se refugiază la teatru și 

primesc din energia unei echipe bine închegate de artiști. Publicul specialist este 

mult mai restrâns. Din acest motiv, consider primordial procesul prin care cel 

din sală, simplu spectator, receptează spectacolul. Pentru că regizorul, 

scenograful, coregraful și actorul se adresează acestui critic sincer prin creația 

lor. Punctul său de vedere este pertinent și trebuie ascultat pentru că, la rândul 

său, devine protagonist (direct sau indirect), alături de cel de pe scenă. 

În cadrul Festivalului „Fest(in) pe Bulevard”, organizat de Teatrul Nottara 

și ajuns anul acesta la cea de-a IV-a ediție, s-a constituit, conform tradiției, juriul 

spectatorilor. Inițiativă lăudabilă pentru că oferă publicului posibilitatea de a-și 

exprima părerea și de a contribui la desemnarea unui spectacol din cadrul 

secțiunii „Bulevardul comediei” câștigător. Unul dintre jurații acestei ediții, 

Florin Frunză, se implică în diverse activități culturale și are un sistem de 

înțelegere al fenomenului teatral susținut temeinic. Are 39 de ani, s-a născut în 

București, dar s-a mutat la Câmpina și a călătorit timp de 15 ani între Belgia, 

Spania și Germania. Absolvent al „Flight Attendant and Tourism Academy” în 

Spania, Florin face parte pentru prima dată din acest juriu. Într-o discuție amplă 

despre modul în care el percepe teatrul, a mărturisit: „Teatrul trebuie să fie 

preferatul publicului. Teatrul este singurul loc în care actul de cultură este în 

mod evident tonic, reconfortant, încărcat, emoțional sau placid și fără substanță. 

Doar la teatru se poate trăi așa ceva. Pe viu. Mai ales când e vorba de comedie, 

definită ca un cântec de sărbătoare.” Cum majoritatea spectatorilor preferă 

comedia, Florin a demonstrat că are cunoștințe despre acest subiect și i-a dat o 

definiție: „Consider comedia, fie că e comic de limbaj – exprimând incultura -, 

fie comic de moravuri, fie comic de caracter, fie comic de nume, eliberarea 
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omului din constrângerile de zi cu zi.” Poate o analiză a psihologiei poporului 

român ar putea justifica înclinația acestuia către genul menționat și ar explica de 

ce publicul secolului XXI are nevoie de un umor savuros și autentic. 

Ajungând la text versus viziune regizorală, l-am întrebat pe Florin asupra 

cărui aspect se oprește mai întâi. Din răspunsul lui a reieșit că pune accent pe 

comuniunea între text – actor – spectator – regizor. Explică faptul că unii 

spectatori de comedie joacă rolul lui Farfuridi, adică mimează râsul adevărat 

tocmai pentru că nu sunt atenți la toate detaliile acestei relații. Florin a adăugat: 

„A vorbi cu omul din lună – care este spectatorul,  așa cum o face actorul și a se 

face înțeles (citând-o pe Tamara Buciuceanu-Botez)  e o reușită în urma unei 

regii bune, reușite, pro actor și pro act de cultură. Pentru mine regizorul este 

dirijorul, care fără partituri bine editate nu ar avea ce dirija.” 

Fiind juratul secțiunii „Bulevardul comediei”, am fost curioasă să aflu 

dacă urmărește o anumită structură în analiza spectacolului. Florin a pornit de la 

ideea unei uniuni a actorului cu spectatorul în momentul ridicării cortinei, ei 

formând aceeași persona. Din punct de vedere structural, el a enumerat: locul 

unde se joacă piesa respectivă deoarece „contează magia teatrului în sine, cea 

dintre zidurile sale”, realizarea scenei, organizarea ei, cu accent pe recuzită și 

decor, viziunea regizorală, pe care o consideră „acea interpretare specială pe 

care regizorul o dă textului dramatic”, repertoriul axat pe actor, care-i pune în 

valoare calitățile, apoi actorii cu a lor prezență scenică și implicarea vocalo-

corporalo-scenică, precum și interacțiunea cu publicul și, nu în ultimul rând, 

spectatorul care, deși are foarte multe de dat actorului, contează cel mai mult 

suportul emoțional; din păcate, acesta rămâne în majoritatea cazurilor doar un 

reactiv la stimuli și atât. 

Despre decizia pe care o va lua împreună cu ceilalți membri ai juriului, 

Florin spune: „Consider că piesa câștigătoare este aceea la care publicul 

reacționează cu sufletul deschis, ingenuu, fără a i se induce această stare prin 

tertipuri și lucruri previzibile. Râsul pur, gargantuesc, carnavalesc sau zâmbetul 

adevărat.” 

„Consider că piesa câștigătoare este aceea la care publicul reacționează cu 

sufletul deschis, ingenuu, fără a i se induce această stare prin tertipuri și 

lucruri previzibile. Râsul pur, gargantuesc, carnavalesc sau zâmbetul 

adevărat.” 

Florin Frunză 

 

Alături de Florin Frunză, din juriu fac parte Dora Lazăr, Alina Maer, 

Andreea Milea, Andreea Boariu, Marcel Frunte-Lată și Dan Sfetcu. Întrebați 

despre elementele pe care le urmăresc atunci când evaluează un spectacol, 

răspunsurile lor au fost pline de emoție și entuziasm. 
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Dora Lazăr a afirmat: „Juriile sunt, prin excelență, subiective, căci sunt 

eclectice. Așadar, pot vorbi numai despre așteptările mele. Urmăresc de vreo 

treizeci de ani cam aceleași lucruri: să transmită emoție. Să-mi simt mintea și 

sufletul un pic mai bogate la plecarea din sală. Să nu mă plictisească. Să nu fiu 

obligată să corectez greșelile de limbă, în gând, căci, deh, sunt profă de română. 

Să aibă armonie, adică regizorul și actorii să-și dea mâna în acțiunea de a mă 

vrăji… Și, mai ales, să miroasă a teatru, de-adevăratelea.” 

Urmăresc de vreo treizeci de ani cam aceleași lucruri: să transmită emoție. 

Să-mi simt mintea și sufletul un pic mai bogate la plecarea din sală. Să nu mă 

plictisească. Să nu fiu obligată să corectez greșelile de limbă, în gând, căci, 

deh, sunt profă de română. Să aibă armonie, adică regizorul și actorii să-și 

dea mâna în acțiunea de a mă vrăji… Și, mai ales, să miroasă a teatru, de-

adevăratelea.”  

Dora Lazăr 

 

Alina Maer consideră: „Mă duc cu emoție la spectacolele de comedie. 

Afirmația poate provoca surprindere. De genul, Emoții la comedie? E de ajuns 

să râzi și atât. Depinde cum califici râsul. Pentru a câștiga spectatori dornici 

doar să râdă, teatrele  pun uneori în scenă comedioare stupide, vulgare, cu 

subiecte desprinse parcă din emisiunile-tabloid ce ne otrăvesc după-amiezile la 

televizor. Nottara păstează echilibrul între dorința nestăvilită de râs a oamenilor 

și calitatea spectacolelor. Ce aștept de la o comedie? Bun gust, râs sincer și 

deschis, subiecte neprăfuite, cât mai puțin limbaj obscen, umor fin, interpretare 

ludică, senzualitate rafinat prelucrată, replici inteligente, pentru ca râsul să nu 

devină  un panaceu gregar, ci doar un semn de libertate și bucurie interioară 

exteriorizată.” 

 

„Ce aștept de la o comedie? Bun gust, râs sincer și deschis, subiecte 

neprăfuite, cât mai puțin limbaj obscen, umor fin, interpretare ludică, 

senzualitate rafinat prelucrată, replici inteligente, pentru ca râsul să nu 

devină  un panaceu gregar, ci doar un semn de libertate și bucurie interioară 

exteriorizată.” 

Alina Maer 

 

Andreea Milea spune: „În primul rând, la un spectacol de teatru urmăresc 

jocul actorilor pentru că vreau să mă las răpită într-o nouă dimensiune, să mă 

rup de realitatea imediată și să călătoresc în timp și spațiu. Iar un joc actoricesc 

bun poate avea efectul unui dans magic menit să te vrăjească. Bineînțeles că este 

importantă și tema spectacolului, ideea de bază, acel sâmbure de înțelepciune ce 

se desprinde din orice poveste. Dar pentru ca aceasta să ajungă la inima mea, tot 

jocul actorilor rămâne „vioara întâi”, pentru că o trupă bună poate face spectacol 
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și dintr-o piesă mai slabă și invers, o mână de actori mai puțin talentați pot face 

praf o capodoperă. 

„În primul rând, la un spectacol de teatru urmăresc jocul actorilor pentru că 

vreau să mă las răpită într-o nouă dimensiune, să mă rup de realitatea 

imediată și să călătoresc în timp și spațiu. Iar un joc actoricesc bun poate avea 

efectul unui dans magic menit să te vrăjească. 

Andreea Milea 

 

Andreea Boariu explică: „Unul din criteriile definitorii pentru a desemna 

un spectacol câștigător la această secțiune din festival este modul în care acesta 

va reuși să-mi trezească gândirea personală, emoția și empatia. Piesa trebuie să 

fie închegată, iar relația între actori pe scenă să fie consistentă. Umorul nu-l 

consider atât de important. Poate fi doar un ingredient. Important e să te 

provoace într-un fel anume, la nivel intelectual sau emoțional.” 

„Unul din criteriile definitorii pentru a desemna un spectacol câștigător la 

această secțiune din festival este modul în care acesta va reuși să-mi trezească 

gândirea personală, emoția și empatia. Piesa trebuie să fie închegată, iar 

relația între actori pe scenă să fie consistentă. Umorul nu-l consider atât de 

important.” 

Andreea Boariu 

 

Marcel Frunte-Lată a declarat: „Când pășesc într-o sală de teatru îmi 

doresc ca, pentru ceva timp, să trăiesc într-o lume imaginară, lumea 

TEATRULUI, mai frumoasă, mai cu sens, mai pură decât lumea în care trăim, 

cu toate problemele cotidiene. Mereu  încerc să mă substitui actorilor, să trăiesc 

experiența lor din rolul respectiv. Aștept de la actori iubirea de teatru, 

sensibilitatea, dăruirea… Iar de la spectacol, mesajul. Acesta contează cel mai 

mult. În esență, îmi doresc să plec mai bun, mai sensibil, mai profund…mai 

visător. Și să pot să mă reîntorc mereu în TEATRU pentru a mă reîncărca…”. 

„Aștept de la actori iubirea de teatru, sensibilitatea, dăruirea… Iar de la 

spectacol, mesajul. Acesta contează cel mai mult. În esență, îmi doresc să plec 

mai bun, mai sensibil, mai profund…mai visător. Și să pot să mă reîntorc 

mereu în TEATRU pentru a mă reîncărca…”. 

Marcel Frunte-Lată 

 

Dan Sfetcu vorbește despre pasiunea lui pentru teatru, dezvoltată de la 14 

ani, prin intermediul unui spectacol pe care l-a văzut chiar la Teatrul Nottara. El 

afirmă: „Urmăresc un spectacol de teatru și îl analizez, concomitent, atât cu 

inima, cât și cu mintea. Spectacolul trebuie să-mi transmită emoțiile artistice 

specifice artei dramatice. Mă interesează dacă textul (scriitura dramatică) este de 
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calitate, dacă regizorul a reușit să evidențieze valențele scriiturii dramatice într-o 

poveste frumoasă și emoționantă, dacă actorii și-au „asumat” rolurile și au 

transmis acel flux de energie publicului spectator.” 

„Urmăresc un spectacol de teatru și îl analizez, concomitent, atât cu inima, cât 

și cu mintea. Spectacolul trebuie să-mi transmită emoțiile artistice specifice 

artei dramatice. Mă interesează dacă textul (scriitura dramatică) este de 

calitate, dacă regizorul a reușit să evidențieze valențele scriiturii dramatice 

într-o poveste frumoasă și emoționantă, dacă actorii și-au „asumat” rolurile și 

au transmis acel flux de energie publicului spectator.”   

Dan Sfetcu 

 

În urma dialogului pe care l-am purtat cu cei șapte membri, am înțeles că 

publicul „vede tot”. Opinia unui spectator independent de breasla teatrală, atât 

de bine expusă și justificată, trebuie adusă în atenția tuturor artiștilor. Pentru ca 

publicul să devină tot mai numeros, e nevoie ca spectacolele să corespundă 

nevoilor și așteptărilor celor cărora li se adrsează. Întâlnirile cu spectatorii ar 

trebui să devină o obișnuință, pentru că părerile lor pot contribui la 

îmbunătățirea nivelului calitativ al actului artistic. 

  

 

Sursa: Yorick.ro 
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37. Kronikool 
din data de 12 Octombrie 2016 

https://kronikool.wordpress.com/2016/10/12/bulina-e-falsa-veniti-la-

nottara/ 

 

Bulina e falsă, veniți la Nottara! 

 

 

Poveștile cu și despre teatru nu se scriu singure. Într-o luni de Brumărel, 

când toamna aduce melancolii în sufletele bucureștenilor, Teatrul Nottara a 

oficiat întoarcerea pe Bulevardul Magheru. Dintr-un taxi grăbit, printre picături 

de ploaie, puteai vedea cum spectatorii intră în teatru cuprinși de frenezie. 

Bulina buclucașă nu mai sperie pe nimeni. Chipuri familiare ne-au întâmpinat la 

intrarea în teatru. Gazdele, purtând cu grație costume de epocă, au împărțit 

zâmbete și exemplare din ziarul Festivalului. Tavanul s-a transformat într-un 

carusel de baloane roșii, iar în foaierul Teatrului pulsau voci și regăsiri – 

https://kronikool.wordpress.com/2016/10/12/bulina-e-falsa-veniti-la-nottara/
https://kronikool.wordpress.com/2016/10/12/bulina-e-falsa-veniti-la-nottara/
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regăsirea unui spațiu teatral încărcat de istorie și, totodată, o racordare la 

prezent. În spatele tăcerilor, toți cei de față împărtășeau bucuria unei victorii 

binemeritate. 

Evenimentul care a deschis cea de-a IV-a ediție a Festivalului „Fest(in) pe 

Bulevard”, pe 10 octombrie, vernisajul expoziției de fotografie de teatru „De pe 

scenă pe simeze”, ce a avut loc pe fundalul reîntâlnirii publicului cu artiștii și 

spectacolele Teatrului Nottara. Expoziția ce conține imagini din arhiva 

instituției, ilustrând producțiile anilor `50, a fost dublată de fotografiile atât de 

vii din spectacolele stagiunii curente. Punte între generații. Amintire. Evoluție. 

Familia Nottara a știut să păstreze în memoria teatrului numele marilor actori, 

dar și să primească tinerele talente. 

            Destinul dramatic al unui actor 

 

        Seara a continuat cu lansarea volumului „Măria Sa Teofil Vâlcu”, ediție 

revizuită și adăugită de Ștefan Oprea, în prezența Floricăi Ichim, redactor-șef al 

revistei „Teatrul azi”. În aceeași notă, de rememorare a personalităților marcante 

ale teatrului românesc din ultimul secol, volumul surprinde destinul tulburător al 

actorului ieșean Teofil Vâlcu. Despre intenția acestuia, Ștefan Oprea a declarat: 

„Cartea am scris-o mai ales îndemnat de destinul foarte dramatic pe care l-a avut 

acest mare actor: la finalul vieții și al carierei și-a pierdut vederea. Pentru un 

actor asta înseamnă moarte. A și murit în scurt timp. Dar, orb fiind, a ținut să 

mai joace. Și a jucat două roluri, între care cehovianul personaj Sorin, în care el, 

stând într-un scaun cu rotile, a fost cel mai bun interpret din spectacol. Am scris 

cu mult drag pentru că am fost foarte apropiați, am fost chiar prieteni foarte buni 

și m-a impresionat atât cariera lui deosebită, cât și destinul foarte dramatic 

despre care am vorbit.” 

 

        Ultima zi de „exil”, întâia seară de Fest(in) 
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     Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, a urcat pe scenă înainte de 

începerea spectacolului „Notenkraker sau… Al cincilea anotimp” de Ernst 

Theodor Amadeus Hoffmann, regia Mihai Țârnă, de la Chișinău, și a deschis 

ediția din 2016 a Festivalului, declarând că exilul s-a sfârșit. A vorbit despre 

confuzia creată de faptul că în ultima stagiune au jucat în 37 de spații și a lansat 

publicului invitația de a deveni purtător de cuvânt al acestui teatru prin 

intermediul rețelelor de socializare – să îndemnăm publicul să nu se mai teamă 

de falsa bulină. 

         În timpul deplasărilor trupei prin țară și prin străinătate, s-au legat prietenii 

și s-au pus bazele unor viitoare colaborări. Marinela Țepuș a explicat prezența 

Teatrului „Ginta Latină” din Chișinău în prima seară de Festival ca urmare a 

ajutorului pe care familia Nottara l-a primit din partea lui. În încheiere, ea a 

spus: „Chiar cred că măcar cultural suntem cu toții români și că, măcar cultural, 

nu există o graniță între noi. Aceasta putem s-o dovedim doar Noi, cei de pe 

scenă, și Noi, cei din public, cu aplauzele noastre și cu bucuria cu care îi vom 

primi.” În continuare, au luat cuvântul Mihai Gribincea, Ambasadorul 

Republicii Moldova în România și Tudor Țârnă, Manager General al Teatrului 

din Chișinău. Cei doi invitați au felicitat trupa de la Nottara pentru întoarcerea 

Acasă. 

            Hai să ne-ntâlnim în fiecare seară pe Bulevard, la Nottara! 

 

 

de: Elena Coman 
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38. Yorick 
din data de 18 Octombrie 2016 

http://yorick.ro/punctul-pe-i-spectatorul-de-teatru-si-nevoile-sale-

juriul-publicului-la-festin/ 

 

Punctul pe „i”: spectatorul de teatru și nevoile sale. Juriul 

publicului la Fest(in) 

 

 
 

 Imagine din spectacolul „Hotel PM”, înscris în secțiunea Bulevardul Comediei 

Unul dintre evenimentele prestigioase ale toamnei, lansarea Barometrului de 

Consum Cultural pe anul 2015, reflectă, printre alte studii realizate, interesul 

publicului românesc pentru teatru. Eșantionul evaluat aparține categoriei de 

vârstă 14-30 de ani. Tinerilor spectatori ar trebuie să le fie cultivat obiceiul de a 

http://yorick.ro/punctul-pe-i-spectatorul-de-teatru-si-nevoile-sale-juriul-publicului-la-festin/
http://yorick.ro/punctul-pe-i-spectatorul-de-teatru-si-nevoile-sale-juriul-publicului-la-festin/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/10/hotel4.jpg
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lua parte la astfel de evenimente artistice. Potrivit studiului, în ultimele 12 luni 

un procent de 48,8% dintre tinerii chestionați a mers la cel puțin un spectacol de 

teatru. Pentru unii prea mic, pentru alții suficient de bun. Indiferent de 

poziționarea fiecăruia în raport cu această dezbatere, trebuie apreciat faptul că 

există activitate culturală în cadrul segmentului de vârstă respectiv. 

Găsirea unei forme de educare a gustului estetic al acestor spectatori tineri 

rămâne o chestiune dezbătută, dar (încă) nesoluționată. Publicul de teatru se 

formează singur, având la bază înclinația către artă și fiind ajutat de stimuli din 

exterior. Un public „sănătos” este cel care vine la spectacol din proprie 

inițiativă, impulsionat de nevoia unui catharsis artistic colectiv. El trebuie să 

descopere dubla putere pe care o are teatrul: de a căuta și oferi răspunsuri 

marilor dileme existențiale și de a transmite emoție pură. În acest sens, spre o 

astfel de întâlnire trebuie atrași tinerii. 

Publicul larg se compune din spectatorii care se refugiază la teatru și 

primesc din energia unei echipe bine închegate de artiști. Publicul specialist este 

mult mai restrâns. Din acest motiv, consider primordial procesul prin care cel 

din sală, simplu spectator, receptează spectacolul. Pentru că regizorul, 

scenograful, coregraful și actorul se adresează acestui critic sincer prin creația 

lor. Punctul său de vedere este pertinent și trebuie ascultat pentru că, la rândul 

său, devine protagonist (direct sau indirect), alături de cel de pe scenă. 

În cadrul Festivalului „Fest(in) pe Bulevard”, organizat de Teatrul Nottara 

și ajuns anul acesta la cea de-a IV-a ediție, s-a constituit, conform tradiției, juriul 

spectatorilor. Inițiativă lăudabilă pentru că oferă publicului posibilitatea de a-și 

exprima părerea și de a contribui la desemnarea unui spectacol din cadrul 

secțiunii „Bulevardul comediei” câștigător. Unul dintre jurații acestei ediții, 

Florin Frunză, se implică în diverse activități culturale și are un sistem de 

înțelegere al fenomenului teatral susținut temeinic. Are 39 de ani, s-a născut în 

București, dar s-a mutat la Câmpina și a călătorit timp de 15 ani între Belgia, 

Spania și Germania. Absolvent al „Flight Attendant and Tourism Academy” în 

Spania, Florin face parte pentru prima dată din acest juriu. Într-o discuție amplă 

despre modul în care el percepe teatrul, a mărturisit: „Teatrul trebuie să fie 

preferatul publicului. Teatrul este singurul loc în care actul de cultură este în 

mod evident tonic, reconfortant, încărcat, emoțional sau placid și fără substanță. 

Doar la teatru se poate trăi așa ceva. Pe viu. Mai ales când e vorba de comedie, 

definită ca un cântec de sărbătoare.” Cum majoritatea spectatorilor preferă 

comedia, Florin a demonstrat că are cunoștințe despre acest subiect și i-a dat o 

definiție: „Consider comedia, fie că e comic de limbaj – exprimând incultura -, 

fie comic de moravuri, fie comic de caracter, fie comic de nume, eliberarea 

omului din constrângerile de zi cu zi.” Poate o analiză a psihologiei poporului 
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român ar putea justifica înclinația acestuia către genul menționat și ar explica de 

ce publicul secolului XXI are nevoie de un umor savuros și autentic. 

Ajungând la text versus viziune regizorală, l-am întrebat pe Florin asupra 

cărui aspect se oprește mai întâi. Din răspunsul lui a reieșit că pune accent pe 

comuniunea între text – actor – spectator – regizor. Explică faptul că unii 

spectatori de comedie joacă rolul lui Farfuridi, adică mimează râsul adevărat 

tocmai pentru că nu sunt atenți la toate detaliile acestei relații. Florin a adăugat: 

„A vorbi cu omul din lună – care este spectatorul,  așa cum o face actorul și a se 

face înțeles (citând-o pe Tamara Buciuceanu-Botez)  e o reușită în urma unei 

regii bune, reușite, pro actor și pro act de cultură. Pentru mine regizorul este 

dirijorul, care fără partituri bine editate nu ar avea ce dirija.” 

Fiind juratul secțiunii „Bulevardul comediei”, am fost curioasă să aflu 

dacă urmărește o anumită structură în analiza spectacolului. Florin a pornit de la 

ideea unei uniuni a actorului cu spectatorul în momentul ridicării cortinei, ei 

formând aceeași persona. Din punct de vedere structural, el a enumerat: locul 

unde se joacă piesa respectivă deoarece „contează magia teatrului în sine, cea 

dintre zidurile sale”, realizarea scenei, organizarea ei, cu accent pe recuzită și 

decor, viziunea regizorală, pe care o consideră „acea interpretare specială pe 

care regizorul o dă textului dramatic”, repertoriul axat pe actor, care-i pune în 

valoare calitățile, apoi actorii cu a lor prezență scenică și implicarea vocalo-

corporalo-scenică, precum și interacțiunea cu publicul și, nu în ultimul rând, 

spectatorul care, deși are foarte multe de dat actorului, contează cel mai mult 

suportul emoțional; din păcate, acesta rămâne în majoritatea cazurilor doar un 

reactiv la stimuli și atât. 

Despre decizia pe care o va lua împreună cu ceilalți membri ai juriului, 

Florin spune: „Consider că piesa câștigătoare este aceea la care publicul 

reacționează cu sufletul deschis, ingenuu, fără a i se induce această stare prin 

tertipuri și lucruri previzibile. Râsul pur, gargantuesc, carnavalesc sau zâmbetul 

adevărat.” 

„Consider că piesa câștigătoare este aceea la care publicul reacționează cu 

sufletul deschis, ingenuu, fără a i se induce această stare prin tertipuri și 

lucruri previzibile. Râsul pur, gargantuesc, carnavalesc sau zâmbetul 

adevărat.” 

Florin Frunză 

 

Alături de Florin Frunză, din juriu fac parte Dora Lazăr, Alina Maer, 

Andreea Milea, Andreea Boariu, Marcel Frunte-Lată și Dan Sfetcu. Întrebați 

despre elementele pe care le urmăresc atunci când evaluează un spectacol, 

răspunsurile lor au fost pline de emoție și entuziasm. 
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Dora Lazăr a afirmat: „Juriile sunt, prin excelență, subiective, căci sunt 

eclectice. Așadar, pot vorbi numai despre așteptările mele. Urmăresc de vreo 

treizeci de ani cam aceleași lucruri: să transmită emoție. Să-mi simt mintea și 

sufletul un pic mai bogate la plecarea din sală. Să nu mă plictisească. Să nu fiu 

obligată să corectez greșelile de limbă, în gând, căci, deh, sunt profă de română. 

Să aibă armonie, adică regizorul și actorii să-și dea mâna în acțiunea de a mă 

vrăji… Și, mai ales, să miroasă a teatru, de-adevăratelea.” 

Urmăresc de vreo treizeci de ani cam aceleași lucruri: să transmită emoție. 

Să-mi simt mintea și sufletul un pic mai bogate la plecarea din sală. Să nu mă 

plictisească. Să nu fiu obligată să corectez greșelile de limbă, în gând, căci, 

deh, sunt profă de română. Să aibă armonie, adică regizorul și actorii să-și 

dea mâna în acțiunea de a mă vrăji… Și, mai ales, să miroasă a teatru, de-

adevăratelea.”  

Dora Lazăr 

 

Alina Maer consideră: „Mă duc cu emoție la spectacolele de comedie. 

Afirmația poate provoca surprindere. De genul, Emoții la comedie? E de ajuns 

să râzi și atât. Depinde cum califici râsul. Pentru a câștiga spectatori dornici 

doar să râdă, teatrele  pun uneori în scenă comedioare stupide, vulgare, cu 

subiecte desprinse parcă din emisiunile-tabloid ce ne otrăvesc după-amiezile la 

televizor. Nottara păstează echilibrul între dorința nestăvilită de râs a oamenilor 

și calitatea spectacolelor. Ce aștept de la o comedie? Bun gust, râs sincer și 

deschis, subiecte neprăfuite, cât mai puțin limbaj obscen, umor fin, interpretare 

ludică, senzualitate rafinat prelucrată, replici inteligente, pentru ca râsul să nu 

devină  un panaceu gregar, ci doar un semn de libertate și bucurie interioară 

exteriorizată.” 

 

„Ce aștept de la o comedie? Bun gust, râs sincer și deschis, subiecte 

neprăfuite, cât mai puțin limbaj obscen, umor fin, interpretare ludică, 

senzualitate rafinat prelucrată, replici inteligente, pentru ca râsul să nu 

devină  un panaceu gregar, ci doar un semn de libertate și bucurie interioară 

exteriorizată.” 

Alina Maer 

 

Andreea Milea spune: „În primul rând, la un spectacol de teatru urmăresc 

jocul actorilor pentru că vreau să mă las răpită într-o nouă dimensiune, să mă 

rup de realitatea imediată și să călătoresc în timp și spațiu. Iar un joc actoricesc 

bun poate avea efectul unui dans magic menit să te vrăjească. Bineînțeles că este 

importantă și tema spectacolului, ideea de bază, acel sâmbure de înțelepciune ce 

se desprinde din orice poveste. Dar pentru ca aceasta să ajungă la inima mea, tot 

jocul actorilor rămâne „vioara întâi”, pentru că o trupă bună poate face spectacol 
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și dintr-o piesă mai slabă și invers, o mână de actori mai puțin talentați pot face 

praf o capodoperă. 

„În primul rând, la un spectacol de teatru urmăresc jocul actorilor pentru că 

vreau să mă las răpită într-o nouă dimensiune, să mă rup de realitatea 

imediată și să călătoresc în timp și spațiu. Iar un joc actoricesc bun poate avea 

efectul unui dans magic menit să te vrăjească. 

Andreea Milea 

 

Andreea Boariu explică: „Unul din criteriile definitorii pentru a desemna 

un spectacol câștigător la această secțiune din festival este modul în care acesta 

va reuși să-mi trezească gândirea personală, emoția și empatia. Piesa trebuie să 

fie închegată, iar relația între actori pe scenă să fie consistentă. Umorul nu-l 

consider atât de important. Poate fi doar un ingredient. Important e să te 

provoace într-un fel anume, la nivel intelectual sau emoțional.” 

„Unul din criteriile definitorii pentru a desemna un spectacol câștigător la 

această secțiune din festival este modul în care acesta va reuși să-mi trezească 

gândirea personală, emoția și empatia. Piesa trebuie să fie închegată, iar 

relația între actori pe scenă să fie consistentă. Umorul nu-l consider atât de 

important.” 

Andreea Boariu 

 

Marcel Frunte-Lată a declarat: „Când pășesc într-o sală de teatru îmi 

doresc ca, pentru ceva timp, să trăiesc într-o lume imaginară, lumea 

TEATRULUI, mai frumoasă, mai cu sens, mai pură decât lumea în care trăim, 

cu toate problemele cotidiene. Mereu  încerc să mă substitui actorilor, să trăiesc 

experiența lor din rolul respectiv. Aștept de la actori iubirea de teatru, 

sensibilitatea, dăruirea… Iar de la spectacol, mesajul. Acesta contează cel mai 

mult. În esență, îmi doresc să plec mai bun, mai sensibil, mai profund…mai 

visător. Și să pot să mă reîntorc mereu în TEATRU pentru a mă reîncărca…”. 

„Aștept de la actori iubirea de teatru, sensibilitatea, dăruirea… Iar de la 

spectacol, mesajul. Acesta contează cel mai mult. În esență, îmi doresc să plec 

mai bun, mai sensibil, mai profund…mai visător. Și să pot să mă reîntorc 

mereu în TEATRU pentru a mă reîncărca…”. 

Marcel Frunte-Lată 

 

Dan Sfetcu vorbește despre pasiunea lui pentru teatru, dezvoltată de la 14 

ani, prin intermediul unui spectacol pe care l-a văzut chiar la Teatrul Nottara. El 

afirmă: „Urmăresc un spectacol de teatru și îl analizez, concomitent, atât cu 

inima, cât și cu mintea. Spectacolul trebuie să-mi transmită emoțiile artistice 

specifice artei dramatice. Mă interesează dacă textul (scriitura dramatică) este de 
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calitate, dacă regizorul a reușit să evidențieze valențele scriiturii dramatice într-o 

poveste frumoasă și emoționantă, dacă actorii și-au „asumat” rolurile și au 

transmis acel flux de energie publicului spectator.” 

„Urmăresc un spectacol de teatru și îl analizez, concomitent, atât cu inima, cât 

și cu mintea. Spectacolul trebuie să-mi transmită emoțiile artistice specifice 

artei dramatice. Mă interesează dacă textul (scriitura dramatică) este de 

calitate, dacă regizorul a reușit să evidențieze valențele scriiturii dramatice 

într-o poveste frumoasă și emoționantă, dacă actorii și-au „asumat” rolurile și 

au transmis acel flux de energie publicului spectator.”   

Dan Sfetcu 

 

În urma dialogului pe care l-am purtat cu cei șapte membri, am înțeles că 

publicul „vede tot”. Opinia unui spectator independent de breasla teatrală, atât 

de bine expusă și justificată, trebuie adusă în atenția tuturor artiștilor. Pentru ca 

publicul să devină tot mai numeros, e nevoie ca spectacolele să corespundă 

nevoilor și așteptărilor celor cărora li se adrsează. Întâlnirile cu spectatorii ar 

trebui să devină o obișnuință, pentru că părerile lor pot contribui la 

îmbunătățirea nivelului calitativ al actului artistic. 

  

 

de: Elena Coman 
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39. Bucureștii vechi și noi 
din data de 03 Octombrie 2016 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/10/teatrului-ginta-latina-din-

chisinau-vine-cu-notenkraker-pe-scena-nottara/ 

 

 

 

Teatrul Ginta latină din Chișinău vine cu Notenkraker pe scena 

Nottara 

 

 
 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/10/teatrului-ginta-latina-din-chisinau-vine-cu-notenkraker-pe-scena-nottara/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/10/teatrului-ginta-latina-din-chisinau-vine-cu-notenkraker-pe-scena-nottara/
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La Teatrul Nottara se va juca pe 10 octombrie spectacolul Notenkraker 

sau… Al cincilea anotimp, scris de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, al 

Teatrului de Revistă Ginta latină din Chișinău. Spectacolul deschide festivalului 

Teatrului Nottara, FEST(IN) pe Bulevard(ce va avea loc în perioada 10-22 

octombrie 2016), luni, 10 octombrie, la ora 18.45 la sediul din Magheru. Mai 

multe detalii aici. 

Acest spectacol ce vine din Republica Moldova prevede intuitiv 

anotimpul copilăriei care nu ţine cont de intemperii şi schimbări ale naturii. El 

ne povesteşte de copilărie, de acea copilărie cu adâncimi şi înălţimi nebănuit de 

fericite, în mare măsură, date uitării de către cei maturi. 

 

 

„Notenkraker” sau …Al cincilea anotimp…  este preconizat pentru toate 

vârstele şi, cu siguranţă, exponenţii tuturor vârstelor vor avea prilejul de a 

recolta profitul moral scontat, atât de necesar societăţii, ce vine să ne îndemne să 

realizăm acţiuni importante întru a pune stăpânire reală pe un viitor decent”, se 

arată în descrierea spectacolului. 

Notenkraker sau…Al cincilea anotimp… vine să completeze tezaurul 

repertorial al Teatrului de Revistă „Ginta latină” cu încă o perlă scenică pusă 

întru îmbogăţirea spirituală a consumatorilor de produse teatrale moderne. 

 

 

 

Sursa: Bucureștii vechi și noi 

 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://new.nottara.ro/?sid=124
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/10/notenkraker-4.jpg
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40. Mothers and the city 
din data de 30 Octombrie 2016 

http://mothersandthecity.ro/goin-out/oblio-inapoi-pe-scena/ 

 

 

OBLIO, INAPOI PE SCENA 

 

 

Cine nu-l știe pe Oblio, băiețelul cu capul rotund? Cel care a fost nevoit să 

poarte un fes conic, încă de la naştere, pentru a-şi ascunde anomalia: singurul 

cap rotund în lumea capetelor ţuguiate. Totuşi este acceptat în oraş, până când, 

după ce îl învinge pe fiul contelui cel rău, Oblio este trimis în Pădurea Fără Rost 

(Pointless Forest) , în căutarea “rostului – point” pierdut, alături de cățelul său, 

http://mothersandthecity.ro/goin-out/oblio-inapoi-pe-scena/
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Arrow. Acolo întâlnește câteva personaje stranii, dar înţelepte, cu ajutorul cărora 

Oblio înțelege că toate lucrurile au un rost (point) pe lumea asta, doar că cineva 

trebuia să observe acest lucru. Până şi Pădurea fără rost (Pointless Forest) are de 

fapt rostul ei. 

 

„Într-o ţară unde toate sunt ţuguiate, casele şi drumurile, uneltele şi 

ustensilele, oamenii şi capetele lor, se naşte un băieţel, Oblio, cu capul perfect… 

rotund. Numai că în acea ţară şi regulile sunt tăioase, iar cei care le impun fără 

discernământ nu iartă pe nimeni care nu s-ar supune orbeşte. Acela este eliminat, 

condamnat la pieire. Dar Oblio nu se lasă cu una cu două, el va reuşi să îşi 

impună alteritatea şi modul generos prin care i-a descoperit valoarea. Ca pe 

mulţi copii ai generaţiei sale, pe Nona Ciobanu a impresionat-o la modul acela 

profund, care lasă urme pe viaţă, filmul de desene animate ce îl are ca 

protagonist pe Oblio.(…) Eu, Oblio la Teatrul Ţăndărică din București este un 

spectacol născut din iubirea de poveste, din acele reminiscenţe culturale din 

copilărie care marchează fundamental, din iubirea pentru sinceritatea plină de 

farmecul vârstei fragede.” 

  

 

 

 

de: Maria Coman  
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41. Mișcarea de rezistență 
din data de 02 Septembrie 2016 

http://www.miscareaderezistenta.ro/teatru/33985-nottara-recruteaza-

voluntari-festin-pe-bulevard 

 

 

 

Teatrul Nottara recrutează voluntari pentru organizarea 

FEST(IN) pe Bulevard 

 

 

http://www.miscareaderezistenta.ro/teatru/33985-nottara-recruteaza-voluntari-festin-pe-bulevard
http://www.miscareaderezistenta.ro/teatru/33985-nottara-recruteaza-voluntari-festin-pe-bulevard
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  Teatrul Nottara caută voluntari, elevi şi studenţi, care să participe la 

organizarea celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru 

FEST(IN) pe Bulevard (10-22 octombrie 2016), care marchează şi întoarcerea 

oficială a instituţiei acasă, în sediul din Bd. Magheru 20. 

Anunţul de recrutare, postat şi pe pagina de facebook a teatrului, spune: 

De ce să vii alături de noi? Pentru că: 

Vei fi direct implicat în unul dintre cele mai importane evenimente culturale din 

România 

Vei asista la întoarcerea acasă a Teatrului Nottara, cu tot ce presupune acest 

lucru 

Vei câştiga experienţă în domenii precum marketing şi organizare de 

evenimente 

Vei avea acces liber la spectacolele din festival, în limita locurilor disponbile 

Vei primi adeverinţă de practică care să ateste că ai fost voluntar la Teatrul 

Nottara 

 

 

de: Sebastian S. Eduard 
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1. Radio România București 
din data de 05 Octombrie 2016 

http://bucurestifm.ro/2016/10/05/nu-rata-cele-mai-frumoase-

spectacole-la-festin-pe-bulevard/ 

 

 

 

Nu rata cele mai frumoase spectacole, la FEST(IN) pe Bulevard! 

 

 

 

Teatrul Nottara organizează cea de-a IV-a ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care se va desfăşura în perioada 

10-22 octombrie. 

http://bucurestifm.ro/2016/10/05/nu-rata-cele-mai-frumoase-spectacole-la-festin-pe-bulevard/
http://bucurestifm.ro/2016/10/05/nu-rata-cele-mai-frumoase-spectacole-la-festin-pe-bulevard/
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Notenkraker-teatru.jpg
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Acesta conţine patru secţiuni principale, în care vor avea loc 30 de 

reprezentaţii, şi multe evenimente conexe cu intrare liberă, precum spectacole-

lectură, lansări de carte, expoziţii de fotografie, colocvii. 

Secţiunile competitive „Crize de familie” şi „NETA” vor avea jurii de 

specialitate, care vor desemna, după criterii clare, cel mai bun spectacol din 

categoria respectivă. 

Teatrul Nottara caută, ca şi în anii anteriori, juraţi din rândul spectatorilor, 

care să decidă care dintre cele şapte comedii invitate în acest an le-a plăcut cel 

mai mult. 

Spectacolele pe care le vor evalua sunt: Notenkraker sau… Al cincilea 

anotimp…de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (Teatrul de Revistă Ginta 

latină, Chișinău), Tango, Monsieur? de Aldo Lo Castro (Teatrul Nottara, 

București), Eu, Oblio de Nona Ciobanu, inspirat de The point! de Harry Nilsson, 

cu versuri de Gellu Naum şi Ana Blandiana (Teatrul Țăndărică, București), 

Uciderea lui Gonzago de Nedialko Iordanov (Teatrul de Stat Constanța), Hotel 

PM scenariu de Andrea Gavriliu (Teatrul German de Stat, Timișoara), Crima din 

strada Lourcine, de Eugène Labiche (Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad), Jacques 

și stăpânul său de Milan Kundera (Teatrul Maria Filotti, Brăila). 

Juriul spectatorilor este format din cinci persoane, care, pentru o evaluare 

corectă a reprezentaţiilor, trebuie să îşi ia angajamentul că vor participa la toate 

cele şapte producţii. 

Prin urmare, accesaţi www.festinpebulevard.ro, secţiunea „Bulevardul 

comediei” pentru a consulta programul înainte de a vă înscrie. 

Doritorii sunt rugaţi să trimită până vineri, 7 octombrie, un mail la 

marketing@nottara.ro în care să spună de ce îşi doresc să facă parte din juriu. 

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe mail, sâmbătă, 8 octombrie. 

 

 

de Sabina Lapadatescu 
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2. InLight 
din data de 10 Octombrie 2016 

http://inlightcenter.ro/teatrul-nottara-invita-inlight-la-festin-pe-

bulevard-2016/ 

 

Teatrul Nottara invită InLight la FESTin pe Bulevard 2016! 

 

 
 

 

http://inlightcenter.ro/teatrul-nottara-invita-inlight-la-festin-pe-bulevard-2016/
http://inlightcenter.ro/teatrul-nottara-invita-inlight-la-festin-pe-bulevard-2016/
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Doamnelor și domnilor, stimați cititori, dragi creatori de artă și pasionați 

de actorie în toate formele ei, Teatrul Nottara dorește să ușureze procesul de 

devorare a artelor teatrale în perioada 10-22 Octombrie 2016, când se desfășoară 

Festivalul de Teatru FESTin pe BULEVARD 2016, la Teatrul Nottara pe bd. 

Gen. Gheorghe Magheru. 

 

Pentru spectacolele de la Sala Horia Lovinescu, cursanții noștri vor avea 

reducere de preț de 50% la locurile de la balcon, adica 17 RON față de 34 RON. 

La Sala George Constantin prețul unui bilet este de 47 de lei, dar nu se pot 

acorda reduceri. 

 

Reducerea este valabilă doar pe perioada festivalului pentru toți studenții 

care au pășit vreodată pragul școlii InLight. Pentru a putea a achiziționa biletele 

trebuie doar să vă spuneți numele la agenţia teatrului Nottara din Bd. Magheru 

20. 

 

 

 

 

de: Roxana Simion 
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3. Evenimente 
din data de 9 Octombrie 2016 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Fotografii-inedite-expozitie-cu-

intrare-libera_43575.html 

 

Fotografii inedite, expoziţie cu intrare liberă 

10 OCTOMBRIE 2016, 16:30 inut de FESTIN PE BULEVARD 

/ 23 AFISARI 

P 

Poster Eveniment "Fotografii inedite, expoziţie cu intrare liberă", sustinut de Festin pe 

Bulevard 

 

 

   Toţi cei cărora le-a fost dor de Nottara la el acasă sunt invitaţi luni, 10 

octombrie, de la ora 16:30, la expoziţia de fotografie „Teatrul Nottara: de pe 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Fotografii-inedite-expozitie-cu-intrare-libera_43575.html
http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Fotografii-inedite-expozitie-cu-intrare-libera_43575.html
http://cluburibucuresti.ro/?q=Festin%20pe%20Bulevard
http://cluburibucuresti.ro/?q=Festin%20pe%20Bulevard


118 

 

scena pe simeze” 

 

  Toţ i  cei  cărora  le -a  fos t  dor  de  Not tara  la  e l  acasă  sunt  

invi ta ţ i  luni ,  10  octombrie ,  de  la  o ra  16:30,  l a  expozi ţ ia  de  

fo tograf ie  „Teat ru l  Not tara:  de  pe scenă  pe  s imeze” ,  ce  conţ ine  

imagini  d in  spectacole  d in  arhiva  ins t i tu ţ ie i ,  unele  datând din  

ani i  ‟50 .  Vor  putea  f i  văzute  imagini  unice ,  cu  mar i  acto r i  a i  

României ,  d in t re  care  uni i  nu  mai  sunt ,  d in  păcate ,  pr in t re  noi :  

George  Alexandru ,Emi l  Hossu,  Mircea Albulescu ,  George 

Constantin ,  Ştefan  Iordache  ş i  mul ţ i  a l ţ i i .  

 

 

  Acestă  gale r ie  deschide  cea de -a  IV-a  edi ţ ie  a  Fes t ivalu lu i  

In te rnaţ ional  de  Teat ru  FEST(IN) pe  Bulevard  ş i  s imbol izează 

mot ivul  pent ru  care  Teat ru  Not tara  ş i -a  dor i t  să  se  în toarcă  în  

c lădi rea  care  i -a fos t  casă  t imp de  55  de  ani :  i s tor ia  cul turală  

bogată  ce  s -a  sc r is  în t re  aces te  z idur i  în  to ţ i  aceş t i  ani .  

 

INTRAREA ESTE LIBERĂ!  

 

 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

 

 

 

 

 

http://cluburibucuresti.ro/?q=Mircea%20Albulescu
http://cluburibucuresti.ro/?q=George%20Constantin
http://cluburibucuresti.ro/?q=George%20Constantin
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4. Bazavan.ro 
din data de 05 Octombrie 2016 

http://bazavan.ro/2016/10/de-ce-sustin-croatia-la-festivalul-de-teatru-

festin-pe-bulevard-teatrul-nottara/ 

 

 

 

 
 

http://bazavan.ro/2016/10/de-ce-sustin-croatia-la-festivalul-de-teatru-festin-pe-bulevard-teatrul-nottara/
http://bazavan.ro/2016/10/de-ce-sustin-croatia-la-festivalul-de-teatru-festin-pe-bulevard-teatrul-nottara/
http://bazavan.ro/wp-content/uploads/2016/10/banner-Festin-pe-Bulevard-2.jpg
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De ce sustin Croatia la Festivalul de teatru Festin pe Bulevard – 

Teatrul Nottara 

In perioada 10 -22 octombrie la Teatrul Nottara are loc festivalul Festin 

pe Bulevard care beneficiaza si de participare internationala (Cehia, Bulgaria, 

Serbia, Republica Moldova, Croatia, Kosovo si Slovenia). 

Mai multi tovarasi bloggeri  au fost invitati sa aleaga una dintre tarile 

participante si sa le sustina dupa posibilitatile lor pentru a aduce spectatori in 

sala la piesa pe care tara respectiva o sustine in festival. 

Fara sa stiu ce piesa are in festival, eu am ales Croatia.Sa va spun de ce. 

E 

E una dintre putinele tari din lume in care poti, ca turist, sa locuiesti intr-

un far pe marginea marii in super hoteluri. 

Aici puteti gasi detalii despre toate farurile locuibile din Croatia. (e visul 

meu sa stau o saptamana intr-un asemenea far  fara sa ma caute nimeni si fara sa 

fie nevoie sa vorbesc mult) 

E tara care – atentie – i-a dat pe John Malcovich si pe Michael 

Cunningham. 

 

http://www.lighthouses-croatia.com/
http://bazavan.ro/wp-content/uploads/2016/10/plocica02.jpg
http://bazavan.ro/wp-content/uploads/2016/10/john-malkovich.jpg


121 

 

Malkovich pe care l-ati vazut in bucurii de film ( Places in the Heart, In 

the Line of Fire – pentru care a fost si nominalizat la Oscar si mult prea 

minunatul Being John Malkovich, dar si multe multe altele) are parinti de 

origine croata… 

 

….la fel ca si Cunnigham – rafinatul scriitor al multor romane – The hours poate 

cel mai cunoscut pentru ca a fost si ecranizata si foarte prezent la Oscar. 

(Cunningham are bunici croati) 

E tara care are unul dintre cele mai vechi teatre din Europa. Cladirea 

adica. 

Se afla in Zagreb, gazduieste Opera, Teatrul national si Baletul si este o 

cladire monument istoric construita in 1860. (noi la 1907 ne bateam cu furcile, 

ca sa avem o imagine corecta a contextului) 

Si arata absolut splendid. 

 

http://bazavan.ro/wp-content/uploads/2016/10/Week-In-Fiction-Cunningham-943.jpg
http://bazavan.ro/wp-content/uploads/2016/10/zagreb-croatian-national-theatre-front-view.jpg
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Bun, acestea au fost argumentele pentru care am ales Croatia. 

Piesa de teatru pe care ei o au in festival se numeste “Ubu, rege” de 

Alfred Jarry este un text foarte cunoscut intre iubitorii de teatru care a fost 

montat de multe ori si  al teatrele din Romania. 

Dar ce e cu adevarat frumos in festivaluri, dincolo de atmosfera de a avea 

aproape de tine actori in sala (pentru ca vin la spectacole si actorii din alte trupe 

care sunt in festival), e faptul ca vezi cum acelasi text poate fi reasezat dintr-o 

alta perspectiva culturala. Si inveti indirect ca nu detii adevarul absolut. 

Ubu, rege e un text despre lacomie, putere, ingamfare si minciuna – 

extrem de actual, scris insa la 1896 de un tanar de 23 de ani:) care a socat 

Franta acelor vremuri cu multele injuraturi (merdre, cel mai adesea). 

O sa fie frumos sa vedem cum vecinii nostri croati au reinterpretat aceste 

teme atat de actuale si la noi. 

Spectacolul are loc pe 20 oct, la ora 21.00, la Teatrul Nottara. Puteti 

cumpara bilete de aici. 

Dom’ Ubu: Având în vedere că suntem în Franţa, ţara-n care libertatea e 

egală cu fraternitatea, care nu-i comparabilă decât cu egalitatea pe care-o are 

legalitatea, luând în consideraţie că nu-s în stare să fac şi eu ce face toată 

lumea, ţinând seama că mi-e totuna şi egal că sunt egal cu toată lumea, fiindcă 

pân’ la urmă tot eu o să omor toată lumea, am să mă fac sclav, madam Ubu. 

Daca ma ajutati sa promovam tara pe care am ales-o, adica daca va puneti la 

cover pe facebook bannerul de mai jos cu hashtagurile #festinpebulevard 

#simpa  si link la pagina de unde se cumpara biletele (aceasta )ca sa va si gasesc, 

va premiez dupa cum urmeaza 

Premiul 1: 3 invitaţii la spectacole din festival, inclusiv Ubu Rege, 

http://new.nottara.ro/
http://new.nottara.ro/
http://bazavan.ro/wp-content/uploads/2016/10/croatian_national_theatre_in_zagreb2.jpg
http://bazavan.ro/wp-content/uploads/2016/10/crotian-national-theatre-zagreb.jpg


123 

 

Premiul II – o invitaţie la Ubu rege, 

Premiul III – o carte de teatru. 

Premiile vor fi anuntate pe 10 octombrie, odata cu deschiderea FestIn si se 

vor ridica de la sediul Nottara. 

sa facem o fapta buna, sa aducem oamenii la teatru, sa vada o piesa despre 

conducatorii aroganti si ingamfati ca sa se gandeasca mai mult cand vor 

merge la vot in decembrie. multumesc de ajutor 

 

 

 

de Cristina Bazavan 

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

http://bazavan.ro/wp-content/uploads/2016/10/cover-Croatia.jpg
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5. Umblat.ro 
din data de 27 Septembrie 2016 

http://blog.umblat.ro/poftiti-la-festin-pe-bulevard/ 
 

 

 
 

Poftiți la Festin pe Bulevard! 

De trei ani de zile, Teatrul Nottara îi cheamă pe iubitorii de teatru să se 

înfrupte pe săturate, să își potolească pofta de cultură și să își stingă setea de 
dezbatere, cu un Fest

(in)
 pe Bulevard. 

Evenimentul este un festival cu două secțiuni principale, ce oferă 

publicului, începând de anul acesta, și comedie de bună calitate, dar 

și producții consacrate ale Teatrului Nottara ori piese inspirate de temele 

breaking news-urilor, susținute de televiziuni. 

Un proiect cultural ce aduce și în 2016, companii de teatru din afara țării 

noastre. 

 

http://blog.umblat.ro/poftiti-la-festin-pe-bulevard/
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Românii vin la teatru ca să râdă 

Este un adevăr, certificat de un recent sondaj de opinie realizat de IMAS, 

la cererea Teatrului Nottara.70 la sută dintre spectatorii bucureşteni vor să 

vadă comedii pe scena teatrelor. 

Tocmai acesta este și motivul pentru care organizatorii Festin au introdus, 

în programul festivalului de anul acesta, secţiunea Bulevardul Comediei. În 

cadrul său, vor fi puse în scenă 7 spectacole semnate de creatori celebri. 

În următoarea perioadă, la Sala Horia Lovinescu se va monta, cu 

precădere, comedie de bună calitate, specie extrem de apreciată şi dorită de 

către public; vom avea Secţiunea Bulevardul Comediei şi vom încerca să 

selectăm comedii de mare succes, din ţară şi din străinătate, la care se adaugă 

producţii ale teatrului gazdă. 

Teatrul Nottara 

Printre comediile alese pentru ediția aceasta este și Uciderea lui 

Gonzago, un exercițiu de imaginație a unui dramaturg bulgar, ce a dorit să 

exploreze soarta artiștilor aflați la cheremul prințului Hamlet al Danemarcei. 

Piesa va fi jucată de actorii Teatrului de Stat din Constanța. 

 

 

 
 

 

Uciderea lui Gonzago, un exercițiu de imaginație a unui artist bulgar 

Spectatorii, ce vor participa la Festin, vor vedea pe scena Teatrului 

Nottara și piesa Notenkraker sau… Al cincilea anotimp… , un spectacol 

pentru toate vârstele, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, jucat de 

actorii Teatrului de Revistă Ginta latină, Chișinău. 

http://blog.umblat.ro/poftiti-la-festin-pe-bulevard/uciderea/
http://blog.umblat.ro/poftiti-la-festin-pe-bulevard/uciderea2/
http://blog.umblat.ro/poftiti-la-festin-pe-bulevard/uciderea3/
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Notenkraker sau… Al cincilea anotimp… 

În aceeași secțiune sunt cuprinse și Tango, Monsieur? (Teatrul Nottara, 

București), Eu, Oblio, cu versuri de Gellu Naum şi Ana Blandiana (Teatrul 

Țăndărică, București), dar și Crima din strada Lourcine 

de Eugène Labiche (Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad). 

Încercând să statuăm specificul teatrului, şi anume, Teatrul Nottara – 

teatru de/ PE bulevard, ne propunem ca festivalul pe care îl vom organiza 

anual să fie dedicat atât comediei bulevardiere, specie mult apreciată de către 

public, dar şi unor tematici extrem de actuale şi care marchează 

societatea. Teatrul este o artă vie şi care trebuie să rămână cât mai aproape de 

public, de cetăţeni, aducându-le şi relaxare, dar şi teme apropiate care să-i facă 
să gândească, să-şi pună întrebări. 

Teatrul Nottara 

 

 

Crima din strada Lourcine, Teatrul Clasic Ion Slavici, Arad 

http://blog.umblat.ro/poftiti-la-festin-pe-bulevard/5-5/
http://blog.umblat.ro/poftiti-la-festin-pe-bulevard/attachment/55/
http://blog.umblat.ro/poftiti-la-festin-pe-bulevard/attachment/555/


127 

 

Secțiunile NETA și In memoriam 

Teatrul Nottara a devenit parte a rețelei NETA, New European Theatre 

Action, încă din 2015. Acest lucru îi permite să prezinte în cadrul Festin 5 

spectacole ale unor teatre asociate NETA. Așa se face că publicul bucureștean 

se va delecta cu piese din Kosovo, Bulgaria, Serbia, Croația și România. 

Tot din 2015, festivalul Festin cuprinde și secțiunea In 

memoriam, dedicată artiștilor decedați. 

În cadrul acestei ediții, aducem omagiul nostru actorilor: Emil Hossu, 

George Alexandru, Ştefan Radof şi Corneliu-Dan Borcia. În formula 

completă, FEST(IN) pe Bulevard va mai cuprinde colocvii, spectacole-lectură 

(dedicate, în această ediţie, dramaturgiei maghiare contemporane), evenimente 

stradale, lansări de carte de teatru, vernisajul unei expoziții de fotografie. 

Teatrul Nottara 

 

Festin se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru. Sala George Constantin, Sală Studio cu 100 de locuri, şi 

Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 

 

 

 

 

Sursa: Umblat.ro 
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6. minuni.ro 
din data de 26 Septembrie 2016 

http://minuni.ro/festin-bulevard-bucuriile-mele/ 

 

 

 

 

FESTin pe Bulevard, bucuriile mele si-un concurs 

 

Unul dintre sentimentele mele cele mai calde e acela de intoarcere acasa. 

Cand ma gandesc la asta ma vad apropiindu-ma de Satmarul meu, in leganatul 

trenului, Palatul Administrativ – simbol al orasului – care se vede de departe, 

zambetul care vine cu asta. Bucuria asta ca o bataie mai puternica de inima 

trebuie ca e si in sufletele actorilor si personalului Teatrului Nottara, care se 

intorc, in curand oficial, acasa, dupa mai bine de o jumatate de an in care au 

http://minuni.ro/festin-bulevard-bucuriile-mele/
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jucat optzeci de spectacole in treizeci si sapte de spatii din Bucuresti si din tara. 

Se intorc in spatiul caruia ei ii spun acasa. In spatiul care de saptezeci de ani 

este acasa pentru actorii si prietenii Teatrului Nottara (am citit deunazi ca 

inginerul Liviu Ciulley, tatal regizorului Liviu Ciulei este cel caruia i se 

datoreaza cladirea teatrului, pe care a construit-o in 1946 pentru fiul sau, cand a 

inteles ca “e treaba serioasa chestiunea teatrului la tine”). 

 

Intoarcerea oficiala se intampla printr-un eveniment vast – a patra editie 

a Festivalului International FESTin pe Bulevard – 31 de reprezentatii in 13 

zile, dintre care sapte sunt productii ale unor teatre din strainatate: Croatia, 

Cehia, Bulgaria, Slovenia, Republica Moldova, Serbia si Kosovo. Va exista si 

un Campionat al spectacolelor din strainatate, in care sapte bloggeri vor sustine 

fiecare cate una dintre tari. Cu drag am primit invitatia de a fi unul dintre ei – 

alaturi de Cristina Bazavan,Cristina Popa, Cristian China Birta, Raluca 

Cojocaru, Edi Enache si Maria Coman – asa ca in perioada urmatoare am sa va 

tot pomenesc despre dragostea mea pentru Anton Pavlovici, caci spectacolul al 

carui sustinator sunt este Livada de visini a Teatrului National Maribor din 

Slovenia. 

Teatrul Național din Maribor este cea mai importantă instituție culturală a 

Sloveniei de nord-est. Fondat in 1919, teatrul joacă un rol important în viața 

culturală a Sloveniei si a reprezentat cu succes teatrul sloven în cadrul a 

numeroase festivaluri internaționale. La ora actuală, Teatrul Național din 

Maribor este cea mai mare instituție culturală a Sloveniei, având patru 

departamente: dramă, operă, balet, orchestră simfonică. 

Ca eu il iubesc pe Anton Pavlovici – si ii spun asa, nu Cehov – tocmai 

fiindca ma simt foarte apropiata de opera lui, o stiu bine cei din preajma mea. L-

http://www.festinpebulevard.ro/
http://bazavan.ro/
http://fifistie.ro/2016/09/26/concurs-hai-cu-mine-la-festin-pe-bulevard/
http://cristianchinabirta.ro/
http://www.ralucacojocaru.com/festin/
http://www.ralucacojocaru.com/festin/
http://thefashionjumper.com/
http://mothersandthecity.ro/goin-out/festin-pe-bulevard-nottara-s-a-intors-acasa-si-da-cea-mai-mare-petrecere/
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am studiat la facultate, am jucat-o pe Elena Ivanovna Popova din Ursul, i-am 

citit toate nuvelele pentru mine si pentru biblioteca audio a nevazatorilor. 

Aproape prozaic, le-am dat si catelusilor nascuti de Lola mea, abia gasita pe-

atunci, numele personajelor sale – Olga, Masa, Irina, Vanea, Astrov. Sunt 

intrinsec legata de acest autor si ma bucur sa pot sustine in acest festival o piesa 

pusa in scena dupa opera lui. 

Asa cum spunea Matei Visniec in prefata volumului Masinaria Cehov, 

unde ii scrie o frumoasa scrisoare, paginile de teatru scrise de Cehov nu 

formeaza decat o singura, vasta piesa, iar personajele s-ar putea plimba dintr-una 

intr-alta fiindca atmosfera si cadrul raman aceleasi. 

“Ceea ce vreau sa va mai spun, Anton Pavlovici, este ca teatrul pe care il 

scrieti pare construit dinfragilitati si ca m-ati emotionat intotdeauna prin 

atmosfera care se degaja din piesele dumneavoastra. De fapt, marele personaj 

pe care l-ati creat este atmosfera: un fel de ceata in interiorul careia fiintele se 

comporta ca niste spectre, incapabile sa comunice, alunecand intotdeauna pe 

sine care nu se intersecteaza niciodata, personaje evoluand in lumi paralele, 

personaje invinse de la bun inceput, de la intrarea lor in scena, personaje vesnic 

stupefiate de ceea ce li se intampla…” 

 

Livada de visini este ultima piesa scrisa de Cehov si vorbeste despre 

confruntarea omului cu realitatea dureroasa. Emotia pe care o starneste textul, cu 

replicile sale simple, apare datorita contrastului vadit dintre tragismul 

subiectului si comicul discret al personajelor. Livada – si ea aproape personaj al 

piesei – e centrul ei, subiectul indolentei proprietarilor ei care, la urma, aproape 

ruinati, vor fi siliti sa o vanda. Piesa vorbeste despre sacrificarea frumusetii 

ciresilor in floare in folosul beneficiului financiar al noilor proprietari. 

Ceea ce ma anima suplimentar la faptul ca in cadrul festivalului vom 

vedea punerea in scena a acestui text de catre actorii Teatrului Maribor din 

Slovenia este faptul ca… regizorul piesei e clujeanul Tompa Gabor, regizor si 

profesor apreciat in toata lumea, pentru care acum cativa ani am fugit la Cluj, sa 

vad cele Trei surori ale lui Cehov, puse in scena tot de el. Din ‟90 este directorul 

Teatrului Maghiar din Cluj, a regizat de-alungul carierei peste optzeci de 

spectacole in toata lumea, este fondatorul Secţiei de Artă Teatrală a Universităţii 

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, iar din 2007 predă regia în cadrul 

Departamentului de Teatru şi Dans al Universităţii California din San Diego. 

Tompa Gabor este o lume. In cadrul acestui spectacol, el ii are alaturi pe 

cunoscutul teatrolog George Banu si pe Carmencita Brojboiu, o veche 

colaboratoare, care semneaza scenografia spectacolului. 
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Voila cateva imagini din spectacol, preluate de pe site-ul Teatrului din 

Maribor. 

 

 

 

 

 
 

FESTin pe Bulevard ne da sansa sa ne intalnim cu viziunea lui in ce 

priveste Livada de visini, ceea ce – asa cum vad eu lucrurile – e unul dintre 

cadourile pe care le putem primi toamna asta in ce priveste arta teatrala. 

Recunoscut pentru viziunea sa indrazneata asupra textelor clasice şi pentru 

provocările pe care le propune actorilor săi în ceea ce priveşte expresivitatea 

fizică, fara indoiala ca Livada de visinine va lasa deconcertati. Abia astept sa 

vad amestecul de ras, ironie si tristete care acopera atmosfera textului, sa vad 

ponderea fiecareia in viziunea regizorului. Il astept si pe Trecator, personaj 

misterios care exista doar pe durata a doua replici, sa vad cum isi face aparitia in 

http://www.sng-mb.si/
http://www.sng-mb.si/
http://minuni.ro/wp-content/uploads/2016/09/S3D1397_b.jpg
http://minuni.ro/wp-content/uploads/2016/09/S3D1981_b.jpg
http://minuni.ro/wp-content/uploads/2016/09/S3D2574_b.jpg
http://minuni.ro/wp-content/uploads/2016/09/S3D1493a_b.jpg
http://minuni.ro/wp-content/uploads/2016/09/S3D2971_b.jpg
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scena. Astept lupta dintre vinovati, nu una vadita, ci una care isi face loc in 

sufletul privitorului – proprietarii ei indolenti, Liubov Raneskaia si Leonid Gaev 

sau negustorul dornic de imbogatire Lopahin. Ramane, iata, peste timp, aceasta 

intrebare: cine se face vinovat de taierea livezii de visini- frivolitatea, neglijenta 

sau spiritul practic? Lopahin este distrugatorul frumusetii, al albului livezii in 

floare, dar poate ca el e mai putin de condamnat decat aceia care prin neglijenta 

lor au facut inevitabila pierderea livezii. Sau poate regizorul ne propune alta 

abordare. 

Haideti joi, 20 octombrie, la Teatrul Odeon, sa vedeti acest spectacol al 

Teatrului National din Maribor, Slovenia, care a avut premiera anul trecut in 

septembrie. Puteti sa va cumparati bilete de-aici, ca sa fiti siguri ca nu pierdeti 

acest spectacol. Puteti, de asemenea, sa intrati in concursul pe care vi-l propun. 

 
 

 

  Descarcati vizualul de mai sus, puneti-l pe Facebook, dati-mi tag si intrati 

automat in concursul ale carui premii, oferite prin tragere la sorti, sunt: o 

invitatie la spectacol, un volum cu Livada de visini si un pack de bere 

Staropramen. Ca sa nu cumva sa ratez vreo postare, va rog sa imi lasati un link 

aici, in comentarii. 

 

Eu abia astept inceperea festivalului si seara de 20 octombrie. Uitati-va 

pe programul complet, achizitionati-va bilete si mergeti la teatru. E o bucurie pe 

care v-o faceti voua, aflandu-va fata in fata cu actorii care ne joaca, de fapt, pe 

noi, cu bucuriile, tristetile, deznadejdile, fricile, fericire, sperantele noastre. Si 

nu uitati ca poate in fiecare dintre noi exista o livada de visini de care trebuie sa 

avem grija. 

 

 

 

 

 

Sursa:  minuni.ro 

 

  

http://new.nottara.ro/?act=cont
http://festinpebulevard.ro/ro/program
http://i0.wp.com/minuni.ro/wp-content/uploads/2016/09/sustinator-refacut.jpg
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7. Raluca Cojocaru 
din data de 25 Septembrie 2016 

http://www.ralucacojocaru.com/festin/ 

 

 

 
 

SUSŢIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN FEST(IN) PE 

BULEVARD –  10 OCTOMBRIE, TEATRUL 

NOTTARA 

 

 
 

Teatrul Nottara se întoarce în sediul de pe bulevardul Magheru, pe 10 

octombrie. Clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de risc seismic, după o 

reevaluare care a durat aproape un an de zile. 

Probabil ştiţi că pe 23 noiembrie anul trecut,  Teatrul Nottara şi-a 

suspendat activitatea dat fiind faptul că sediul său era clasat în Clasa I de risc 

seismic. 

http://www.ralucacojocaru.com/festin/
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De atunci şi până acum, actorii au jucat teatru pe la prieteni, cum s-ar 

spune. Au  apelat la parteneri şi instituţii din ţară sau din străinătate, pentru 

găzduire. 

Drept pentru care, pe 10 Octombrie, Teatrul Nottara găzduieşte FestIN pe 

Bulevard, festivalul care aduce spectacole din 7 ţări, direct în centrul 

Bucureştiului. 

Iar acum Teatrul Nottara anunţă Fest(IN) pe Bulevard, evenimentul care 

anunţă spectacolele de teatru ale celor care i-au primit cu braţele deschise. 

Eu sunt extrem de mândră să reprezint Republica Moldova în cadrul 

acestui festival. Mie mi-s tare dragi moldovenii şi accentul lor, iar apropierea de 

Mama Rusia m-au făcut să-mi doresc să reprezint această ţară!  

 

Celelalte țări implicate în proiect sunt Serbia, Slovenia, Republica 

Kosovo, Bulgaria, Cehia și Croația. 

 

 

NOTENKRAKER SAU… AL CINCILEA ANOTIMP… 

de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 

Nimic deosebit – toate sunt în voia Domnului: și convingerile familiei, și 

cele filosofice, poate și cele care țin de vrăjitorii și chiar de multe alte puteri 

malefice. Adevărul este doar unul, cert și neînvins: fiecare personaj tinde să 

supraviețuiască. Al cincilea anotimp este anotimpul copilăriei care nu ține cont 

http://www.festinpebulevard.ro/
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de intemperii și de schimbări ale naturii. Copilăria are adâncimi și înălțimi de 

nebănuită fericire, date uitării de maturi. Notenkraker  sau …Al cincilea 

anotimp... este un spectacol pentru toate vârstele. 

 

 

Teatrul de Revistă Ginta Latină vine în FEST(IN) pe Bulevard la 

invitaţia specială a Teatrului Nottara, odată cu prietenia care s-a legat între cele 

două instituţii, în perioada în care Nottara rămăsese fără sediu. 

Directorul Mihai Ţărnă şi soţia sa, Zinaida Ţărnă, au făcut atunci toate 

eforturile pentru a primi cât mai bine echipa Nottara, iar sala a fost arhiplină la 

toate cele trei reprezentaţii, gest pe care Teatrul de pe Magheru îşi doreşte să îl 

întoarcă în festival, când actorii Gintei Latine vor juca Notenkraker sau Al 

cincilea anotimp. 

Având la bază faimoasa poveste a lui  E. T. A. Hoffmann, Spărgătorul de 

nuci şi regele şoarecilor (adaptată de Alexandre Dumas Tatăl şi transformată de 

Tchaikovsky în, probabil, cel mai faimos balet din lume), spectacolul este unul 

pentru toate vârstele. 

Pe lângă faptul că vă veţi bucura de un spectacol inedit, toate biletele 

cumpărate la spectacolul din 10 Octombrie vă pot aduce ca premiu cartea 

directorului Teatrului Ginta Latină din Chişinău, Dorel Ţărnă, “Portativul 

cuvintelor”, alături de Albumul de muzică “Dorel Ţărnă, 65 de ani”. 

Ne vedem pe 10 la Nottara! 

 

de: Raluca Cojocaru 
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8. Mothers and the city 
din data de 26 Septembrie 2016 

http://mothersandthecity.ro/goin-out/festin-pe-bulevard-nottara-s-a-

intors-acasa-si-da-cea-mai-mare-petrecere/ 

 

 

 

 
 

GOIN' OUT...  

FEST(IN) PE BULEVARD. NOTTARA S-A ÎNTORS 

ACASĂ ŞI DĂ CEA MAI MARE PETRECERE 

 

Poţi să scoţi Nottara din clădirea teatrului dar nu poţi scoate teatrul din 

Nottara. După un an în care au jucat pe unde şi-au găsit loc, minunaţii actori de 

la Nottara s-au întors acasă, acolo unde le e locul, pe Bulevardul Magheru. Şi au 

piese numai una şi una. Dacă nu vi se pare suficient, şi vă înţeleg că şi mie mi-a 

fost dor, îmi revine plăcerea să vă anunţ că în octombrie are loc şi cea de-a patra 

ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru, Fest(IN) pe Bulevard. 

Ce vedem în cele 13 zile de festival, din 10 până pe 22 octombrie? Piesele 

de casă(iar ce am văzut eu până acum mi s-a părut senzaţional), piese ale altor 

teatre din Bucureşti şi din ţară şi piese ale unor teatre din străinătate.  

http://mothersandthecity.ro/goin-out/festin-pe-bulevard-nottara-s-a-intors-acasa-si-da-cea-mai-mare-petrecere/
http://mothersandthecity.ro/goin-out/festin-pe-bulevard-nottara-s-a-intors-acasa-si-da-cea-mai-mare-petrecere/
http://mothersandthecity.ro/category/goin-out/
http://mothersandthecity.ro/goin-out/festin-pe-bulevard-nottara-s-a-intors-acasa-si-da-cea-mai-mare-petrecere/
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Şi pentru că tot v-am spus de teatrele din străinătate, şapte la număr, vă 

anunţ cu mândrie că am fost invitate să participăm la Campionatul Spectacolelor 

din Străinătate. Ce înseamnă asta? Fiecare din cele şapte piese prezente 

la Fest(IN) este sprijinită de câte un blogger. Acum, înainte să vă spun ce am 

ales noi şi de ce, am să vă spun un secret. Nici măcar una dintre piese n-ar trebui 

ratată, aşa că n-ar fi rău să vă grăbiţi să vă luaţi bilete, mai ales că acum e mai 

simplu ca niciodată. Intraţi pe site şi le comandaţi online. 

Acum, să revenim la piesa noastră. The Bones That Come Late este un 

conflict dramatic între individ şi sistemul care încearcă să se menţină în viaţă 

prin oprimarea supuşilor, o poveste despre puterea rădăcinilor culturale. Vă sună 

cunoscut. Pare că aţi trăit şi voi ceva asemănător? Tocmai, pentru că istoria nu 

trebuie să fie doar file de carte şi nici nu trebuie uitată, pentru că doar aşa avem 

şanse să nu lăsăm să se repete unele lucruri, vă aşteptăm la reprezentaţia oferită 

de Teatrul Naţional Kosovo, pe 21 octombrie, de la ora 20.00.  

Ne puteţi susţine şi voi. Descărcaţi cover-ul de mai jos, puneţi-l pe pagina 

voastră de facebook şi daţi tag paginii noastre, Mothers and the city. Avem 3 

premii pentru voi: 

 

1.      O invitaţie dublă la spectacolul The Bones That Come Late 

2.      Cartea Teatrul şi frica, a lui Thomas Ostermeier 

3.      Un pack de bere Staropramen 

 

 

Aveţi timp până pe 9 octombrie. Pe 10 octombrie anunţăm câştigătorii. Şi tot de 

atunci ne vedem şi la Fest(IN) da? 

 

 

 

de: Bianca Moruş  
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9. Radio Clasic 
din data de 10 Octombrie 2016 

https://www.clasicradio.ro/programul-festivalului-international-de-

teatru-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Programul Festivalului Internaţional de Teatru – FESTin pe 

Bulevard 

 
 
 

Radio Clasic vă prezintă Programul Festivalului Internaţional de 

Teatru – FESTin pe Bulevard 2016, ce are loc pe data de 10 – 22 

octombrie 2016.  "Ediţia este dedicată celor care ne-au ajutat să ne 

întoarcem acasă, pe Bulevardul Magheru 20" precizează orgnizatorii. 

 

Luni, 10 octombrie 2016, ora 16.30 

https://www.clasicradio.ro/programul-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
https://www.clasicradio.ro/programul-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
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Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru – De pe scenă pe simeze 

Coordonator proiect: Daniela Ioana Grigorescu 

 

Secţiunea EXPOZIŢII 

Luni, 10 octombrie 2016, orele 18.00 – 18.15 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Măria Sa Teofil Vâlcu de Ştefan Oprea (ediţie revizuită şi adăugită) 

Prezintă: Florica Ichim, redactor-şef al revistei Teatrul azi, 

preşedintele Fundaţiei Culturale Camil Petrescu 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

Luni, 10 octombrie 2016, ora 18.15 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Notenkraker sau… Al cincilea anotimp de Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann 

regia: Mihai Ţărnă, pictor scenograf: Adrian Suruceanu, costumele: 

Lilia Ixari 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Ginta Latină, Chişinău, Republica Moldova 

(invitat special) 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Marţi, 11 octombrie 2016, orele 11.00 – 13.00 

Institutul Maghiar Balassi 

Vizită inopinată de Szabolcs Hajdú, regia: Alexandru Mâzgăreanu 

Focus pe dramaturgia maghiară contemporană 

Coordonatori proiect: Mihai Lungeanu şi Alex Mâzgăreanu, regizori 

artistici 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

Marţi, 11 octombrie 2016, orele 18.00 – 18.15 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Liviu Ciulei, acasă şi în lume, ediţie îngrijită de Florica Ichim şi 

Anca Mocanu 

Prezintă: Florica Ichim, redactor-şef al revistei Teatrul azi, 



140 

 

preşedintele Fundaţiei Culturale Camil Petrescu 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

Marţi, 11 octombrie 2016, ora 18.15 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Tango, Monsieur? de Aldo LoCastro, regia: Anca Maria Colţeanu, 

scenografia: Ioana Pashca 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Marţi, 11 octombrie 2016, ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

DADAnoNON, scenariul şi regia: Ilinca Stihi, pe texte de Tristan 

Tzara, Antonin Artaud, V.I. Lenin, scenografia: Imelda Manu, 

concept video: Vlad Ioachimescu, muzica şi sound design: Tom 

Brânduş 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti (cu sprijinul ICR) 

 

Secţiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

Miercuri, 12 octombrie 2016, orele 11.00 – 13.00 

Institutul Maghiar Balassi 

Valea stimei de Balázs Szálinger, regia: Adela Biţică 

Focus pe dramaturgia maghiară contemporană 

Coordonatori proiect: Mihai Lungeanu şi Alex Mâzgăreanu, regizori 

artistici 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

Miercuri, 12 octombrie 2016, orele 18.00 – 18.15 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Dramaturgie contemporană cehă, selecţie şi traducere de Veronica 

Miclea şi Dan Mircea Duţă 

Prezintă: Florica Ichim, redactor-şef al revistei Teatrul azi, 

preşedintele Fundaţiei Culturale Camil Petrescu 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 
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Miercuri, 12 octombrie 2016, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Deschiderea Secţiunii competitive. Prezentarea juriului de 

specialitate 

Miercuri, 12 octombrie 2016, ora 18.15 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Efectul razelor gamma asupra crăiţelor lunatice de Paul Zindel 

regia: Mariana Cămărăşan, scenografia: Valentin Turturică 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Metropolis, Bucureşti 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

Miercuri, 12 octombrie 2016, ora 20.30 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

In memoriam: Emil Hossu, Ştefan Radof, George Alexandru, 

Corneliu-Dan Borcia 

Secţiunea IN MEMORIAM, Concept proiect şi moderator: Marinela 

Ţepuş, teatrolog 

Miercuri, 12 octombrie 2016, ora 21.15 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Aniversarea de Thomas Vinterberg şi Mogens Rukov, regia: Vlad 

Massaci 

scenografia: Ştefan Caragiu 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Secţiunea IN MEMORIAM, Concept proiect şi moderator: Marinela 

Ţepuş, teatrolog 

Miercuri, 12 octombrie 2016, ora 21.00 

Teatrul Ţăndărică, Sala Mare 

Eu, Oblio, de Nona Ciobanu, inspirat de The point! de Harry Nilsson, 

cu versuri de Gellu Naum şi Ana Blandiana, regia: Nona Ciobanu, 

scenografia şi animaţia video: Peter Košir, Ilustraţia muzicală: Nona 

Ciobanu 

Durata: 1 h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Ţăndărică, Bucureşti 
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Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Joi, 13 octombrie 2016, orele 11.00 – 13.00 

Institutul Maghiar Balassi 

Şerpoaica sau O să mai vii tu pe făgaşul visurilor mele, de Csaba 

Kiss, 

regia: Mihai Lungeanu 

Focus pe dramaturgia maghiară contemporană 

Coordonatori proiect: Mihai Lungeanu şi Alex Mâzgăreanu, regizori 

artistici 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

Joi, 13 octombrie 2016, ora 18.15 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Alcool, pe versurile lui Ion Mureşan, un musical de Mihai Măniuţiu 

şi Ada Milea, regia: Mihai Măniuţiu, scenografia: Adrian Damian, 

muzica originală: Ada Milea, coregrafia: Vava Ştefănescu, light 

design: Cristian Şimon 

Durata: aprox. 1h 10 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Secţiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

Joi, 13 octombrie 2016, ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Iarna, de Jon Fosse, regia: Mihai Măniuţiu, scenografia: Adrian 

Damian 

coregrafia: Andrea Gavriliu, muzica originală: Mihai Dobre, light 

design: Cristian Şimon şi Andrei Florea 

Durata: aprox. 1h 30 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Secţiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

Vineri, 14 octombrie 2016, orele 11.00 – 13.00 

Hotel Ambasador 

Crize de familie 

Moderator: Sanda Vişan, critic de teatru, realizator TV 

Secţiunea COLOCVII – concept şi coordonator proiect: Marinela 
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Ţepuş, teatrolog 

Vineri, 14 octombrie 2016, ora 19.30 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Efecte colaterale, de Alex Popa, regia: Vlad Zamfirescu, scenografia: 

Bogdan Spătaru 

Durata: 2h 40 min (cu pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Secţiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

Sâmbătă, 15 octombrie 2016, orele 11.00 – 13.00 

Hotel Ambasador 

Independenţii vs teatrul de stat? 

Moderatori: prof.univ.dr Mircea Morariu, critic de teatru şi Bogdan 

Budeş, traducător, regizor 

 

Secţiunea COLOCVII – concept şi coordonator proiect: Marinela 

Ţepuş, teatrolog 

Sâmbătă, 15 octombrie 2016, ora 16.00 

În faţa Teatrului Nottara şi în foaier 

FestiNUNTĂ cu surprize, scenariul şi regia: Mihai Lungeanu, 

decorul: Victor Diaconu costumele: Luana Drăgoiescu 

cu noi (nottariştii), mirese şi miri, şi cu toată lumea care va fi prin 

preajmă, la acel timp al zilei, drept nuntaşi. 

 

Secţiunea EVENIMENTE STRADALE 

Sâmbătă, 15 octombrie 2016, ora 17.45 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru – Momente din cea de-a 

III-a ediţie a festivalului 

Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu 

 

Secţiunea EXPOZIŢII 

Sâmbătă, 15 octombrie 2016, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Familie de artişti de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, regia: Alexander 

Hausvater 

decorul: Carmencita Brojboiu, costumele: Stela Verebceanu, muzica: 

Tibor Cári coregrafia: Vica Bucun, asistent regie: Adela Biţică, light-
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design: Lucian Moga 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

Sâmbătă, 15 octombrie 2016, ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Un bilet spre fericire (titlu original: Prah) de Spiró György, regia: 

Diana Lupescu scenografia: Luana Drăgoiescu 

Durata: 1h 25 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Sică Alexandrescu, Braşov 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

Duminică, 16 octombrie 2016, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Uciderea lui Gonzago de Nedialko Iordanov, 

regia, adaptarea, mişcarea scenică: Ion Sapdaru, decorul: Mihai 

Pastramagiu 

costumele: Alina Dincă Puşcaşu 

Durata: 2h 10 min (cu pauză) 

Producţie a Teatrului de Stat Constanţa 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Duminică, 16 octombrie 2016, ora 18.00 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

Când timpul nu se mişcă de Donald Margulies, regia: Vladimir Anton 

scenografia: Tudor Prodan 

Durata: 1h 50 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

Duminică, 16 octombrie 2016, ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Moarte şi reîncarnare într-un cowboy de Rodrigo Garcίa 

regia şi scenografia: Andrei Măjeri, conducerea muzicală: Katalin G. 

Incze 

Durata: 1h 05 min (fără pauză) 
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Producţie a Teatrului Naţional, Cluj-Napoca 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

Luni, 17 octombrie 2016, orele 11.00 – 13.00 

Teatrul Nottara, CaféNott 

Întâlnirile AICT.ro – ediţia a II-a 

Moderator: Oltiţa Cîntec, critic de teatru, preşedinte Asociaţia 

Internaţională a Criticilor de Teatru – România (AICT.RO) 

 

Secţiunea ÎNTÂLNIRILE AICT – secţia română 

Luni, 17 octombrie 2016, orele 18.00 şi 20.00 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

Carte cu pisica verde, volum coordonat de Oltiţa Cîntec 

Prezintă: Oltiţa Cîntec, preşedinte AICT – secţia română 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

Luni, 17 octombrie 2016, ora 18.00 şi 20.00 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

Pisica verde de Elise Wilk, regia: Bobi Pricop, scenografia: Irina 

Moscu 

Durata: 1h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului pentru Copii şi Tineret Luceafărul, Iaşi 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

Luni, 17 octombrie 2016, ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Dureri fantomă de Vasili Sigarev, regia şi scenografia: Bogdan Budeş 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului de Artă, Bucureşti 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

Luni, 17 octombrie 2016, ora 21.00 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Hotel PM, scenariul, regia, coregrafia: Andrea Gavriliu 

scenografia: Andreea Săndulescu, muzica: Mihai Dobre, Alex Pop 

conceptul video: Daniel Păun 

Durata: 1h (fără pauză) 
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Producţie a Teatrului German de Stat, Timişoara 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Marţi, 18 octombrie 2016, ora 20.00 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii George Constantin 

Tânărul artist de teatru. Istorii româneşti recente 

Prezintă: Oltiţa Cîntec, preşedinte AICT – secţia română 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

Marţi, 18 octombrie 2016, ora 18.00 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Crima din Strada Lourcine de Eugėne Labiche, regia: Alexandru 

Mâzgăreanu 

decorul: Romulus Boicu, costumele: Alexandra Mâzgăreanu 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Marţi, 18 octombrie 2016, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Othello, după William Shakespeare, regia: Suren Shahverdyan 

scenografia: Mc Ranin şi Raluca Frăţiloiu 

Durata: 2h (cu pauză) 

Producţie a Teatrului Tony Bulandra, Târgovişte 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

Marţi, 18 octombrie 2016, ora 20.15 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

In memoriam: Emil Hossu 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

 

Secţiunea IN MEMORIAM, Concept proiect şi moderator: Marinela 

Ţepuş, teatrolog 

Marţi, 18 octombrie 2016, ora 21.00 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

Jacques şi stăpânul său de Milan Kundera, regia: Cristi Juncu, 

costumele: Cristina Milea 
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Durata: 2h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Miercuri, 19 octombrie 2016, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Pericle de William Shakespeare, adaptarea, regia: Nìkita Mílivojevic 

Costumele: Jelena Stokuća 

Durata: 1h 45 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului din Šabac (Republica Serbia) 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (II) NETA 

Miercuri, 19 octombrie 2016, ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Contra progresului de Esteve Soler, regia: Bobi Pricop, scenografia: 

Rodica Ştirbu 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Bulandra , Bucureşti 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

Joi, 20 octombrie 2016, orele 11.00 – 13.00 

Teatrul Nottara, CaféNott 

Cât ne costă să trăim în normalitate? (După 20 de ani – Teatrul 

Nottara, fără stigmatul bulinei roşii) 

Moderator: Marinela Ţepuş, teatrolog 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea COLOCVII – concept şi coordonator proiect: Marinela 

Ţepuş, teatrolog 

Joi, 20 octombrie 2016, ora 18.00 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

Livada de vişini de Anton Pavlovici Cehov, regia: Gábor Tompa 

scenografia: Carmencita Brojboiu, muzica: Davor Herga 

ilustraţia muzicală: Gábor Tompa, coregrafia: Cleopatra Purice 

Durata: 2h 20 min (cu pauză) 

Producţie a Teatrului Naţional Sloven, Maribor (Slovenia) 
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Spectacol supratitrat în limba română 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

Joi, 20 octombrie 2016, ora 21.00 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

Ubu Rege de Alfred Jarry, regia şi scenografia: Samo M. Strelec 

Durata: 1 h 35 min. (fără pauză) 

Producţie a Teatrului din Virovitica (Croaţia) 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (II) NETA 

Joi, 20 octombrie 2016, ora 20.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Seară cehească STAROPRAMEN, cu lansare de carte 

 

EVENIMENT SPECIAL 

Joi, 20 octombrie 2016, ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Cabaret Shakespeare, gol puşcă de Vladislav Kracík şi Jiří Trnka, 

regia: Jiří Trnka scenografia: Jan C. Löbl 

Durata: 2h 35 min (cu pauză) 

Producţie a Teatrului Tramtaria, Olomouc (Cehia) 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

Vineri, 21 octombrie 2016, ora 18.00 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

O poveste foarte simplă de Marina Lado, regia: Ljupcho Gyorgievski 

scenografia: Luana Drăgoiescu 

Durata: 1h 30 min. (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Spectacol supratitrat în limba engleză 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (II) NETA 

Vineri, 21 octombrie 2016, ora 20.00 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

The Bones That Come Late de Teki Dervishi, regia: Martin Kočovski 
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scenografia: Youliana Voykova-Najman 

Durata: 1h 5 min (fără pauză) 

Producţie Teatrului Naţional Kosovo, Pristina (Republica Kosovo) 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (II) NETA 

Vineri, 21 octombrie 2016, ora 21.00 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Acasă, un spectacol de Nona Ciobanu şi Francisco Alfonsin, cu texte 

de Ana Blandiana, Horia Lovinescu / F.M. Dostoievski şi Alexandru 

Repan, 

Scenariul şi regia: Nona Ciobanu şi Francisco Alfonsin, scenografia: 

Peter Košir, Nona Ciobanu 

Durata: 1h 5 min (fără pauză) 

Coproducţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Ţăndărică, Bucureşti 

 

Secţiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

Vineri, 21 octombrie 2016, ora 21.30 

Teatrul Ţăndărică, Sala Mare 

Nora de Henrik Ibsen, regia: Nick Upper, decorul: Niko Gorsic, 

costumele: Maria Dimanova 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Dramatic şi de Păpuşi, Vraţa (Bulgaria) 

Spectacol supratitrat în limba română 

Secţiunea COMPETITIVĂ (II) NETA 

 

SEARA DE GALĂ 

Sâmbătă, 22 octombrie 2016, ora 17.00 

Palatul şi Muzeul Cotroceni 

Teatrul Nottara şi invitaţii săi în vizită la Cotroceni 

Sâmbătă, 22 octombrie 2016, ora 19.00 

Palatul Cotroceni, Sala de spectacole şi festivităţi 

Festivitatea de premiere 

Sâmbătă, 22 octombrie 2016, ora 19.30 

Palatul Cotroceni, Sala de spectacole şi festivităţi 

Trei nopţi cu Madox de Matei Vişniec, regia: Mihai Lungeanu 

scenografia: Luana Drăgoiescu (spectacol selectat în Festivalul 
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Naţional de Teatru) 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti (cu sprijinul UNATC 

I.L.Caragiale) 

Secţiunea PREMIERE ÎN FEST(IN 

 

 

 

 

Sursa: Radio Clasic 
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10. Bucureștii vechi și noi 
din data de 21 Iulie 2016 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/teatrul-nottara-anunta-

festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

Teatrul Nottara anunţă FEST(IN) pe Bulevard 

 

 
 

Teatrul Nottara din Bucureşti, susţinut de Primăria Municipiului 

Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, organizează, cu 

sprijinul UNITER, cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru –

  FEST(IN) pe Bulevard. 

 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/teatrul-nottara-anunta-festin-pe-bulevard/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/07/teatrul-nottara-anunta-festin-pe-bulevard/
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 Evenimentul se va desfăşura în Bucureşti, în două etape: între 10 şi 22 

octombrie, respectiv, în zilele de 23 şi 24 noiembrie (Secţiunea Multi Art 

EXIT). 

 În semn de mulţumire pentru spectatorii care au sprijinit Teatrul Nottara în cele 

7 luni de „exil instituţia a pregătit o ofertă specială pentru spectacolele* din 

festival, valabilă până la 31 iulie: biletele de la categoria de preţ 47,56 lei vor 

fi cumpărate onlinela tariful de 29,16 lei, exlusiv pe site-ul Teatrului 

  

 Cele patru secţiuni principale ale manifestării sunt deja consacrate: 

 Secțiunea Bulevardul Comediei. 

 Din respect pentru preferinţele publicului bucureștean, Teatrul Nottara încearcă, 

din răsputeri, să reabiliteze comedia bulevardieră, ca specie onorabilă a genului 

dramatic. Fireşte, cu condiţia unor producţii de calitate. Secțiunea din acest an 

va cuprinde, aşa cum v-am obişnuit, spectacole cu mare succes de public, 

semnate de creatori aşezaţi sub semnul excelenţei. 

 

 

 Secţiunea Competitivă I – Crize de familie. 

 Propunem spectatorilor producții cu o tematică extrasă din realitățile cotidiene, 

dorind, astfel, să răspundem intereselor unor largi categorii de public. 

 

 Secțiunea Competitivă II – 

 Secţiunea va cuprinde spectacole ale unor teatre din rețeaua de festivaluri NETA 

(New European Theatre Action): România (Teatrul Nottara este 

membru NETA din 2015), Kosovo, Bulgaria, Serbia, Croația. 

 

 Secțiunea Premiere în FEST(IN). 

 Teatrul Nottara va prezenta cele mai recente producții ale sale. 

 

Din 2015, în festival a fost inclusă secțiunea In memoriam, dedicată unor 

mari artiști, dispăruţi dintre noi. În cadrul aceastei ediții, aducem omagiul nostru 

actorilor: Emil Hossu, George Alexandru, Ştefan Radof şi Corneliu-Dan Borcia. 

 

Secțiunea Multi Art EXIT, festival de teatru pentru persoane private de 

libertate ajuns la cea de-a VIII-a ediție, se va desfășura în zilele de 23 și 24 

noiembrie. Este un eveniment unic în Europa, în care deţinuţii primesc un rol, la 

propriu, cu totul inedit în contextul destinului lor. Se încearcă astfel generarea 

unei atitudini de reconsiderare a relației penitenciarului cu societatea, din 

perspectiva procesului de reintegrare socială a celor privaţi de libertate. 
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În formula completă,  FEST(IN) pe Bulevard mai cuprinde colocvii, 

spectacole-lectură (dedicate, în această ediţie, dramaturgiei maghiare 

contemporane), evenimente stradale, lansări de carte de teatru, vernisajul unei 

expoziții de fotografie. 

 

 

 

Această ediție înseamnă întoarcerea noastră acasă. De fapt, nici nu am 

fost plecați. Doar că ne-a fost interzisă organizarea spectacolelor în sediul de 

pe bd. Magheru, din cauza unui stigmat numitbulină roșie gr. I – risc seismic, pe 

care TeatrulNottara a fost obligat să-l poarte, pe nedrept, vreme de 20 de ani. 

Am pregătit, pentru publicul nostru, o întoarcere pe Bulevard, cu fast și voie 

bună. Peste 30 de reprezentații – cu trupe din București, din țară și din 

străinătate -, evenimente stradale, spectacole-lectură, colocvii, expoziții, 

surprize. Toate acestea în 13 zile! Însă trebuie să știți că doar dumneavoastră, 

spectatorii, veți certifica prezența noastră aici, în locul atât de cunoscut. 

Fiecare bilet cumpărat de dumneavoastră ne va face mai puternici. Fiecare 

intrare a dumneavoastră în sălile noastre de spectacol ne va confirma existența. 

În schimb, noi vă vom pregăti surprize, jocuri, tombole – toate având un singur 

scop: Să ne bucurăm  împreună! 

 

                     Marinela Țepuș (Director) și Echipa Teatrului Nottara 

 

31 de reprezentații (din București: Bulandra, Metropolis, Nottara, Odeon, 

Teatrul de Artă, Țăndărică, din țară: Arad, Brașov, Brăila, Cluj, Constanța, Iași, 

Timișoara, Târgoviște, din străinătate: Bulgaria, Cehia, Croația, Kosovo, 

Republica Moldova, Serbia, Slovenia)  în 13 zile de festival! Adăugăm un 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/07/3K6A6183-1280x853.jpg
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eveniment stradal, o expoziție de fotografie de teatru, 3 spectacole-lectură, 4 

lansări de carte, 3 colocvii. Toate, posibile prin implicarea a nu mai puţin de 600 

de persoane (artişti, tehnicieni, organizatori). Sintetic: talent, bucurie, 

emotie…  FEST(IN) pe Bulevard! 

 

 

 

 

 

Sursa: Bucureștii vechi și noi 
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11. Mediafax 
din data de 8 Octombrie 2016, ora 06:30 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/festivalul-international-de-

teatru-fest-in-pe-bulevard-expozitii-lansari-de-carti-spectacole-foto-

15775939 

 

 
 

 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard: 

Expoziţii, lansări de cărţi, spectacole - FOTO 

Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 

perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 

 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-expozitii-lansari-de-carti-spectacole-foto-15775939
http://www.mediafax.ro/cultura-media/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-expozitii-lansari-de-carti-spectacole-foto-15775939
http://www.mediafax.ro/cultura-media/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-expozitii-lansari-de-carti-spectacole-foto-15775939
http://www.mediafax.ro/cultura-media/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-expozitii-lansari-de-carti-spectacole-foto-15775939/foto
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Festivalul Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard: Expoziţii, lansări de 

cărţi, spectacole (Imagine: Cosmin Ardeleanu/ festinpebulevard.ro) 

Toţi cei cărora le-a fost dor de Nottara la el acasă sunt invitaţi, de la ora 

16:30, la expoziţia de fotografie „Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce 

conţine imagini din spectacole din arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50. 

Vor putea fi văzute imagini unice, cu mari actori ai României, dintre care 

unii începtat din viaţă: George Alexandru, Emil Hossu, Mircea Albulescu, 

George Constantin, Ştefan Iordache şi mulţi alţii. Acestă galerie simbolizează 

motivul pentru care conducerea teatrului s-a luptat să se întoarcă în clădirea care 

i-a fost casă timp de 55 de ani: istoria culturală bogată ce s-a scris între aceste 

ziduri în toţi aceşti ani. 

Intrarea este liberă, iar toate persoanele prezente vor avea ocazia să facă 

un tur al Teatrului Nottara şi să interacţioneze cu actorii prezenţi în teatru în acel 

moment. Seara va continua, de la ora 18:00, cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil 

Vâlcu”, ediţie adăugită şi revizuită de Ştefan Oprea. 

De la ora 18:15, începe primul spectacol din festival, „Notenkraker sau... 

al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de Teatrul 

de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta deschide secţiunea „Bulevardul 

comediei” şi se joacă la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. Biletele se 

pot cumpăra online pewww.festinpebulevard.ro sau de la agenţia din bd. 

Magheru 20, de luni până duminică între orele 10:00-20:00. 

De asemenea, programul festivalului poate fi consultat pe site-

ul: http://www.festinpebulevard.ro/ro/program. 

În 2013, Teatrul Nottara, susţinut financiar de Primăria Generală şi de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a lansat Festivalul Internaţional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/ro/program
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„După trei ediţii, putem spune că este într-adevăr un festin, la care oferim 

publicului multe şi savuroase delicatese artistice. În aceşti ani, festivalul a avut 

două secţiuni principale: una rezervată comediei, cealaltă dedicată crizelor de tot 

felul, care, de o bună bucată de vreme, fac parte din viaţa noastră cotidiană. În 

2016, această a doua secţiune aduce în prim-plan crizele de familie. Când am 

ales această temă, nimeni dintre noi nu putea şti că însăşi familia Teatrului 

Nottara avea să treacă prin cea mai gravă criză din lunga sa istorie de 70 de ani. 

(...) Întoarcerea în sediul de pe Magheru 20 înseamnă cel mai bun lucru care ni 

se putea întâmpla şi semnul că se poate trăi normal, chiar şi în România. (...) 

Vă aşteptăm pe toţi la festival, cu 31 de reprezentaţii (din Bucureşti: 

Bulandra, Metropolis, Nottara, Odeon, Teatrul de Artă, Ţăndărică, din ţară: 

Arad, Braşov, Brăila, Cluj, Constanţa, Iaşi, Timişoara, Târgovişte, din 

străinătate: Bulgaria, Cehia, Croaţia, Kosovo, Republica Moldova, Serbia, 

Slovenia)! Adăugăm un eveniment stradal, 2 expoziţii de fotografie de teatru, 3 

spectacole-lectură, 4 lansări de carte, 4 colocvii.”, exprimă directorul Teatrului 

Nottara Marinela Ţepuş. 

Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 

Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 

 

 

de: Letitia Provian 
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12. Magna News 
din data de 11 Octombrie 2016 

http://magnanews.ro/2016/10/11/oficial-teatrul-nottara-revenit-sediul-

de-pe-bulevardul-magheru/ 

 

 
 

 

Oficial. Teatrul Nottara a revenit în sediul de pe Bulevardul 

Magheru 

 

Teatrul Nottara din Bucureşti a revenit oficial în sediul din Bulevardul 

Magheru, luni seară, cu cea de-a patra ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care a debutat cu spectacolul ”Notenkraker sau… 

Al cincilea anotimp”, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de 

Teatrul de Revistă ”Ginta Latină” din Chişinău. 

Nimeni nu a explicat, nici conducerea teatrului, nici Primăria Capitalei, 

cum a fost posibilă revenirea în vechiul sediu. 

Pe site-ul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard se precizează din startcă 

evenimentul este dedicate ”celor care ne-au ajutat să ne întoarcem acasă, pe 

Bulevardul Magheru 20”. 

Debutul a avut loc luni cu vernisarea unei expoziții de fotografie de teatru, 

inaugurate în Foaierul Sălii Horia Lovinescu, și cu lansarea cărții ”Măria Sa 

http://magnanews.ro/2016/10/11/oficial-teatrul-nottara-revenit-sediul-de-pe-bulevardul-magheru/
http://magnanews.ro/2016/10/11/oficial-teatrul-nottara-revenit-sediul-de-pe-bulevardul-magheru/
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Teofil Vâlcu”, Ştefan Oprea, și spectacolul ”Notenkraker sau… Al cincilea 

anotimp”, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, în regia lui Mihai Țărnă, 

producție a Teatrului Ginta Latină, Chișinău, Republica Moldova, invitat special 

în Festival. 

Marinela Țepuș (director) și familia Teatrului Nottara, vine cu un 

”Argument” pe site-ul festivalului prin care explică și traiectoria nefericită a 

mutărilor Teatrului Nottara, care, iată, se sfârșește acum. 

”În 2013, Teatrul Nottara, susținut financiar de Primăria Generală și de 

Consiliul General al Municipiului București, a lansat Festivalul Internațional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard. După trei ediții, putem spune că este într-adevăr un 

festin, la care oferim publicului multe și savuroase delicatese artistice. 

În acești ani, festivalul a avut două secțiuni principale: una rezervată 

comediei, cealaltă dedicată crizelor de tot felul, care, de o bună bucată de vreme, 

fac parte din viața noastră cotidiană. În 2016, această a doua secțiune aduce în 

prim-plan crizele de familie. Când am ales această temă, nimeni dintre noi nu 

putea ști că însăși familia Teatrului Nottara avea să treacă prin cea mai gravă 

criză din lunga sa istorie de 70 de ani. 

După promulgarea Legii nr. 282 din 18 noiembrie 2015 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, teatrul a fost nevoit 

să-şi suspende, temporar, activitatea organizării spectacolelor în imobilul de pe 

Bd Magheru nr. 20. 

Am încercat să obținem un sediu provizoriu, însă fără succes. Am vizitat 

multe săli (dezafectate, insalubre sau deja ocupate) sperând să găsim un loc unde 

să jucăm, constant, măcar o parte dintre spectacolele noastre. N-a fost posibil, 

dar am cunoscut și oameni de omenie, care ne-au oferit măcar un loc unde să ne 

punem ”cortul” din când în când, pentru ca publicul să nu ne uite. 

Așadar, Teatrul Nottara a fost într-un ”turneu” de 8 luni, cu peste 80 de 

reprezentații în 37 de spații. Acest lung pelerinaj, care i-a epuizat pe actori și pe 

tehnicieni, ne-a transformat însă într-o familie mai puternică și mai unită. În 

același timp, ne-a motivat să finalizăm producțiile deja începute. În noiembrie și 

decembrie 2015 s-a repetat nebunește Familie de artiști de K. Kostzer şi A. 

Arias. De ce nebunește? Pentru că, în vreme ce, la sala de lectură (cu regizorul 

Alexander Hausvater), se învăța textul și se ”ridica” spectacolul, adică se dădea 

viață primelor relații dintre personaje, în foaierul mare se învățau cântecele (cu 

compozitorul Tibor Cári) și se dansa frenetic (cu coregrafa Vica Bucun), în 

foaierul de la balcon se probau și se finalizau costumele (cu scenografa Stela 

Verebceanu), iar pe scena mare se făceau ultimele retușuri ale decorului (cu 
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scenografa Carmencita Brojboiu). Totul între orele 9.30 și 22.00, în toate cele 

șapte zile ale săptămânii. De bună voie și nesiliți decât de propria noastră 

determinare. Iar spectacolul avea să devină expresia disperării noastre și, totdată, 

refuzul de a accepta o nedreptate. Nimeni nu și-a bătut capul, timp de 20 de ani, 

cu expertiza total neprofesionistă care a  pus bulina roșie pe imobilul din Bd. 

Magheru nr. 20. Ca urmare, într-o singură zi, o lege nobilă în teorie, dar 

dezastruoasă prin consecințe (neavând norme de aplicare, și nici soluții pentru 

cei afectați) a pus capăt unei activități neîntrerupte de aproape 70 de ani. Așa a 

ajuns Familie de artiști să exprime, cu mijloacele specifice teatrului, ceea ce ni 

s-a întâmplat nouă. Din fericire, criza familiei Teatrului Nottara pare a lua 

sfârșit. Întoarcerea în sediul de pe Magheru 20 înseamnă cel mai bun lucru care 

ni se putea întâmpla și semnul că se poate trăi normal, chiar și în România. 

Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în tot acest timp (jurnaliști, 

public, politicieni, oameni de teatru), ajutându-ne să mergem mai departe și să 

învingem un sistem anchilozat! 

Mulțumim și celor care nu ne-au sprijinit, pentru că ne-au ambiționat și 

ne-au făcut mai puternici! 

Vă așteptăm pe toți la festival, cu 31 de reprezentații (din București: 

Bulandra, Metropolis, Nottara, Odeon, Teatrul de Artă, Țăndărică, din țară: 

Arad, Brașov, Brăila, Cluj, Constanța, Iași, Timișoara, Târgoviște, din 

străinătate: Bulgaria, Cehia, Croația, Kosovo, Republica Moldova, Serbia, 

Slovenia)! Adăugăm un eveniment stradal, 2 expoziții de fotografie de teatru, 3 

spectacole-lectură, 4 lansări de carte, 4 colocvii”, scrie Marilena Țepuș. 

Interesant este că nimeni, nici directorul Teatrului Nottara, nici Primăria 

Generală nu explică de ce teatrul a revenit în vechiul sediu din Magheru, 

respectiv dacă s-au făcut consolidări sau dacă noile expertize au schimbat 

încadrarea din grad I în grad II sau nici unul de risc seismic. 

  

  

 

de: Lia Barbu 
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13. TVR 
din data de 10 Octombrie 2016 

http://stiri.tvr.ro/teatrul-nottara-se-redeschide-pe-bulevardul-

magheru--cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-si-nu-mai-este-

considerata-cu-risc-seismic-major_79246.html 

 

 
 

Teatrul Nottara se redeschide pe bulevardul Magheru. Clădirea a 

fost expertizată din nou şi nu mai este considerată cu risc seismic 

major 

 

Teatrul Nottara îşi reia spectacolele în sediul de pe bulevardul Magheru. 

Blocul, care avea bulină roşie, a fost expertizat din nou şi este considerat sigur 

pentru spectatori. Atât de sigur, încât Nottara îşi invită publicul nu la spectacole 

curente, ci chiar la un festival - FestIn pe Bulevard. 

http://stiri.tvr.ro/teatrul-nottara-se-redeschide-pe-bulevardul-magheru--cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-si-nu-mai-este-considerata-cu-risc-seismic-major_79246.html
http://stiri.tvr.ro/teatrul-nottara-se-redeschide-pe-bulevardul-magheru--cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-si-nu-mai-este-considerata-cu-risc-seismic-major_79246.html
http://stiri.tvr.ro/teatrul-nottara-se-redeschide-pe-bulevardul-magheru--cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-si-nu-mai-este-considerata-cu-risc-seismic-major_79246.html
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Nottara rămâne fără bulină roşie. Sălile se redeschid, actorii şi spectatorii 

sunt în siguranţă. Riscul seismic e de grad 2, după o nouă expertiză. Asta 

înseamnă că blocul, ridicat de tatăl lui Liviu Ciulei, nu are nevoie de reabilitare. 

Nottara intră în festival până pe 22 octombrie: Festin pe Bulevard 

înseamnă 30 de spectacole din ţară şi străinătate. În foaier sunt expuse fotografii 

din istoria de peste 55 de ani a teatrului, cu figurile unor mari actori ca Ştefan 

Iordache sau George Constantin. 

Teatrul Nottara, Cinema Patria şi Cinema Studio de pe Magheru şi Teatrul 

Foarte Mic din apropierea Pieţei Rosetti au fost închise în noiembrie anul trecut 

când a intrat în vigoare legea care interzice orice activitate publică în clădiri cu 

risc seismic major. 

 

 

Sursa: TVR 
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14. B365 
din data de 11 Octombrie 2016 

http://www.b365.ro/teatrul-nottara-si-a-redeschis-luni-

portile_254388.html 

 

 
 

 
Teatrul Nottara şi-a redeschis luni porţile 

 
 

 

Teatrul Nottara şi-a redeschis, luni, sălile de spectacol. Reîntoarcerea pe 

Bulevardul Magheru este marcată prin debutul celei de-a 4-a ediții a Festivalului 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard. 

 

 

 

 

Festivalul se va desfășura până pe 22 octombrie și va găzdui expoziții, 

lansări de cărţi şi spectacole. 

http://www.b365.ro/teatrul-nottara-si-a-redeschis-luni-portile_254388.html
http://www.b365.ro/teatrul-nottara-si-a-redeschis-luni-portile_254388.html
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Festivalul va avea loc în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru: George Constantin şi Horia Lovinescu. 

Teatrul Nottara a fost închis timp de 10 luni deoarece clădirea care îl 

adăpostește era înscrisă pe lista de risc seismic 1. După o nouă expertiză, sediul 

său a fost încadrat la risc seismic 2, ceea ce înseamnă că bulina roșie de pe 

fațada teatrului va fi îndepărtată. 

 

 

 

Sursa: B365 
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15. Bucureștiul 
din data de 10 Octombrie 2016 

http://bucurestiul.ro/veste-excelenta-pentru-iubitorii-teatrului-din-bucuresti-se-

intampla-astazi/ 

 

Veste excelenta pentru iubitorii teatrului din Bucuresti! Se 

intampla astazi! 

 
 

Teatrul Nottara își redeschide, astăzi, sălile de spectacol. 

 

Reîntoarcerea pe Bulevardul Magheru este marcată prin debutul celei de-a 

4-a ediții a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard. 

http://bucurestiul.ro/veste-excelenta-pentru-iubitorii-teatrului-din-bucuresti-se-intampla-astazi/
http://bucurestiul.ro/veste-excelenta-pentru-iubitorii-teatrului-din-bucuresti-se-intampla-astazi/
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Acesta se va desfășura până pe 22 octombrie și va găzdui expoziții, lansări de 

cărţi şi spectacole. 

Festivalul va avea loc în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru: George Constantin şi Horia Lovinescu. 

Teatrul Nottara a fost închis timp de 10 luni deoarece clădirea care îl 

adăpostește era înscrisă pe lista de risc seismic 1. După o nouă expertiză, sediul 

său a fost încadrat la risc seismic 2, ceea ce înseamnă că bulina roșie de pe 

fațada teatrului va fi îndepărtată. 

 

 

de: Paul Lupșa 
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16. NEWS.ro 
din data de 10 Octombrie 2016, ora 08:18 

http://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-a-revenit-oficial-in-

sediu-cu-cea-de-a-patra-editie-a-festivalului-fest-in-pe-bulevard-

1922401811002016100815588506 

 

Teatrul Nottara a revenit oficial în sediu, cu cea de-a patra ediţie 

a festivalului FEST(IN) pe Bulevard 

 

 
Marinela Ţepuş, director Teatrul Nottara, şi ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, 

Mihai Gribincea 
 

Teatrul Nottara din Bucureşti a revenit oficial în sediul din Bulevardul 

Magheru, luni seară, cu cea de-a patra ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care a debutat cu spectacolul ”Notenkraker sau... 

Al cincilea anotimp”, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de 

Teatrul de Revistă ”Ginta Latină” din Chişinău. 

Spectacolul, în regia lui Mihai Ţărnă, a fost jucat în Sala ”Horia 

Lovinescu”, în prezenţa a aproximativ 300 de spectatori între care s-a numărat şi 

ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Mihai Gribincea.  

Directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a făcut un apel către 

spectatori pentru a ajuta instituţia teatrală, astfel încât să fie înlăturată ”confuzia 

îngrozitor de mare” generată de perioada în care activitatea echipei în sediul din 

Bulevardul Magheru a fost suspendată. 

http://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-a-revenit-oficial-in-sediu-cu-cea-de-a-patra-editie-a-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1922401811002016100815588506
http://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-a-revenit-oficial-in-sediu-cu-cea-de-a-patra-editie-a-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1922401811002016100815588506
http://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-a-revenit-oficial-in-sediu-cu-cea-de-a-patra-editie-a-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1922401811002016100815588506
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”Din păcate, confuzia este îngrozitor de mare în continuare şi dovadă că 

sunteţi aici atâţia cât se vede că sunteţi. Anul trecut la festival sala a fost plină. 

Aş vrea să ne ajutaţi dumneavoastră cei care sunteţi aici, pentru că puteţi, toţi cei 

care aveţi Facebook, toţi cei care socializaţi pe oricare reţea, dacă nu vă e teamă 

să veniţi aici şi dacă sunteţi alături de noi, povestiţi-le şi altora că Teatrul 

Nottara şi-a redeschis porţile, că este acasă şi că îi aşteaptă pe toţi spectatorii săi, 

de oriunde ar fi. Confuzia s-a născut pentru că noi am jucat în 37 de locuri, în 

Bucureşti, în ţară, în străinătate, în foarte multe locuri, şi lumea a uitat să vină 

taman pe bulevardul Magheru. De aceea vă invit să deveniţi cumva toţi cei care 

sunteţi aici seară de seară purtătorii noştri de cuvânt”, a spus Marinela Ţepuş. 

Directorul Teatrului Nottara a adăugat că va face un proiect cu Teatrul de 

Revistă ”Ginta Latină” din Chişinău prin care, periodic, fiecare instituţie va 

susţine reprezentaţii în sediul celeilalte. 

”Teatrul Nottara va face un proiect în care, periodic, noi ne vom duce 

acolo şi ei vor veni şi vor fi oaspeţii noştri. Eu chiar cred că, măcar cultural, 

suntem cu toţii români şi că măcar cultural nu există o graniţă între noi”, a mai 

spus Marinela Ţepuş. 

Înainte de începerea spectacolului, directorul Teatrului de Revistă ”Ginta 

Latină”, Tudor Ţărnă, a comentat - spre amuzamentul publicului -că, spre 

deosebire de cazul ”exilului” Teatrului Nottara, în Republica Moldova 

persoanele care erau exilate în Siberia nu aveau dreptul să se întoarcă acasă. 

”Voi aveţi un noroc mare. La noi când se exila în Siberia era fără drept de 

reîntoarcere în casa părintească. Voi aţi venit iarăşi acasă”, a spus Tudor Ţărnă. 

Ambasadorul Republicii Moldova a spus că se aşteaptă semnarea unui 

acord de colaborare între Ministerul Culturii de la Bucureşti şi cel de la 

Chişinău. 

”Sunt sigur că oaspeţii veniţi de la Chişinău vă vor convinge că, în afară 

de faptul că politica este un teatru, la Chişinău chiar se face teatru. Aşa cum 

spunea şi doamna directoare, probabil cultura, teatrul, sunt cele mai bune 

exemple că vorbim o limbă, avem un trecut istoric şi că suntem o naţiune. În 

acelaşi timp cred că în ceea ce priveşte cultura, la această etapă avem toate 

posibilităţile ca să aprofundăm relaţia între Chişinău şi Bucureşti. Aşteptăm în 

continuare să fie semnat un acord de colaborare între Ministerul Culturii de la 

Bucureşti şi de la Chişinău. Sperăm că el va pune bazele acelui schimb de 
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spectacole şi de stagiuni şi că acest spectacol din această seară este doar 

începutul unei colaborări fructuoase”, a declarat Mihai Gribincea. 

 

 

Spectacolul a fost precedat de vernisajul expoziţiei de fotografie ”Teatrul 

Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce conţine imagini din spectacole din arhiva 

instituţiei, unele datând din anii 1950. Expoziţia include imagini cu actori 

precum Emil Hossu, Mircea Albulescu, George Constantin, Ştefan Iordache şi 

George Alexandru. După vernisaj a fost lansată cartea ”Măria sa, Teofil Vâlcu”, 

ediţie adăugită şi revizuită de Ştefan Oprea. 

Festivalul Internaţional de Teatru - FEST(IN) pe Bulevard, organizat de 

Teatrul Nottara din Bucureşti, se va desfăşura până pe 22 octombrie. 

Cele patru secţiuni principale ale evenimentului, deja consacrate, sunt 

”Bulevardul Comediei”, secţiunea Competitivă I - ”Crize de familie”, secţiunea 

Competitivă II - ”NETA”, care va cuprinde spectacole ale unor teatre din 

reţeaua de festivaluri NETA (New European Theatre Action): România, 

Kosovo, Bulgaria, Serbia, Croaţia, şi secţiunea ”Premiere în FEST(IN)”, în care 

teatrul Nottara va prezenta cele mai recente producţii ale sale. 

FEST(IN) pe Bulevard mai cuprinde colocvii, spectacole-lectură dedicate, 

în această ediţie, dramaturgiei maghiare contemporane, evenimente stradale, 

lansări de carte de teatru şi expoziţii de fotografie. 
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Teatrul Nottara a revenit în sediul din Bulevardul Magheru după ce a fost 

nevoit să îşi suspende activitatea în imobil, la 23 noiembrie 2015, în urma 

promulgării de preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea 

desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea 

acestora. În urma revizuirii expertizei clădirii, sediul instituţiei teatrale a fost 

încadrat în clasa a II-a de risc seismic. 

 

 

 

de: Ana Maria Anitoiu 
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17. Evenimentul Zilei 
din data de 10 Octombrie 2016, ora 08:18 

http://www.evz.ro/teatrul-nottara-ridica-oficial-cortina.html 
 

 
 

 

Teatrul Nottara ridică, oficial, cortina 

 

                             Marii actori ai 
Teatrului Nottara, cei care au plecat dintre noi, sunt omagiați printr-o expoziție 

Expoziție de fotografie, lansare de carte și spectacol, în prima zi de 

FEST(IN) pe Bulevard și prima zi oficială în sediul său, aceasta a pregătit 

Teatrul Nottara. 

 

 

 

http://www.evz.ro/teatrul-nottara-ridica-oficial-cortina.html
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Astăzi este ziua în care Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public, în 

mod oficial, sălile de spectacol din Bulevardul Magheru. Este data când 

începe cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) 

pe Bulevard, care are loc în perioada 10-22 octombrie. 

Toţi cei cărora le-a fost dor de Nottara la el acasă sunt invitaţi, de la ora 

16.30, la expoziţia de fotografie „Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce 

conţine imagini din spectacole din arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50. 

Vor putea fi văzute imagini unice, cu mari actori ai României, dintre care unii 

nu mai sunt, din păcate, printre noi: George Alexandru, Emil Hossu, Mircea 

Albulescu, George Constantin, Ștefan Iordache și mulți alții. Acestă galerie 

simbolizează motivul pentru care conducerea teatrului s-a luptat să se întoarcă 

în clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani: istoria culturală bogată ce s-a 

scris între aceste ziduri în toţi aceşti ani. Intrarea este liberă, iar toate 

persoanele prezente vor avea ocazia să facă un tur al Teatrului Nottara şi să 

interacţioneze cu actorii prezenţi în teatru în acel moment. 

 

 

Emoții, epuizare 

Marinela Țepuș, managerul teatrului, și echipa sa erau ieri pe baricade 

la teatru. „Suntem epuizați! Nici emoții nu mai avem!”, ne-a declarat 

Marinela Țepuș, plină de vervă, totuși. „Suferim de sindromul studenției, 

dacă am mai avea trei zile... Dar nu mai avem. Oricum, vă invităm pe toți să 

veniți la noi. Am spălat fațadele, este foarte frumos!”, ne-a mai spus 

managerul Teatrului Nottara. 

Festinul începe astăzi 

Seara va continua, de la ora 18.00, cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil 

Vâlcu”, de Ştefan Oprea. Iar de la ora 18.15, începe primul spectacol din 

festival, „Notenkraker sau... al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann, prezentat de Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chișinău. Acesta 

deschide secțiunea „Bulevardul comediei” și se joacă la Sala Horia Lovinescu 

a Teatrului Nottara. 

 

 

Ce bine e acasă! 
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Din noiembrie 2015, Teatrul Nottara a fost închis pentru că nu 

corespundea legislației. Adică, sediul avea bulină roșie cu grad seismic I. 

După o amplă expertiză a rezultat că această clădire, după ce va fi consolidată 

și revitalizată, se va încadra la grad de risc seismic III. Echipa teatrului a 

trecut printr-o mare aventură. În intervalul decembrie 2015 - iunie 2016, 

Teatrul Nottara a susținut peste 80 de reprezentații în 37 de spații: în 

București și în alte orașe din țară. Astăzi, echipa revine, oficial, acasă.  

 

 

de: Carmen Anghel 
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18. În joacă 
din data de 10 Octombrie 2016 
http://injoaca.ro/in-joaca/va-invit-la-un-festin-de-teatru-pe-bulevard/ 

 

Vă invit la un FEST(IN) de teatru pe Bulevard. 

 
Cel mai dor din viața mea anterioară (pre-Canada adică) mi-e de mersul la 

teatru și la evenimente. Sunt și pe aici, desigur, am un teatru chiar peste drum de 

casa mea, în care n-am intrat (să-ți fie rușine, Ada!) din diverse motive pe care 

nu le discut. Lia a fost. Dar dacă eu nu pot să mă duc la Nottara, nu înseamnă că 

voi n-ați putea să mergeți. 

Aflați deci că Teatrul Nottara redeschide sălile din bd. Magheru şi 

lansează cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard, care va avea în perioada 10-22 octombrie şi cuprinde 31 de 

spectacole, lansări de carte, expoziţii de fotografie, evenimente stradale şi multe 

alte manifestări culturale. 

Am întrebat organizatorii dacă în festival sunt şi spectacole potrivite pentru 

copii şi mi-au făcut trei recomandări: 

 

1. Notenkraker sau al cincilea anotimp, care se joacă în prima zi a festivalului şi 

deschide oficial secţiunea “Bulevardul comediei”. Spectacolul vine din 

Chişinău, unde a primit multe premii pentru regie şi actorie, iar Teatrul de 

Revistă Ginta Latină ne asigură că este o producţie pentru toate vârstele 

 

2. Pe 12 octombrie, la Teatrul Ţăndărică, va avea loc spectacolul “Eu, Oblio”. 

Fiind chiar o producţie a Teatrului care Ţăndărică, este cu siguranţă o opţiune 

http://injoaca.ro/in-joaca/va-invit-la-un-festin-de-teatru-pe-bulevard/
http://www.festinpebulevard.ro/ro/bulevardul-comediei/notenkraker-sau-al-cincilea-anotimp
http://www.festinpebulevard.ro/ro/bulevardul-comediei/eu-oblio
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bună pentru copii, cu o singură precizare: reprezentaţia începe la 21:00 şi 

durează o oră, deci probabul veţi avea copii în pat un pic mai târziu decât de 

obicei 

 

3. “O poveste foarte simplă”, o producţie a Teatrului Nottara despre care 

organizatorii spun că ar fi o “fabulă modernă despre iubire”. În rolurile 

principale: o purcică, o vacă, o iapă, un caţel şi un cocoş, ce încearcă să 

desluşească lumea complicate a oamenilor. Singura atenţionare: la un moment 

dat se vorbeşte despre avort… voi decideţi dacă sunteţi pregătiţi să aveţi discuţia 

asta, dacă nu aţi avut-o deja. De ce să vă duceți cu copiii la o piesă în care se 

discută și despre așa ceva? Pentru că e o poveste din care aflăm că iubirea şi 

omenia sunt mai presus decât banii, şi, deşi uneori avem emoţii pe parcursul 

spectacolului, finalul este fericit. Spectacolul va avea loc vineri, 21 octombrie, 

ora 18:00. Pentru temerari avem și o invitație la piesa asta, așa că dacă vă 

face cu ochiul, lăsați aici un comentariu, până vineri 14 octombrie.  
 

Dacă aveţi mai degrabă nevoie de o evadare fără copil, atunci consultaţi 

pe îndelete programul de pewww.festinpebulevard.ro, unde veţi găsi montări pe 

toate gusturile. Să-mi scrieți și mie ce ați văzut și cum a fost. 

 

 

 

de: Ada 

  

http://www.festinpebulevard.ro/ro/neta/o-poveste-foarte-simpla
http://www.festinpebulevard.ro/
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19. The Romania Journal 
din data de 10 Octombrie 2016 
http://www.romaniajournal.ro/festin-on-boulevard-theatre-festival-

kicks-off-in-bucharest/ 

 

 

 

 

FEST(IN) on Boulevard theatre festival kicks off in Bucharest 

 
The Nottara Theatre reopens gates for the audience on Monday, October 

10 together with the 4
th

 edition of the FEST(IN) on Boulevard International 

http://www.romaniajournal.ro/festin-on-boulevard-theatre-festival-kicks-off-in-bucharest/
http://www.romaniajournal.ro/festin-on-boulevard-theatre-festival-kicks-off-in-bucharest/
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Theatre Festival, running October 10-22. The festival will also host exhibitions, 

book launchings and other performances. 

 

Today as of 16:30 the audience will be able to enjoy a photo exhibition 

depicting images from the performances hosted by Nottara Theatre, some dating 

back in the 50s. Unique photos with Romanian great actors will be on display. 

The entrance is free, and all people will be able to tour the theatre building and 

interact with the actors present at that moment. 

 

31 performances will join the festival (Bulandra, Metropolis, Nottara, 

Odeon, Art Theatre, Tandarica theatres from Bucharest and other theatres from 

Arad, Braşov, Brăila, Cluj, Constanţa, Iaşi, Timişoara, Târgovişte), as well as 

guests from abroad: Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Kosovo, R. of 

Moldova, Serbia, Slovenia. 

 

The festival will also comprise a street event, two photo exhibitions, three 

reading performances, four book launchings and four colloquies. 

 

Tonight at 18:45 the first performance “Notenkraker or…the fifth season” 

by Ernst Theodor Hoffman, staged by the Latin Race Variety Theatre from 

Chisinau, Republic of Moldova. The play will open the “Comedy Boulevard” 

section and is staged at Horia Lovinescu Hall. 

 

The tickets are available online at www.festinpebulevard.ro or at the 

theatre‟s booking office on 20 Magheru Blvd, from Monday to Sunday, 10 a.m. 

to 8 p.m. 

 

 

 

de: Alina Grigoraş Butu 

  

http://www.festinpebulevard.ro/
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20. Telegraf 
din data de 11 Octombrie 2016, ora 15:03 
http://www.telegrafonline.ro/artisti-si-spectacole-din-bucuresti-in-

weekend-la-constanta 

 

 

Artiști și spectacole din București, în weekend la Constanța 
  

Secvență din spectacolul „Omul care mânca lumea”, de Nis-Momme Stockmann, în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu 

 

http://www.telegrafonline.ro/artisti-si-spectacole-din-bucuresti-in-weekend-la-constanta
http://www.telegrafonline.ro/artisti-si-spectacole-din-bucuresti-in-weekend-la-constanta
http://www.telegrafonline.ro/imagini/original/artistisispectacoledinbucurestii-1476187521.jpg
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http://www.telegrafonline.ro/imagini/original/artistisispectacoledinbucurestii-1476187517.jpg
http://www.telegrafonline.ro/imagini/original/artistisispectacoledinbucurestii-1476187531.jpg
http://www.telegrafonline.ro/imagini/original/artistisispectacoledinbucurestii-1476187537.jpg
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Mirela STÎNGĂ 

 

Deoarece pe 16 octombrie participă, la invitația Teatrului Nottara, la 

Festivalul Internaţional - Fest(IN) pe Bulevard, cu spectacolul „Uciderea lui 

Gonzago”, de Nedialko Iordanov, Teatrul de Stat Constanţa (TSC) le-a pregătit 

tomitanilor, în weekend, două spectacole inedite. 

 

 

de: Mirela Stînga  

http://www.telegrafonline.ro/imagini/original/artistisispectacoledinbucurestii-1476187542.jpg
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21. Stiri online 
din data de 10 Octombrie 2016 

http://stirionline24.ro/bucuresti/teatrul-nottara-si-a-redeschis-luni-

portile-141958/ 

 

 
 

 

 

Teatrul Nottara şi-a redeschis luni porţile 
 

 

Teatrul Nottara şi-a redeschis, luni, sălile de spectacol. Reîntoarcerea pe 

Bulevardul Magheru este marcată prin debutul celei de-a 4-a ediții a Festivalului 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard. 

 
Teatrul Nottara şi-a redeschis luni porţile 

 

http://stirionline24.ro/bucuresti/teatrul-nottara-si-a-redeschis-luni-portile-141958/
http://stirionline24.ro/bucuresti/teatrul-nottara-si-a-redeschis-luni-portile-141958/
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Festivalul se va desfășura până pe 22 octombrie și va găzdui expoziții, 

lansări de cărţi şi spectacole. 

Festivalul va avea loc în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru: George Constantin şi Horia Lovinescu. 

Teatrul Nottara a fost închis timp de 10 luni deoarece clădirea care îl 

adăpostește era înscrisă pe lista de risc seismic 1. După o nouă expertiză, sediul 

său a fost încadrat la risc seismic 2, ceea ce înseamnă că bulina roșie de pe 

fațada teatrului va fi îndepărtată. 

 

 

 

Sursa: B365 

  



183 

 

22. Feedler 
din data de 10 Octombrie 2016 
http://www.feedler.ro/feed/4786588--teatrul-nottara-se-intoarce-pe-

bulevardul-magheru-cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-si-nu-mai-

este-considerata-cu-risc-seismic-major 

 

Teatrul Nottara se întoarce pe bulevardul Magheru. Clădirea a 

fost expertizată din nou şi nu mai este considerată cu risc seismic 

major 

Teatrul Nottara îşi reia spectacolele în sediul de pe bulevardul 

Magheru. Blocul, care avea bulină roşie, a fost expertizat din nou şi este 

considerat sigur pentru spectatori. Atât de sigur, încât Nottara îşi invită 

publicul nu la spectacole curente, ci chiar la un festival - FestIn pe Bulevard. 

 

Nottara rămâne fără bulină roşie. Sălile se redeschid, actorii şi spectatorii 

sunt în siguranţă. Riscul seismic e de grad 2, după o nouă expertiză. Asta 

înseamnă că blocul, ridicat de tatăl lui Liviu Ciulei, nu are nevoie de reabilitare. 

Nottara intră în festival până pe 22 octombrie: Festin pe Bulevard 

înseamnă 30 de spectacole din ţară şi străinătate. În foaier sunt expuse fotografii 

din istoria de peste 55 de ani a teatrului, cu figurile unor mari actori ca Ştefan 

Iordache sau George Constantin. 

http://www.feedler.ro/feed/4786588--teatrul-nottara-se-intoarce-pe-bulevardul-magheru-cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-si-nu-mai-este-considerata-cu-risc-seismic-major
http://www.feedler.ro/feed/4786588--teatrul-nottara-se-intoarce-pe-bulevardul-magheru-cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-si-nu-mai-este-considerata-cu-risc-seismic-major
http://www.feedler.ro/feed/4786588--teatrul-nottara-se-intoarce-pe-bulevardul-magheru-cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-si-nu-mai-este-considerata-cu-risc-seismic-major
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Teatrul Nottara, Cinema Patria şi Cinema Studio de pe Magheru şi Teatrul 

Foarte Mic din apropierea Pieţei Rosetti au fost închise în noiembrie anul trecut 

când a intrat în vigoare legea care interzice orice activitate publică în clădiri cu 

risc seismic major. 

 

 

Sursa: TVR 
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23. Evenimentul zilei 
din data de 11 Octombrie 2016 

http://www.evz.ro/provocare-te-imbraci-in-rochie-de-mireasa-

daca-esti-barbat.html 

 

 
 

Provocare: ai curaj să te îmbraci în rochie de mireasă, chiar 

dacă ești bărbat? 
  
Provocare: ai cura 

Provocare: ai cur aj să pui pe tine o 
rochie de mireasă, chiar dacă ești bărbat? 

http://www.evz.ro/provocare-te-imbraci-in-rochie-de-mireasa-daca-esti-barbat.html
http://www.evz.ro/provocare-te-imbraci-in-rochie-de-mireasa-daca-esti-barbat.html
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Provocare pentru bucureșteni și nu numai. Pe 15 octombrie aveți 

ocazia să faceți ceva nebunesc, dar plin de ... consecințe fabuloase!  
 

Provocare! Așadar, sâmbătă, pe15 octombrie, cine are curajul să se 

îmbrace în rochie de mireasă, indiferent de sex, și cine are picioare atât de iuți 

încât va ajunge primul la  Teatrul Nottara din București... 

Ei bine, cei care sutneți dispuși să intrați în această competiție, așa după 

cum a spus Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara, aseară, la 

redeschiderea, oficială, a Teatrului Nottara, veți primi un premiu de 

neimaginat! 

Provocare! Mergeți la  „FestiNUNTĂ cu surprize”, un eveniment 

senzațional din cadrul Festivalului Internațional de Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard, sâmbătă, la ora ora 16.00, în fața Teatrului Nottara sau în foaierul 

acestuia, și cine va ajunge primul va primi cadou... un rol în piesa din  a cea 

seară! Piesa se numește „Familie de artiști”, și, dacă vă mai aduceți aminte, 

abia începuse să fie jucată pe scena Teatrului Nottara, când, familia teatrului, 

ca și familia de artiști , a fost evacuată din casa sa! 

Așadar... Provocare! Teatrul Nottara, 15 octombrie, ora 16.00, în fața 

teatrului  sau în foaier, în rochie de mireasă, indiferent de sex, primești un rol. 

Cum? Veți vedea! 

 

 

de: Carmen Anghel 
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24. Știri zilnic 
din data de 11 Octombrie 2016 
http://stiri-zilnic.ro/2016/10/11/provocare-ai-curaj-sa-te-imbraci-in-rochie-de-

mireasa-chiar-daca-esti-barbat/ 

 

 

 

 Provocare: ai curaj să te îmbraci în rochie de mireasă, chiar 

dacă ești bărbat? 
  
Provocare: ai cura 

Provocare: ai cur aj să pui pe tine o rochie de 
mireasă, chiar dacă ești bărbat? 

Provocare pentru bucureșteni și nu numai. Pe 15 octombrie aveți ocazia 

să faceți ceva nebunesc, dar plin de ... consecințe fabuloase! 

http://stiri-zilnic.ro/2016/10/11/provocare-ai-curaj-sa-te-imbraci-in-rochie-de-mireasa-chiar-daca-esti-barbat/
http://stiri-zilnic.ro/2016/10/11/provocare-ai-curaj-sa-te-imbraci-in-rochie-de-mireasa-chiar-daca-esti-barbat/
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Provocare! Așadar, sâmbătă, pe15 octombrie, cine are curajul să se 

îmbrace în rochie de mireasă, indiferent de sex, și cine are picioare atât de iuți 

încât va ajunge primul la  Teatrul Nottara din București... 

Ei bine, cei care sutneți dispuși să intrați în această competiție, așa după 

cum a spus Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara, aseară, la 

redeschiderea, oficială, a Teatrului Nottara, veți primi un premiu de 

neimaginat! 

Provocare! Mergeți la  „FestiNUNTĂ cu surprize”, un eveniment 

senzațional din cadrul Festivalului Internațional de Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard, sâmbătă, la ora ora 16.00, în fața Teatrului Nottara sau în foaierul 

acestuia, și cine va ajunge primul va primi cadou... un rol în piesa dina cea 

seară! Piesa se numește „Familie de artiști”, și, dacă vă mai aduceți aminte, 

abia începuse să fie jucată pe scena Teatrului Nottara, când, familia teatrului, 

ca și familia de artiști , a fost evacuată din casa sa! 

Așadar... Provocare! Teatrul Nottara, 15 octombrie, ora 16.00, în fața 

teatrului  sau în foaier, în rochie de mireasă, indiferent de sex, primești un rol. 

Cum? Veți vedea! 

 

 

Sursa: Evenimentul zilei 
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25. NewsStart 
din data de 10 Octombrie 2016, ora 22:30 

http://news.portal-start.com/post/teatrul-nottara-se-redeschide-pe-

bulevardul-magheru-cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-/ 

 

 

 
 

 

Teatrul Nottara se redeschide pe bulevardul Magheru. Clădirea a 

fost expertizată din nou şi nu mai este considerată cu risc seismic 

major 

 

Teatrul Nottara îşi reia spectacolele în sediul de pe bulevardul Magheru. 

Blocul, care avea bulină roşie, a fost expertizat din nou şi este considerat sigur 

pentru spectatori. Atât de sigur, încât Nottara îşi invită publicul nu la spectacole 

curente, ci chiar la un festival - FestIn pe Bulevard. 

http://news.portal-start.com/post/teatrul-nottara-se-redeschide-pe-bulevardul-magheru-cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-/
http://news.portal-start.com/post/teatrul-nottara-se-redeschide-pe-bulevardul-magheru-cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-/
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Nottara rămâne fără bulină roşie. Sălile se redeschid, actorii şi spectatorii 

sunt în siguranţă. Riscul seismic e de grad 2, după o nouă expertiză. Asta 

înseamnă că blocul, ridicat de tatăl lui Liviu Ciulei, nu are nevoie de reabilitare. 

Nottara intră în festival până pe 22 octombrie: Festin pe Bulevard 

înseamnă 30 de spectacole din ţară şi străinătate. În foaier sunt expuse fotografii 

din istoria de peste 55 de ani a teatrului, cu figurile unor mari actori ca Ştefan 

Iordache sau George Constantin. 

Teatrul Nottara, Cinema Patria şi Cinema Studio de pe Magheru şi Teatrul 

Foarte Mic din apropierea Pieţei Rosetti au fost închise în noiembrie anul trecut 

când a intrat în vigoare legea care interzice orice activitate publică în clădiri cu 

risc seismic major. 

 

 

Sursa: TVR 
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26. Palo 
din data de 10 Octombrie 2016 

http://www.palo.ro/a/provocare-ai-curaj-s%C4%83-te-

%C3%AEmbraci-%C3%AEn-rochie-de-mireas%C4%83-chiar-

dac%C4%83-e%C8%99ti-b%C4%83rbat-392417 

 

 
 Provocare: ai curaj să te îmbraci în rochie de mireasă, chiar 

dacă ești bărbat? 
  
Provocare: ai cura 

Provocare: ai cur aj să pui pe tine o 
rochie de mireasă, chiar dacă ești bărbat? 

Provocare pentru bucureșteni și nu numai. Pe 15 octombrie aveți ocazia 

să faceți ceva nebunesc, dar plin de ... consecințe fabuloase! 

http://www.palo.ro/a/provocare-ai-curaj-s%C4%83-te-%C3%AEmbraci-%C3%AEn-rochie-de-mireas%C4%83-chiar-dac%C4%83-e%C8%99ti-b%C4%83rbat-392417
http://www.palo.ro/a/provocare-ai-curaj-s%C4%83-te-%C3%AEmbraci-%C3%AEn-rochie-de-mireas%C4%83-chiar-dac%C4%83-e%C8%99ti-b%C4%83rbat-392417
http://www.palo.ro/a/provocare-ai-curaj-s%C4%83-te-%C3%AEmbraci-%C3%AEn-rochie-de-mireas%C4%83-chiar-dac%C4%83-e%C8%99ti-b%C4%83rbat-392417
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Provocare! Așadar, sâmbătă, pe15 octombrie, cine are curajul să se 

îmbrace în rochie de mireasă, indiferent de sex, și cine are picioare atât de iuți 

încât va ajunge primul la  Teatrul Nottara din București... 

Ei bine, cei care sutneți dispuși să intrați în această competiție, așa după 

cum a spus Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara, aseară, la 

redeschiderea, oficială, a Teatrului Nottara, veți primi un premiu de 

neimaginat! 

Provocare! Mergeți la  „FestiNUNTĂ cu surprize”, un eveniment 

senzațional din cadrul Festivalului Internațional de Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard, sâmbătă, la ora ora 16.00, în fața Teatrului Nottara sau în foaierul 

acestuia, și cine va ajunge primul va primi cadou... un rol în piesa dina cea 

seară! Piesa se numește „Familie de artiști”, și, dacă vă mai aduceți aminte, 

abia începuse să fie jucată pe scena Teatrului Nottara, când, familia teatrului, 

ca și familia de artiști , a fost evacuată din casa sa! 

Așadar... Provocare! Teatrul Nottara, 15 octombrie, ora 16.00, în fața 

teatrului  sau în foaier, în rochie de mireasă, indiferent de sex, primești un rol. 

Cum? Veți vedea! 

 

 

Sursa: Evenimentul zilei 

  



193 

 

27. Ziare.com 
din data de 11 Octombrie 2016, ora 11:22 

http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/provocare-ai-curaj-

sa-te-imbraci-in-rochie-de-mireasa-chiar-daca-esti-barbat-6389665 

 

 
Provocare: ai curaj să te îmbraci în rochie de mireasă, chiar 

dacă ești bărbat? 
  
Provocare: ai cura 

Provocare: ai cur aj să pui pe tine o 
rochie de mireasă, chiar dacă ești bărbat? 

Provocare pentru bucureșteni și nu numai. Pe 15 octombrie aveți ocazia 

să faceți ceva nebunesc, dar plin de ... consecințe fabuloase! 

http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/provocare-ai-curaj-sa-te-imbraci-in-rochie-de-mireasa-chiar-daca-esti-barbat-6389665
http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/provocare-ai-curaj-sa-te-imbraci-in-rochie-de-mireasa-chiar-daca-esti-barbat-6389665
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Provocare! Așadar, sâmbătă, pe15 octombrie, cine are curajul să se 

îmbrace în rochie de mireasă, indiferent de sex, și cine are picioare atât de iuți 

încât va ajunge primul la  Teatrul Nottara din București... 

Ei bine, cei care sutneți dispuși să intrați în această competiție, așa după 

cum a spus Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara, aseară, la 

redeschiderea, oficială, a Teatrului Nottara, veți primi un premiu de 

neimaginat! 

Provocare! Mergeți la  „FestiNUNTĂ cu surprize”, un eveniment 

senzațional din cadrul Festivalului Internațional de Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard, sâmbătă, la ora ora 16.00, în fața Teatrului Nottara sau în foaierul 

acestuia, și cine va ajunge primul va primi cadou... un rol în piesa dina cea 

seară! Piesa se numește „Familie de artiști”, și, dacă vă mai aduceți aminte, 

abia începuse să fie jucată pe scena Teatrului Nottara, când, familia teatrului, 

ca și familia de artiști , a fost evacuată din casa sa! 

Așadar... Provocare! Teatrul Nottara, 15 octombrie, ora 16.00, în fața 

teatrului  sau în foaier, în rochie de mireasă, indiferent de sex, primești un rol. 

Cum? Veți vedea! 

 

 

Sursa: Evenimentul zilei 
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28. Blog Madalina Iancu 
din data de 08 Octombrie 2016 

http://www.madalinaiancu.ro/tu-de-ce-mergi-la-teatru/ 

 

 
 
 

Tu de ce mergi la teatru? 

 

Recent, 2 dintre actorii mari ai scenei romanesti ne-au parasit : Sebastian 

Papaiani si Ioan Gyuri Pascu. Moartea celui din urma a declansat o serie 

intreaga de discutii aprinse mai ales in mediul online. 

Am citit apoi un articol kilometric, scris de fosta sotie a  lui Ioan Gyuri 

Pascu care ne tragea un mare perdaf tuturor celor care zicem ca ne apreciem 

actorii, ii ridicam in slavi din vorbe dar nu mergem la spectacolele lor. Articolul 

respectiv chiar m-a facut sa ma simt vinovata si rusinata ca nu merg la teatru 

mai des. 

De exemplu nu am mai fost de ani buni la Nottara insa am acum ocazia sa 

rectific chestia asta pentru ca in perioada 10 – 22 octombrie 2016 se desfasoara a 

IV-a editie a Festivalului International de Teatru FEST(IN) dupa recenta 

intoarcere a teatrului in sediul din Magheru care apropos a fost expertizat si nu 

are bulina rosie. 

http://www.madalinaiancu.ro/tu-de-ce-mergi-la-teatru/
http://www.madalinaiancu.ro/tu-de-ce-mergi-la-teatru/
http://www.festinpebulevard.ro/
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De ce nu o fac mai des e simplu. In principal din lipsa de timp, de chef sau 

de compania potrivita, uneori. Caci cateva bilete la teatru clar nu o sa saraceasca 

pe nimeni. 

 

Si totusi ! In cazul in care esti dintre cei carora le place sa mearga la teatru 

macar din cand (ca mine, mai rarut dar mai bine decat deloc  ), te-ai intrebat 

vreodata ce te « mana » in sala de spectacol ? Ce te face sa-i treci pragul ? Merg 

prietenii si e de bon ton sa te dai si tu macar comsumator ocazional de teatru 

daca nu cunoscator ? 

Eu cred ca treaba asta cu mersul la teatru tine in primul rand de educatie, 

la fel ca tot ce are legatura cu fenomenul cultural. 

In cazul meu cel putin, parintii si bunicii au fost cei care m-au dus la 

teatru intr-o prima etapa a vietii si m-au invatat ca la teatru trebuie sa mergi 

imbracat frumos, nu cu ce arunci pe tine zi de zi. 

Apoi am avut norocul sa am o diriga profa de romana si alti cativa 

profesori care ne-au dus la teatru. 

Asa ca, merg pentru ca asa am fost obisnuita, pentru ca imi place, pentru 

ca teatrul inseamna cultura si e musai sa avem parte de o gura de cultura din 

cand in cand. 

Merg la teatru pentru ca vreau neaparat sa vad anumite piese despre care 

aud ca se tin cu casa inchisa sau ca merita vazute. 

Merg la teatru pentru ca vreau sa-i vad pe actori pe scena. 

Iar in ultima vreme, am inteles ca a merge la teatru este un mod de a-ti 

onora actorii in viata, ca de laude postmortem scrise pe retelele de socializare nu 

mai are nimeni nevoie. Oricum sunt inutile. 
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Asa ca tare as vrea sa stiu, pe voi cititorii mei, ce va mana in sala te teatru, 

daca puneti piciorul pe acolo, sau…ma rog in orice spatiu conventional sau nu in 

care actorii joaca ? 

 

 

de: Mădălina Iancu 
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29. Me and my monkeys 
din data de 11 Octombrie 2016 

http://meandmymonkeys.ro/index.php/2016/10/11/notenkraker-sau-al-

cincilea-anotimp/ 

 

 

notenkraker sau al cincilea anotimp 

 

Am fost aseară la teatru, la Nottara, la „Notenkraker sau al cincilea 

anotimp”, un spectacol jucat de teatrul din Chișinău Ginta Latină. Am fost cu 

Max. Și ne-a plăcut mult. Nu doar mie, ci și lui.  

 

http://meandmymonkeys.ro/index.php/2016/10/11/notenkraker-sau-al-cincilea-anotimp/
http://meandmymonkeys.ro/index.php/2016/10/11/notenkraker-sau-al-cincilea-anotimp/
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A fost prima lui ieșire la teatru. Nu la teatru de păpuși, cum îl duceam 

când era mic, nici la spectacole pentru copii, cum a mai fost cu clasa, ci la unul 

pentru adulți. Tot o poveste, sigur, căci Spărgătorul de nuci și regele șoarecilor, 

de E.T.A. Hoffmann, după care este pus în scenă spectacolul, este o poveste, dar 

spectacolul este unul pentru oameni mari. Când am ajuns acolo și l-am văzut, 

singurul copil, mic și nedumerit, pierdut în mijlocul unei mulțimi serioase care 

știa exact unde și de ce a venit, m-am gândit că poate totuși n-am făcut bine că l-

am cărat după mine la teatru. O oră și jumătate de teatru fără pauză e ceva pentru 

un băiat de 11 ani tipic pentru generația lui, din acela care crește cu ochii în 

jocuri pe calculator și vloggeri de YouTube, mănâncă CSGO pe pâine și nu-i 

place să citească. Căci teatrul nu e blockbuster de mall, unde te îndopi cu 

popcorn și sari ca maimuța în scaun la „fazele tari”. Apoi a început spectacolul. 

Eu nu-s nici critic de teatru, nici n-am mai fost la spectacole în ultima vreme pe 

cât mi-aș fi dorit, deci părerea mea ar putea fi subiectivă. Dar se vede totuși cu 

ochiul liber când un spectacol e reușit, când e bine jucat și excelent pus în scenă. 

Când povestea se îmbină cu realitatea într-un mod firesc, când trecerile sunt 

armonioase, când actorii vorbesc inteligibil și acțiunea e fără cusur. Când până și 

un copil e prins de ceea ce se întâmplă pe scenă, e fascinat și purtat în lumea 

aceea care i se desfășoară în fața ochilor. Când aplaudă frenetic la sfârșit, 

spunând apoi la ieșire: „Foarte tare! N-am crezut c-o să fie așa mișto! Să mai 

venim.” 

 

Notenkraker este o alegorie despre puterea basmelor, este o poveste 

despre copilărie, despre visuri, despre dragoste și despre părinții care uită că au 

fost și ei copii care au crezut în povești. Are costume frumoase, decor sugestiv, 

muzică de Alifantis, este destul de alert și poate fi văzut cu copiii. Nu mici, că 

spectacolul are totuși o oră și jumătate, dar un 10+ aș spune eu că e cinstit. 

Mergeți la teatru, oameni buni, mergeți cu copiii la piesele care li se potrivesc, 

că e mare păcat să nu ia contact cu această formă de artă. Doar obișnuindu-i și 

cu teatrul putem spune că ne-am făcut treaba de părinți cu adevărat bine. 
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Notenkraker a fost jucat cu ocazia festivalului Fest(in) pe Bulevard, a fost 

primul dintr-un șir lung de spectacole, căci festivalul durează până pe 22 

octombrie. Programul reprezentațiilor îl puteți găsi pe festinpebulevard.ro. Și 

dacă doriți invitații, să știți că mai aveți ocazia să primiți aici. 

 

Să mai venim, a spus. O să mai venim, da. 

 

 

 

de: Mara 

  

http://www.festinpebulevard.ro/
http://meandmymonkeys.ro/index.php/2016/10/03/mergem-la-teatru-la-festin-pe-bulevard/
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30. Radio România București 
din data de 11 Octombrie 2016 

http://bucurestifm.ro/2016/10/11/evenimente-de-neratat-astazi-in-

bucuresti-68/ 

 

 
 

Evenimente de neratat astăzi în Bucureşti 

 

 

 

TEATRU 

 

Festivalul Internaţional de Teatru – FEST(IN) pe Bulevard organizat de Teatrul 

Nottara, la care Bucureşti FM este partener media, are azi în program: 

– de la ora 18:00, lansarea cărţii „Liviu Ciulei, acasă şi în lume”, antologie 

http://bucurestifm.ro/2016/10/11/evenimente-de-neratat-astazi-in-bucuresti-68/
http://bucurestifm.ro/2016/10/11/evenimente-de-neratat-astazi-in-bucuresti-68/
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/Evenimente-culturale.jpg
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dedicată marelui om de teatru, editată de Florica Ichim şi Anca Mocanu; 

– de la ora 18:15, „Tango, monsieur?” de Aldo Lo Castro în regia Ancăi Maria 

Colţeanu la sala Horia Lovinescu; 

 

– de la ora 21:00, „DADAnoNON” de Ilinca Stihi, pe texte de Tristan Tzara, 

Antonin Artaud şi V.I. Lenin, la sala George Constantin. 

 

 

 

 

de: Cătălin Duță 
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31. Raftul cu idei 
din data de 07 Octombrie 2016 

http://www.raftulcuidei.ro/notenkraker-pe-scena-nottara-in-cadrul-

festin-pe-bulevard/ 

 
 

 
 

Notenkraker pe scena Nottara, la FEST(IN) PE BULEVARD 

 

 

http://www.raftulcuidei.ro/notenkraker-pe-scena-nottara-in-cadrul-festin-pe-bulevard/
http://www.raftulcuidei.ro/notenkraker-pe-scena-nottara-in-cadrul-festin-pe-bulevard/
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/Screen-Shot-2016-10-07-at-12.51.39.png
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Comunicat de presa 

La Teatrul Nottara se va juca pe 10 octombrie spectacolul Notenkraker 

sau… Al cincilea anotimp, scris de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, al 

Teatrului de Revistă Ginta latină din Chișinău. Spectacolul deschide festivalului 

Teatrului Nottara, FEST(IN) PE BULEVARD (ce va avea loc în perioada 10-22 

octombrie 2016), luni, 10 octombrie, la ora 18.45 la sediul din Magheru. 

Acest spectacol ce vine din Republica Moldova prevede intuitiv 

anotimpul copilăriei care nu ţine cont de intemperii şi schimbări ale naturii. El 

ne povesteşte de copilărie, de acea copilărie cu adâncimi şi înălţimi nebănuit de 

fericite, în mare măsură, date uitării de către cei maturi. 

Notenkraker sau …Al cincilea anotimp…  este preconizat pentru toate 

vârstele şi, cu siguranţă, exponenţii tuturor vârstelor vor avea prilejul de a 

recolta profitul moral scontat, atât de necesar societăţii, ce vine să ne îndemne să 

realizăm acţiuni importante întru a pune stăpânire reală pe un viitor decent”, se 

arată în descrierea spectacolului. 

Notenkraker sau…Al cincilea anotimp… vine să completeze tezaurul 

repertorial al Teatrului de Revistă „Ginta latină” cu încă o perlă scenică pusă 

întru îmbogăţirea spirituală a consumatorilor de produse teatrale moderne. 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

  

http://www.festinpebulevard.ro/
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32. La teatru  
din data de 28 Septembrie 2016 

http://lateatru.eu/alcool-teatrul-nottara/ 
 

 

 

Alcool – Teatrul Nottara 

 

http://lateatru.eu/alcool-teatrul-nottara/
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Alcool pe versurile lui Ion Muresan 

Regia: Mihai Maniutiu 

Distributie: 

Ada Milea 

Vava Ştefanescu 

Ada Navrot 

Crenguţa Hariton 

Ioana Calota 

Gabriel Rauta 

Alexandru Jitea 

Bobo Burlacianu 

Alexandru Neagu 

Vladimir Ivanov 

Scenografia: Adrian Damian 

Coregrafia: Vava Ștefanescu 

Muzica originala: Ada Milea 

 

Alcool – Opinie LaTeatru.EU 

  

Musicalurile, atat filmele, cat si spectacolele de teatru, sunt diferite. 

Profund diferite. In cazul filmelor, musicalurile impart rapid cinefilii in 2 tabere: 

unii apreciaza filmul, il ridica in slavi, altii critica si nu vor sa auda. Ultimele 2 

musicaluri care au rulat in cinematografele noastre au fost Miserabilii si Into the 

Woods. 

In cazul spectacolelor de teatru lucrurile sunt un pic diferite. Intai si intai, 

publicul de teatru este destul de diferit. Evit sa spun ca este superior publicului 

de film, insa este un public un mai compatibil cu ideea de musical. Oricum, pe 
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langa musicaluri, in teatre se mai joaca spectacole in versuri (ultimul exemplu 

vazut de mine a fost Mizantropul de Molliere). As zice chiar ca publicul de 

teatru asteapta mai multe musicaluri pe scena. 

E drept, pentru a iesi un musical bun trebuie sa se mai intample 2 lucruri 

fundamentale: 

1. Sa ai actorii potriviti pentru asa ceva. Nu toti actorii au voce de musical, 

iar eventualii cantareti, care ar avea voce, s-ar putea sa nu aiba talent de 

actori. 

2. Trebuie sa ai atat o sala buna, cu o rezonanta adecvata, cat si tehnica 

muzicala necesara. Nu va iesi un concert, dar va iesi oricum ceva diferit. 

  Am fost uimit sa vad ca la Nottara se joaca un musical cu numele alcool. 

Pe afis figura Ada Milea, una dintre actritele care a reusit sa se afirme si prin 

muzica asta. Perfecta pentru un musical. 

  Spectacolul este bazat pe cartea Alcool, scrisa de Ion 

Muresan. Spectacolul Alcool este imprumutat din Cluj, a venit in Bucuresti 

pentru Fest(in) pe Bulevard. In Bucuresti poetul Ion Muresan este mai putin 

cunoscut, in Cluj, insa, este extrem de apreciat de localnici. 

  Nu va zic mai multe, oricum nu prea poate fi vorba de spoilere in cazul 

musicalurilor, va sfatuiesc doar sa mergeti sa vedeti Alcool, daca sunteti din 

Bucuresti o puteti face in cadrul festivalului, daca sunteti din Cluj, in stagiunea 

normala a Teatrului. Salutari TEATRALE tuturor! 

 

 

 

de: Emil Călinescu 

  

 

  

https://emilcalinescu.eu/doi-heitari-la-mizantropul/
http://event.2performant.com/events/click?ad_type=quicklink&aff_code=16e41edd4&unique=9a6f02fef&redirect_to=http%3A//www.libris.ro/cartea-alcool-ion-muresan-CMI973-7659-54-3--p367992.html
http://event.2performant.com/events/click?ad_type=quicklink&aff_code=16e41edd4&unique=9a6f02fef&redirect_to=http%3A//www.libris.ro/cartea-alcool-ion-muresan-CMI973-7659-54-3--p367992.html
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33. Business Magazin 
din data de 08 Octombrie 2016 

http://www.businessmagazin.ro/actualitate/festivalul-international-de-

teatru-fest-in-pe-bulevard-expozitii-lansari-de-carti-spectacole-

15780360 

 

 
 

 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard: 

Expoziţii, lansări de cărţi, spectacole - FOTO 

Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 

perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 

 

http://www.businessmagazin.ro/actualitate/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-expozitii-lansari-de-carti-spectacole-15780360
http://www.businessmagazin.ro/actualitate/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-expozitii-lansari-de-carti-spectacole-15780360
http://www.businessmagazin.ro/actualitate/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-expozitii-lansari-de-carti-spectacole-15780360
http://www.mediafax.ro/cultura-media/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-expozitii-lansari-de-carti-spectacole-foto-15775939/foto
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Festivalul Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard: Expoziţii, lansări de 

cărţi, spectacole (Imagine: Cosmin Ardeleanu/ festinpebulevard.ro) 

Toţi cei cărora le-a fost dor de Nottara la el acasă sunt invitaţi, de la ora 

16:30, la expoziţia de fotografie „Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce 

conţine imagini din spectacole din arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50. 

Vor putea fi văzute imagini unice, cu mari actori ai României, dintre care 

unii începtat din viaţă: George Alexandru, Emil Hossu, Mircea Albulescu, 

George Constantin, Ştefan Iordache şi mulţi alţii. Acestă galerie simbolizează 

motivul pentru care conducerea teatrului s-a luptat să se întoarcă în clădirea care 

i-a fost casă timp de 55 de ani: istoria culturală bogată ce s-a scris între aceste 

ziduri în toţi aceşti ani. 

Intrarea este liberă, iar toate persoanele prezente vor avea ocazia să facă 

un tur al Teatrului Nottara şi să interacţioneze cu actorii prezenţi în teatru în acel 

moment. Seara va continua, de la ora 18:00, cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil 

Vâlcu”, ediţie adăugită şi revizuită de Ştefan Oprea. 

De la ora 18:15, începe primul spectacol din festival, „Notenkraker sau... 

al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de Teatrul 

de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta deschide secţiunea „Bulevardul 

comediei” şi se joacă la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. Biletele se 

pot cumpăra online pewww.festinpebulevard.ro sau de la agenţia din bd. 

Magheru 20, de luni până duminică între orele 10:00-20:00. 

De asemenea, programul festivalului poate fi consultat pe site-

ul: http://www.festinpebulevard.ro/ro/program. 

În 2013, Teatrul Nottara, susţinut financiar de Primăria Generală şi de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a lansat Festivalul Internaţional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

 

„După trei ediţii, putem spune că este într-adevăr un festin, la care oferim 

publicului multe şi savuroase delicatese artistice. În aceşti ani, festivalul a avut 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/ro/program
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două secţiuni principale: una rezervată comediei, cealaltă dedicată crizelor de tot 

felul, care, de o bună bucată de vreme, fac parte din viaţa noastră cotidiană. În 

2016, această a doua secţiune aduce în prim-plan crizele de familie. Când am 

ales această temă, nimeni dintre noi nu putea şti că însăşi familia Teatrului 

Nottara avea să treacă prin cea mai gravă criză din lunga sa istorie de 70 de ani. 

(...) Întoarcerea în sediul de pe Magheru 20 înseamnă cel mai bun lucru care ni 

se putea întâmpla şi semnul că se poate trăi normal, chiar şi în România. (...) 

Vă aşteptăm pe toţi la festival, cu 31 de reprezentaţii (din Bucureşti: 

Bulandra, Metropolis, Nottara, Odeon, Teatrul de Artă, Ţăndărică, din ţară: 

Arad, Braşov, Brăila, Cluj, Constanţa, Iaşi, Timişoara, Târgovişte, din 

străinătate: Bulgaria, Cehia, Croaţia, Kosovo, Republica Moldova, Serbia, 

Slovenia)! Adăugăm un eveniment stradal, 2 expoziţii de fotografie de teatru, 3 

spectacole-lectură, 4 lansări de carte, 4 colocvii.”, exprimă directorul Teatrului 

Nottara Marinela Ţepuş. 

Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 

Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 

 

 

 

 

de: Letitia Provian 

  



211 

 

34. Pagina de media 
din data de 20 Septembrie 2016 

http://www.paginademedia.ro/2016/09/teatrul-nottara-lanseaza-

revista-buliniada-exilul-din-magheru-in-100-de-pagini 

 

 

Teatrul Nottara lansează revista Buliniada. Exilul din Magheru, în 100 de pagini 

 

 
 

Teatrul Nottara lansează revista Buliniada, publicație care face parte din seria 

trimestrială „Caietele Teatrului Nottara”. 

Revista va fi lansată luni, în data de 20 octombrie, în cadrul colocviului 

„Cât ne costă să trăim în normalitate? (După 20 de ani –Teatrul Nottara, 

fără stigmatul bulinei roșii)”, în timpul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului 

http://www.paginademedia.ro/2016/09/teatrul-nottara-lanseaza-revista-buliniada-exilul-din-magheru-in-100-de-pagini
http://www.paginademedia.ro/2016/09/teatrul-nottara-lanseaza-revista-buliniada-exilul-din-magheru-in-100-de-pagini
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Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, desfăşurat în perioada 10-

22 octombrie. 

Publicaţia va avea peste o sută de pagini şi va fi dedicată perioadei în care 

Teatrul Nottara şi-a suspendat spectacolele din sediul de pe bulevardul Magheru, 

în urma încadrării în clasa I de risc seismic din data de 23 noiembrie 2015. 

„Buliniada” va avea două părţi: 

Prima parte va conţine interviuri şi povestiri relatate de actori, tehnicieni şi 

directorii instituţiilor care au găzduit teatrul în perioada în care a funcţionat 

fără sediu, dar şi interviuri cu oameni de presă şi spectatori. 

„Se va încerca prezentarea cât mai completă a acestei experienţe, cu bune şi cu 

rele, căci aşa a şi fost”, a declarat Paula Varga, reprezentanta pe marketing şi 

comunicare a Teatrului Nottara. 

În cea de-a doua parte va fi prezentat studiul „Publicul bucureştean de 

teatru” realizat de IMAS la cererea Teatrului Nottara la sfârşitul anului 

2015, care a avut drept scop estimarea dimensiunii publicului de teatru în 

Bucureşti şi segmentarea spectatorilor în funcţie de frecventarea teatrelor. 

Revista „Buliniada” va fi distribuită contra cost la sediul Teatrului Nottara, 

înainte de spectacole.. 

Teatrul Nottara se va întoarce în sediul tradiţional odată cu începerea 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, desfăşurat în 

perioada 10-22 octombrie. În urma unei expertize desfăşurate în acest an, 

încadrarea clădirii în risc seismic a fost modificată la clasa a II-a. 
  

 

 

 de: Daniel Puisor 

 

 

 

 

 



213 

 

35. Blogul colecționarului 
din data de 21 Septembrie 2016 

https://blogulcolectionarului.net/2016/09/caietul-buliniada-de-la-

teatrul-nottara/ 

 

 
 

Caietul “Buliniada” de la Teatrul Nottara 
 

Odata cu intoarcerea acasa, teatrul Nottara va lansa un caiet dedicat 

“buliniadei”, care face referire la perioada in care teatrul si-a suspendat 

spectacolele de pe bulevardul Magheru, in urma incadrarii in clasa I de risc 

seismic. 

Este un caiet care va conţine gândurile şi impresiile echipei Teatrului 

Nottara, dar si pe ale celor care le-au fost alaturi în acesta perioada. 

Il puteti cumpara de la sediul Teatrului Nottara, înainte de spectacole.. (nu 

cunoastem pretul). 

Parerile vostre sunt asteptate la marketing@nottara.ro, unele dintre ele 

urmand a fi publicate in acest caiet (Care a fost primul gând când aţi aflat că se 

suspendă spectacolele la sediu? Aţi fost la vreun spectacol jucat de Nottara la alt 

teatru în această perioadă? Cum vi s-a părut? Ce mesaj aveţi pentru Teatrul 

Nottara, la întoarcerea acasă? , samd). 

 

Sursa: Blogul Colecționarului 

https://blogulcolectionarului.net/2016/09/caietul-buliniada-de-la-teatrul-nottara/
https://blogulcolectionarului.net/2016/09/caietul-buliniada-de-la-teatrul-nottara/
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36. Feedler 
din data de 23 Septembrie 2016 

http://www.feedler.ro/feed/4669355--teatrul-nottara-lanseaza-

revista-buliniada-exilul-din-magheru-in-100-de-pagini 
 
 

 
 

Teatrul Nottara lansează revista Buliniada. Exilul din Magheru, în 100 de pagini 

 
 

 

Teatrul Nottara lansează revista Buliniada, publicație care face parte din seria 

trimestrială „Caietele Teatrului Nottara”. 

http://www.feedler.ro/feed/4669355--teatrul-nottara-lanseaza-revista-buliniada-exilul-din-magheru-in-100-de-pagini
http://www.feedler.ro/feed/4669355--teatrul-nottara-lanseaza-revista-buliniada-exilul-din-magheru-in-100-de-pagini
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Revista va fi lansată luni, în data de 20 octombrie, în cadrul colocviului 

„Cât ne costă să trăim în normalitate? (După 20 de ani –Teatrul Nottara, 

fără stigmatul bulinei roșii)”, în timpul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, desfăşurat în perioada 10-

22 octombrie. 

Publicaţia va avea peste o sută de pagini şi va fi dedicată perioadei în care 

Teatrul Nottara şi-a suspendat spectacolele din sediul de pe bulevardul Magheru, 

în urma încadrării în clasa I de risc seismic din data de 23 noiembrie 2015. 

„Buliniada” va avea două părţi: 

Prima parte va conţine interviuri şi povestiri relatate de actori, tehnicieni şi 

directorii instituţiilor care au găzduit teatrul în perioada în care a funcţionat 

fără sediu, dar şi interviuri cu oameni de presă şi spectatori. 

„Se va încerca prezentarea cât mai completă a acestei experienţe, cu bune şi cu 

rele, căci aşa a şi fost”, a declarat Paula Varga, reprezentanta pe marketing şi 

comunicare a Teatrului Nottara. 

În cea de-a doua parte va fi prezentat studiul „Publicul bucureştean de 

teatru” realizat de IMAS la cererea Teatrului Nottara la sfârşitul anului 

2015, care a avut drept scop estimarea dimensiunii publicului de teatru în 

Bucureşti şi segmentarea spectatorilor în funcţie de frecventarea teatrelor. 

Revista „Buliniada” va fi distribuită contra cost la sediul Teatrului Nottara, 

înainte de spectacole.. 

Teatrul Nottara se va întoarce în sediul tradiţional odată cu începerea 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, desfăşurat în 

perioada 10-22 octombrie. În urma unei expertize desfăşurate în acest an, 

încadrarea clădirii în risc seismic a fost modificată la clasa a II-a. 
 

 

 

 

 Sursa: Pagina de media 
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37. Index-știri 
din data de 19 Octombrie 2016 

http://index-stiri.ro/teatrul-nottara-lanseaza-revista-buliniada-exilul-

din-magheru-in-100-de-pagini-4652748 
 

 

 
 

Teatrul Nottara lansează revista Buliniada. Exilul din Magheru, în 100 de pagini 

 
 

 

Teatrul Nottara lansează revista Buliniada, publicație care face parte din seria 

trimestrială „Caietele Teatrului Nottara”. 

http://index-stiri.ro/teatrul-nottara-lanseaza-revista-buliniada-exilul-din-magheru-in-100-de-pagini-4652748
http://index-stiri.ro/teatrul-nottara-lanseaza-revista-buliniada-exilul-din-magheru-in-100-de-pagini-4652748
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Revista va fi lansată luni, în data de 20 octombrie, în cadrul colocviului 

„Cât ne costă să trăim în normalitate? (După 20 de ani –Teatrul Nottara, 

fără stigmatul bulinei roșii)”, în timpul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, desfăşurat în perioada 10-

22 octombrie. 

Publicaţia va avea peste o sută de pagini şi va fi dedicată perioadei în care 

Teatrul Nottara şi-a suspendat spectacolele din sediul de pe bulevardul Magheru, 

în urma încadrării în clasa I de risc seismic din data de 23 noiembrie 2015. 

„Buliniada” va avea două părţi: 

Prima parte va conţine interviuri şi povestiri relatate de actori, tehnicieni şi 

directorii instituţiilor care au găzduit teatrul în perioada în care a funcţionat 

fără sediu, dar şi interviuri cu oameni de presă şi spectatori. 

„Se va încerca prezentarea cât mai completă a acestei experienţe, cu bune şi cu 

rele, căci aşa a şi fost”, a declarat Paula Varga, reprezentanta pe marketing şi 

comunicare a Teatrului Nottara. 

În cea de-a doua parte va fi prezentat studiul „Publicul bucureştean de 

teatru” realizat de IMAS la cererea Teatrului Nottara la sfârşitul anului 

2015, care a avut drept scop estimarea dimensiunii publicului de teatru în 

Bucureşti şi segmentarea spectatorilor în funcţie de frecventarea teatrelor. 

Revista „Buliniada” va fi distribuită contra cost la sediul Teatrului Nottara, 

înainte de spectacole.. 

Teatrul Nottara se va întoarce în sediul tradiţional odată cu începerea 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, desfăşurat în 

perioada 10-22 octombrie. În urma unei expertize desfăşurate în acest an, 

încadrarea clădirii în risc seismic a fost modificată la clasa a II-a. 
 

 

 

 

 Sursa: Pagina de media 
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38. Top-info 
din data de 19 Octombrie 2016 

http://www.top-info.ro/Nottara-ombilicul-

Bulevardului_42561.html 
 

 
 

Nottara, ombilicul Bulevardului 
 
 
 

 
 

http://www.top-info.ro/Nottara-ombilicul-Bulevardului_42561.html
http://www.top-info.ro/Nottara-ombilicul-Bulevardului_42561.html
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Stiu, multa lume se considera in Romania de azi buricul lumii. Ei 

cred ca nici soarele nu rasare fara ajutorul lor. Si ca nici ceilalti nu pot 

exista in absenta radioasei lor persoane. 

 

  N-ar fi rau sa fie asa (pe principiul, n-ar fi rau sa fie bine!), numai ca 

realitatile zilei cam contrazic iluziile decidentilor: daca lucrurile ar merge cum 

clameaza ei, nu ne-am situa in topul celor mai sarace tari din Europa (iar saracia 

materiala o antreneaza si pe cea culturala). 

 

 

  Si aceasta se intampla nu in ultimul rand din cauza coruptiei endemice a 

tranzitiei, care dreneaza resursele publice, satisfacand interese private, nu 

colective, asa cum ar trebui. 

 

 

  Din aceasta perspectiva, nu ne mai intrebam de ce Teatrul Nottara din 

Bucuresti a devenit un caz. Simplu: pentru ca este plasat intr-o zona cu potential 

imobiliar imens. Iar lumea a aflat de problema, pentru ca directoarea institutiei, 

Marinela Tepus, a inteles sa nu taca si sa nu accepte destinul "implacabil", 

punand lacatul pe cladire, ci a adus chestiunea in spatiul public si s-a luptat, 

pana a gasit o solutie. 

 

 

  La fel ar fi putut face si alte institutii culturale de pe Bulevardul Magheru, 

care au preferat sa inchida pur si simplu, fiind puse in aceeasi situatie de o lege 

promulgata intempestiv (nr.282/ 2015, pentru modificarea si completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 20/1994), pentru care o actualizare in teren ar fi fost 

poate necesara. 

 

  Asadar, cu peste un deceniu in urma, niste baieti destepti s-or fi gandit sa 

puna mana (macar cate putin) pe filonul imobiliar reprezentat de zona centrala a 

Capitalei, asa ca au determinat efectuarea unor expertize (cat de superficiale? Nu 

s-a intrebat nicio oficialitate pana acum!), care sa scada valoarea de piata a unor 

imobile/zone, ce deveneau astfel, or fi crezut ei, chilipiruri, spatii numai bune de 

investitii imobiliare majore. 

 

  Cerintele legii - consolidarea imobilelor pentru reducerea riscului seismic 

- nu au fost respectate niciodata, astfel incat singurul efect al ordonantei din 

1994 a fost aparitia seraficelor buline rosii, care au si disparut de pe unele cladiri 
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de interes public, dupa ce au fost zugravite fatadele, fara ca autoritatile sa fi 

reactionat. 

 

  In 2015, promulgarea legii 282 a inchis pe Magheru cinematografele 

Studio si Patria, ucingand si comertul din zona. 

 

  Punand la indoiala vechea expertiza, care asezase bulina pe fatada cladirii 

(si pentru care nimeni nu mai poate fi tras la raspundere, caci firma nu mai 

exista!), Teatrul Nottara nu s-a lasat inchis, ci a solicitat efectuarea unei noi 

expertize, realizate la standardele actuale. 

 

 

  Aceasta a dovedit ca imobilul nu se situeaza in gradul I de risc seismic si 

ca nu este mai nesigur decat alte cladiri interbelice. 

 

 

  Era de asteptat, intrucat nimeni nu isi putea inchipui ca inginerul 

constructor Liviu Ciulley ar fi riscat viata copiilor sai, Liviu si Ana, care 

alesesera, fara stirea sa, sa studieze arta dramatica, ridicandu-le un teatru, dupa 

planurile apreciatului arhitect Radu Dudescu, fara a-si lua toate masurile de 

siguranta in constructii. 

 

 

  Teatrul Nottara a facut publice rezultatele noii expertizari, in 28 iunie 

2016, iar in 15 octombrie 2016, intr-o ceremonie publica, a dat jos si infama 

bulina de pe fatada sa. 

 

http://s2.ziareromania.ro/?mmid=752a0389eefa8d576b
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  In aceasta perioada, insa, nottaristii au jucat in cele mai dificile conditii, 

pe scenele altor sali bucurestene, in turneu si chiar la cort. 

 

 

  Iar aceasta nu a reprezentat decat varful aisbergului, caci negocierile din 

spatele reprezentatiilor au fost istovitoare si nesfarsite. Zece luni de nesiguranta, 

eforturi sporite, dezamagiri si, totusi, sperante. 

 

 

  Programul premierelor a ramas neschimbat, chiar daca repetitiile s-au 

facut in conditii greu de imaginat. Festivalul Festin pe bulevard a continuat si el, 

e in plina desfasurare acum, desi la vremea organizarii sale nu se stia in ce sali 

vor putea fi prezentate spectacolele invitate. 

 

 

  Acum, cand trupa poate, in fine, sa joace pe propriile scene, fiindca s-a 

intors acasa, pe Magheru 20, nottaristii nu vor sa lase aceasta paranteza 

dureroasa din istoria de 70 de ani a teatrului sa treaca, fara o amintire si in 

pagina scrisa, nu doar in sufletele oamenilor. 

 

 

  Asa ca au alcatuit un volum de marturii ale celor care au fost nevoiti sa 

treaca prin calvarul celor zece luni de "neacasa". Iata, in avanpremiera, cateva 

din gandurile celor care seara de seara slujesc teatrul si care au iesit invingatori 

din lupta cu sistemul: 

 

 

Trei cuvinte despre ce a insemnat criza bulinei/Buliniada 

 

 

Catrinel Dumitrescu, actrita 

 

 

Buliniada... A inceput ca un strigat de tragedie; a continuat ca o drama cu alura 

de "melodrama" (cu "mistere", "jocuri"), degajand un sentiment de restriste nu 

doar spirituala. 

 

 

Alexandru Repan, actor 
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Dintre toate teatrele din Bucuresti, singurul care ne-a primit pe gratis a fost.... 

Institutul Maghiar Balassi. Si sa mai fii sovin!!! (Erata: A mai fost si... Palatul 

Cotroceni!) 

 

Mircea Diaconu, actor, europarlamentar 

 

Tot pachetul, toata povestea, incepand cu decretul acela precipitat si sfarsind cu 

finalul povestii inseamna, de fapt, un DEGEABA enorm, un chin in van si va 

reamintesc ca cel mai mult munceste musca in borcan. Deci este un mod de a 

trai, rezumat de mine prin sintagma "musca in borcan". 

 

 

Ion Haiduc, actor 

 

Aceasta bejenie sau acest exil reflecta 100% fidel degringolada din administratia 

romaneasca. 

 

Victoria Cocias, actrita 

 

Cand am fost scosi din teatru, am constatat ca, din toata lumea care era alaturi de 

noi la TV, prin jurnale, au ramas foarte putini cei care te ajuta in general. Ma 

refer aici la colegii de breasla! A fost trist faptul ca Uniunea Teatrala nu a putut 

sa ne ajute in niciun fel! 

 

 

Constantin Cotimanis, actor 

 

Nottara este locul unde am impartasit prietenia si nu mi-a parut rau niciodata. 

 

Adrian Vancica, actor 

 

Criza Bulinei a insemnat spectacole mai rare si in locuri noi, unele nepotrivite, 

asadar alterarea actului artistic. 

 

 

Alexandru Jitea, actor 

 

E ca si cum te-ar fi dat cineva afara cu un executor judecatoresc, fara drept de 

apel. Era un sentiment care te cuprinde atunci cand ramai fara replica, cand 

ramai fara posibilitati in fata realitatii. Intre teatru si autoritati se instalase un 

monolog perfect. Publicul ne-a sustinut constant si cu multa pasiune, pentru a 

reveni acasa, pe Magheru. 
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Ada Navrot, actrita 

 

 

Experienta a fost unica pentru mine, uluitoare as putea spune. Am iesit obosita 

din aceasta perioada de 10 luni, dar si mult mai puternica. 

 

 

Ion Grosu, actor 

 

Cand te gandesti numai la actorii care au creat pe scandura acestui teatru, de la 

George Vraca, George Constantin, Stefan Iordache, pana la Emil Hossu, Stefan 

Radof sau George Alexandru, nu poti lasa o bulina rosie "pe dinafara" sa scoata 

"dinlauntru" iubirea si valoarea daruite de acesti mari creatori ai teatrului 

romanesc. 

 

Cerasela Iosifescu, actrita 

 

Trei cuvinte (si doua adjective!): prostie romaneasca, politica grobiana, umilinta. 

 

Dani Popescu, actor 

 

"Buliniada" nu a fost o criza, ci o revigorare a trupei, a fost sansa actorilor de a 

se repozitiona vis-a-vis de meseria lor. A fost sansa Teatrului Nottara de a arata 

lumii ca exista in orice conditii si exista nu oricum, ci in excelenta. 

 

Cristian Nicolaie, actor 

 

Un lucru bun: Am aflat cine sunt, cu adevarat, prietenii nostri si cui ii pasa de 

soarta institutiilor culturale din Romania, mai presus de alte interese meschine 

sau de grup. 

 

 

Dan Bordeianu, actor 

 

In spatele nostru exista o armata intreaga de oameni care se asigura ca noi ne 

putem face treaba bine [...]: oamenii de la tehnic. V-ati mutat vreodata? De mai 

multe ori? Atunci, stiti bine ce inseamna impacheteaza, despacheteaza! Doar ca 

impachetatul si despachetatul lor inseamna uneori casa cu totul! Pereti, tacamuri, 

burlane si covoare, instalatie electrica si uneori mai muta si canalizarea (ce vreti, 

fiecare scenograf cu fantezia lui!) si mai mult decat atat, fac asta uneori zilnic, 
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saptamani intregi, luni intregi, uneori cu eforturi considerabile. [...] Din punctul 

meu de vedere, ei sunt eroii nostri. 

 

 

Andi Vasluianu, actor 
 

Nu am trei cuvinte, am doua: fara casa. Sau aproape patru: fara casa e urat. 

 

Livioara Adascalitei, cabiniera 

 

"Dupa 30 de ani vine cineva si te da afara din casa ta!". Pentru mine teatrul este 

prima casa, iar casa unde ma culc este a doua casa, unde merg sa-mi odihnesc 

sufletul si corpul, dupa cele petrecute in teatru. 

 

 

Ciprian Nicolae Duica, sef Serviciu Exploatare Scena 

 

Dragostea pe care o port pentru Nottara e aceeasi pe care o am pentru propria 

familie. Nu stiu ce e ala concediu sau zile de concediu, pentru ca nu m-a 

interesat sa aflu. M-am dedicat cu tot sufletul unui teatru: Nottara. 

 

Dana Viorica Popescu, sef Departament Regie tehnica 

 

Teatrul, dupa nenorocirea numita "Colectiv" parea, asa, dintr-odata, un loc in 

care, daca intri, risti sa nu mai iesi. Eu nu am avut niciodata sentimentul ca mi se 

poate intampla vreodata ceva rau in Nottara. Niciodata. 

 

 

Silvia Popescu, contabil sef 

 

Un Magheru gri, aproape parasit, cu magazine inchise, dar pe ale caror vitrine 

sunt lipite afise mari si albe care anunta relocarea, oameni care trec in graba 

hartaniti de un gand... unde am fost de atatia ani, 20 la numar, unde am fost noi 

toti si ce am facut?!!! 

 

 

Marian Tita, sef formatie tamplarie 

 

Pierderea publicului fidel al Teatrului Nottara, un deosebit efort fizic si psihic si 

nesiguranta pentru propriul loc de munca. 

 

 

Alexandra Norocea, sef birou resurse umane 



225 

 

 

 

Si pentru ca nu aveam sediu si acceptam orice colaborare cu teatre atat din tara, 

cat si din strainatate, la invitatia domnului Tarna, directorul Teatrului Ginta 

Latina din Chisinau, am plecat in turneu. Nu mica ne-a fost surpriza cand, de la 

vama pana la sediul teatrului, am fost insotiti de un echipaj de politie. Trecea 

TEATRUL NOTTARA. In acele momente as fi strigat in gura mare: 

EXISTAM!!!! 

 

Alina Maer, Ploiesti, spectator 

 

Nottara insemna pentru mine Teatrul unde se aniversa pe scena, intr-un cadru 

emotionant, Silvia Dumitrescu Timica in Micul infern, iar eu, intr-un colt de 

balcon, uitam ca pierd ultimul tren de seara si probabil ca abia in zori ajung pe 

acasa. Teatrul unde, in studentie, imi doream cu ardoare sa vad Puricele, dar 

mereu era sold out, iar atunci cand am gasit bilet eram eu sold out in buzunare, 

asa ca... am vandut un sapun pe care il aveam in geanta, unei doamne care m-a 

privit cu mila si mirare: asa am intrat la spectacol. 

 

 

Asa se face ca, dincolo de misiunea sa de spatiu de referinta al comunitatii, 

ombilic al Bulevardului, loc al comuniunii, in care niste oameni (actorii) fac 

schimb de emotii si energie cu alti oameni (spectatorii), Teatrul Nottara a 

devenit si un simbol al rezistentei in fata indiferentei si a coruptiei. 

 

Gasiti mai multe argumente in Caietele Teatrului Nottara, pe luna octombrie: 

Buliniada, un volum colectiv realizat de 213 autori, ce tocmai a iesit din tipar. 

 

Nottaristii sunt siguri ca au gasit raspuns la intrebarea: cat ne costa sa traim in 

normalitate? Ne costa mult, dar merita! 

  

 
 

 

 

 

Sursa: Ziare.com 
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39. DC News 
din data de 05 Octombrie 2016, ora 09:38 

http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-cauta-jura-i-eveniment-

major-in-cultura_517890.html 
 

 
 

Teatrul Nottara caută jurați. Eveniment major în cultură 

 

 

http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-cauta-jura-i-eveniment-major-in-cultura_517890.html
http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-cauta-jura-i-eveniment-major-in-cultura_517890.html
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Teatrul Nottara se întoarce acasă şi organizează cea de-a IV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care se va 

desfăşura în perioada 10-22 octombrie. 
 

Acesta conţine patru secţiuni principale, în care vor avea loc 30 de 

reprezentaţii, şi multe evenimente conexe cu intrare liberă, precum spectacole-

lectură, lansări de carte, expoziţii de fotografie, colocvii. Secţiunile competitive 

„Crize de familie" şi „NETA" vor avea jurii de specialitate, care vor desemna, 

după criterii clare, cel mai bun spectacol din categoria respectivă, iar pentru 

secţiunea „Bulevardul comediei"; Teatrul Nottara caută, ca şi în anii anteriori, 

juraţi din rândul spectatorilor, care să decidă care dintre cele şapte comedii 

invitate în acest an le-a plăcut cel mai mult. 

Spectacolele pe care le vor evalua sunt: Notenkraker sau... Al cincilea 

anotimp... de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (Teatrul de Revistă Ginta 

latină, Chișinău), Tango, Monsieur? de Aldo Lo Castro (Teatrul Nottara, 

București), Eu, Oblio de Nona Ciobanu, inspirat de The point! de Harry Nilsson, 

cu versuri de Gellu Naum şi Ana Blandiana (Teatrul Țăndărică, București), 

Uciderea lui Gonzago de Nedialko Iordanov (Teatrul de Stat Constanța), Hotel 

PM scenariu de Andrea Gavriliu (Teatrul German de Stat, Timișoara), Crima din 

strada Lourcine, de Eugène Labiche (Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad), Jacques 

și stăpânul său de Milan Kundera (Teatrul Maria Filotti, Brăila). 

Juriul spectatorilor este format din cinci persoane, care, pentru o evaluare 

corectă a reprezentaţiilor, trebuie să îşi ia angajamentul că vor participa la toate 

cele şapte producţii. Prin urmare, accesaţi www.festinpebulevard.ro, secţiunea 

„Bulevardul comediei" pentru a consulta programul înainte de a vă înscrie. 

Doritorii sunt rugaţi să trimită până vineri, 7 octombrie, un mail la 

marketing@nottara.ro în care să spună de ce îşi doresc să facă parte din juriu. 

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe mail, sâmbătă, 8 octombrie. 

 
 

 

 

de: Alina Murgoci 
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40. Brânzoice cu gem 
din data de 8 Octombrie 2016 

http://brinzoaicecugem.blogspot.com/2016/10/festin-de-

octombrie.html 

 

 
 

fest(in) de octombrie 

 
De cînd cu teatrul participativ și imersiv (teatrul labirint, de care am tot 

pomenit pe-aici) ajung mai rar la teatru; iar atunci cînd o fac, dau buzna, mai 

degrabă, la spectacole de teatru independent - care numai în săli 'de teatru' nu se 

aciuiesc. Dar, cu totul întîmplător sau neîntîmplător, ultima sală de teatru din 

București în care am intrat (și am și asistat la un spectacol, adică) este cea a 

Teatrului Nottara. 

 

De care am adus vorba, acum, pentru că (ta-daaa!)  

 

  Festivalul Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, organizat de 

Teatrul Nottara, a ajuns la a IV-a ediţie - care va avea loc în perioada 10–22 

octombrie 2016. Această ediţie marchează şi întoarcerea acasă a instituţiei, după 

ce, în noiembrie 2015, a suspendat spectacolele de la sediu, ca urmare a legii 

care interzice desfăşurarea de activităţi publice în clădiri cu risc seismic ridicat. 

http://brinzoaicecugem.blogspot.com/2016/10/festin-de-octombrie.html
http://brinzoaicecugem.blogspot.com/2016/10/festin-de-octombrie.html
http://www.festinpebulevard.ro/
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Actualizarea expertizei, făcută cu cele mai moderne mijloace disponibile, a 

demonstrat însă că imobilul NU se încadrează la clasa I de risc seismic.  

 

 
 

  Programul (în care o să regăsiți în multe locuri numele lui Mihai 

Lungeanu) îl găsiți aici. Pregătiți-vă să vă cutremurați de toate (alte) cele, ca la 

orice festival de teatru care se respectă :)  

 

 

 

de: Lucian Branea 

  

http://festinpebulevard.ro/ro/program
https://1.bp.blogspot.com/-OWMdCvIQ5gk/V_kOBUqLQVI/AAAAAAAAJV8/w0cD0q8qE5o0cmwcH4dmxjnsXfK-W1e5QCLcB/s1600/home3.jpg
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41. e-azi.ro 
din data de 10 Octombrie 2016, ora 15:00 

http://www.eazi.ro/in-cultura/teatrul-nottara-se-intoarce-acasa-1 

 

 
 

Teatrul Nottara se întoarce acasă 

Producţii europene de prestigiu vor putea fi văzute la ediţia din acest an a 

Fest(in) pe Bulevard, care se va desfăşura începând de azi până pe 22 

octombrie. Această a patra ediţie a Festivalului înseamnă întoarcerea acasă 

a Teatrului Nottara, după odiseea mincinoasei buline. 

Festivalul internaţional va fi deschis cu festivitatea de omagiere 

(fotografică) a celor care au făcut renumele Teatrului Nottara. 

Astfel, azi, la ora 16.30, în Foaierul Sălii „Horia Lovinescu“ va avea loc 

vernisajul expoziţiei de fotografie de teatru „De pe scenă pe simeze“, eveniment 

în cadrul în secţiunii „Expoziţii“. La ora 18.00, în acelaşi spaţiu, va avea loc 

lansarea volumului „Măria Sa Teofil Vâlcu“ de Ştefan Oprea (ediţie revizuită şi 

adăugită). Va prezenta Florica Ichim, redactor-şef al revistei Teatrul azi, 

preşedintele Fundaţiei Culturale „Camil Petrescu“. 

De la ora 18.15, pe scena Sălii „Horia Lovinescu“, va fi prezentat – în 

cadrul secţiunii „Bulevardul Comediei“ – spectacolul „Notenkraker sau... Al 

http://www.eazi.ro/in-cultura/teatrul-nottara-se-intoarce-acasa-1
javascript:void(0);
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cincilea anotimp“ de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, producţie a Teatrului 

Ginta Latină, Chişinău, Republica Moldova (invitat special). 

Oaspeţii străini, buni cunoscători ai teatrului românesc, au declarat că 

prezenţa lor în festival este o extraordinară ocazie pentru a se familiariza şi mai 

mult cu producţiile româneşti, implicit cu spaţiul cultural din România. 

Printre spectacolele care vor veni la Bucureşti se numără „Pericle“ de 

William Shakespeare, al Teatrului din Abac (Serbia), „Ubu Rege“ de Alfred 

Jarry, al Teatrului din Virovitica (Croaţia), „The Bones that Come Late“ de Teki 

Dervishi, al Teatrului Naţional Kosovo, Pristina (Republica Kosovo) şi „Nora“ 

de Henrik Ibsen, al Teatrului Dramatic şi de Păpuşi, Vraţa (Bulgaria). Toate 

aceste spectacole fac parte din Secţiunea Competitivă II – NETA (New 

European Theatre Action). Teatrul Nottara este membru NETA din 2015. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor vine pentru prima dată în România. Ne 

bucurăm foarte mult că avem ocazia să prezentăm montarea noastră cu «Livada 

de vişini» în această ţară recunoscută pentru cultura ei bogată şi profundă. Am 

avut ocazia să admirăm câteva producţii româneşti datorită colaborării cu 

îndrăgitul nostru regizor, Gabor Tompa“, a spus Diana Koloini, director artistic. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor participă în festival cu spectacolul 

«Livada de vişini» de A.P. Cehov, în cadrul secţiunii competitive «Crize de 

familie». Vin, cu drag, pentru a doua oară în România. Prima dată am fost la 

Iaşi, cu spectacolul «Amalia respiră adânc», care a fost foarte bine primit. Sper 

ca şi montarea pe care o vom prezenta în Fest(in) pe Bulevard, «Cabaret 

Shakespeare, gol puşcă» (foto), să se bucure de acelaşi succes. Într-o vreme 

urmăream îndeaproape dramaturgia română contemporană, m-aş bucura să am 

şansa să mai văd câteva spectacole cu texte româneşti cu ocazia festivalului“, 

subliniază Jirm Trnka (Cehia), coautor si regizor al spectacolului «Cabaret 

Shakespeare, gol puşcă». 

„«O poveste foarte simplă» vorbeşte într-un mod lipsit de artificii despre 

sensul existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care merită să 

trăim, dar pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le pierdem, 

ascunzându-le prea adânc în noi înşine. Este o poveste despre iubire, care nu e 

doar privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. Tocmai iubirea aceea, 

curată, în forma sa esenţială, îi aminteşte omului despre valorile uitate şi îl ajută 

să le redescopere, să le scoată din nou la suprafaţă, pentru a putea fi salvat de el 

însuşi. A fost o plăcere să lucrez împreună cu minunata echipa a Teatrului 

«Nottara»“, povesteşte Ljupco Gjorgievski, regizor din Macedonia care a montat 

spectacolul «O poveste foarte simplă» la Teatrul „Nottara“. Acesta va avea 

premiera în Fest(in) pe Bulevard, pe 21 octombrie, în cadrul secţiunii NETA. 
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Unele dintre spectacolele prezentate în timpul festivalului vor fi găzduite 

şi de alte teatre – Odeon şi Ţăndărică –, spectacolul de gală va fi prezentat la 

Palatul Cotroceni, spectacolele-lectură la Institutul Maghiar Balassi, iar gazdă 

pentru colocvii va fi Hotelul Ambasador. 

 
 

 

Sursa:  e-azi.ro 

  

http://www.afcn.ro/
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42. Bunătate 
din data de 3 Octombrie 2016, ora 15:00 

http://bunatate.ro/?p=2312 

 

FESTIN ȘI ALCOOL. ACASĂ 

 

Un decor elegant, cu o rozasă de catedrală gotică, în fundal. Mese. 

Scaune. Telefoane. Uși. Ziduri. Mai ales – ziduri. Și totuși, e doar crâșmă. O 

crâșmă-casă. O casă-închisoare. O închisoare-cavou. 

Acolo – alcoolici de toate soiurile: bărbatul dezabuzat; vampa; soțul; 

femeia-trecută; femeia-copil; nevasta; prietenul… Fiecare alcoolic, cu poveștile 

lui: despre însingurări, despre înstrăinări, despre neputințe; despre moarte. Iar 

poveștile tuturor sunt oglindite în mișcările contorsionate ale unei dansatoare cu 

alură androgină: actrița Vava Ștefănescu. 

http://bunatate.ro/?p=2312
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Prima mea întâlnire cu teatrul Nottara se datorează Alcool-ului. Și s-a 

petrecut în acest sfârșit de septembrie, când am fost să văd musicalul regizat de 

Mihai Măniuțiu, pe muzica originală a Adei Milea și pe versuri din Cartea 

Alcool, de Ion Mureșan. 

O știam pe Ada Milea – neconvențională, histrionică și iconoclastă. Am 

auzit-o cântând (alături de Bobo Burlăcianu și Cristi Rigman) piesele de pe 

albumul Alcool, apărut în urmă cu vreo trei ani. 

Dar nu mi-am imaginat niciodată că Alcool-ul va lua forma unui musical. 

Și încă unul ”melancolic, duios, violent, elegiac, turbulent, cețos, solar, naiv, 

abscons, mistic” – cum îl  crede regizorul Mihai Măniuțiu. Cu acest spectacol, 

Mihai Măniuțiu revine pe scenele bucureștene după 10 ani, într-un moment 

sărbătoresc din existența teatrului de pe Magheru 20. 

În Alcool joacă Ada Milea și Bobo Burlăcianu, alături de Vava Ştefănescu, 

Ioana Calotă, Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Alexandru Jitea, Vladimir Ivanov, 

Gabriel Răuţă, Alexandru Neagu.  

*** 

Cu unsprezece ani în urmă – am descins pentru prima oară în București, 

ca să-mi petrec Revelionul aici. Iar cel dintâi lucru pe care l-am făcut atunci a 

fost un fel de ,,pelerinaj” pe la clădirile teatrelor. Pe parcursul peregrinărilor 

mele bucureștene de mai târziu, am și reușit să merg la câteva spectacole. Prea 

puține – însă. 

După ce m-am mutat, mi-am propus să iau teatrele la rând, iar Nottara era 

printre primele pe listă. Dar în clădirea de pe Magheru 20 am intrat abia de 

curând, căci la sfârşitul lui 2015, teatrul a fost obligat să suspende spectacolele 
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de la sediu, ca urmare a unui „diagnostic greşit” de bulină roşie. Prin urmare, 

trupa a plecat într-un ”turneu” forțat. 

Timp de 8 luni, clădirea a fost reabilitată, iar cele peste 80 de reprezentații 

ale trupei de la Nottara s-au ținut în 37 de spații.  

Dar, din 10 octombrie, Teatrul Nottara se întoarce în sălile care i-au 

găzduit spectacolele 55 de ani la rând. 

 

 

Revenirea acasă coincide cu cea de-a de-a IV-a ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 

10-22 octombrie 2016. 

FEST(IN) pe Bulevard înseamnă 31 de reprezentații ale teatrelor din 

București (Bulandra, Metropolis, Nottara, Odeon, Teatrul de Artă, Țăndărică), 

din țară (Arad, Brașov, Brăila, Cluj, Constanța, Iași, Timișoara, Târgoviște) și 

din străinătate (Bulgaria, Cehia, Croația, Kosovo, Republica Moldova, Serbia, 

Slovenia). Plus un eveniment stradal, 2 expoziții de fotografie de teatru, 3 

spectacole-lectură, 4 lansări de carte, 4 colocvii. 

Un festin al spectacolelor și al evenimentelor aniversare. Într-un loc 

primitor. Ca acasă.  

Pe Magheru 20. 

 

 

 

de: Ioana Revnic 
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43. Revista Tango 
din data de 8 Octombrie 2016, ora 08:31 

http://ioana.revistatango.ro/imi-doream-sa-fiu-aleasa-5247 

 

. 

 
 

 

Îmi doream să fiu Aleasa 

 

 

http://ioana.revistatango.ro/imi-doream-sa-fiu-aleasa-5247
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Citeam Spărgătorul de nuci când eram copil și îmi doream să fiu Maria. 

În primul rând, pentru că Maria era unul din personajele principale. Apoi pentru 

că, la un moment dat, se bucura în exclusivitate de grija părinților, ca și cum 

fratele ei – Fritz –nici n-ar mai fi existat. (Am și eu un frate. Mai mic. Care, mai 

demult, mă enerva la culme!) 

În sfârșit, îmi plăcea Maria pentru că îmi doream să fiu Aleasa cuiva, iar 

fata asta era o aleasă: aleasă să cunoască taina Spărgătorului de nuci pe care îl 

primise în dar de Crăciun; aleasă să călătorească prin lumi ciudate; aleasă să afle 

povești de tot felul. 

La alte vârste, după ce am aflat că binele nu aduce (doar) bine, că nu toate 

promisiunile sunt sfinte, iar unele lucruri nu țin exclusiv de vrerile noastre, îl 

iubeam pe Spărgătorul de nuci, tânărul frumos transformat în unealtă de Regina 

Șoarecilor, după ce acesta o salvase pe prințesa Pirlipat. 

Pirlipat este prefăcută într-o creatură hidoasă de aceeași Regină. Pentru ca 

să nu rămână pe veci schimonosită, prințesa trebuie să mănânce miezul unei 

nuci rare – Krakatuk. Iar fructul trebuie să fie spart între dinți de către un bărbat 

care nicicând nu pusese briciul pe obraz, ca să se bărbierească. Și nici nu purtase 

cizme vreodată. 

Acesta se dovedește a fi însuși nepotul ceasornicarului Drosselmayer. 

Meseriașul fusese chemat la palat de împăratul ținutului, tatăl prințesei, ca să 

desfacă vraja aruncată asupra lui Pirlipat. Cel care o va salva pe prințesă urma să 

o ia de soție. Tânărul reușește să alunge blestemul, dar este transformat de 

Regina neamului șoricesc într-un amărât și detestabil spărgător de nuci. De care 

Pirlipat se arată oripilată. Și care – se știe! – ajunge în mâinile Mariei 

Stahlbaum, ca dar de Crăciun primit de la straniul Drosselmayer, nașul ei. 

La anii de acum, cel mai drag personaj din povestea lui E.T.A. Hoffmann mi-e 

Drosselmayer. 

Aproape hidos; bătrân; venit parcă dintr-altă lume: ,,Mic de statură și slab, 

cu fața plină de riduri, avea ochiul drept acoperit cu un petic negru. Era complet 

chel și, de aceea, purta mereu o perucă albă… În ciuda înfățișării lui…, era un 

om foarte inteligent. Era fascinat de măsurarea timpului și învățase tot ceea ce 

era de știut despre ceasuri și pendule…” 

Îmi place Drosselmayer pentru că știe multe. Pentru darurile pe care le 

aduce Mariei și lui Fritz (,,…avea câte o surpriză minunată pentru copii ascunsă 

în buzunarele hainei. Putea fi un omuleț caraghios, dintre cei care își rotesc ochii 
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și fac reverențe, sau o cutie din care sărea o pasăre ori vreo altă jucărie 

încântătoare”). Pentru că spune povești. 

Și – mai ales –pentru că nu uită să se copilărească. 

Spărgătorul de nuci se ”asortează”, în mod convențional și clișeizat, cu 

sărbătoarea Crăciunului. Dar eu recitesc povestea ori de câte ori vreau să îmi 

hrănesc încrederea în forța imaginației și în trăinicia prieteniilor. Sau când, pur 

și simplu, vreau să mă bucur – copilărește. 

Istoria aceasta despre prietenia dintre două ființe care aparțin unor lumi diferite; 

despre cum bunătatea și dragostea se dovedesc a fi, totuși, salvatoare, e de văzut 

la Teatrul Nottara. 

Luni,10 octombrie, de la ora 18.15, la Nottara, Teatrul de Revistă 

Ginta Latină din Chișinău deschide Festivalul Fest(in) pe Bulevard cu 

„Notenkraker sau… al cincilea anotimp…”. Un spectacol în regia lui Mihai 

Țărnă. O adapare (”obraznică” – spune regizorul într-un interviu televizat) 

a basmului ”Spărgătorul de nuci şi regele șobolanilor” de E.T.A. Hoffmann. 

Mai multe detalii despre Festival și bilete la acest spectacol se găsesc 

aici: http://festinpebulevard.ro/ro/bulevardul-comediei/notenkraker-sau-al-

cincilea-anotimp 

În 2015, la Gala Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova, editia a XIV-a, 

Uniunea Teatrală din Moldova (UNITEM) a premiat ,,Notenkraker sau …al 

cincilea anotimp…” cu: Premiul pentru cel mai bun spectacol pentru 

copii (cu toate că este un spectacol pentru toate vârstele) și cu Premiul pentru 

cea mai bună creație muzicală originală. 

Spectacolul a fost nominalizat și la Premiul pentru regie; Premiul 

pentru rol feminin secundar; Premiul pentru cele mai bune costume. 

Cea de-a de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) 

pe Bulevard are loc în perioada 10-22 octombrie 2016, la Teatrul Nottara. 

 

 

 

 

 

de: Ioana Revnic 

  

http://festinpebulevard.ro/ro/program
http://festinpebulevard.ro/ro/bulevardul-comediei/notenkraker-sau-al-cincilea-anotimp
http://festinpebulevard.ro/ro/bulevardul-comediei/notenkraker-sau-al-cincilea-anotimp
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44. Bucureștii vechi și noi 
din data de 11 Octombrie 2016 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/10/festinunta-un-eveniment-

stradal-inedit-cu-multe-suprize/ 

 

 
 

FESTInunta, un eveniment stradal inedit cu multe suprize! 

 

 
 

Nunta reprezintă pentru fiecare un moment crucial de alegere, destin și 

iubire, dar nelipsit de umor, voie bună și bucurie! Avem nevoie de acest 

sentiment pe care îl păstrăm toată viața în sufletul nostru! 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/10/festinunta-un-eveniment-stradal-inedit-cu-multe-suprize/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/10/festinunta-un-eveniment-stradal-inedit-cu-multe-suprize/
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FESTInunta recrează această atmoferă de vis, de neuitat pentru unii și încă de 

neatins pentru alții, în fața teatrului Nottara unde se va avea loc ”pe neașteptate” 

sau ”pe nepusă masă” o nuntă cala carte cu orchestră, muzică,dans și bineînțeles 

costume de sărbătoare. Toată lumea este invitată. Mai mult decât atât, vom 

organiza și o tombolă . Doamnele și domnisoarele ce vor veni pe 15 octombrie 

cu rochia de mireasă, vor participa la tragerea la sorți. Pentru ceilalți nuntași 

avem multe alte surprize! 

Invităm pe toată lumea să posteze pe pagina evenimentului FESTInunta o 

amintire, o povestioară, un fimuleț nostim, emoționant de la o nunta sa sau chiar 

de la cererea în căsătorie. Cei ce vor posta pe pagina evenimentului vor participa 

automat la tombolă! 

Primii zece sosiţi în rochie de mireasă (si nu e vorba doar de domnişoare 

sau de doamne!!!), dupa Nunta din faţa teatrului VOR FI INVITAŢI SĂ INTRE, 

ÎN CONTINUARE, direct IN ”FAMILIE DE ARTIŞTI”. 

 

 

 

 

Sursa: Bucureștii vechi și noi 
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45. 35+ by Corina Ozon 
din data de 27 Septembrie 2016 

https://dupa35.com/2016/09/27/crizele-de-familie-in-teatru-

experimentul-nottara/ 

 

 
 

Crizele de familie în teatru. „Experimentul” Nottara 
 

Î 

În orașul meu natal, Timișoara, am avut mereu teatre în limbile română, 

germană, maghiară și sârbă. Așa am crescut, în pluralismul ăsta cultural, într-un 

loc unde oamenii vorbeau cum le era lor mai bine. Și mereu mi s-a părut normal 

să existe diversitate în armonie. În centrul orașului, trona Teatrul Național, iar în 

clădirea din aripa dreaptă se înșirau liniștite Teatrul german și cel maghiar. Doar 

cel sârbesc se afla un pic la distanță. Era doar o chestiune de cum s-au alocat 

spațiile. Însă ele trăiau, funcționau, aveau afișe, spectatori, de când m-am născut 

și până am plecat din Timișoara în 1990, era la fel. Am apucat să merg la câteva 

https://dupa35.com/2016/09/27/crizele-de-familie-in-teatru-experimentul-nottara/
https://dupa35.com/2016/09/27/crizele-de-familie-in-teatru-experimentul-nottara/
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piese, la fel cum am prins și spectacole de operă sau concerte la Filarmonică. Se 

întâmpla să vin în vacanțele de vară în București, unde am rude, și să îmi doresc 

să întâlnesc pe stradă actori pe care îi vedeam la televizor. Stăteam cu gura 

căscată, când mătușa mea povestea că s-a întâlnit la piață cu Ștefan Cozorici sau 

Ovidiu Iuliu Moldovan, sau că le-a întâlnit la coafor pe Rodica Tapalagă și 

Carmen Stănescu. Sigur că aveam actori la Timișoara, chiar foarte buni, dar 

vraja de la tv și cinema întrecea orice. Și mă minunam că actorii sunt și ei 

oameni, că mănâncă și merg pe stradă printre lume. 

Peste ani, aveam să vin la București ca studentă și nu mă mai săturam să 

număr teatrele. Apăruseră pe piață regizori tineri, cu scene controversate. Când 

lucram la televiziune, Antena 1 mai exact, prima mea filmare am avut-o la 

teatrul Nottara. Nu îmi aduc aminte spectacolul, am stat câteva minute să luăm 

niște cadre. Dar am și acum în minte sala semi întunecată și scaunele de pluș 

roșu. Mirosul acela de teatru, pentru că are miros specific, inconfundabil. 

Anul trecut, Teatrul Nottara a fost evacuat din clădirea în care funcționa în 

Bulevardul Magheru nr 20, pentru că s-a considerat că imobilul prezintă un risc 

seismic ridicat. După 70 de ani de activitate, și-a jucat repertoriul în diverse 

spații, un „turneu” nedorit, care a supus la încercare limitele echipei. Acum, se 

întoarce acasă, pentru că s-a constatat că expertiza fusese nițel exagerată. Și, 

pentru că merită sărbătorită tenacitatea de a repeta pe unde a apucat și de a juca 

în orice condiții, Teatrul Nottara vine cu cea de-a patra ediție a Festivalului 

Internațional Fest(in), între 10 și 22 octombrie. Vor fi 13 zile de spectacole, 

lansări de carte, expoziții de fotografie, colocvii, care reunesc teatre din 

Bulgaria, Croația, Republica Moldova, Kosovo, Cehia, Serbia, Slovenia. Alături 

de piesele Nottara vor fi cele de la Bulandra, Țăndărică, Metropolis, Odeon, 

Teatrul de Artă. Un festin cultural la care merită să mergem, pentru ca scaunele 

acelea de pluș să nu mai stea goale și acoperite de praf. Cu atât mai mult cu cât 

una din secțiuni este dedicată crizelor de familie, un subiect des abordat pe site-

ul 35+. „Experimentul” Teatrul Nottara a demonstrat ceea ce am mai zis: un 

artist rămâne un artist, în orice condiții. Iar noi, rămânem cu minunatele 

momente privind conjunctura în care am luat un bilet de teatru. Voi mai vorbi 

despre asta. Detalii legate de program, bilete, abonamente și premii le găsiți pe 

pagina de Facebook a evenimentului Fest(in)și pe festinpebulevard.ro. 

 

Am acceptat cu bucurie invitația fetelor de la mothersandthecity.ro, să fiu 

partener la campania de susținere a revenirii Teatrului Nottara acasă. 

 

 

 

de: Cristina Ozon 

https://www.facebook.com/festinpebulevard/?fref=ts
http://www.festinpebulevard.ro/ro/program
http://mothersandthecity.ro/


243 

 

46. Evenimentul zilei 
din data de 13 Octombrie 2016 

http://www.evz.ro/teatrul-nottara-festin-pe-bulevard-un-regal-de-

teatru.html 

 

 
 

FEST(IN) pe Bulevard, un regal de teatru 
  

 

 
Organizat de Teatrul Nottara, evenimentul propune spectacole 

senzaționale și o expoziție emoționantă, cu mari actori ai scenei 

bucureștene 
 

 

FEST(IN) pe Bulevard se desfășoară până pe 22 octombrie. Înainte de a 

intra în sălile de spectacol, iubitorii teatrului au ocazia să revadă unii dintre 

http://www.evz.ro/teatrul-nottara-festin-pe-bulevard-un-regal-de-teatru.html
http://www.evz.ro/teatrul-nottara-festin-pe-bulevard-un-regal-de-teatru.html


244 

 

cei mai mari actori ai scenei în expoziția „Teatrul Nottara: de pe scenă pe 

simeze”. Sunt fotografii din arhiva teatrului, unele cu peste 60 de ani 

vechime. Expoziţia este deschisă până la finalul festivalului, iar intrarea este 

liberă. 

 

Spectacole 

Astăzi: Sala Horia Lovinescu, ora 18.15, „Alcool”, regia Mihai 

Măniuțiu, muzica Ada Milea.Sala George Constantin, ora 21.00, „Iarna”, de 

Jon Fosse, regia Mihai Măniuțiu. 

Mâine: Sala George Constantin, 19.30, „Efecte colaterale”, de 

Alexandru Popa; regia: Vlad Zamfirescu. Sâmbătă: Sala Horia Lovinescu, 

18.00, „Familie de artişti”, de Kado Kostzer, Alfredo Arias, regia Alexander 

Hausvater. Spectacol nerecomandat sub 14 ani. Sala George Constantin, 

21:00, „Un bilet spre fericire” , spectacol al Teatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov, de Spiró Györg. 

 

Duminică: „Când timpul nu se mișcă”, Teatrul Odeon, ora 18.00. 

Sâmbătă, la ora 16.00, cine se îmbracă în rochie de mireasă, indiferent de sex, 

și va ajunge primul la Teatrul Nottara, la „FestiNUNTĂ cu surprize”, va fi 

„aruncat” direct pe scenă, în spectacolul „Familie de artiști”. 

 

 

 

de Anca Simionescu  
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47. Infoziare 
din data de 13 Octombrie 2016 

http://www.infoziare.ro/stire/10469596/FEST(IN)+pe+Bulevard+u

n+regal+de+teatru 

 

 
 

FEST(IN) pe Bulevard, un regal de teatru 
  

 

 
Organizat de Teatrul Nottara, evenimentul propune spectacole 

senzaționale și o expoziție emoționantă, cu mari actori ai scenei 

bucureștene 
 

 

FEST(IN) pe Bulevard se desfășoară până pe 22 octombrie. Înainte de a 

intra în sălile de spectacol, iubitorii teatrului au ocazia să revadă unii dintre 

http://www.infoziare.ro/stire/10469596/FEST(IN)+pe+Bulevard+un+regal+de+teatru
http://www.infoziare.ro/stire/10469596/FEST(IN)+pe+Bulevard+un+regal+de+teatru
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cei mai mari actori ai scenei în expoziția „Teatrul Nottara: de pe scenă pe 

simeze”. Sunt fotografii din arhiva teatrului, unele cu peste 60 de ani 

vechime. Expoziţia este deschisă până la finalul festivalului, iar intrarea este 

liberă. 

 

Spectacole 

Astăzi: Sala Horia Lovinescu, ora 18.15, „Alcool”, regia Mihai 

Măniuțiu, muzica Ada Milea.Sala George Constantin, ora 21.00, „Iarna”, de 

Jon Fosse, regia Mihai Măniuțiu. 

Mâine: Sala George Constantin, 19.30, „Efecte colaterale”, de 

Alexandru Popa; regia: Vlad Zamfirescu. Sâmbătă: Sala Horia Lovinescu, 

18.00, „Familie de artişti”, de Kado Kostzer, Alfredo Arias, regia Alexander 

Hausvater. Spectacol nerecomandat sub 14 ani. Sala George Constantin, 

21:00, „Un bilet spre fericire” , spectacol al Teatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov, de Spiró Györg. 

 

Duminică: „Când timpul nu se mișcă”, Teatrul Odeon, ora 18.00. 

Sâmbătă, la ora 16.00, cine se îmbracă în rochie de mireasă, indiferent de sex, 

și va ajunge primul la Teatrul Nottara, la „FestiNUNTĂ cu surprize”, va fi 

„aruncat” direct pe scenă, în spectacolul „Familie de artiști”. 

 

 

 

Sursa: Evenimentul Zilei 
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48. Radio România București 
din data de 13 Octombrie 2016 

http://bucurestifm.ro/2016/10/13/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-

80/ 

 

Spectacole de teatru în București 

 

 

Sursa foto: new.nottara.ro 

 

http://bucurestifm.ro/2016/10/13/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-80/
http://bucurestifm.ro/2016/10/13/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-80/
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/2253_3K6A8208.jpg
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Spectacole de teatru cu Ada Milea și Ioana Calotă, și cu Andi Vasluianu 

și Catrinel Dumitrescu, pe scenele Teatrului Nottara, la FESTIN pe Bulevard. 

Teatrul Nottara vă invită, în cea de a patra seară 

a Festivalului Internațional de Teatru Festin pe Bulevard, la o dublă întâlnire 

cu Mihai Măniuțiu. După o lungă perioadă în care nu a mai lucrat în teatrele 

bucureștene, regizorul a ales să monteze, în paralel, două spectacole diferite ca 

temă și formulă scenică. 

”Alcool” este spectacolul realizat pe versurile lui Ion Mureșan, împreună 

cu scenograful Adrian Damian și coregrafa Vava Ștefănescu, pe muzica 

originală a Adei Milea. Pe cele două artiste le veți vedea pe scenă alături de 

actorii de la Nottara: Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, Gabriel 

Răuţă, Alexandru Jitea, în această seară, de la ora 18:15, la Sala Horia 

Lovinescu. 

La ora 21, începe cea de a doua premieră a serii, montată tot de Mihai 

Măniuțiu, tot la Nottara. ”Iarna”, pe textul lui Jon Fosse, este un ”spectacol 

manifest” pentru creatorul său, după cum el însuși afirmă și, totodată, o 

provocare pentru public, prin formula scenică aleasă. Catrinel Dumitrescu, 

Andrea Gavriliu, Andi Vasluianu și Ștefan Lupu sunt actorii ce vă vor purta în 

această călătorie imaginară. 

Și pentru că este folosită lumină stroboscopică, acest spectacol nu este 

recomandat persoanelor care suferă de epilepsie. 

Spectacolele serii: 

18:15 

”Alcool”, spectacolul realizat de Mihai Măniuțiu pe versurile lui Ion 

Mureșan, împreună cu actorii: Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, 

Gabriel Răuţă, Alexandru Jitea, coregrafa Vava Ștefănescu, pe muzica originală 

a Adei Milea, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara; 

21:00 
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”Iarna”, spectacol semnat de Mihai Măniuțiu, ce îi aduce pe scena 

Teatrului Nottara, la Sala George Constantin, pe: Catrinel Dumitrescu, Andrea 

Gavriliu, Andi Vasluianu și Ștefan Lupu. 

 

 

de Andreia Barsan 
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49. Știri zilnic 
din data de 13 Octombrie 2016 
http://stiri-zilnic.ro/2016/10/13/festin-pe-bulevard-un-regal-de-teatru/ 

FEST(IN) pe Bulevard, un regal de teatru 
  

 

 
Organizat de Teatrul Nottara, evenimentul propune spectacole 

senzaționale și o expoziție emoționantă, cu mari actori ai scenei 

bucureștene 
 

 

FEST(IN) pe Bulevard se desfășoară până pe 22 octombrie. Înainte de a 

intra în sălile de spectacol, iubitorii teatrului au ocazia să revadă unii dintre 

cei mai mari actori ai scenei în expoziția „Teatrul Nottara: de pe scenă pe 

simeze”. Sunt fotografii din arhiva teatrului, unele cu peste 60 de ani 

vechime. Expoziţia este deschisă până la finalul festivalului, iar intrarea este 

liberă. 

 

Spectacole 

http://stiri-zilnic.ro/2016/10/13/festin-pe-bulevard-un-regal-de-teatru/


251 

 

Astăzi: Sala Horia Lovinescu, ora 18.15, „Alcool”, regia Mihai 

Măniuțiu, muzica Ada Milea.Sala George Constantin, ora 21.00, „Iarna”, de 

Jon Fosse, regia Mihai Măniuțiu. 

Mâine: Sala George Constantin, 19.30, „Efecte colaterale”, de 

Alexandru Popa; regia: Vlad Zamfirescu. Sâmbătă: Sala Horia Lovinescu, 

18.00, „Familie de artişti”, de Kado Kostzer, Alfredo Arias, regia Alexander 

Hausvater. Spectacol nerecomandat sub 14 ani. Sala George Constantin, 

21:00, „Un bilet spre fericire” , spectacol al Teatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov, de Spiró Györg. 

 

Duminică: „Când timpul nu se mișcă”, Teatrul Odeon, ora 18.00. 

Sâmbătă, la ora 16.00, cine se îmbracă în rochie de mireasă, indiferent de sex, 

și va ajunge primul la Teatrul Nottara, la „FestiNUNTĂ cu surprize”, va fi 

„aruncat” direct pe scenă, în spectacolul „Familie de artiști”. 

 

 

 

Sursa: Evenimentul Zilei 
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50. Feedler 
din data de 13 Octombrie 2016 
http://www.feedler.ro/feed/4803392--spectacole-de-teatru-in-bucuresti 

 

 

Spectacole de teatru în București 

 

Sursa foto: new.nottara.ro 

 

Spectacole de teatru cu Ada Milea și Ioana Calotă, și cu Andi Vasluianu 

și Catrinel Dumitrescu, pe scenele Teatrului Nottara, la FESTIN pe Bulevard. 

http://www.feedler.ro/feed/4803392--spectacole-de-teatru-in-bucuresti
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/2253_3K6A8208.jpg
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Teatrul Nottara vă invită, în cea de a patra seară 

a Festivalului Internațional de Teatru Festin pe Bulevard, la o dublă întâlnire 

cu Mihai Măniuțiu. După o lungă perioadă în care nu a mai lucrat în teatrele 

bucureștene, regizorul a ales să monteze, în paralel, două spectacole diferite ca 

temă și formulă scenică. 

”Alcool” este spectacolul realizat pe versurile lui Ion Mureșan, împreună 

cu scenograful Adrian Damian și coregrafa Vava Ștefănescu, pe muzica 

originală a Adei Milea. Pe cele două artiste le veți vedea pe scenă alături de 

actorii de la Nottara: Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, Gabriel 

Răuţă, Alexandru Jitea, în această seară, de la ora 18:15, la Sala Horia 

Lovinescu. 

La ora 21, începe cea de a doua premieră a serii, montată tot de Mihai 

Măniuțiu, tot la Nottara. ”Iarna”, pe textul lui Jon Fosse, este un ”spectacol 

manifest” pentru creatorul său, după cum el însuși afirmă și, totodată, o 

provocare pentru public, prin formula scenică aleasă. Catrinel Dumitrescu, 

Andrea Gavriliu, Andi Vasluianu și Ștefan Lupu sunt actorii ce vă vor purta în 

această călătorie imaginară. 

Și pentru că este folosită lumină stroboscopică, acest spectacol nu este 

recomandat persoanelor care suferă de epilepsie. 

Spectacolele serii: 

18:15 

”Alcool”, spectacolul realizat de Mihai Măniuțiu pe versurile lui Ion 

Mureșan, împreună cu actorii: Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, 

Gabriel Răuţă, Alexandru Jitea, coregrafa Vava Ștefănescu, pe muzica originală 

a Adei Milea, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara; 

21:00 

”Iarna”, spectacol semnat de Mihai Măniuțiu, ce îi aduce pe scena 

Teatrului Nottara, la Sala George Constantin, pe: Catrinel Dumitrescu, Andrea 

Gavriliu, Andi Vasluianu și Ștefan Lupu. 

de Andreia Barsan 
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51. QMagazine 
din data de 12 Octombrie 2016  
http://www.qmagazine.ro/pe-bulevardul-comediei-birjar/ 

 

 

 

Pe Bulevardul Comediei, birjar! 

 

Luni, 10 octombrie este ziua în care Teatrul Nottara şi-a redeschis pentru 

public, în mod oficial, sălile de spectacol din bd. Magheru. Este data când a 

început cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) 

pe Bulevard, care are loc în perioada 10-22 octombrie. 

http://www.qmagazine.ro/pe-bulevardul-comediei-birjar/
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Luni, 10 octombrie este ziua în care Teatrul Nottara şi-a redeschis pentru 

public, în mod oficial, sălile de spectacol din bd. Magheru. Este data când a 

început cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard, care are loc în perioada 10-22 octombrie. 

Toţi cei cărora le-a fost dor de Nottara la el acasă au fost invitaţi, de la ora 

16:30, la expoziţia de fotografie Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze, ce 

conţine imagini din spectacole din arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50, 

ale. Pot fi văzute imagini unice, cu mari actori ai României, dintre care unii nu 

mai sunt, din păcate, printre noi: George Alexandru, Emil Hossu, Mircea 

Albulescu, George Constantin, Ştefan Iordache şi mulţi alţii. Acestă galerie 

simbolizează motivul pentru care conducerea teatrului s-a luptat să se întoarcă în 

clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani: istoria culturală bogată ce s-a scris 

între aceste ziduri în toţi aceşti ani. 

Intrarea a fost liberă, iar toate persoanele prezente au avut ocazia să facă 

un tur al Teatrului Nottaraşi să interacţioneze cu actorii prezenţi în teatru în acel 

moment. 

Seara a continuat cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie 

adăugită şi revizuită de Ştefan Oprea. 

 

 

Notenkraker sau… al cincilea anotimp 
  

De la ora 18:15, a început primul spectacol din festival, Notenkraker 

sau… al cincilea anotimp de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de 

Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta a deschis 

secţiunea Bulevardul comediei. 

Festivalul Internaţional de Teatru care marchează viaţa culturală 

bucureşteană în perioada 10-22 octombrie 2016, oferă publicului român 

posibilitatea de a intra în contact cu reprezentanţi de prestigiu ai artei dramatice 

din Europa. Dintre producţiile internaţionale care au decis să onoreze invitaţia 
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Teatrului Nottara amintim: Pericle de William Shakespeare, al Teatrului din 

Šabac (Serbia),Ubu Rege de Alfred Jarry, al Teatrului din 

Virovitica (Croaţia), The Bones that Come Late de Teki Dervishi, al Teatrului 

Național Kosovo, Pristina (Republica Kosovo) şi Nora de Henrik Ibsen, 

alTeatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria). 

 

 

The Bones that Come Late 

 

Menţionăm că toate aceste spectacole fac parte din Secțiunea Competitivă 

II – NETA (New European Theatre Action). Teatrul Nottara este membru NETA 

din 2015. 

Oaspeţii străini, buni cunoscători ai teatrului românesc, au subliniat că 

prezenţa lor în festival este o extraordinară ocazie pentru a se familiariza şi mai 

mult cu producţiile româneşti, implicit cu spaţiul cultural din România. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor vine pentru prima dată în România. Ne 

bucurăm foarte mult că avem ocazia să prezentăm montarea noastră cu Livada 

de vişini în această ţară recunoscută pentru cultura ei bogată şi profundă. Am 

avut ocazia să admirăm câteva producţii româneşti datorită colaborării cu 

îndrăgitul nostru regizor, Gabor Tompa”, consideră Diana Koloini, director 

artistic. 

Teatrul Naţional Sloven Maribor participă în festival cu 

spectacolul Livada de vişini de A. P. Cehov, în cadrul secţiunii 

competitive Crize de familie. 

“Vin, cu drag, pentru a doua oară în România. Prima dată am fost la Iaşi, 

cu spectacolul Amalia respiră adânc, care a fost foarte bine primit. Sper că şi 

montarea pe care o vom prezenta în FEST(IN) pe Bulevard, Cabaret 

Shakespeare, gol puşcă, să se bucure de acelaşi succes. Într-o vreme urmăream 

îndeaproape dramaturgia română contemporană, m-aş bucura să am şansa să mai 

văd câteva spectacole cu texte româneşti cu ocazia festivalului”, subliniază Jiří 

Trnka (Cehia), coautor si regizor al spectacolului. 
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O poveste foarte simplă vorbeşte într-un mod lipsit de artificii despre 

sensul existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care merită să 

trăim, dar pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le pierdem, 

ascunzându-le prea adânc în noi înşine. Este o poveste despre iubire, care nu 

este doar privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. Tocmai iubirea aceea, 

curată, în forma sa esențială, îi aminteşte omului despre valorile uitate şi îl ajută 

să le redescopere, să le scoată din nou la suprafaţă, pentru a putea fi salvat de el 

însuşi. 

 

“A fost o plăcere să lucrez împreună cu minunata echipa a Teatrului 

Nottara”, povesteşte Ljupco Gjorgievski, regizor din Macedonia care a montat 

spectacolul O poveste foarte simplă la Teatrul „Nottara”. Acesta va avea 

premiera în FEST(IN) pe Bulevard, pe 21 octombrie, în cadrul secţiunii NETA. 

La Sala Studio George Constantin se desfăşoară, preponderent, secţiunea care 

are drept temăCrizele de Familie, subiect extrem de acut în viaţa de zi cu zi. 

Prin intermediul actului teatral, organizatorii îşi asumă misiunea de a atrage 

atenţia asupra mecanismelor perfide care macină instituţia familiei, dar propun 

şi posibile „remedii”. 

 

Vineri, 14 octombrie, între orele 11.00 şi 13.00, în Sala de Conferințe a 

Hotelului Ambasador, se desfăşoară Colocviul Crize (de familie)… eterna 

poveste! moderat de criticul de teatru şi realizatorul TV Sanda Vișan. 

 

 

Realizatorul TV Sanda Vișan 
 

Când a inițiat în 2013 Festivalul Internațional de Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard, directoarea sa,Marinela Țepuș, i-a înscris de la început azimutul: 

comedia de bună calitate și abordarea crizelor, în formule artistice (și colocviale) 

cât mai diverse. Argumentul pentru cea de a doua temă a rămas valabil și după 

trei ediții fiindcă, în jurul nostru, crizele nu par să își găsească soluții, ci, 

dimpotrivă, se adâncesc vizibil. În ediția a IV-a, e vizată familia (și crizele ei). 

Și pe oricine (dintre cei care chiar gândesc) ai întreba azi despre viața sa, 

probabil că, în răspunsul primit, va apărea aceeaşi senzație de malaise, fie 

explicită, fie ascunsă în cutele discursului. Fiindcă nu poți să nu te întrebi, la un 
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moment dat al vieții tale (probabil unul de criză): unde ne-a adus tranziția 

prelungită, încotro merge societatea din care facem parte, ce rol mai joacă 

individul în marile desfășurări sociale, ce poziție ocupăm într-o structură 

europeană comunitară, ce trebuie să facă față unor presiuni impredictibile și, mai 

ales, cum așezăm la loc (cu capul în sus, adică) scara de valori? 

Multe întrebări care stârnesc stări de neliniște. De ce? Pentru că am fost 

educați să credem că “e bine”, atunci când lucrurile curg de la sine, în direcția 

stabilită de la început, când finalul unei acțiuni este efectul direct al unei cauze 

inițiale. Când nu intervin crizele care sunt, cum am fost învățați să credem, o 

deviație de la cursul normal al lucrurilor. Deviaţie care ne cam încurcă. 

Dar dacă am schimba perspectiva și ne-am privi altfel viețile și tot ce se 

întâmplă? Ce-ar fi dacă am evada din turnul determinismului, dacă ne-am îndoi 

de adevărul său, că mici efecte produc mici schimbări, și am privi realitatea 

printr-o grilă de lectură de secol 21? De pildă, ținând cont de teoria haosului, din 

care a făcut carieră mediatică celebra întrebare a lui Edward Lorenz: bătaia de 

aripi a unui fluture din Brazilia poate stârni o tornadă în Texas? Poate, pentru că 

interconectarea subtilă din univers amplifică efectul mic în schimbări mari. Un 

zvon poate produce căderea bursei, sau plângerile unor deținuți pot produce 

revolte masive în închisori. 

Și astfel apare neprevăzutul. Criza, îi zicem noi! 

Crizele au existat de când lumea. A oamenilor și a zeilor. Căci cum altfel 

s-a născut Olimpul decât printr-o criză? 

Așa că sunteţi invitaţi să luați parte la discuția amicală, despre Crizele 

familiei de azi, în cadrul Colocviilor Festivalului Internațional de 

Teatru FEST(IN) pe Bulevard. Vor dialoga oameni de teatru, sociologi, 

studenți și oricine va fi prezent. Și nu ratați spectacolele din 

consistenta Secțiune Crize de familie, care e diversă, și dulce, și amară, și 

mușcătoare, și mângâietoare (mai rar). 

 

Sigur veți face cele mai bune alegeri! Secţiunea Evenimente ocupă un 

segment consistent de manifestări: colocvii-dezbatere, evenimente stradale, 

lansări de carte de teatru, expoziții de fotografie, o seară cehească. 

 

Sâmbătă, 15 octombrie, la ora 17.45, va avea loc, în Foaierul Sălii Horia 

Lovinescu, vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru, cu momente din cea de 

a III-a ediţie a Festivalului, semnată de profesioniştii Maria Ştefănescu şi Sorin 

Radu, intitulată Grafii Foto… 



259 

 

 

 

 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru 
  

Istoria FEST(IN)-ului de la NOTTARA va rămâne „ilustrată” şi prin 

efortul creator al celor doi artişti fotografi, a căror răbdare migăloasă se 

împleteşte cu energia scenelor surprinse, construind astfel, pentru publicul 

admirator de fotografii, o altă poveste a teatrului. Mizând pe zâmbetele 

nostalgice (ironice, cinice, lirice sau doar generoase) ale „personajelor” prinse în 

mişcare şi/sau atitudine, cei doi autori ai expoziţiei (parteneri şi ei într-un dialog 

subtil al informaţiei trecute prin filtrul artistic al emoţiei personale) şi-au propus 

continuarea istoriei subiective prin care teatrul îşi onorează festivalul (aşadar 

oaspeţii, invitaţii, prietenii şi susţinătorii), iar festivalul îşi onorează teatrul 

(aşadar artiştii, colegii, colaboratorii, precum şi toţi „lucrătorii” implicaţi în 

succesele trecute, prezente şi, evident, viitoare). Cu toţii vom locui de acum 

încolo în „albumele de familie” semnate de Sorin Radu şi Maria Ştefănescu. 

 

 

 

 

 

de: Magdalena Popa Buluc 
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52. 2am.eu 
din data de 13 Octombrie 2016  
http://www.2am.eu/festin-pe-bulevard-un-regal-de-teatru/ 

 

 
 

 

FEST(IN) pe Bulevard, un regal de teatru 
  

 

 
Organizat de Teatrul Nottara, evenimentul propune spectacole 

senzaționale și o expoziție emoționantă, cu mari actori ai scenei 

bucureștene 
 

 

FEST(IN) pe Bulevard se desfășoară până pe 22 octombrie. Înainte de a 

intra în sălile de spectacol, iubitorii teatrului au ocazia să revadă unii dintre 

cei mai mari actori ai scenei în expoziția „Teatrul Nottara: de pe scenă pe 

http://www.2am.eu/festin-pe-bulevard-un-regal-de-teatru/
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simeze”. Sunt fotografii din arhiva teatrului, unele cu peste 60 de ani 

vechime. Expoziţia este deschisă până la finalul festivalului, iar intrarea este 

liberă. 

 

Spectacole 

Astăzi: Sala Horia Lovinescu, ora 18.15, „Alcool”, regia Mihai 

Măniuțiu, muzica Ada Milea.Sala George Constantin, ora 21.00, „Iarna”, de 

Jon Fosse, regia Mihai Măniuțiu. 

Mâine: Sala George Constantin, 19.30, „Efecte colaterale”, de 

Alexandru Popa; regia: Vlad Zamfirescu. Sâmbătă: Sala Horia Lovinescu, 

18.00, „Familie de artişti”, de Kado Kostzer, Alfredo Arias, regia Alexander 

Hausvater. Spectacol nerecomandat sub 14 ani. Sala George Constantin, 

21:00, „Un bilet spre fericire” , spectacol al Teatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov, de Spiró Györg. 

 

Duminică: „Când timpul nu se mișcă”, Teatrul Odeon, ora 18.00. 

Sâmbătă, la ora 16.00, cine se îmbracă în rochie de mireasă, indiferent de sex, 

și va ajunge primul la Teatrul Nottara, la „FestiNUNTĂ cu surprize”, va fi 

„aruncat” direct pe scenă, în spectacolul „Familie de artiști”. 

 

 

 

Sursa: Evenimentul zilei 
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53. ZiareLive 
din data de 13 Octombrie 2016, ora 00:04  
http://www.ziarelive.ro/stiri/festin-pe-bulevard-un-regal-de-

teatru.html 

 

 
 

 

FEST(IN) pe Bulevard, un regal de teatru 
  

 

 
Organizat de Teatrul Nottara, evenimentul propune spectacole 

senzaționale și o expoziție emoționantă, cu mari actori ai scenei 

bucureștene 
 

 

FEST(IN) pe Bulevard se desfășoară până pe 22 octombrie. Înainte de a 

intra în sălile de spectacol, iubitorii teatrului au ocazia să revadă unii dintre 

http://www.ziarelive.ro/stiri/festin-pe-bulevard-un-regal-de-teatru.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/festin-pe-bulevard-un-regal-de-teatru.html
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cei mai mari actori ai scenei în expoziția „Teatrul Nottara: de pe scenă pe 

simeze”. Sunt fotografii din arhiva teatrului, unele cu peste 60 de ani 

vechime. Expoziţia este deschisă până la finalul festivalului, iar intrarea este 

liberă. 

 

Spectacole 

Astăzi: Sala Horia Lovinescu, ora 18.15, „Alcool”, regia Mihai 

Măniuțiu, muzica Ada Milea.Sala George Constantin, ora 21.00, „Iarna”, de 

Jon Fosse, regia Mihai Măniuțiu. 

Mâine: Sala George Constantin, 19.30, „Efecte colaterale”, de 

Alexandru Popa; regia: Vlad Zamfirescu. Sâmbătă: Sala Horia Lovinescu, 

18.00, „Familie de artişti”, de Kado Kostzer, Alfredo Arias, regia Alexander 

Hausvater. Spectacol nerecomandat sub 14 ani. Sala George Constantin, 

21:00, „Un bilet spre fericire” , spectacol al Teatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov, de Spiró Györg. 

 

Duminică: „Când timpul nu se mișcă”, Teatrul Odeon, ora 18.00. 

Sâmbătă, la ora 16.00, cine se îmbracă în rochie de mireasă, indiferent de sex, 

și va ajunge primul la Teatrul Nottara, la „FestiNUNTĂ cu surprize”, va fi 

„aruncat” direct pe scenă, în spectacolul „Familie de artiști”. 

 

 

 

Sursa: Evenimentul zilei 
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54. Ziare pe net 
din data de 12 Octombrie 2016, ora 00:04  
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/teatrul-nottara-se-redeschide-pe-

bulevardul-magheru-cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-si-nu-mai-

este-considerata-cu-risc-seismic-major-4805661.html 

 

 
 

 

Teatrul Nottara se redeschide pe bulevardul Magheru. Clădirea a 

fost expertizată din nou şi nu mai este considerată cu risc seismic 

major 

 

Teatrul Nottara îşi reia spectacolele în sediul de pe bulevardul Magheru. 

Blocul, care avea bulină roşie, a fost expertizat din nou şi este considerat sigur 

pentru spectatori. Atât de sigur, încât Nottara îşi invită publicul nu la spectacole 

curente, ci chiar la un festival - FestIn pe Bulevard. 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/teatrul-nottara-se-redeschide-pe-bulevardul-magheru-cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-si-nu-mai-este-considerata-cu-risc-seismic-major-4805661.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/teatrul-nottara-se-redeschide-pe-bulevardul-magheru-cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-si-nu-mai-este-considerata-cu-risc-seismic-major-4805661.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/teatrul-nottara-se-redeschide-pe-bulevardul-magheru-cladirea-a-fost-expertizata-din-nou-si-nu-mai-este-considerata-cu-risc-seismic-major-4805661.html
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Nottara rămâne fără bulină roşie. Sălile se redeschid, actorii şi spectatorii 

sunt în siguranţă. Riscul seismic e de grad 2, după o nouă expertiză. Asta 

înseamnă că blocul, ridicat de tatăl lui Liviu Ciulei, nu are nevoie de reabilitare. 

Nottara intră în festival până pe 22 octombrie: Festin pe Bulevard 

înseamnă 30 de spectacole din ţară şi străinătate. În foaier sunt expuse fotografii 

din istoria de peste 55 de ani a teatrului, cu figurile unor mari actori ca Ştefan 

Iordache sau George Constantin. 

Teatrul Nottara, Cinema Patria şi Cinema Studio de pe Magheru şi Teatrul 

Foarte Mic din apropierea Pieţei Rosetti au fost închise în noiembrie anul trecut 

când a intrat în vigoare legea care interzice orice activitate publică în clădiri cu 

risc seismic major. 

 

 

 

Sursa: TVR 
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55. Presa online 
din data de 13 Octombrie 2016, ora 00:00  
http://www.presaonline.com/stiri/diaspora/festin-pe-bulevard-un-

regal-de-teatru-3929279.html 

 

 
 

FEST(IN) pe Bulevard, un regal de teatru 
  

 

 
Organizat de Teatrul Nottara, evenimentul propune spectacole 

senzaționale și o expoziție emoționantă, cu mari actori ai scenei 

bucureștene 
 

 

FEST(IN) pe Bulevard se desfășoară până pe 22 octombrie. Înainte de a 

intra în sălile de spectacol, iubitorii teatrului au ocazia să revadă unii dintre 

cei mai mari actori ai scenei în expoziția „Teatrul Nottara: de pe scenă pe 

http://www.presaonline.com/stiri/diaspora/festin-pe-bulevard-un-regal-de-teatru-3929279.html
http://www.presaonline.com/stiri/diaspora/festin-pe-bulevard-un-regal-de-teatru-3929279.html
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simeze”. Sunt fotografii din arhiva teatrului, unele cu peste 60 de ani 

vechime. Expoziţia este deschisă până la finalul festivalului, iar intrarea este 

liberă. 

 

Spectacole 

Astăzi: Sala Horia Lovinescu, ora 18.15, „Alcool”, regia Mihai 

Măniuțiu, muzica Ada Milea.Sala George Constantin, ora 21.00, „Iarna”, de 

Jon Fosse, regia Mihai Măniuțiu. 

Mâine: Sala George Constantin, 19.30, „Efecte colaterale”, de 

Alexandru Popa; regia: Vlad Zamfirescu. Sâmbătă: Sala Horia Lovinescu, 

18.00, „Familie de artişti”, de Kado Kostzer, Alfredo Arias, regia Alexander 

Hausvater. Spectacol nerecomandat sub 14 ani. Sala George Constantin, 

21:00, „Un bilet spre fericire” , spectacol al Teatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov, de Spiró Györg. 

 

Duminică: „Când timpul nu se mișcă”, Teatrul Odeon, ora 18.00. 

Sâmbătă, la ora 16.00, cine se îmbracă în rochie de mireasă, indiferent de sex, 

și va ajunge primul la Teatrul Nottara, la „FestiNUNTĂ cu surprize”, va fi 

„aruncat” direct pe scenă, în spectacolul „Familie de artiști”. 

 

 

 

Sursa: Evenimentul zilei 
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56. e Stirea Zilei 
din data de 13 Octombrie 2016, ora 00:00  
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=61189551&titlu=FESTIN-

pe-Bulevard-un-regal-de-teatru 

 

 
 

 

FEST(IN) pe Bulevard, un regal de teatru 

 
  

 

 
Organizat de Teatrul Nottara, evenimentul propune spectacole 

senzaționale și o expoziție emoționantă, cu mari actori ai scenei 

bucureștene 
 

 

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=61189551&titlu=FESTIN-pe-Bulevard-un-regal-de-teatru
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=61189551&titlu=FESTIN-pe-Bulevard-un-regal-de-teatru
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FEST(IN) pe Bulevard se desfășoară până pe 22 octombrie. Înainte de a 

intra în sălile de spectacol, iubitorii teatrului au ocazia să revadă unii dintre 

cei mai mari actori ai scenei în expoziția „Teatrul Nottara: de pe scenă pe 

simeze”. Sunt fotografii din arhiva teatrului, unele cu peste 60 de ani 

vechime. Expoziţia este deschisă până la finalul festivalului, iar intrarea este 

liberă. 

 

Spectacole 

Astăzi: Sala Horia Lovinescu, ora 18.15, „Alcool”, regia Mihai 

Măniuțiu, muzica Ada Milea.Sala George Constantin, ora 21.00, „Iarna”, de 

Jon Fosse, regia Mihai Măniuțiu. 

Mâine: Sala George Constantin, 19.30, „Efecte colaterale”, de 

Alexandru Popa; regia: Vlad Zamfirescu. Sâmbătă: Sala Horia Lovinescu, 

18.00, „Familie de artişti”, de Kado Kostzer, Alfredo Arias, regia Alexander 

Hausvater. Spectacol nerecomandat sub 14 ani. Sala George Constantin, 

21:00, „Un bilet spre fericire” , spectacol al Teatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov, de Spiró Györg. 

 

Duminică: „Când timpul nu se mișcă”, Teatrul Odeon, ora 18.00. 

Sâmbătă, la ora 16.00, cine se îmbracă în rochie de mireasă, indiferent de sex, 

și va ajunge primul la Teatrul Nottara, la „FestiNUNTĂ cu surprize”, va fi 

„aruncat” direct pe scenă, în spectacolul „Familie de artiști”. 

 

 

 

Sursa: Evenimentul zilei 
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57. e Stirea Zilei 
din data de 13 Octombrie 2016, ora 00:00  
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=61189551&titlu=FESTIN-

pe-Bulevard-un-regal-de-teatru 

 

 
 

FEST(IN) pe Bulevard, un regal de teatru 

 
  

 

 
Organizat de Teatrul Nottara, evenimentul propune spectacole 

senzaționale și o expoziție emoționantă, cu mari actori ai scenei 

bucureștene 
 

 

FEST(IN) pe Bulevard se desfășoară până pe 22 octombrie. Înainte de a 

intra în sălile de spectacol, iubitorii teatrului au ocazia să revadă unii dintre 

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=61189551&titlu=FESTIN-pe-Bulevard-un-regal-de-teatru
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=61189551&titlu=FESTIN-pe-Bulevard-un-regal-de-teatru
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cei mai mari actori ai scenei în expoziția „Teatrul Nottara: de pe scenă pe 

simeze”. Sunt fotografii din arhiva teatrului, unele cu peste 60 de ani 

vechime. Expoziţia este deschisă până la finalul festivalului, iar intrarea este 

liberă. 

 

Spectacole 

Astăzi: Sala Horia Lovinescu, ora 18.15, „Alcool”, regia Mihai 

Măniuțiu, muzica Ada Milea.Sala George Constantin, ora 21.00, „Iarna”, de 

Jon Fosse, regia Mihai Măniuțiu. 

Mâine: Sala George Constantin, 19.30, „Efecte colaterale”, de 

Alexandru Popa; regia: Vlad Zamfirescu. Sâmbătă: Sala Horia Lovinescu, 

18.00, „Familie de artişti”, de Kado Kostzer, Alfredo Arias, regia Alexander 

Hausvater. Spectacol nerecomandat sub 14 ani. Sala George Constantin, 

21:00, „Un bilet spre fericire” , spectacol al Teatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov, de Spiró Györg. 

 

Duminică: „Când timpul nu se mișcă”, Teatrul Odeon, ora 18.00. 

Sâmbătă, la ora 16.00, cine se îmbracă în rochie de mireasă, indiferent de sex, 

și va ajunge primul la Teatrul Nottara, la „FestiNUNTĂ cu surprize”, va fi 

„aruncat” direct pe scenă, în spectacolul „Familie de artiști”. 

 

 

 

Sursa: Evenimentul zilei 
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58. Index-Stiri.ro 
din data de 12 Octombrie 2016 

http://index-stiri.ro/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-12-

octombrie-2016-4771330 

 

 
 

Spectacole de teatru în București – 12 octombrie 2016 

 

 

Foto: Mihai Georgiada 

 

http://index-stiri.ro/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-12-octombrie-2016-4771330
http://index-stiri.ro/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-12-octombrie-2016-4771330
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Efectul-razelor-gamma-asupra-cr%C4%83i%C5%A3elor-lunatice-teatru.jpg
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  Spectacole de teatru cu Oana Pellea și Alexandrina Halic, și cu 

Alexandru Repan și Catrinel Dumitrescu, pe scenele Teatrului Nottara, la 

FESTIN pe Bulevard 

Teatrul Nottara vă invită, în cea de a treia seară a Festivalului 

Internațional de Teatru Festin pe Bulevard, să vedeți mari actori și să vă amintiți 

de mari actori. 

De la ora 18:15 se dă startul secțiunii competitive ”Crize de familie”, cu 

reprezentația Teatrului Metropolis, ”Efectul razelor gamma asupra crăiţelor 

lunatice”, spectacol regizat de Mariana Cămărăşan. Oana Pellea și Alexandrina 

Halic urcă pe scena Sălii Horia Lovinescu a Teatrului Nottara, alături de tinerele 

actrițe Florina Gleznea și Cristina Casian. 

Seara continuă cu un moment in memoriam, dedicat actorilor Emil Hossu, 

Ștefan Radof, George Alexandru și Corneliu-Dan Borcia, și se încheie cu 

spectacolul ”Aniversarea”, în care, o parte dintre aceștia au jucat de-a lungul 

timpului. 

Spectacolele serii: 

21:15 

”Aniversarea”, spectacol în regia lui Vlad Massaci, la Teatrul Nottara, 

Sala George Constantin. Din distribuţie: Alexandru Repan, Catrinel Dumitrescu, 

Ion Grosu, Ada Navrot, Gabriel Răuță, Lucian Ghimiși, Diana Roman, Dan 

Bordeianu, Camelia Zorlescu 

 

 

Sursa: Radio România București 
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59. Adevărul 
din data de 12 Octombrie 2016, ora 17:09 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-reintoarce-public-

bulina-rosie-1_57fe3a705ab6550cb87e76e3/index.html 

 

 

Teatrul Nottara se reîntoarce la public, fară bulină roşie 

 

 
 

 

 Pe 10 octombrie Teatrul Nottara şi-a redeschs pentru public, în mod oficial, 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-reintoarce-public-bulina-rosie-1_57fe3a705ab6550cb87e76e3/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-reintoarce-public-bulina-rosie-1_57fe3a705ab6550cb87e76e3/index.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=1344417&w=800&h=600
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sălile de spectacol din bd. Magheru. Atunci a început cea de-a IV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care se 

desfăşoară până pe 22 octombrie. 

 

După aproape un an de la închiderea sediului din Bd. Magheru, Teatrul 

Nottara a revenit în sălile care i-au adus denumirea de „Teatrul de pe 

bulevard” pentru spectatori. Evenimentul a coincis cu prima zi a Festivalului 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care s-a deschis cu expoziţa 

de fotografie „Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce conţine imagini 

din spectacole din arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50. Fotografiile 

conţin imagini unice, cu mari actori ai României ca: George Constantin, 

Ştefan Iordache şi mulţi alţii. Acestă galerie simbolizează motivul pentru 

care conducerea teatrului s-a luptat să se întoarcă în clădirea care i-a fost 

casă timp de 55 de ani: istoria culturală bogată ce s-a scris între aceste ziduri 

în toţi aceşti ani.     

 

  

Bucureştenii s-au lăsat purtaţi înapoi în timp de imaginile din arhiva 

teatrului, unele având peste 60 de ani vechime. Expoziţia va putea fi admirată 

până la finalul festivalului, pe 22 octombrie, iar intrarea este liberă.   Seara a 

continuat cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie adăugită şi revizuită 

de Ştefan Oprea. Apoi, a început primul spectacol din festival, „Notenkraker 

sau... al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de 

Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta deschide secţiunea 

„Bulevardul comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara.   
 

 
Seara a continuat cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie adăugită şi 

revizuită de Ştefan Oprea. Apoi, a început primul spectacol din festival, 

„Notenkraker sau... al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 

prezentat de Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta deschide 

secţiunea „Bulevardul comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a Teatrului 

Nottara.   

 

 Bloggeriţa Mara Wagner şi-a exprimat opinia despre spectacol:  

  

 „Eu nu-s nici critic de teatru, nici n-am mai fost la spectacole în ultima 

vreme pe cât mi-aş fi dorit, deci părerea mea ar putea fi subiectivă. Dar se vede 

totuşi cu ochiul liber când un spectacol e reuşit, când e bine jucat şi excelent pus 

în scenă. Când povestea se îmbină cu realitatea într-un mod firesc, când trecerile 

sunt armonioase, când actorii vorbesc inteligibil şi acţiunea e fără cusur. Când 

până şi un copil e prins de ceea ce se întâmplă pe scenă, e fascinat şi purtat în 

lumea aceea care i se desfăşoară în faţa ochilor. Când aplaudă frenetic la sfârşit, 
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spunând apoi la ieşire: „Foarte tare! N-am crezut c-o să fie aşa mişto! Să mai 

venim.””    

 

 

 

 Marinela Ţepuş, Managerul Teatrului Nottara.    

 

A fost o seară a bucuriei... bucuria întoarcerii acasă, bucuria revederii cu 

Domnul Director Tudor Ţărnă şi minunata lui echipă de la Teatrul de Revistă 

Ginta Latină, care ne-au ajutat când nu mai aveam sediu să jucăm, invitându-ne 

să susţinem acolo trei reprezentaţii, bucuria de a vedea iarăşi sala mare plină 

de spectatori, nu depozit pentru decoruri. Suntem uşuraţi că avem din nou un 

loc pe care să îl numim acasă şi ne putem relua activitatea obişnuită. A fost un 

an greu    

 

Sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 16:00, vă avea loc un momentul 

simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului Nottara, care închide 

un capitol de 20 de ani din istoria teatrului şi deschide unul nou.  

 

Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest moment 

pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării expertizei 

efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că acesta nu se 

încadrează în clasa I de risc seismic.   

 

 

 

 

de: Oana Maria Filip 
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60. Ziarul de Iași 
din data de 12 Octombrie 2016, ora 18:01 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/teatrul-nottara-se-reintoarce-la-

public-fara-bulina-rosie--1348727.html 
 

 
 
Ziarul de iasi > Revista presei 

Teatrul Nottara se reîntoarce la public, fară bulină roşie 

 

 
 

 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/teatrul-nottara-se-reintoarce-la-public-fara-bulina-rosie--1348727.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/teatrul-nottara-se-reintoarce-la-public-fara-bulina-rosie--1348727.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/revista-presei
http://www.ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=1344417&w=800&h=600
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Pe 10 octombrie Teatrul Nottara şi-a redeschs pentru public, în mod oficial, 

sălile de spectacol din bd. Magheru. Atunci a început cea de-a IV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care se 

desfăşoară până pe 22 octombrie. 

 

După aproape un an de la închiderea sediului din Bd. Magheru, Teatrul 

Nottara a revenit în sălile care i-au adus denumirea de „Teatrul de pe 

bulevard” pentru spectatori. Evenimentul a coincis cu prima zi a Festivalului 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care s-a deschis cu expoziţa 

de fotografie „Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce conţine imagini 

din spectacole din arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50. Fotografiile 

conţin imagini unice, cu mari actori ai României ca: George Constantin, 

Ştefan Iordache şi mulţi alţii. Acestă galerie simbolizează motivul pentru 

care conducerea teatrului s-a luptat să se întoarcă în clădirea care i-a fost 

casă timp de 55 de ani: istoria culturală bogată ce s-a scris între aceste ziduri 

în toţi aceşti ani.     

 

  

Bucureştenii s-au lăsat purtaţi înapoi în timp de imaginile din arhiva teatrului, 

unele având peste 60 de ani vechime. Expoziţia va putea fi admirată până la 

finalul festivalului, pe 22 octombrie, iar intrarea este liberă.   Seara a continuat 

cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie adăugită şi revizuită de Ştefan 

Oprea. Apoi, a început primul spectacol din festival, „Notenkraker sau... al 

cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de Teatrul de 

Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta deschide secţiunea „Bulevardul 

comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara.   
 

 
Seara a continuat cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie adăugită şi 

revizuită de Ştefan Oprea. Apoi, a început primul spectacol din festival, 

„Notenkraker sau... al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 

prezentat de Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta deschide 

secţiunea „Bulevardul comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a Teatrului 

Nottara.   

 

 Bloggeriţa Mara Wagner şi-a exprimat opinia despre spectacol:  

  

 „Eu nu-s nici critic de teatru, nici n-am mai fost la spectacole în ultima 

vreme pe cât mi-aş fi dorit, deci părerea mea ar putea fi subiectivă. Dar se vede 

totuşi cu ochiul liber când un spectacol e reuşit, când e bine jucat şi excelent pus 

în scenă. Când povestea se îmbină cu realitatea într-un mod firesc, când trecerile 

sunt armonioase, când actorii vorbesc inteligibil şi acţiunea e fără cusur. Când 

până şi un copil e prins de ceea ce se întâmplă pe scenă, e fascinat şi purtat în 
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lumea aceea care i se desfăşoară în faţa ochilor. Când aplaudă frenetic la sfârşit, 

spunând apoi la ieşire: „Foarte tare! N-am crezut c-o să fie aşa mişto! Să mai 

venim.””    

 

 

 

 Marinela Ţepuş, Managerul Teatrului Nottara.    

 

A fost o seară a bucuriei... bucuria întoarcerii acasă, bucuria revederii cu 

Domnul Director Tudor Ţărnă şi minunata lui echipă de la Teatrul de Revistă 

Ginta Latină, care ne-au ajutat când nu mai aveam sediu să jucăm, invitându-ne 

să susţinem acolo trei reprezentaţii, bucuria de a vedea iarăşi sala mare plină 

de spectatori, nu depozit pentru decoruri. Suntem uşuraţi că avem din nou un 

loc pe care să îl numim acasă şi ne putem relua activitatea obişnuită. A fost un 

an greu    

 

Sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 16:00, vă avea loc un momentul 

simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului Nottara, care închide 

un capitol de 20 de ani din istoria teatrului şi deschide unul nou.  

 

Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest moment 

pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării expertizei 

efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că acesta nu se 

încadrează în clasa I de risc seismic.   

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul.ro 
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61. România Breaking News 
din data de 12 Octombrie 2016, ora 18:01 

https://romaniabreakingnews.ro/tag/teatrul-nottara/ 

 

 

 

Teatrul Nottara 

Foto/Video: Emoție și istorie la București! Trupa Teatrului 

Ginta Latină din Chișinău a ridicat oficial cortina Teatrului 

Nottara 

 
Pe 10 octombrie 2016, Teatrul Nottara s-a redeschis oficial pentru 

public, este prima zi oficială în sediul și sălile de spectacol din Bulevardul 

Magheru. Este ziua când începe cea de-a IV-a ediție a Festivalului 

Internațional de Teatru FEST (ÎN) pe Bulevard, 10-22 octombrie. 

FEST (ÎN) pe Bulevard înseamnă 31 de reprezentații ale teatrelor din 

București (Bulandra, Metropolis, Nottara, Odeon, Teatrul de Artă, 

Țăndărică), din țară (Arad, Brașov, Brăila, Cluj, Constanța, Iași, 

Timișoara, Târgoviște) și din străinătate (Bulgaria, Cehia, Croația, Kosovo, 

Republica Moldova, Serbia, Slovenia). Plus un eveniment stradal, 2 

expoziții de fotografie de teatru, 3 spectacole-lectură, 4 lansări de carte, 4 

colocvii. 

https://romaniabreakingnews.ro/tag/teatrul-nottara/
https://romaniabreakingnews.ro/fotovideo-emotie-si-istorie-la-bucuresti-trupa-teatrului-ginta-latina-din-chisinau-a-ridicat-oficial-cortina-teatrului-nottara/
https://romaniabreakingnews.ro/fotovideo-emotie-si-istorie-la-bucuresti-trupa-teatrului-ginta-latina-din-chisinau-a-ridicat-oficial-cortina-teatrului-nottara/
https://romaniabreakingnews.ro/fotovideo-emotie-si-istorie-la-bucuresti-trupa-teatrului-ginta-latina-din-chisinau-a-ridicat-oficial-cortina-teatrului-nottara/
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Cu ocazia evenimentului, pe holurile Teatrului Nottara a fost organizată și 

o expoziție de fotografie „Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce conține 

imagini din spectacole din arhiva instituției, unele din anii ‟50. Imagini unice ale 

marilor actori ai României, dintre care unii nu mai sunt, din păcate, printre noi: 

George Alexandru, Emil Hossu, Mircea Albulescu, George Constantin, Ștefan 

Iordache și mulți alții. Galeria fotografică ar fi simbolismul puternic care a stat 

în spatele luptei conducerii teatrului pentru a se întoarce în clădirea originară 

care i-a fost casă timp de 55 de ani. 

Marinela Țepuș, managerul teatrului, și echipa sa au depus un efort 

extraordinar pentru a fi totul gata la momentul inaugurării. „Suntem epuizați! 

Nici emoții nu mai avem!”, „Suferim de sindromul studenției, dacă am mai avea 

trei zile… Dar nu mai avem. Oricum, vă invităm pe toți să veniți la noi. Am 

spălat fațadele, este foarte frumos!”, a declarat managerul Teatrului Nottara 

Evenimentului Zilei citat de romaniabreakingnews.ro 

Inaugurarea a debutat cu o lansare de carte „Măria să, Teofil Vâlcu”, de 

Ștefan Oprea. 

Cortina s-a ridicat oficial la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara cu 

spectacolul „Notenkraker sau… al cincilea anotimp” de Ernst Theodor 

Amadeus Hoffmann, prezentat de Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chișinău 

prin care s-a deschis secțiunea „Bulevardul comediei”. Din distribuția 

spectacolului fac parte: Spărgătorul de nuci – Sergiu Chiriac; Prințesa Pirlipatina 

– Ecaterina Bozianu; Drosselmayer – Vitalie Jacota; Lorelay – Victoria 

Turcanu-Bordianu; Doamna Stahlbaum, Regina – Galina Lazarenco; Domnul 

Stahlbaum; Regele – Ion Munteanu; Fritz Stahlbaum – Dorin Gribincea; 

Doctorul Wandelstern, Bucătarul șef – Alexandru Dicușar; Astrologul Regal, 

Ministrul cel mare – Anatol Burlacu; Kaiser – Nicu Țărnă; Regina Guzgandina – 

Larisa Dascăl. Curtenii și șobolanii: Tatiana Manoil, Victoria Botnaru, Lidia 

Novicov, Antonia Calancea, Ianoș Baziuc, Ana-Maria Ciubotaru, Mihai 

Ciobanu, Valentin Munteanu, Cristina Pereanu, Tatiana Guzun. Regia: Mihai 

Țărnă. Pictor scenograf: Adrian Suruceanu. Costumele: Lilia Ixari. Cântece: 

Nicu Alifantis. Compozitor: Liviu Știrbu 

http://romaniabreakingnews.ro/wp-content/uploads/2016/10/Festival_pe_Bulevard_Nottara.jpg
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În 2015, la Gală Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova, ediția a XIV-a, 

Uniunea Teatrală din Moldova (UNITEM) a premiat, Notenkraker sau… al 

cincilea anotimp…” cu: Premiul pentru cel mai bun spectacol pentru copii (deși 

este un spectacol pentru toate vârstele) și cu Premiul pentru cea mai bună creație 

muzicală originală (în „Notenkraker” se pot asculta melodii de Nicu Alifantis, 

pe versuri de Nichita Stănescu și G. Bacovia). 

Spectacolul a fost nominalizat și la Premiul pentru regie; Premiul pentru 

rol feminin secundar; Premiul pentru cele mai bune costume. 

Basarabeanul Mihai Țărnă, actor, regizor, scenarist, activează din 2002 ca 

șef al Catedrei Artă Actorului la Școala Internațională de Film și Televiziune din 

Paris, EICAR. A montat peste 20 de spectacole în Republica Moldova și Franța 

(sursă: bunătate.ro) 

„Notenkraker sau… al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann. Nimic deosebit, toate sunt în voia Domnului: și convingerile 

familiei, și cele filosofice, poate și cele care țin de vrăjitorii și chiar de multe alte 

puteri malefice. Adevărul este doar unul, cert și neînvins: fiecare personaj tinde 

să supraviețuiască. Al cincilea anotimp este anotimpul copilăriei care nu ține 

cont de intemperii și de schimbări ale naturii. Copilăria are adâncimi și înălțimi 

de nebănuită fericire, date uitării de maturi. Notenkraker sau… Al cincilea 

anotimp… este un spectacol pentru toate vârstele. (din descrierea de pe pagina 

oficială festinpebulevard.ro/ro/bulevardul-comediei/notenkraker-sau-al-cincilea-

anotimp) 

Teatrul Nottara a fost închis din luna noiembrie 2015, pentru că nu 

corespundea legislației privind clădirile cu risc mare de prăbușire la seism 

(bulină roșie cu grad seismic I). După o amplă expertiză a rezultat că această 

clădire, după ce va fi consolidată și revitalizată, se va încadra la grad de risc 

seismic III. Echipa teatrului a trecut printr-o mare aventură. În intervalul 

decembrie 2015 – iunie 2016, Teatrul Nottara a susținut peste 80 de reprezentații 

http://bunătate.ro/?p=2335
http://festinpebulevard.ro/ro/bulevardul-comediei/notenkraker-sau-al-cincilea-anotimp
http://festinpebulevard.ro/ro/bulevardul-comediei/notenkraker-sau-al-cincilea-anotimp
https://farm9.staticflickr.com/8140/30159600322_84bcee7679_b.jpg
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în 37 de spații: în București și în alte orașe din țară. Azi Teatrul Nottara a 

revenit, oficial, acasă. 

Marinela Țepuș – managerul Teatrului Nottara la deschiderea 

oficială: „Din păcate confuzia este îngrozitor de mare și dovadă că sunteți azi 

aici atâția cât se vede că sunteți (în număr foarte mic n.r.) Anul trecut la același 

festival sală a fost plină. Am dori să ne ajutați. Toți cei care aveți facebook, toți 

cei care socializați pe oricare rețea, dacă nu vă este teamă să veniți aici (la 

teatrul Nottara n.r.), și dacă sunteți alături de noi, povestiți-le și altora că 

Teatrul Nottara și-a redeschis porțile, că este acasă și își așteaptă spectatorii 

de oriunde ar fi. (…) Lumea a uita să vină la teatru pe Bulevardul Magheru. De 

aceea vă invit pe toți să deveniți purtătorii noștri de cuvânt și ne veți ajuta cu 

siguranță. Vă mulțumesc din suflet” 

 
Marinela Țepuș – Managerul Teatrului Nottara 

(…) Emoționante au fost ajutorul dat acestui Teatru din mai mulți 

parteneri, prin care și Teatrul Ginta Latină din Chișinău. Am fost acolo pentru 

prima dată cu trei spectacole extrem de diferite, cu actori de toate vârstele din 

toate generațiile. 

Ne-au primit cu atâta emoție și cu atâta generozitate și am primit atâtea 

aplauze, încât nu se putea ca aceea mână întinsă să nu se întoarcă și către 

dumnealor. Mai mult decât atât, Teatrul Nottara va face un proiect în care 

periodic, noi ne vom duce acolo și la fel iei vor venii și vor fi oaspeții noștri. 

Ași vrea, și pentru că este așa, pentru că măcar cultural suntem cu toții 

români și măcar cultural nu exista o graniță între noi și asta putem să 

dovedim doar noi cei de pe scenă și voi cei din public cu aplauzele noastre și 

cu bucuria cu care îi vom primi.  

Noi cei din Teatrul Nottara, am fost primiți cu atâtea aplauze și cu atâta 

emoție la Chișinău, încât aproape că nu ne-a mai venit să plecăm.  
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Și a mai fost un lucru extraordinar, de la graniță și până la Chișinău s-a 

întâmplat ceea ce nu s-a mai întâmplat cred unui teatru, am fos duși cu 

„girofarul”, așa le place colegilor mei să spună, însoțiți de escortă. 

Aș vrea să îi mulțumesc și Excelenței Sale – domnului ambasador al Republicii 

Moldova la București – Mihai Gribincea și să-l invit alături de mine și de 

asemeni pe domnul director Țărnă al Teatrului Ginta Latină” – a mai 

spus Marinela Țepuș – managerul Teatrului Nottara 

 
Marinela Țepuș și Ambasadorul R. Moldova la Bucureștti Mihai Gribincea 

Ambasadorul Republciii Moldova la București – Mihai Gribincea:  

„… Am onoarea să salut Teatrul Ginta Latină din Chișinău aici la 

București și sunt convins că oaspeții veniți de la Chișinău vă vor convinge, în 

afară de faptul că politica este un teatru,… la Chișinău chiar se face Teatru. 

Spunând aceasta vreau să subliniez aici așa cum și doamna directoare a spus 

înaintea mea, probabil, cultura, teatrul, sunt cele mai bune exemple că vorbim o 

limbă, avem un trecut istoric și suntem o națiune (în sală se aplaudă frenetic) în 

același timp, cred că în ceea ce privește cultură la această etapă, avem toate 

posibilitățile ca să aprofundăm relația dintre Chișinău și București. Așteptăm să 

fie semnat un act de colaborare între Ministerul Culturii de la București și cel 

de la Chișinău. Sperăm că el va pune bazele acelui schimb de spectacole și 

stagiuni despre care a-ți vorbit și dumneavoastră. Vă mulțumesc și felicit 

Teatrul Nottara cât și pe colegii de la Chișinău cu acest eveniment frumos.” 

 

„Aș vrea să vă spun că Teatrul Nottara nu începe acum o colaborare cu 

Chișinăul, este prima primă oară când Teatrul Ginta Latină din Chișinău joacă 

pe scena Teatrului Nottara, noi am făcut schimburi culturale cu Chișinăul prin 

Teatrul Național, Teatrul „Eugen Ionescu”, la un moment dat eu chiar am vrut 
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să mă detașez acolo, vă spun cu mâna pe suflet și de câte ori mă duc acolo, mă 

duc spre bomboanele Bucuria cu mare mare bucurie.” 

 
Directorul Teatrului Ginta Latină din Chișinău – Tudor Țărnă 

Directorul Teatrului Ginta Latină din Chișinău – Tudor Țărnă:  

„…nimic deosebit, am vrut să menționez că doamna director Marinela Țepuș a 

povestit despre cele zile negre din bejenie, de exilare… totuși voi aveți un noroc 

mare, la noi când de exila în Siberia era fără drept de reîntoarcere în casa 

natală, părintească. Voi ați venit iarăși acasă. (aplauze frenetice în 

sală) Această fulminantă apariție a noastră în fața dumneavoastră este numai 

meritul Teatrului Nottara, pentru că ei au avut încredere atunci când un teatru 

de la Chișinău a întins o mână într-un fel, invitându-i la noi și ei au crezut în 

această invitație și au venit la Chișinău și pe urmă nu au uitat de noi și ne-au 

invitat și pe noi la dumneavoastră. În rest am în spate o trupă de băieți și veți 

vede că nu am venit în zădăra. Vă pup.” 
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de: Dorian Theodor Clenciu  
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62. Evenimentul zilei 
din data de 13 Octombrie 2016 

http://www.evz.ro/bulina-de-pe-teatrul-nottara-dispare-

sambata.html 

 

 
 

 

Bulina roșie de pe Teatrul Nottara va ajunge la groapa istoriei 

 

Bulina dispa re!Teatrul 

Nottara va scăpa de eticheta de teatru cu sediu periculos. FOTOGRAFIE: Marius Vlad 

 

http://www.evz.ro/bulina-de-pe-teatrul-nottara-dispare-sambata.html
http://www.evz.ro/bulina-de-pe-teatrul-nottara-dispare-sambata.html
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Bulina care spune că sediul Teatrului Nottara este periculos va fi dată jos 

oficial, în prezența publicului. 

 

 

Bulina va fi dată jos sâmbătă, 15 octombrie, la ora 16:00.  „Vă invităm 

la momentul simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului 

Nottara, care închide un capitol de 20 de ani din istoria noastră şi deschide un 

altul, care sperăm să îi convingă pe spectatori să vină cu încredere în sălile 

noastre”, spune Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest 

moment pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării 

expertizei efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că 

acesta nu se încadrează în clasa I de risc seismic. 

Sălile din Bd. Magheru s-au redeschis oficial luni, 10 octombrie, în 

prima zi a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, după 

ce au stat închise aproape un an, până la clarificarea stării reale a constucţiei.  

Căderea Bulinei va fi sărbătorită printr-o petrecere stradală, în cadrul 

evenimentului stradal „FESTInuntă cu surprize”. Sunt pregătite o orchestră, 

un covor roşu, miri şi mirese, baloane, tombolă cu premii şi multă veselie.  

  FEST(IN) pe Bulevard, sâmbătă, 15 octombrie: în faţa 

Teatrului Nottara și în foaier va fi FestiNUNTĂ cu surprize, scenariul și 

regia: Mihai Lungeanu, decorul: Victor Diaconu costumele: Luana 

Drăgoiescu. La ora 17.45, la Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia 

Lovinescu, are loc vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru„Momente din 

cea de-a III-a ediție a festivalului”, Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin 

Radu. La ora 18.00,  Sala Horia Lovinescu, se joacă piesa „Familie de 

artiști” de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, regia: Alexander Hausvater. 

decorul: Carmencita Brojboiu, costumele: Stela Verebceanu, muzica: Tibor 

Cári coregrafia: Vica Bucun, asistent regie: Adela Bițică, light-design: Lucian 

Moga. Iar de la ora 21.00, la Sala George Constantin, este piesa „Un bilet 

spre fericire” (titlu original:Prah) de Spiró György, regia: Diana Lupescu 

scenografia: Luana Drăgoiescu, producţie a Teatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov. 

 

de: Carmen Anghel 
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63. Ziar.com 
din data de 12 Octombrie 2016 

http://www.ziar.com/news=9754895 

 

Teatrul Nottara se reîntoarce la public, fară bulină roşie 

 

 
  

 

    Pe 10 octombrie Teatrul Nottara şi-a redeschs pentru public, în mod 

oficial, sălile de spectacol din bd. Magheru. Atunci a început cea de-a IV-a 

http://www.ziar.com/news=9754895
http://www.ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=1344417&w=800&h=600
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ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care se 

desfăşoară până pe 22 octombrie. 

 

După aproape un an de la închiderea sediului din Bd. Magheru, Teatrul 

Nottara a revenit în sălile care i-au adus denumirea de „Teatrul de pe bulevard” 

pentru spectatori. Evenimentul a coincis cu prima zi a Festivalului Internaţional 

de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care s-a deschis cu expoziţa de fotografie 

„Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce conţine imagini din spectacole din 

arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50. Fotografiile conţin imagini unice, cu 

mari actori ai României ca: George Constantin, Ştefan Iordache şi mulţi alţii. 

Acestă galerie simbolizează motivul pentru care conducerea teatrului s-a luptat 

să se întoarcă în clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani: istoria culturală 

bogată ce s-a scris între aceste ziduri în toţi aceşti ani.     

 

  

  Bucureştenii s-au lăsat purtaţi înapoi în timp de imaginile din arhiva 

teatrului, unele având peste 60 de ani vechime. Expoziţia va putea fi admirată 

până la finalul festivalului, pe 22 octombrie, iar intrarea este liberă.   Seara a 

continuat cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie adăugită şi revizuită 

de Ştefan Oprea. Apoi, a început primul spectacol din festival, „Notenkraker 

sau... al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de 

Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta deschide secţiunea 

„Bulevardul comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara.   

 
 

  Seara a continuat cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie 

adăugită şi revizuită de Ştefan Oprea. Apoi, a început primul spectacol din 

festival, „Notenkraker sau... al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann, prezentat de Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta 

deschide secţiunea „Bulevardul comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a 

Teatrului Nottara.   

 

 Bloggeriţa Mara Wagner şi-a exprimat opinia despre spectacol:  

  

 „Eu nu-s nici critic de teatru, nici n-am mai fost la spectacole în ultima vreme 

pe cât mi-aş fi dorit, deci părerea mea ar putea fi subiectivă. Dar se vede totuşi 

cu ochiul liber când un spectacol e reuşit, când e bine jucat şi excelent pus în 

scenă. Când povestea se îmbină cu realitatea într-un mod firesc, când trecerile 

sunt armonioase, când actorii vorbesc inteligibil şi acţiunea e fără cusur. Când 

până şi un copil e prins de ceea ce se întâmplă pe scenă, e fascinat şi purtat în 

lumea aceea care i se desfăşoară în faţa ochilor. Când aplaudă frenetic la sfârşit, 

spunând apoi la ieşire: „Foarte tare! N-am crezut c-o să fie aşa mişto! Să mai 

venim.””    
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 Marinela Ţepuş, Managerul Teatrului Nottara.    

 

A fost o seară a bucuriei... bucuria întoarcerii acasă, bucuria revederii cu 

Domnul Director Tudor Ţărnă şi minunata lui echipă de la Teatrul de Revistă 

Ginta Latină, care ne-au ajutat când nu mai aveam sediu să jucăm, invitându-ne 

să susţinem acolo trei reprezentaţii, bucuria de a vedea iarăşi sala mare plină 

de spectatori, nu depozit pentru decoruri. Suntem uşuraţi că avem din nou un 

loc pe care să îl numim acasă şi ne putem relua activitatea obişnuită. A fost un 

an greu    

 

  Sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 16:00, vă avea loc un momentul 

simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului Nottara, care închide 

un capitol de 20 de ani din istoria teatrului şi deschide unul nou.  

 

  Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest moment 

pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării expertizei 

efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că acesta nu se 

încadrează în clasa I de risc seismic.   

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul.ro 
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64. Palo 
din data de 12 Octombrie 2016 

http://www.palo.ro/a/bulina-ro%C8%99ie-de-pe-teatrul-nottara-va-

ajunge-la-groapa-istoriei-394300 

 

 
Bulina roșie de pe Teatrul Nottara va ajunge la groapa istoriei 

 

Bulina dispa re!Teatrul 

Nottara va scăpa de eticheta de teatru cu sediu periculos. FOTOGRAFIE: Marius Vlad 

 

 

Bulina care spune că sediul Teatrului Nottara este periculos va fi dată jos 

oficial, în prezența publicului. 

http://www.palo.ro/a/bulina-ro%C8%99ie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-istoriei-394300
http://www.palo.ro/a/bulina-ro%C8%99ie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-istoriei-394300


296 

 

 

 

Bulina va fi dată jos sâmbătă, 15 octombrie, la ora 16:00.  „Vă invităm 

la momentul simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului 

Nottara, care închide un capitol de 20 de ani din istoria noastră şi deschide un 

altul, care sperăm să îi convingă pe spectatori să vină cu încredere în sălile 

noastre”, spune Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest 

moment pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării 

expertizei efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că 

acesta nu se încadrează în clasa I de risc seismic. 

Sălile din Bd. Magheru s-au redeschis oficial luni, 10 octombrie, în 

prima zi a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, după 

ce au stat închise aproape un an, până la clarificarea stării reale a constucţiei.  

Căderea Bulinei va fi sărbătorită printr-o petrecere stradală, în cadrul 

evenimentului stradal „FESTInuntă cu surprize”. Sunt pregătite o orchestră, 

un covor roşu, miri şi mirese, baloane, tombolă cu premii şi multă veselie. 

  FEST(IN) pe Bulevard, sâmbătă, 15 octombrie: în faţa 

Teatrului Nottara și în foaier va fi FestiNUNTĂ cu surprize, scenariul și 

regia: Mihai Lungeanu, decorul: Victor Diaconu costumele: Luana 

Drăgoiescu. La ora 17.45, la Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia 

Lovinescu, are loc vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru„Momente din 

cea de-a III-a ediție a festivalului”, Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin 

Radu. La ora 18.00,  Sala Horia Lovinescu, se joacă piesa „Familie de 

artiști” de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, regia: Alexander Hausvater. 

decorul: Carmencita Brojboiu, costumele: Stela Verebceanu, muzica: Tibor 

Cári coregrafia: Vica Bucun, asistent regie: Adela Bițică, light-design: Lucian 

Moga. Iar de la ora 21.00, la Sala George Constantin, este piesa „Un bilet 

spre fericire” (titlu original:Prah) de Spiró György, regia: Diana Lupescu 

scenografia: Luana Drăgoiescu, producţie a Teatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov. 

 

Sursa: Evenimentul Zilei 
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65. roportal 
din data de 12 Octombrie 2016 

http://www.palo.ro/a/bulina-ro%C8%99ie-de-pe-teatrul-nottara-va-

ajunge-la-groapa-istoriei-394300 

 

 
 

Teatrul Nottara se reîntoarce la public, fară bulină roşie 

 

 
 

  Pe 10 octombrie Teatrul Nottara şi-a redeschs pentru public, în mod 

oficial, sălile de spectacol din bd. Magheru. Atunci a început cea de-a IV-a 

ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care se 

desfăşoară până pe 22 octombrie. 

http://www.palo.ro/a/bulina-ro%C8%99ie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-istoriei-394300
http://www.palo.ro/a/bulina-ro%C8%99ie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-istoriei-394300
http://www.ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=1344417&w=800&h=600
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După aproape un an de la închiderea sediului din Bd. Magheru, Teatrul 

Nottara a revenit în sălile care i-au adus denumirea de „Teatrul de pe bulevard” 

pentru spectatori. Evenimentul a coincis cu prima zi a Festivalului Internaţional 

de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care s-a deschis cu expoziţa de fotografie 

„Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce conţine imagini din spectacole din 

arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50. Fotografiile conţin imagini unice, cu 

mari actori ai României ca: George Constantin, Ştefan Iordache şi mulţi alţii. 

Acestă galerie simbolizează motivul pentru care conducerea teatrului s-a luptat 

să se întoarcă în clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani: istoria culturală 

bogată ce s-a scris între aceste ziduri în toţi aceşti ani.     

 

  

Bucureştenii s-au lăsat purtaţi înapoi în timp de imaginile din arhiva 

teatrului, unele având peste 60 de ani vechime. Expoziţia va putea fi admirată 

până la finalul festivalului, pe 22 octombrie, iar intrarea este liberă.   Seara a 

continuat cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie adăugită şi revizuită 

de Ştefan Oprea. Apoi, a început primul spectacol din festival, „Notenkraker 

sau... al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de 

Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta deschide secţiunea 

„Bulevardul comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara.   

 
 

  Seara a continuat cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie 

adăugită şi revizuită de Ştefan Oprea. Apoi, a început primul spectacol din 

festival, „Notenkraker sau... al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann, prezentat de Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta 

deschide secţiunea „Bulevardul comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a 

Teatrului Nottara.   

 

  Bloggeriţa Mara Wagner şi-a exprimat opinia despre spectacol:  

  

  „Eu nu-s nici critic de teatru, nici n-am mai fost la spectacole în ultima 

vreme pe cât mi-aş fi dorit, deci părerea mea ar putea fi subiectivă. Dar se vede 

totuşi cu ochiul liber când un spectacol e reuşit, când e bine jucat şi excelent pus 

în scenă. Când povestea se îmbină cu realitatea într-un mod firesc, când trecerile 

sunt armonioase, când actorii vorbesc inteligibil şi acţiunea e fără cusur. Când 

până şi un copil e prins de ceea ce se întâmplă pe scenă, e fascinat şi purtat în 

lumea aceea care i se desfăşoară în faţa ochilor. Când aplaudă frenetic la sfârşit, 

spunând apoi la ieşire: „Foarte tare! N-am crezut c-o să fie aşa mişto! Să mai 

venim.””    
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 Marinela Ţepuş, Managerul Teatrului Nottara.    

 

A fost o seară a bucuriei... bucuria întoarcerii acasă, bucuria revederii cu 

Domnul Director Tudor Ţărnă şi minunata lui echipă de la Teatrul de Revistă 

Ginta Latină, care ne-au ajutat când nu mai aveam sediu să jucăm, invitându-ne 

să susţinem acolo trei reprezentaţii, bucuria de a vedea iarăşi sala mare plină 

de spectatori, nu depozit pentru decoruri. Suntem uşuraţi că avem din nou un 

loc pe care să îl numim acasă şi ne putem relua activitatea obişnuită. A fost un 

an greu    

 

Sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 16:00, vă avea loc un momentul 

simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului Nottara, care închide 

un capitol de 20 de ani din istoria teatrului şi deschide unul nou.  

 

Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest moment 

pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării expertizei 

efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că acesta nu se 

încadrează în clasa I de risc seismic.   

 

 

 

 

Sursa: Adevărul.ro 
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66.  Revista blogurilor 
din data de 12 Octombrie 2016 

http://revistablogurilor.ro/teatrul-nottara-ne-invita-la-festinunta/ 
 

 
 

Teatrul Nottara ne invita la FESTInunta 

 
FESTInunta recrează  atmofera de vis, de neuitat pentru unii și încă de 

neatins pentru alții, în fața teatrului Nottara unde se va avea loc ”pe neașteptate” 

sau ”pe nepusă masă” o nuntă cala carte cu orchestră, muzică,dans și bineînțeles 

costume de sărbătoare. Toată lumea este invitată. Mai mult decât atât, vom 

organiza și o tombolă . Doamnele și domnisoarele ce vor veni pe 15 octombrie 

cu rochia de mireasă, vor participa la tragerea la sorți. Pentru ceilalți nuntași 

avem multe alte surprize! 

 

Invităm pe toată lumea să posteze pe pagina evenimentului FESTInunta o 

amintire, o povestioară, un fimuleț nostim, emoționant de la o nunta sa sau chiar 

de la cererea în căsătorie. Cei ce vor posta pe pagina evenimentului vor participa 

automat la tombolă! 

Primii zece sosiţi în rochie de mireasă (si nu e vorba doar de domnişoare 

sau de doamne!!!), dupa Nunta din faţa teatrului VOR FI INVITAŢI SĂ INTRE, 

ÎN CONTINUARE, direct IN ”FAMILIE DE ARTIŞTI”. 

 

Sursa: ArtOut 

http://revistablogurilor.ro/teatrul-nottara-ne-invita-la-festinunta/
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67. ArtOut 
din data de 12 Octombrie 2016 

http://artout.ro/reviste/blog/teatrul-nottara-ne-invita-la-festinunta/ 

 
 

 

Teatrul Nottara ne invita la FESTInunta 

 
FESTInunta recrează  atmofera de vis, de neuitat pentru unii și încă de 

neatins pentru alții, în fața teatrului Nottara unde se va avea loc ”pe neașteptate” 

sau ”pe nepusă masă” o nuntă cala carte cu orchestră, muzică,dans și bineînțeles 

costume de sărbătoare. Toată lumea este invitată. Mai mult decât atât, vom 

organiza și o tombolă . Doamnele și domnisoarele ce vor veni pe 15 octombrie 

cu rochia de mireasă, vor participa la tragerea la sorți. Pentru ceilalți nuntași 

avem multe alte surprize! 

 

Invităm pe toată lumea să posteze pe pagina evenimentului FESTInunta o 

amintire, o povestioară, un fimuleț nostim, emoționant de la o nunta sa sau chiar 

de la cererea în căsătorie. Cei ce vor posta pe pagina evenimentului vor participa 

automat la tombolă! 

Primii zece sosiţi în rochie de mireasă (si nu e vorba doar de domnişoare 

sau de doamne!!!), dupa Nunta din faţa teatrului VOR FI INVITAŢI SĂ INTRE, 

ÎN CONTINUARE, direct IN ”FAMILIE DE ARTIŞTI”. 

Sursa: ArtOut 

http://artout.ro/reviste/blog/teatrul-nottara-ne-invita-la-festinunta/
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68. ȘtiriAZ.ro 
din data de 12 Octombrie 2016 
http://stiriaz.ro/bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-

istoriei-7722472 

 

 
 

Bulina roșie de pe Teatrul Nottara va ajunge la groapa istoriei 

 

Bulina dispa re!Teatrul 

Nottara va scăpa de eticheta de teatru cu sediu periculos. FOTOGRAFIE: Marius Vlad 

 

 

 

http://stiriaz.ro/bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-istoriei-7722472
http://stiriaz.ro/bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-istoriei-7722472
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Bulina care spune că sediul Teatrului Nottara este periculos va fi dată jos 

oficial, în prezența publicului. 

 

 

Bulina va fi dată jos sâmbătă, 15 octombrie, la ora 16:00.  „Vă invităm 

la momentul simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului 

Nottara, care închide un capitol de 20 de ani din istoria noastră şi deschide un 

altul, care sperăm să îi convingă pe spectatori să vină cu încredere în sălile 

noastre”, spune Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest 

moment pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării 

expertizei efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că 

acesta nu se încadrează în clasa I de risc seismic. 

Sălile din Bd. Magheru s-au redeschis oficial luni, 10 octombrie, în 

prima zi a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, după 

ce au stat închise aproape un an, până la clarificarea stării reale a constucţiei. 

Căderea Bulinei va fi sărbătorită printr-o petrecere stradală, în cadrul 

evenimentului stradal „FESTInuntă cu surprize”. Sunt pregătite o orchestră, 

un covor roşu, miri şi mirese, baloane, tombolă cu premii şi multă veselie. 

  FEST(IN) pe Bulevard, sâmbătă, 15 octombrie: în faţa 

Teatrului Nottara și în foaier va fi FestiNUNTĂ cu surprize, scenariul și 

regia: Mihai Lungeanu, decorul: Victor Diaconu costumele: Luana 

Drăgoiescu. La ora 17.45, la Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia 

Lovinescu, are loc vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru„Momente din 

cea de-a III-a ediție a festivalului”, Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin 

Radu. La ora 18.00,  Sala Horia Lovinescu, se joacă piesa „Familie de 

artiști” de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, regia: Alexander Hausvater. 

decorul: Carmencita Brojboiu, costumele: Stela Verebceanu, muzica: Tibor 

Cári coregrafia: Vica Bucun, asistent regie: Adela Bițică, light-design: Lucian 

Moga. Iar de la ora 21.00, la Sala George Constantin, este piesa „Un bilet 

spre fericire” (titlu original:Prah) de Spiró György, regia: Diana Lupescu 

scenografia: Luana Drăgoiescu, producţie a Teatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov. 

 

 

Sursa: Evenimentul Zilei 
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69. InfoZiare 
din data de 12 Octombrie 2016 
http://www.infoziare.ro/stire/10466502/Teatrul+Nottara+se+re%C3%

AEntoarce+la+public+far%C4%83+bulin%C4%83+ro%C5%9Fie 

 

 
 

 

Teatrul Nottara se reîntoarce la public, fară bulină roşie 

 

 
 

Pe 10 octombrie Teatrul Nottara şi-a redeschs pentru public, în mod 

oficial, sălile de spectacol din bd. Magheru. Atunci a început cea de-a IV-a 

ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care se 

http://www.infoziare.ro/stire/10466502/Teatrul+Nottara+se+re%C3%AEntoarce+la+public+far%C4%83+bulin%C4%83+ro%C5%9Fie
http://www.infoziare.ro/stire/10466502/Teatrul+Nottara+se+re%C3%AEntoarce+la+public+far%C4%83+bulin%C4%83+ro%C5%9Fie
http://www.ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=1344417&w=800&h=600
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desfăşoară până pe 22 octombrie. 

 

După aproape un an de la închiderea sediului din Bd. Magheru, Teatrul 

Nottara a revenit în sălile care i-au adus denumirea de „Teatrul de pe bulevard” 

pentru spectatori. Evenimentul a coincis cu prima zi a Festivalului Internaţional 

de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care s-a deschis cu expoziţa de fotografie 

„Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce conţine imagini din spectacole din 

arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50. Fotografiile conţin imagini unice, cu 

mari actori ai României ca: George Constantin, Ştefan Iordache şi mulţi alţii. 

Acestă galerie simbolizează motivul pentru care conducerea teatrului s-a luptat 

să se întoarcă în clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani: istoria culturală 

bogată ce s-a scris între aceste ziduri în toţi aceşti ani.     

 

  

Bucureştenii s-au lăsat purtaţi înapoi în timp de imaginile din arhiva teatrului, 

unele având peste 60 de ani vechime. Expoziţia va putea fi admirată până la 

finalul festivalului, pe 22 octombrie, iar intrarea este liberă.   Seara a continuat 

cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie adăugită şi revizuită de Ştefan 

Oprea. Apoi, a început primul spectacol din festival, „Notenkraker sau... al 

cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de Teatrul de 

Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta deschide secţiunea „Bulevardul 

comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara.   

 
 

  Seara a continuat cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie 

adăugită şi revizuită de Ştefan Oprea. Apoi, a început primul spectacol din 

festival, „Notenkraker sau... al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann, prezentat de Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta 

deschide secţiunea „Bulevardul comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a 

Teatrului Nottara.   

 

 Bloggeriţa Mara Wagner şi-a exprimat opinia despre spectacol:  

  

   „Eu nu-s nici critic de teatru, nici n-am mai fost la spectacole în ultima 

vreme pe cât mi-aş fi dorit, deci părerea mea ar putea fi subiectivă. Dar se vede 

totuşi cu ochiul liber când un spectacol e reuşit, când e bine jucat şi excelent pus 

în scenă. Când povestea se îmbină cu realitatea într-un mod firesc, când trecerile 

sunt armonioase, când actorii vorbesc inteligibil şi acţiunea e fără cusur. Când 

până şi un copil e prins de ceea ce se întâmplă pe scenă, e fascinat şi purtat în 

lumea aceea care i se desfăşoară în faţa ochilor. Când aplaudă frenetic la sfârşit, 

spunând apoi la ieşire: „Foarte tare! N-am crezut c-o să fie aşa mişto! Să mai 

venim.””    
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 Marinela Ţepuş, Managerul Teatrului Nottara.    

 

  A fost o seară a bucuriei... bucuria întoarcerii acasă, bucuria revederii cu 

Domnul Director Tudor Ţărnă şi minunata lui echipă de la Teatrul de Revistă 

Ginta Latină, care ne-au ajutat când nu mai aveam sediu să jucăm, invitându-ne 

să susţinem acolo trei reprezentaţii, bucuria de a vedea iarăşi sala mare plină 

de spectatori, nu depozit pentru decoruri. Suntem uşuraţi că avem din nou un 

loc pe care să îl numim acasă şi ne putem relua activitatea obişnuită. A fost un 

an greu    

 

  Sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 16:00, vă avea loc un momentul 

simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului Nottara, care închide 

un capitol de 20 de ani din istoria teatrului şi deschide unul nou.  

 

  Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest moment 

pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării expertizei 

efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că acesta nu se 

încadrează în clasa I de risc seismic.   

 

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul.ro 
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70. 2am.ro 
din data de 13 Octombrie 2016 
http://www.2am.eu/bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-

groapa-istoriei/ 

 

 
 

Bulina roșie de pe Teatrul Nottara va ajunge la groapa istoriei 

 

  

Bul 
ina dispare!Teatrul Nottara va scăpa de eticheta de teatru cu sediu periculos. FOTOGRAFIE: 

Marius Vlad 

Bulina care spune că sediul Teatrului Nottara este periculos va fi dată jos 

oficial, în prezența publicului. 

 

http://www.2am.eu/bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-istoriei/
http://www.2am.eu/bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-istoriei/
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Bulina va fi dată jos sâmbătă, 15 octombrie, la ora 16:00.  „Vă invităm 

la momentul simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului 

Nottara, care închide un capitol de 20 de ani din istoria noastră şi deschide un 

altul, care sperăm să îi convingă pe spectatori să vină cu încredere în sălile 

noastre”, spune Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest 

moment pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării 

expertizei efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că 

acesta nu se încadrează în clasa I de risc seismic. 

Sălile din Bd. Magheru s-au redeschis oficial luni, 10 octombrie, în 

prima zi a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, după 

ce au stat închise aproape un an, până la clarificarea stării reale a constucţiei.  

Căderea Bulinei va fi sărbătorită printr-o petrecere stradală, în cadrul 

evenimentului stradal „FESTInuntă cu surprize”. Sunt pregătite o orchestră, 

un covor roşu, miri şi mirese, baloane, tombolă cu premii şi multă veselie.  

   FEST(IN) pe Bulevard, sâmbătă, 15 octombrie: în faţa 

Teatrului Nottara și în foaier va fi FestiNUNTĂ cu surprize, scenariul și 

regia: Mihai Lungeanu, decorul: Victor Diaconu costumele: Luana 

Drăgoiescu. La ora 17.45, la Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia 

Lovinescu, are loc vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru„Momente din 

cea de-a III-a ediție a festivalului”, Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin 

Radu. La ora 18.00,  Sala Horia Lovinescu, se joacă piesa „Familie de 

artiști” de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, regia: Alexander Hausvater. 

decorul: Carmencita Brojboiu, costumele: Stela Verebceanu, muzica: Tibor 

Cári coregrafia: Vica Bucun, asistent regie: Adela Bițică, light-design: Lucian 

Moga. Iar de la ora 21.00, la Sala George Constantin, este piesa „Un bilet 

spre fericire” (titlu original:Prah) de Spiró György, regia: Diana Lupescu 

scenografia: Luana Drăgoiescu, producţie aTeatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov. 

 
 

 

 

Sursa: Evenimentul Zilei 
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71. PortalZiare 
din data de 13 Octombrie 2016 
http://portalziare.ro/bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-

groapa-istoriei-6625832 

 

 
 

 

Bulina roșie de pe Teatrul Nottara va ajunge la groapa istoriei 

 

  

Bul 
ina dispare!Teatrul Nottara va scăpa de eticheta de teatru cu sediu periculos. FOTOGRAFIE: 

Marius Vlad 

Bulina care spune că sediul Teatrului Nottara este periculos va fi dată jos 

oficial, în prezența publicului. 

http://portalziare.ro/bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-istoriei-6625832
http://portalziare.ro/bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-istoriei-6625832
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Bulina va fi dată jos sâmbătă, 15 octombrie, la ora 16:00.  „Vă invităm 

la momentul simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului 

Nottara, care închide un capitol de 20 de ani din istoria noastră şi deschide un 

altul, care sperăm să îi convingă pe spectatori să vină cu încredere în sălile 

noastre”, spune Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest 

moment pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării 

expertizei efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că 

acesta nu se încadrează în clasa I de risc seismic. 

Sălile din Bd. Magheru s-au redeschis oficial luni, 10 octombrie, în 

prima zi a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, după 

ce au stat închise aproape un an, până la clarificarea stării reale a constucţiei.  

Căderea Bulinei va fi sărbătorită printr-o petrecere stradală, în cadrul 

evenimentului stradal „FESTInuntă cu surprize”. Sunt pregătite o orchestră, 

un covor roşu, miri şi mirese, baloane, tombolă cu premii şi multă veselie.  

   FEST(IN) pe Bulevard, sâmbătă, 15 octombrie: în faţa 

Teatrului Nottara și în foaier va fi FestiNUNTĂ cu surprize, scenariul și 

regia: Mihai Lungeanu, decorul: Victor Diaconu costumele: Luana 

Drăgoiescu. La ora 17.45, la Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia 

Lovinescu, are loc vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru„Momente din 

cea de-a III-a ediție a festivalului”, Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin 

Radu. La ora 18.00,  Sala Horia Lovinescu, se joacă piesa „Familie de 

artiști” de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, regia: Alexander Hausvater. 

decorul: Carmencita Brojboiu, costumele: Stela Verebceanu, muzica: Tibor 

Cári coregrafia: Vica Bucun, asistent regie: Adela Bițică, light-design: Lucian 

Moga. Iar de la ora 21.00, la Sala George Constantin, este piesa „Un bilet 

spre fericire” (titlu original:Prah) de Spiró György, regia: Diana Lupescu 

scenografia: Luana Drăgoiescu, producţie aTeatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov. 

 
 

 

 

Sursa: Evenimentul Zilei  
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72. Astazi.ro 
din data de 13 Octombrie 2016, ora 10:45 
http://stiri.astazi.ro/stire-bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-

la-groapa-istoriei-256854343.html 

 

 
 

Bulina roșie de pe Teatrul Nottara va ajunge la groapa istoriei 

 

  

Bul 
 

ina dispare!Teatrul Nottara va scăpa de eticheta de teatru cu sediu periculos. FOTOGRAFIE: 
Marius Vlad 

Bulina care spune că sediul Teatrului Nottara este periculos va fi dată jos 

oficial, în prezența publicului. 

http://stiri.astazi.ro/stire-bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-istoriei-256854343.html
http://stiri.astazi.ro/stire-bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-istoriei-256854343.html
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Bulina va fi dată jos sâmbătă, 15 octombrie, la ora 16:00.  „Vă invităm 

la momentul simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului 

Nottara, care închide un capitol de 20 de ani din istoria noastră şi deschide un 

altul, care sperăm să îi convingă pe spectatori să vină cu încredere în sălile 

noastre”, spune Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest 

moment pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării 

expertizei efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că 

acesta nu se încadrează în clasa I de risc seismic. 

Sălile din Bd. Magheru s-au redeschis oficial luni, 10 octombrie, în 

prima zi a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, după 

ce au stat închise aproape un an, până la clarificarea stării reale a constucţiei.  

Căderea Bulinei va fi sărbătorită printr-o petrecere stradală, în cadrul 

evenimentului stradal „FESTInuntă cu surprize”. Sunt pregătite o orchestră, 

un covor roşu, miri şi mirese, baloane, tombolă cu premii şi multă veselie.  

   FEST(IN) pe Bulevard, sâmbătă, 15 octombrie: în faţa 

Teatrului Nottara și în foaier va fi FestiNUNTĂ cu surprize, scenariul și 

regia: Mihai Lungeanu, decorul: Victor Diaconu costumele: Luana 

Drăgoiescu. La ora 17.45, la Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia 

Lovinescu, are loc vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru„Momente din 

cea de-a III-a ediție a festivalului”, Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin 

Radu. La ora 18.00,  Sala Horia Lovinescu, se joacă piesa „Familie de 

artiști” de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, regia: Alexander Hausvater. 

decorul: Carmencita Brojboiu, costumele: Stela Verebceanu, muzica: Tibor 

Cári coregrafia: Vica Bucun, asistent regie: Adela Bițică, light-design: Lucian 

Moga. Iar de la ora 21.00, la Sala George Constantin, este piesa „Un bilet 

spre fericire” (titlu original:Prah) de Spiró György, regia: Diana Lupescu 

scenografia: Luana Drăgoiescu, producţie aTeatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov. 

 
 

 

 

Sursa: Evenimentul Zilei 
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73. Radio Romănia Cultural 
din data de 13 Octombrie 2016 

http://radioromaniacultural.ro/dam-jos-bulina/ 

 

 
 

Dăm jos bulina! 

 

 
 

Sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 16:00, vă invităm la momentul simbolic 

în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului Nottara, care închide un 

capitol de 20 de ani din istoria noastră şi deschide un altul, care sperăm să îi 

convingă pe spectatori să vină cu încredere în sălile noastre. 

  

http://radioromaniacultural.ro/dam-jos-bulina/
http://i0.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2016/10/nottara.jpg?fit=670,447
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Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest moment 

pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării expertizei 

efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că acesta nu se 

încadrează în clasa I de risc seismic. 

  

Sălile din Bd. Magheru s-au redeschis oficial luni, 10 octombrie, în prima 

zi a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, după ce au stat 

închise aproape un an de zile, până la clarificarea stării reale a constucţiei. 

  

Vom sărbători căderea bulinei printr-o petrecere stradală, în cadrul 

evenimentului stradal FESTInuntă cu surprize, unde am pregătit orchestră, covor 

roşu, miri şi mirese, baloane, tombolă cu premii şi multă veselie. 

 

 

 

 

 

Sursa: Radio România Cultural 
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74. I-ZIARE.RO 
din data de 13 Octombrie 2016 

http://i-ziare.ro/bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-

groapa-istoriei-4693672 

 

 
 

Bulina roșie de pe Teatrul Nottara va ajunge la groapa istoriei 

 

  

Bul 
 

ina dispare!Teatrul Nottara va scăpa de eticheta de teatru cu sediu periculos. FOTOGRAFIE:  

http://i-ziare.ro/bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-istoriei-4693672
http://i-ziare.ro/bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-va-ajunge-la-groapa-istoriei-4693672
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Marius Vlad 

 

Bulina care spune că sediul Teatrului Nottara este periculos va fi dată jos 

oficial, în prezența publicului. 

 

Bulina va fi dată jos sâmbătă, 15 octombrie, la ora 16:00.  „Vă invităm 

la momentul simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului 

Nottara, care închide un capitol de 20 de ani din istoria noastră şi deschide un 

altul, care sperăm să îi convingă pe spectatori să vină cu încredere în sălile 

noastre”, spune Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest 

moment pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării 

expertizei efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că 

acesta nu se încadrează în clasa I de risc seismic. 

Sălile din Bd. Magheru s-au redeschis oficial luni, 10 octombrie, în 

prima zi a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, după 

ce au stat închise aproape un an, până la clarificarea stării reale a constucţiei.  

Căderea Bulinei va fi sărbătorită printr-o petrecere stradală, în cadrul 

evenimentului stradal „FESTInuntă cu surprize”. Sunt pregătite o orchestră, 

un covor roşu, miri şi mirese, baloane, tombolă cu premii şi multă veselie. 

   FEST(IN) pe Bulevard, sâmbătă, 15 octombrie: în faţa 

Teatrului Nottara și în foaier va fi FestiNUNTĂ cu surprize, scenariul și 

regia: Mihai Lungeanu, decorul: Victor Diaconu costumele: Luana 

Drăgoiescu. La ora 17.45, la Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia 

Lovinescu, are loc vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru„Momente din 

cea de-a III-a ediție a festivalului”, Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin 

Radu. La ora 18.00,  Sala Horia Lovinescu, se joacă piesa „Familie de 

artiști” de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, regia: Alexander Hausvater. 

decorul: Carmencita Brojboiu, costumele: Stela Verebceanu, muzica: Tibor 

Cári coregrafia: Vica Bucun, asistent regie: Adela Bițică, light-design: Lucian 

Moga. Iar de la ora 21.00, la Sala George Constantin, este piesa „Un bilet 

spre fericire” (titlu original:Prah) de Spiró György, regia: Diana Lupescu 

scenografia: Luana Drăgoiescu, producţie aTeatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov. 

 

 

Sursa: Evenimentul Zilei 
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75. PressMania 
din data de 12 Octombrie 2016 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/teatrul-nottara-se-

reintoarce-la-public-fara-bulina-rosie-1847799.html 

 

 
 

Teatrul Nottara se reîntoarce la public, fară bulină roşie 

 

 
 

Pe 10 octombrie Teatrul Nottara şi-a redeschs pentru public, în mod 

oficial, sălile de spectacol din bd. Magheru. Atunci a început cea de-a IV-a 

ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care se 

desfăşoară până pe 22 octombrie. 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/teatrul-nottara-se-reintoarce-la-public-fara-bulina-rosie-1847799.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/teatrul-nottara-se-reintoarce-la-public-fara-bulina-rosie-1847799.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=1344417&w=800&h=600


318 

 

 

După aproape un an de la închiderea sediului din Bd. Magheru, Teatrul 

Nottara a revenit în sălile care i-au adus denumirea de „Teatrul de pe bulevard” 

pentru spectatori. Evenimentul a coincis cu prima zi a Festivalului Internaţional 

de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care s-a deschis cu expoziţa de fotografie 

„Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce conţine imagini din spectacole din 

arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50. Fotografiile conţin imagini unice, cu 

mari actori ai României ca: George Constantin, Ştefan Iordache şi mulţi alţii. 

Acestă galerie simbolizează motivul pentru care conducerea teatrului s-a luptat 

să se întoarcă în clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani: istoria culturală 

bogată ce s-a scris între aceste ziduri în toţi aceşti ani.     

 

  

Bucureştenii s-au lăsat purtaţi înapoi în timp de imaginile din arhiva teatrului, 

unele având peste 60 de ani vechime. Expoziţia va putea fi admirată până la 

finalul festivalului, pe 22 octombrie, iar intrarea este liberă.   Seara a continuat 

cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie adăugită şi revizuită de Ştefan 

Oprea. Apoi, a început primul spectacol din festival, „Notenkraker sau... al 

cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de Teatrul de 

Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta deschide secţiunea „Bulevardul 

comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara.   

 
 

  Seara a continuat cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie 

adăugită şi revizuită de Ştefan Oprea. Apoi, a început primul spectacol din 

festival, „Notenkraker sau... al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann, prezentat de Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta 

deschide secţiunea „Bulevardul comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a 

Teatrului Nottara.   

 

 Bloggeriţa Mara Wagner şi-a exprimat opinia despre spectacol:  

  

 „Eu nu-s nici critic de teatru, nici n-am mai fost la spectacole în ultima vreme 

pe cât mi-aş fi dorit, deci părerea mea ar putea fi subiectivă. Dar se vede totuşi 

cu ochiul liber când un spectacol e reuşit, când e bine jucat şi excelent pus în 

scenă. Când povestea se îmbină cu realitatea într-un mod firesc, când trecerile 

sunt armonioase, când actorii vorbesc inteligibil şi acţiunea e fără cusur. Când 

până şi un copil e prins de ceea ce se întâmplă pe scenă, e fascinat şi purtat în 

lumea aceea care i se desfăşoară în faţa ochilor. Când aplaudă frenetic la sfârşit, 

spunând apoi la ieşire: „Foarte tare! N-am crezut c-o să fie aşa mişto! Să mai 

venim.””    
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 Marinela Ţepuş, Managerul Teatrului Nottara.    

 

A fost o seară a bucuriei... bucuria întoarcerii acasă, bucuria revederii cu 

Domnul Director Tudor Ţărnă şi minunata lui echipă de la Teatrul de Revistă 

Ginta Latină, care ne-au ajutat când nu mai aveam sediu să jucăm, invitându-ne 

să susţinem acolo trei reprezentaţii, bucuria de a vedea iarăşi sala mare plină 

de spectatori, nu depozit pentru decoruri. Suntem uşuraţi că avem din nou un 

loc pe care să îl numim acasă şi ne putem relua activitatea obişnuită. A fost un 

an greu    

 

  Sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 16:00, vă avea loc un momentul 

simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului Nottara, care închide 

un capitol de 20 de ani din istoria teatrului şi deschide unul nou.  

 

  Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest moment 

pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării expertizei 

efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că acesta nu se 

încadrează în clasa I de risc seismic.   

 

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul.ro 
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76. IQool 
din data de 11 Octombrie 2016 

https://www.iqool.ro/bucurie-si-emotie-la-intoarcerea-teatrului-

nottara-acasa/ 

 

 
 

Bucurie şi emoţie la întoarcerea Teatrului Nottara acasă 

 

 

https://www.iqool.ro/bucurie-si-emotie-la-intoarcerea-teatrului-nottara-acasa/
https://www.iqool.ro/bucurie-si-emotie-la-intoarcerea-teatrului-nottara-acasa/
https://www.iqool.ro/wp-content/uploads/2016/10/3K6A9156-1280x853.jpg
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După aproape un an de la închiderea sediului din Bd. Magheru, 

Teatrul Nottara a revenit în sălile care i-au adus denumirea de „Teatrul de pe 

bulevard” pentru spectatori. Evenimentul a coincis cu prima zi a Festivalului 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care s-a deschis cu expoziţa de 

fotografie „Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”. 

Bucureştenii s-au lăsat purtaţi înapoi în timp de imaginile din arhiva 

teatrului, unele având peste 60 de ani vechime. Expoziţia va putea fi admirată 

până la finalul festivalului, pe 22 octombrie, iar intrarea este liberă. 

 

Au urmat apoi o lansare de carte şi spectacolul adus de trupa Teatrului de 

Revistă Ginta Latină din Chişinău, „Notenkraker…sau al cincilea anotimp” de 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Montarea a fost apreciată de spectatori, iar 

cei care au venit insoţiţi de copii s-au bucurat că i-au putut lua din faţa 

monitoarelor, oferindu-le o alternativă plăcută şi educativă de a-şi petrece 

timpul. „Eu nu-s nici critic de teatru, nici n-am mai fost la spectacole în ultima 

vreme pe cât mi-aș fi dorit, deci părerea mea ar putea fi subiectivă. Dar se vede 

totuși cu ochiul liber când un spectacol e reușit, când e bine jucat și excelent pus 

în scenă. Când povestea se îmbină cu realitatea într-un mod firesc, când trecerile 

sunt armonioase, când actorii vorbesc inteligibil și acțiunea e fără cusur. Când 

până și un copil e prins de ceea ce se întâmplă pe scenă, e fascinat și purtat în 

lumea aceea care i se desfășoară în fața ochilor. Când aplaudă frenetic la sfârșit, 
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spunând apoi la ieșire: <<Foarte tare! N-am crezut c-o să fie așa mișto! Să mai 

venim.>>” Mara Wagner, meandmymonkeys.ro 

 

„A fost o seară a bucuriei… bucuria întoarcerii acasă, bucuria revederii cu 

Domnul Director Tudor Ţărnă şi minunata lui echipă de la Teatrul de Revistă 

Ginta Latină, care ne-au ajutat când nu mai aveam sediu să jucăm, invitându-ne 

să susţinem acolo trei reprezentaţii, bucuria de a vedea iarăşi sala mare plină de 

spectatori, nu depozit pentru decoruri. Suntem uşuraţi că avem din nou un loc pe 

care să îl numim acasă şi ne putem relua activitatea obişnuită. A fost un an 

greu”, a declarat Marinela Ţepuş, Managerul Teatrului Nottara. 
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FEST(IN) pe Bulevard continuă până pe 22 octombrie. Pentru unele dintre 

spectacole mai sunt disponibile bilete, online pe www.festinpebulevard.ro sau de 

la agenţia din bd. Magheru 20, de luni până duminică între orele 10:00-20:00. 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

 

  

http://www.festinpebulevard.ro/
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77. rfi 
din data de 12 Octombrie 2016 

http://www.rfi.ro/eveniment-90305-bucurie-si-emotie-la-

intoarcerea-teatrului-nottara-acasa 

 

 
 

Bucurie şi emoţie la întoarcerea Teatrului Nottara acasă 

 

 
 

După aproape un an de la închiderea sediului din Bulevardul Magheru, 

Teatrul Nottara a revenit în sălile care i-au adus denumirea de „Teatrul de pe 

bulevard” pentru spectatori. Evenimentul a coincis cu prima zi a Festivalului 

http://www.rfi.ro/eveniment-90305-bucurie-si-emotie-la-intoarcerea-teatrului-nottara-acasa
http://www.rfi.ro/eveniment-90305-bucurie-si-emotie-la-intoarcerea-teatrului-nottara-acasa
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Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care s-a deschis cu expoziţa de 

fotografie „Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”. 

 

Bucureştenii s-au lăsat purtaţi înapoi în timp de imaginile din arhiva 

teatrului, unele având peste 60 de ani vechime. Expoziţia va putea fi admirată 

până la finalul festivalului, pe 22 octombrie, iar intrarea este liberă. 

Au urmat apoi o lansare de carte şi spectacolul adus de trupa Teatrului de 

Revistă Ginta Latină din Chişinău,„Notenkraker...sau al cincilea anotimp” de 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. 

Montarea a fost apreciată de spectatori, iar cei care au venit insoţiţi de 

copii s-au bucurat că i-au putut lua din faţa monitoarelor, oferindu-le o 

alternativă plăcută şi educativă de a-şi petrece timpul. „Eu nu-s nici critic de 

teatru, nici n-am mai fost la spectacole în ultima vreme pe cât mi-aș fi dorit, 

deci părerea mea ar putea fi subiectivă. Dar se vede totuși cu ochiul liber când 

un spectacol e reușit, când e bine jucat și excelent pus în scenă. Când povestea 

se îmbină cu realitatea într-un mod firesc, când trecerile sunt armonioase, când 

actorii vorbesc inteligibil și acțiunea e fără cusur. Când până și un copil e prins 

de ceea ce se întâmplă pe scenă, e fascinat și purtat în lumea aceea care i se 

desfășoară în fața ochilor. Când aplaudă frenetic la sfârșit, spunând apoi la 

ieșire: <<Foarte tare! N-am crezut c-o să fie așa mișto! Să mai 

venim.>>” Mara Wagner, meandmymonkeys.ro 

„A fost o seară a bucuriei... bucuria întoarcerii acasă, bucuria revederii 

cu Domnul Director Tudor Ţărnă şi minunata lui echipă de la Teatrul de 

Revistă Ginta Latină, care ne-au ajutat când nu mai aveam sediu să jucăm, 

invitându-ne să susţinem acolo trei reprezentaţii, bucuria de a vedea iarăşi sala 

mare plină de spectatori, nu depozit pentru decoruri. Suntem uşuraţi că avem 

din nou un loc pe care să îl numim acasă şi ne putem relua activitatea obişnuită. 
A fost un an greu”, a declarat Marinela Ţepuş, Managerul Teatrului Nottara. 

 

FEST(IN) pe Bulevard continuă până pe 22 octombrie. 

  Pentru unele dintre spectacole mai sunt disponibile bilete, online 

pe www.festinpebulevard.ro sau de la agenţia din bulevardul Magheru, nr. 20, 

de luni până duminică între orele 10.00-20.00. 

 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

 

http://www.festinpebulevard.ro/
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78. rfi 
din data de 07 Octombrie 2016 

http://www.rfi.ro/eveniment-90194-productii-europene-de-prestigiu-

festin-la-nottara 

 

 

Producţii europene de prestigiu, în FEST(IN), la Nottara 

 

 
Image source:  
http://festinpebulevard.ro/ 
 

http://www.rfi.ro/eveniment-90194-productii-europene-de-prestigiu-festin-la-nottara
http://www.rfi.ro/eveniment-90194-productii-europene-de-prestigiu-festin-la-nottara
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FEST(IN) pe Bulevard, Festivalul Internaţional de Teatru care marchează 

viaţa culturală bucureşteană în perioada 10 - 22 octombrie 2016, oferă 

publicului român posibilitatea de a intra în contact cu reprezentanţi de prestigiu 

ai artei dramatice din Europa. 

Dintre producţiile internaţionale care au decis să onoreze invitaţia 

Teatrului Nottara amintim: „Pericle” de William Shakespeare, al Teatrului din 

Šabac (Serbia),  „Ubu Rege” de Alfred Jarry, al Teatrului din Virovitica 

(Croaţia), „The Bones that Come Late” de Teki Dervishi, al Teatrului Național 

Kosovo, Pristina (Republica Kosovo) şi „Nora” de Henrik Ibsen, al Teatrului 

Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria). 

Toate aceste spectacole fac parte din Secțiunea Competitivă II – NETA 

(New European Theatre Action). Teatrul Nottara este membru NETA din 2015. 

Oaspeţii străini, buni cunoscători ai teatrului românesc, au subliniat că 

prezenţa lor în festival este o extraordinară ocazie pentru a se familiariza şi mai 

mult cu producţiile româneşti, implicit cu spaţiul cultural din România. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor vine pentru prima dată în România. Ne 

bucurăm foarte mult că avem ocazia să prezentăm montarea noastră cu „Livada 

de vişini” în această ţară recunoscută pentru cultura ei bogată şi profundă. Am 

avut ocazia să admirăm câteva producţii româneşti datorită colaborării cu 

îndrăgitul nostru regizor, Gabor Tompa”, consideră Diana Koloini, director 

artistic. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor participă în festival cu spectacolul “Livada 

de vişini” de A. P. Cehov, în cadrul secţiunii competitive “Crize de familie”. 

Vin, cu drag, pentru a doua oară în România. Prima dată am fost la Iaşi, cu 

spectacolul „Amalia respiră adânc”, care a fost foarte bine primit. Sper că şi 

montarea pe care o vom prezenta în FEST(IN) pe Bulevard, „Cabaret 

Shakespeare, gol puşcă”, să se bucure de acelaşi succes. Într-o vreme 

urmăream îndeaproape dramaturgia română contemporană, m-aş bucura să am 

şansa să mai văd câteva spectacole cu texte româneşti cu ocazia festivalului”, 

subliniază Jiří Trnka (Cehia), coautor si regizor al spectacolului „Cabaret 

Shakespeare, gol puşcă”. 

„O poveste foarte simplă” vorbeşte într-un mod lipsit de artificii despre sensul 

existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care merită sa trăim, 

dar  pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le pierdem, ascunzându-

le prea adânc în noi înşine.  Este o poveste despre iubire, care nu este doar 

privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. Tocmai iubirea aceea, curată, în 

forma sa esențială, îi aminteşte omului despre valorile uitate şi îl ajută  să le 

redescopere, să le scoată din nou la suprafaţă, pentru a putea fi salvat de el 

însuşi. A fost o plăcere să lucrez împreună cu minunata echipa a Teatrului 

„Nottara”, povesteşte Ljupco Gjorgievski, regizor din Macedonia care a montat 

spectacolul „O poveste foarte simplă” la Teatrul „Nottara”. 
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Acesta va avea premiera în FEST(IN) pe Bulevard, pe 21 octombrie, în cadrul 

secţiunii NETA. 

 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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79.  Index stiri 
din data de 07 Octombrie 2016 

http://index-stiri.ro/teatrul-nottara-se-reintoarce-la-public-fara-bulina-

rosie-4772133 

 

 
 

Teatrul Nottara se reîntoarce la public, fară bulină roşie 

 

 
 

   Pe 10 octombrie Teatrul Nottara şi-a redeschs pentru public, în mod 

oficial, sălile de spectacol din bd. Magheru. Atunci a început cea de-a IV-a 

http://index-stiri.ro/teatrul-nottara-se-reintoarce-la-public-fara-bulina-rosie-4772133
http://index-stiri.ro/teatrul-nottara-se-reintoarce-la-public-fara-bulina-rosie-4772133
http://www.ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=1344417&w=800&h=600
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ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care se 

desfăşoară până pe 22 octombrie. 

 

După aproape un an de la închiderea sediului din Bd. Magheru, Teatrul 

Nottara a revenit în sălile care i-au adus denumirea de „Teatrul de pe bulevard” 

pentru spectatori. Evenimentul a coincis cu prima zi a Festivalului Internaţional 

de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care s-a deschis cu expoziţa de fotografie 

„Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce conţine imagini din spectacole din 

arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50. Fotografiile conţin imagini unice, cu 

mari actori ai României ca: George Constantin, Ştefan Iordache şi mulţi alţii. 

Acestă galerie simbolizează motivul pentru care conducerea teatrului s-a luptat 

să se întoarcă în clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani: istoria culturală 

bogată ce s-a scris între aceste ziduri în toţi aceşti ani.     

 

  

Bucureştenii s-au lăsat purtaţi înapoi în timp de imaginile din arhiva 

teatrului, unele având peste 60 de ani vechime. Expoziţia va putea fi admirată 

până la finalul festivalului, pe 22 octombrie, iar intrarea este liberă.   Seara a 

continuat cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie adăugită şi revizuită 

de Ştefan Oprea. Apoi, a început primul spectacol din festival, „Notenkraker 

sau... al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de 

Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta deschide secţiunea 

„Bulevardul comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara.   

 
 

  Seara a continuat cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie 

adăugită şi revizuită de Ştefan Oprea. Apoi, a început primul spectacol din 

festival, „Notenkraker sau... al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann, prezentat de Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta 

deschide secţiunea „Bulevardul comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a 

Teatrului Nottara.   

 

 Bloggeriţa Mara Wagner şi-a exprimat opinia despre spectacol:  

  

   „Eu nu-s nici critic de teatru, nici n-am mai fost la spectacole în ultima 

vreme pe cât mi-aş fi dorit, deci părerea mea ar putea fi subiectivă. Dar se vede 

totuşi cu ochiul liber când un spectacol e reuşit, când e bine jucat şi excelent pus 

în scenă. Când povestea se îmbină cu realitatea într-un mod firesc, când trecerile 

sunt armonioase, când actorii vorbesc inteligibil şi acţiunea e fără cusur. Când 

până şi un copil e prins de ceea ce se întâmplă pe scenă, e fascinat şi purtat în 

lumea aceea care i se desfăşoară în faţa ochilor. Când aplaudă frenetic la sfârşit, 

spunând apoi la ieşire: „Foarte tare! N-am crezut c-o să fie aşa mişto! Să mai 

venim.””    
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 Marinela Ţepuş, Managerul Teatrului Nottara.    

 

  A fost o seară a bucuriei... bucuria întoarcerii acasă, bucuria revederii cu 

Domnul Director Tudor Ţărnă şi minunata lui echipă de la Teatrul de Revistă 

Ginta Latină, care ne-au ajutat când nu mai aveam sediu să jucăm, invitându-ne 

să susţinem acolo trei reprezentaţii, bucuria de a vedea iarăşi sala mare plină 

de spectatori, nu depozit pentru decoruri. Suntem uşuraţi că avem din nou un 

loc pe care să îl numim acasă şi ne putem relua activitatea obişnuită. A fost un 

an greu    

 

  Sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 16:00, vă avea loc un momentul 

simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului Nottara, care închide 

un capitol de 20 de ani din istoria teatrului şi deschide unul nou.  

 

  Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest moment 

pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării expertizei 

efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că acesta nu se 

încadrează în clasa I de risc seismic.   

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul.ro 
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80. Realitatea.net 
din data de 12 Octombrie 2016 

http://ziare.realitatea.net/teatrul-nottara-se-reintoarce-la-public-fara-

bulina-rosie_2033582.html 

 

 
 

Teatrul Nottara se reîntoarce la public, fară bulină roşie 

 

 
 

Pe 10 octombrie Teatrul Nottara şi-a redeschs pentru public, în mod 

oficial, sălile de spectacol din bd. Magheru. Atunci a început cea de-a IV-a 

http://ziare.realitatea.net/teatrul-nottara-se-reintoarce-la-public-fara-bulina-rosie_2033582.html
http://ziare.realitatea.net/teatrul-nottara-se-reintoarce-la-public-fara-bulina-rosie_2033582.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=1344417&w=800&h=600
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ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care se 

desfăşoară până pe 22 octombrie. 

 

După aproape un an de la închiderea sediului din Bd. Magheru, Teatrul 

Nottara a revenit în sălile care i-au adus denumirea de „Teatrul de pe bulevard” 

pentru spectatori. Evenimentul a coincis cu prima zi a Festivalului Internaţional 

de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care s-a deschis cu expoziţa de fotografie 

„Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce conţine imagini din spectacole din 

arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50. Fotografiile conţin imagini unice, cu 

mari actori ai României ca: George Constantin, Ştefan Iordache şi mulţi alţii. 

Acestă galerie simbolizează motivul pentru care conducerea teatrului s-a luptat 

să se întoarcă în clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani: istoria culturală 

bogată ce s-a scris între aceste ziduri în toţi aceşti ani.     

 

  

  Bucureştenii s-au lăsat purtaţi înapoi în timp de imaginile din arhiva 

teatrului, unele având peste 60 de ani vechime. Expoziţia va putea fi admirată 

până la finalul festivalului, pe 22 octombrie, iar intrarea este liberă.   Seara a 

continuat cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie adăugită şi revizuită 

de Ştefan Oprea. Apoi, a început primul spectacol din festival, „Notenkraker 

sau... al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de 

Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta deschide secţiunea 

„Bulevardul comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara.   

 
 

  Seara a continuat cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, ediţie 

adăugită şi revizuită de Ştefan Oprea. Apoi, a început primul spectacol din 

festival, „Notenkraker sau... al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann, prezentat de Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Acesta 

deschide secţiunea „Bulevardul comediei” şi s-a jucat la Sala Horia Lovinescu a 

Teatrului Nottara.   

 

  Bloggeriţa Mara Wagner şi-a exprimat opinia despre spectacol:  

  

   „Eu nu-s nici critic de teatru, nici n-am mai fost la spectacole în ultima 

vreme pe cât mi-aş fi dorit, deci părerea mea ar putea fi subiectivă. Dar se vede 

totuşi cu ochiul liber când un spectacol e reuşit, când e bine jucat şi excelent pus 

în scenă. Când povestea se îmbină cu realitatea într-un mod firesc, când trecerile 

sunt armonioase, când actorii vorbesc inteligibil şi acţiunea e fără cusur. Când 

până şi un copil e prins de ceea ce se întâmplă pe scenă, e fascinat şi purtat în 

lumea aceea care i se desfăşoară în faţa ochilor. Când aplaudă frenetic la sfârşit, 

spunând apoi la ieşire: „Foarte tare! N-am crezut c-o să fie aşa mişto! Să mai 

venim.””    
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 Marinela Ţepuş, Managerul Teatrului Nottara.    

 

A fost o seară a bucuriei... bucuria întoarcerii acasă, bucuria revederii cu 

Domnul Director Tudor Ţărnă şi minunata lui echipă de la Teatrul de Revistă 

Ginta Latină, care ne-au ajutat când nu mai aveam sediu să jucăm, invitându-ne 

să susţinem acolo trei reprezentaţii, bucuria de a vedea iarăşi sala mare plină 

de spectatori, nu depozit pentru decoruri. Suntem uşuraţi că avem din nou un 

loc pe care să îl numim acasă şi ne putem relua activitatea obişnuită. A fost un 

an greu    

 

  Sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 16:00, vă avea loc un momentul 

simbolic în care vom da jos bulina de pe clădirea Teatrului Nottara, care închide 

un capitol de 20 de ani din istoria teatrului şi deschide unul nou.  

 

  Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează în acest moment 

pe lista clădirilor cu bulină roşie, după ce, ca urmare a  actualizării expertizei 

efectuate în 1997, prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că acesta nu se 

încadrează în clasa I de risc seismic.   

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul.ro 
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81. Index știri 
din data de 13 Octombrie 2016 

http://www.indexstiri.ro/festin-pe-bulevard-un-regal-de-teatru.html 

 

 
 

FEST(IN) pe Bulevard, un regal de teatru 
  

 

 
Organizat de Teatrul Nottara, evenimentul propune spectacole 

senzaționale și o expoziție emoționantă, cu mari actori ai scenei 

bucureștene 
 

 

FEST(IN) pe Bulevard se desfășoară până pe 22 octombrie. Înainte de a 

intra în sălile de spectacol, iubitorii teatrului au ocazia să revadă unii dintre 

cei mai mari actori ai scenei în expoziția „Teatrul Nottara: de pe scenă pe 

simeze”. Sunt fotografii din arhiva teatrului, unele cu peste 60 de ani 

http://www.indexstiri.ro/festin-pe-bulevard-un-regal-de-teatru.html
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vechime. Expoziţia este deschisă până la finalul festivalului, iar intrarea este 

liberă. 

 

Spectacole 

Astăzi: Sala Horia Lovinescu, ora 18.15, „Alcool”, regia Mihai 

Măniuțiu, muzica Ada Milea.Sala George Constantin, ora 21.00, „Iarna”, de 

Jon Fosse, regia Mihai Măniuțiu. 

Mâine: Sala George Constantin, 19.30, „Efecte colaterale”, de 

Alexandru Popa; regia: Vlad Zamfirescu. Sâmbătă: Sala Horia Lovinescu, 

18.00, „Familie de artişti”, de Kado Kostzer, Alfredo Arias, regia Alexander 

Hausvater. Spectacol nerecomandat sub 14 ani. Sala George Constantin, 

21:00, „Un bilet spre fericire” , spectacol al Teatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov, de Spiró Györg. 

 

Duminică: „Când timpul nu se mișcă”, Teatrul Odeon, ora 18.00. 

Sâmbătă, la ora 16.00, cine se îmbracă în rochie de mireasă, indiferent de sex, 

și va ajunge primul la Teatrul Nottara, la „FestiNUNTĂ cu surprize”, va fi 

„aruncat” direct pe scenă, în spectacolul „Familie de artiști”. 

 

 

 

Sursa: Evenimentul zilei 
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82.  Ziare romănești 
din data de 13 Octombrie 2016 

http://www.ziare-romanesti.info/stire/fest(in)-pe-bulevard-un-regal-

de-teatru;1672447;1 

 

 
 

FEST(IN) pe Bulevard, un regal de teatru 
  

 

 
Organizat de Teatrul Nottara, evenimentul propune spectacole 

senzaționale și o expoziție emoționantă, cu mari actori ai scenei 

bucureștene 
 

 

FEST(IN) pe Bulevard se desfășoară până pe 22 octombrie. Înainte de a 

intra în sălile de spectacol, iubitorii teatrului au ocazia să revadă unii dintre 

cei mai mari actori ai scenei în expoziția „Teatrul Nottara: de pe scenă pe 

http://www.ziare-romanesti.info/stire/fest(in)-pe-bulevard-un-regal-de-teatru;1672447;1
http://www.ziare-romanesti.info/stire/fest(in)-pe-bulevard-un-regal-de-teatru;1672447;1
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simeze”. Sunt fotografii din arhiva teatrului, unele cu peste 60 de ani 

vechime. Expoziţia este deschisă până la finalul festivalului, iar intrarea este 

liberă. 

 

Spectacole 

Astăzi: Sala Horia Lovinescu, ora 18.15, „Alcool”, regia Mihai 

Măniuțiu, muzica Ada Milea.Sala George Constantin, ora 21.00, „Iarna”, de 

Jon Fosse, regia Mihai Măniuțiu. 

Mâine: Sala George Constantin, 19.30, „Efecte colaterale”, de 

Alexandru Popa; regia: Vlad Zamfirescu. Sâmbătă: Sala Horia Lovinescu, 

18.00, „Familie de artişti”, de Kado Kostzer, Alfredo Arias, regia Alexander 

Hausvater. Spectacol nerecomandat sub 14 ani. Sala George Constantin, 

21:00, „Un bilet spre fericire” , spectacol al Teatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov, de Spiró Györg. 

 

Duminică: „Când timpul nu se mișcă”, Teatrul Odeon, ora 18.00. 

Sâmbătă, la ora 16.00, cine se îmbracă în rochie de mireasă, indiferent de sex, 

și va ajunge primul la Teatrul Nottara, la „FestiNUNTĂ cu surprize”, va fi 

„aruncat” direct pe scenă, în spectacolul „Familie de artiști”. 

 

 

 

Sursa: Evenimentul zilei 
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83.  Ziare online 
din data de 13 Octombrie 2016 

http://www.ziareonline.com/stire-fest-in-pe-bulevard-un-regal-de-

teatru-256854112.html 

 

 
 

FEST(IN) pe Bulevard, un regal de teatru 
  

 

 
Organizat de Teatrul Nottara, evenimentul propune spectacole 

senzaționale și o expoziție emoționantă, cu mari actori ai scenei 

bucureștene 
 

 

FEST(IN) pe Bulevard se desfășoară până pe 22 octombrie. Înainte de a 

intra în sălile de spectacol, iubitorii teatrului au ocazia să revadă unii dintre 

cei mai mari actori ai scenei în expoziția „Teatrul Nottara: de pe scenă pe 

http://www.ziareonline.com/stire-fest-in-pe-bulevard-un-regal-de-teatru-256854112.html
http://www.ziareonline.com/stire-fest-in-pe-bulevard-un-regal-de-teatru-256854112.html
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simeze”. Sunt fotografii din arhiva teatrului, unele cu peste 60 de ani 

vechime. Expoziţia este deschisă până la finalul festivalului, iar intrarea este 

liberă. 

 

Spectacole 

Astăzi: Sala Horia Lovinescu, ora 18.15, „Alcool”, regia Mihai 

Măniuțiu, muzica Ada Milea.Sala George Constantin, ora 21.00, „Iarna”, de 

Jon Fosse, regia Mihai Măniuțiu. 

Mâine: Sala George Constantin, 19.30, „Efecte colaterale”, de 

Alexandru Popa; regia: Vlad Zamfirescu. Sâmbătă: Sala Horia Lovinescu, 

18.00, „Familie de artişti”, de Kado Kostzer, Alfredo Arias, regia Alexander 

Hausvater. Spectacol nerecomandat sub 14 ani. Sala George Constantin, 

21:00, „Un bilet spre fericire” , spectacol al Teatrului Sică Alexandrescu, 

Brașov, de Spiró Györg. 

 

Duminică: „Când timpul nu se mișcă”, Teatrul Odeon, ora 18.00. 

Sâmbătă, la ora 16.00, cine se îmbracă în rochie de mireasă, indiferent de sex, 

și va ajunge primul la Teatrul Nottara, la „FestiNUNTĂ cu surprize”, va fi 

„aruncat” direct pe scenă, în spectacolul „Familie de artiști”. 

 

 

 

Sursa: Evenimentul zilei 
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84.  CorectArts 
din data de 12 Octombrie 2016, ora 10:29 

http://www.corectnews.com/arts/stage/premiera-piesei-iarna-joi-n-

cadrul-festivalului-festin-pe-bulevard 

 

 
 

 

 

Premiera piesei "Iarna", joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe 

Bulevard 

 
 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în regia lui 

Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la Teatrul Nottara 

din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a Festivalului Internaţional de 

Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 octombrie), transmite Mediafax. 

 

 

 

http://www.corectnews.com/arts/stage/premiera-piesei-iarna-joi-n-cadrul-festivalului-festin-pe-bulevard
http://www.corectnews.com/arts/stage/premiera-piesei-iarna-joi-n-cadrul-festivalului-festin-pe-bulevard
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Sursa imagine: dcnews.ro 

Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai 

Măniuţiu, prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. 

Un mister sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe 

Bulevard. 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 

adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 

coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 

design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 

distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 

Gavriliu, Ştefan Lupu. 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 

care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 

ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 

Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 

corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 

vede constant, în viaţa de zi cu zi. 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 

fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 

corpul nostru din carne şi oase. 

Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 

fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 

şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 

răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 

numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 

http://www.corectnews.com/poza-articol/96719/74919
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din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 

metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 

Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 

perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 

Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 

Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 

 

 

 

 

Sursa: NewsReporter 
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85.  Mediafax 
din data de 12 Octombrie 2016 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-

lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-

cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600 

 

 

 
 

 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un 

spectacol atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului 

FEST(IN) pe Bulevard 

 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 

regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 

Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 

octombrie). 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600
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Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 

pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 

 

Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai 

Măniuţiu, prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. 

Un mister sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe 

Bulevard. 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 

adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 

coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 

design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 

distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 

Gavriliu, Ştefan Lupu. 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 

care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 

ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 

Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 

corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 

vede constant, în viaţa de zi cu zi. 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 

fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 

corpul nostru din carne şi oase. 

Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 

fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 

şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 

răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 

numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 

din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 

metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto
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Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 

Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 

perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 

Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 

Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 

 

 

 

de: Letitia Provian 
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86.  Diacaf 
din data de 12 Octombrie 2016, ora 09:50 

http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/premiera-piesei-iarna-in-regia-

lui-mihai-maniutiu-un_49228246.html 

 

 
 

 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un 

spectacol atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului 

FEST(IN) pe Bulevard 

 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 

regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 

Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 

octombrie). 

http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un_49228246.html
http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un_49228246.html
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Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 

pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 

 

Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai 

Măniuţiu, prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. 

Un mister sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe 

Bulevard. 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 

adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 

coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 

design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 

distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 

Gavriliu, Ştefan Lupu. 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 

care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 

ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 

Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 

corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 

vede constant, în viaţa de zi cu zi. 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 

fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 

corpul nostru din carne şi oase. 

Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 

fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 

şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 

răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 

numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 

din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 

metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto
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Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 

Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 

perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 

Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 

Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 

 

 

 

 

Sursa: Mediafax 
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87.  Ziar.com 
din data de 12 Octombrie 2016 

http://www.ziar.com/news=9752508 

 

 

 
 

 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un 

spectacol atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului 

FEST(IN) pe Bulevard 

 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 

regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 

Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 

octombrie). 

http://www.ziar.com/news=9752508
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Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 

pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 

 

Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai 

Măniuţiu, prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. 

Un mister sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe 

Bulevard. 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 

adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 

coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 

design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 

distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 

Gavriliu, Ştefan Lupu. 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 

care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 

ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 

Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 

corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 

vede constant, în viaţa de zi cu zi. 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 

fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 

corpul nostru din carne şi oase. 

Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 

fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 

şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 

răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 

numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 

din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 

metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto
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Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 

Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 

perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 

Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 

Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 

 

 

 

 

Sursa: Mediafax 
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88.  B-Critic.ro 
din data de 10 Octombrie 2016 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/prima-zi-de-festin-pe-bulevard/ 

 

 

 
 

 

Prima zi de FEST(IN) pe Bulevard 

Save 

Luni, 10 octombrie, a fost ziua cea mare în care Teatrul Nottara şi-a 

redeschis pentru public sălile de spectacol din Bulevardul Magheru. Ziua de luni 

a marcat începutul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional de 

Teatru FEST(IN) pe Bulevard care are loc în perioada 10-22 octombrie. 

Toţi cei cărora le-a fost dor de Nottara au fost invitaţi la expoziţia de 

fotografie Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze ce conţine imagini din 

spectacole din arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50. Publicul a putut vedea 

imagini unice cu mari actori ai României: George Alexandru, Emil Hossu, 

Mircea Albulescu, George Constantin, Ştefan Iordache şi mulţi alţii. Seara a 

continuat cu lansarea cărţii Măria sa, Teofil Vâlcu, ediţie adăugită şi revizuită de 

Ştefan Oprea. 

Apoi, spectatorii au asistat la primul spectacol din FEST(IN) pe 

Bulevard,Notenkraker sau... al cincilea anotimp de Ernst Theodor Amadeus 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/prima-zi-de-festin-pe-bulevard/
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Hoffmann, prezentat de Teatrul de Revistă Ginta Latină din Chişinău. Până pe 

22 octombrie festivalul va programa spectacole zilnic. 

 

 

 

 

 

Sursa: B-Critic 
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89.  Romantic FM 
din data de 10 Octombrie 2016 

http://romanticfm.ro/romantic-club/recomandari/festivalul-

international-de-teatru-festin-pe-bulevard-6688 

 

 

 
 

 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU FEST(IN) PE 

BULEVARD 

 

Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, anunță Mediafax. 

Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din bd.Magheru 

luni, 10 octombrie, când va începe şi cV-a ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru FEST(IN) pe Bulevard, anunță Mediafax. 

  

Festivalul se desfășoară între 10 și 22 octombrie, găzduind expoziţii, 

lansări de cărţi şi spectacole. 

  

La Nottara, spectatorii sunt invitaţi, de la ora 16.30, la expoziţia de 

fotografie „Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce conţine imagini din 

spectacole din arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50.  

http://romanticfm.ro/romantic-club/recomandari/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-6688
http://romanticfm.ro/romantic-club/recomandari/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-6688
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Vor putea fi văzute imagini unice, cu mari actori ai României, dintre care 

unii începtat din viaţă: George Alexandru, Emil Hossu, Mircea Albulescu, 

George Constantin, Ştefan Iordache şi mulţi alţii. Acestă galerie simbolizează 

motivul pentru care conducerea teatrului s-a luptat să se întoarcă în clădirea care 

i-a fost casă timp de 55 de ani: istoria culturală bogată ce s-a scris între aceste 

ziduri în toţi aceşti ani. 

  

Intrarea este liberă! Toți cei prezenți vor avea ocazia să facă un tur al 

Teatrului Nottara şi să interacţioneze cu actorii aflați în teatru în acel moment. 

Seara va continua, de la ora 18.00, cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, 

ediţie adăugită şi revizuită de Ştefan Oprea. 

  

De la ora 18.15, începe primul spectacol din festival, „Notenkraker sau... 

al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de Teatrul 

de Revistă Ginta Latină din Chişinău.  

  

Acesta deschide secţiunea „Bulevardul comediei” şi se joacă la Sala Horia 

Lovinescu a Teatrului Nottara. Biletele se pot cumpăra online pe 

www.festinpebulevard.ro sau de la agenţia din bd. Magheru 20, de luni până 

duminică între orele 10:00-20:00. 

  

De asemenea, programul festivalului poate fi consultat pe site-ul: 

http://www.festinpebulevard.ro/ro/program. 

  

În 2013, Teatrul Nottara, susţinut financiar de Primăria Generală şi de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a lansat Festivalul Internaţional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

  

La actuala ediție, festivalul include 31 de reprezentaţii (din Bucureşti: 

Bulandra, Metropolis, Nottara, Odeon, Teatrul de Artă, Ţăndărică, din ţară: 

Arad, Braşov, Brăila, Cluj, Constanţa, Iaşi, Timişoara, Târgovişte, din 

străinătate: Bulgaria, Cehia, Croaţia, Kosovo, Republica Moldova, Serbia, 

Slovenia)!  

  

De asemenea, vor avea loc evenimente stradale, 2 expoziţii de fotografie 

de teatru, 3 spectacole-lectură, 4 lansări de carte, 4 colocvii. 

  

Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 

Sala Horia Lovinescu. (foto: www.news.ro) 
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Festivalul se desfășoară între 10 și 22 octombrie, găzduind expoziţii, 

lansări de cărţi şi spectacole. 

  

La Nottara, spectatorii sunt invitaţi, de la ora 16.30, la expoziţia de 

fotografie „Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”, ce conţine imagini din 

spectacole din arhiva instituţiei, unele datând din anii ‟50. 

  

Vor putea fi văzute imagini unice, cu mari actori ai României, dintre care 

unii începtat din viaţă: George Alexandru, Emil Hossu, Mircea Albulescu, 

George Constantin, Ştefan Iordache şi mulţi alţii. Acestă galerie simbolizează 

motivul pentru care conducerea teatrului s-a luptat să se întoarcă în clădirea care 

i-a fost casă timp de 55 de ani: istoria culturală bogată ce s-a scris între aceste 

ziduri în toţi aceşti ani. 

  

Intrarea este liberă! Toți cei prezenți vor avea ocazia să facă un tur al 

Teatrului Nottara şi să interacţioneze cu actorii aflați în teatru în acel moment. 

Seara va continua, de la ora 18.00, cu lansarea cărţii „Măria sa, Teofil Vâlcu”, 

ediţie adăugită şi revizuită de Ştefan Oprea. 

  

De la ora 18.15, începe primul spectacol din festival, „Notenkraker sau... 

al cincilea anotimp” de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, prezentat de Teatrul 

de Revistă Ginta Latină din Chişinău.  

  

Acesta deschide secţiunea „Bulevardul comediei” şi se joacă la Sala Horia 

Lovinescu a Teatrului Nottara. Biletele se pot cumpăra online pe 

www.festinpebulevard.ro sau de la agenţia din bd. Magheru 20, de luni până 

duminică între orele 10:00-20:00. 

  

De asemenea, programul festivalului poate fi consultat pe site-ul: 

http://www.festinpebulevard.ro/ro/program. 

  

În 2013, Teatrul Nottara, susţinut financiar de Primăria Generală şi de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a lansat Festivalul Internaţional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

  

La actuala ediție, festivalul include 31 de reprezentaţii (din Bucureşti: 

Bulandra, Metropolis, Nottara, Odeon, Teatrul de Artă, Ţăndărică, din ţară: 

Arad, Braşov, Brăila, Cluj, Constanţa, Iaşi, Timişoara, Târgovişte, din 

străinătate: Bulgaria, Cehia, Croaţia, Kosovo, Republica Moldova, Serbia, 

Slovenia)!  

  

De asemenea, vor avea loc evenimente stradale, 2 expoziţii de fotografie 

de teatru, 3 spectacole-lectură, 4 lansări de carte, 4 colocvii. 
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Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 

Sala Horia Lovinescu. (foto: www.news.ro) 

 

 

 

 

 

Sursa: Romantic FM 

  

http://www.news.ro/
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90.  Telegraf 
din data de 09 Octombrie 2016, ora 15:57 

http://romanticfm.ro/romantic-club/recomandari/festivalul-

international-de-teatru-festin-pe-bulevard-6688 

 

 
 

 

Dramaticul constănțean participă la „Fest(IN) pe Bulevard“ 

 

 

 

Teatrul de Stat Constanța (TSC) va participa, pe 16 octombrie, la cea de-a 

IV-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru „Fest(IN) pe Bulevard” din 

București. Evenimentul, organizat în perioada 10 - 22 octombrie de Teatrul 

„Nottara”, este dedicat, conform gazdelor, „celor care ne-au ajutat să ne 

http://romanticfm.ro/romantic-club/recomandari/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-6688
http://romanticfm.ro/romantic-club/recomandari/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-6688
http://www.telegrafonline.ro/imagini/original/cdramaticulconstanteanparticipal-1476017895.jpg
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întoarcem acasă, pe Bulevardul Magheru 20”. Spectacolul cu care TSC va 

participa la festival, „Uciderea lui Gonzago”, de Nedialko Iordanov, în regia lui 

Ion Sapdaru, este programat pe 16 octombrie, de la ora 18.00, în sala „Horia 

Lovinescu”. 

Timp de șapte luni, din decembrie 2015 până în iunie 2016, clădirea în 

care își desfășura activitatea Teatrul „Nottara” a funcționat doar ca depozit, 

accesul publicului în sala de spectacole fiind interzis ca urmare a promulgării 

Legii nr. 282/18.11.2015, ce interzicea desfăşurarea de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. În acest interval de timp, 

actorii s-au aflat într-un „continuu turneu”, după cum declarase managerul 

Marinela Ţepuş, într-un interviu acordat în exclusivitate cotidianului „Telegraf”. 

În cele șapte luni, artiștii bucureșteni au susținut peste 80 de reprezentaţii în 37 

de spaţii: în țară, inclusiv la TSC, dar și în străinătate. La malul Mării Negre au 

prezentat, pe 16 martie, spectacolul „Un pic prea intim”, de Rajiv Joseph, și 

„Fazanul”, de Georges Feydeau, pe 15 aprilie. 

 

 

 

 

 

de: Mirela Stînga 
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91.  Radio România București 
din data de 12 Octombrie 2016 

http://bucurestifm.ro/2016/10/12/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-12-

octombrie-2016/ 

 

 
 

Spectacole de teatru în București – 12 octombrie 2016 

 

 

Foto: Mihai Georgiada 

http://bucurestifm.ro/2016/10/12/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-12-octombrie-2016/
http://bucurestifm.ro/2016/10/12/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-12-octombrie-2016/
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Efectul-razelor-gamma-asupra-cr%C4%83i%C5%A3elor-lunatice-teatru.jpg
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Spectacole de teatru cu Oana Pellea și Alexandrina Halic, și cu Alexandru 

Repan și Catrinel Dumitrescu, pe scenele Teatrului Nottara, la FESTIN pe 

Bulevard 

Teatrul Nottara vă invită, în cea de a treia seară a Festivalului 

Internațional de Teatru Festin pe Bulevard, să vedeți mari actori și să vă amintiți 

de mari actori. 

De la ora 18:15 se dă startul secțiunii competitive ”Crize de familie”, cu 

reprezentația Teatrului Metropolis, ”Efectul razelor gamma asupra crăiţelor 

lunatice”, spectacol regizat de Mariana Cămărăşan. Oana Pellea și Alexandrina 

Halic urcă pe scena Sălii Horia Lovinescu a Teatrului Nottara, alături de tinerele 

actrițe Florina Gleznea și Cristina Casian. 

Seara continuă cu un moment in memoriam, dedicat actorilor Emil Hossu, 

Ștefan Radof, George Alexandru și Corneliu-Dan Borcia, și se încheie cu 

spectacolul ”Aniversarea”, în care, o parte dintre aceștia au jucat de-a lungul 

timpului. 

Spectacolele serii: 

19:00 

”A douăsprezecea noapte”, piesa lui Shakespeare în direcția de scenă a lui 

Victor Ioan Frunză, la Teatrul Metropolis. Din distribuție fac parte: Diana 

Cavallioti, Alexandru Pavel, George Costin, Andrei Huțuleac, Sorin Miron, 

Nicoleta Hâncu, Adrian Nicolae 

19:30 

”La vita e bella”, piesa lui Radu F. Alexandru, montată de Vlad Cristache, 

la Teatrul de Comedie, la Sala Studio. Din distribuția spectacolului fac parte: 

Delia Seceleanu, Delia Nartea, Cristian Iacob, Alexandru Conovaru 

20:00 

”Dineu cu proşti”, spectacol cu: Horaţiu Mălăele, Ion Caramitru, Aylin 

Cadîr/ Medeea Marinescu, Alexandru Bindea, Teodora Mareș / Costina 
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Ciuciulică, Dorin Andone / Tomi Cristin, Alexandru Georgescu, la TNB, Sala 

Mare 

”Luminiţa, de la capătul tunelului”, spectacol pe textul lui Radu F. 

Alexandru, regia: Mircea Cornişteanu, la Sala Atelier a TNB. În distribuție: 

Constantin Cotimanis, Monica Davidescu/Iuliana Moise, Dragoş Stemate şi 

Alexandra Poiană 

”Carpathian Garden”, o întâlnire cu actorii Tudor Aaron Istodor şi Radu 

Iacoban, la Godot Cafe Teatru 

21:15 

”Aniversarea”, spectacol în regia lui Vlad Massaci, la Teatrul Nottara, 

Sala George Constantin. Din distribuţie: Alexandru Repan, Catrinel Dumitrescu, 

Ion Grosu, Ada Navrot, Gabriel Răuță, Lucian Ghimiși, Diana Roman, Dan 

Bordeianu, Camelia Zorlescu 

 

 

de: Andreia Barsan 
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92.  Allevents.in 
din data de 10 Octombrie 2016 

https://allevents.in/bucharest/fotografii-inedite-expozi%C5%A3ie-cu-

intrare-liber%C4%83/1782208558657327 

 

 

 

FOTOGRAFII INEDITE, EXPOZIŢIE CU INTRARE LIBERĂ 

 

 
 

Toţi cei cărora le-a fost dor de Nottara la el acasă sunt invitaţi luni, 10 

octombrie, de la ora 16:30, la expoziţia de fotografie „Teatrul Nottara: de pe 

scenă pe simeze”, ce conţine imagini din spectacole din arhiva instituţiei, unele 

datând din anii ‟50. Vor putea fi văzute imagini unice, cu mari actori ai 

României, dintre care unii nu mai sunt, din păcate, printre noi: George 

https://allevents.in/bucharest/fotografii-inedite-expozi%C5%A3ie-cu-intrare-liber%C4%83/1782208558657327
https://allevents.in/bucharest/fotografii-inedite-expozi%C5%A3ie-cu-intrare-liber%C4%83/1782208558657327
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Alexandru, Emil Hossu, Mircea Albulescu, George Constantin, Ştefan Iordache 

şi mulţi alţii.  

 

  Acestă galerie deschide cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru FEST(IN) pe Bulevard şi simbolizează motivul pentru care Teatru 

Nottara şi-a dorit să se întoarcă în clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani: 

istoria culturală bogată ce s-a scris între aceste ziduri în toţi aceşti ani. 

 

INTRAREA ESTE LIBERĂ! 

 

 

 

Sursa: Festin pe Bulevard 
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93.  Realitatea.net 
din data de 12 Octombrie 2016, ora 10:06 

http://ziare.realitatea.net/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-

maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-

festivalului-festin-pe-bulevard_2033247.html 

 

 
 

 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un 

spectacol atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului 

FEST(IN) pe Bulevard 

 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 

regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 

Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 

octombrie). 

http://ziare.realitatea.net/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-festin-pe-bulevard_2033247.html
http://ziare.realitatea.net/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-festin-pe-bulevard_2033247.html
http://ziare.realitatea.net/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-festin-pe-bulevard_2033247.html
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Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 

pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 

 

Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai 

Măniuţiu, prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. 

Un mister sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe 

Bulevard. 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 

adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 

coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 

design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 

distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 

Gavriliu, Ştefan Lupu. 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 

care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 

ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 

Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 

corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 

vede constant, în viaţa de zi cu zi. 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 

fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 

corpul nostru din carne şi oase. 

Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 

fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 

şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 

răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 

numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 

din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 

metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto
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Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 

Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 

perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 

Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 

Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 

 

 

 

Sursa: Mediafax 
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94.  DC NEWS 
din data de 11 Octombrie 2016, ora 21:35 

http://www.dcnews.ro/nottara-s-a-intors-acasa-n-am-crezut-c-o-sa-

fie-a-a-mi-to_518624.html 

 

 
 

Nottara s-a întors acasă. 'N-am crezut c-o să fie așa mișto! 

 

 

 
După aproape un an de la închiderea sediului din Bd. Magheru, 

Teatrul Nottara a revenit în sălile care i-au adus denumirea de „Teatrul de 

http://www.dcnews.ro/nottara-s-a-intors-acasa-n-am-crezut-c-o-sa-fie-a-a-mi-to_518624.html
http://www.dcnews.ro/nottara-s-a-intors-acasa-n-am-crezut-c-o-sa-fie-a-a-mi-to_518624.html
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pe bulevard” pentru spectatori. Evenimentul a coincis cu prima zi a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care s-a 

deschis cu expoziţa de fotografie „Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”. 
Bucureştenii s-au lăsat purtaţi înapoi în timp de imaginile din arhiva teatrului, 

unele având peste 60 de ani vechime. Expoziţia va putea fi admirată până la 

finalul festivalului, pe 22 octombrie, iar intrarea este liberă. 

Au urmat apoi o lansare de carte şi spectacolul adus de trupa Teatrului de 

Revistă Ginta Latină din Chişinău, „Notenkraker...sau al cincilea anotimp" de 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Montarea a fost apreciată de spectatori, iar 

cei care au venit insoţiţi de copii s-au bucurat că i-au putut lua din faţa 

monitoarelor, oferindu-le o alternativă plăcută şi educativă de a-şi petrece 

timpul. 

„Eu nu-s nici critic de teatru, nici n-am mai fost la spectacole în ultima 

vreme pe cât mi-aș fi dorit, deci părerea mea ar putea fi subiectivă. Dar se vede 

totuși cu ochiul liber când un spectacol e reușit, când e bine jucat și excelent pus 

în scenă. Când povestea se îmbină cu realitatea într-un mod firesc, când trecerile 

sunt armonioase, când actorii vorbesc inteligibil și acțiunea e fără cusur. Când 

până și un copil e prins de ceea ce se întâmplă pe scenă, e fascinat și purtat în 

lumea aceea care i se desfășoară în fața ochilor. Când aplaudă frenetic la sfârșit, 

spunând apoi la ieșire: <<Foarte tare! N-am crezut c-o să fie așa mișto! Să mai 

venim.>>" Mara Wagner, meandmymonkeys.ro 

„A fost o seară a bucuriei... bucuria întoarcerii acasă, bucuria revederii cu 

Domnul Director Tudor Ţărnă şi minunata lui echipă de la Teatrul de Revistă 

Ginta Latină, care ne-au ajutat când nu mai aveam sediu să jucăm, invitându-ne 

să susţinem acolo trei reprezentaţii, bucuria de a vedea iarăşi sala mare plină de 

spectatori, nu depozit pentru decoruri. Suntem uşuraţi că avem din nou un loc pe 

care să îl numim acasă şi ne putem relua activitatea obişnuită. A fost un an 

greu", a declarat Marinela Ţepuş, Managerul Teatrului Nottara. 

FEST(IN) pe Bulevard continuă până pe 22 octombrie. Pentru unele dintre 

spectacole mai sunt disponibile bilete, online pe www.festinpebulevard.ro sau de 

la agenţia din bd. Magheru 20, de luni până duminică între orele 10:00-20:00. 

 

 

 

de: Anemona Dascălu 
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95.  Ziua News 
din data de 11 Octombrie 2016, ora 21:58 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/nottara-s-a-intors-acasa-n-am-crezut-c-o-

sa-fie-a-a-mi-to-551735 

 

 

 

Nottara s-a întors acasă. 'N-am crezut c-o să fie așa mișto! 

 

 

 
După aproape un an de la închiderea sediului din Bd. Magheru, 

Teatrul Nottara a revenit în sălile care i-au adus denumirea de „Teatrul de 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/nottara-s-a-intors-acasa-n-am-crezut-c-o-sa-fie-a-a-mi-to-551735
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/nottara-s-a-intors-acasa-n-am-crezut-c-o-sa-fie-a-a-mi-to-551735
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pe bulevard” pentru spectatori. Evenimentul a coincis cu prima zi a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care s-a 

deschis cu expoziţa de fotografie „Teatrul Nottara: de pe scenă pe simeze”. 
Bucureştenii s-au lăsat purtaţi înapoi în timp de imaginile din arhiva teatrului, 

unele având peste 60 de ani vechime. Expoziţia va putea fi admirată până la 

finalul festivalului, pe 22 octombrie, iar intrarea este liberă. 

Au urmat apoi o lansare de carte şi spectacolul adus de trupa Teatrului de 

Revistă Ginta Latină din Chişinău, „Notenkraker...sau al cincilea anotimp" de 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Montarea a fost apreciată de spectatori, iar 

cei care au venit insoţiţi de copii s-au bucurat că i-au putut lua din faţa 

monitoarelor, oferindu-le o alternativă plăcută şi educativă de a-şi petrece 

timpul. 

„Eu nu-s nici critic de teatru, nici n-am mai fost la spectacole în ultima 

vreme pe cât mi-aș fi dorit, deci părerea mea ar putea fi subiectivă. Dar se vede 

totuși cu ochiul liber când un spectacol e reușit, când e bine jucat și excelent pus 

în scenă. Când povestea se îmbină cu realitatea într-un mod firesc, când trecerile 

sunt armonioase, când actorii vorbesc inteligibil și acțiunea e fără cusur. Când 

până și un copil e prins de ceea ce se întâmplă pe scenă, e fascinat și purtat în 

lumea aceea care i se desfășoară în fața ochilor. Când aplaudă frenetic la sfârșit, 

spunând apoi la ieșire: <<Foarte tare! N-am crezut c-o să fie așa mișto! Să mai 

venim.>>" Mara Wagner, meandmymonkeys.ro 

„A fost o seară a bucuriei... bucuria întoarcerii acasă, bucuria revederii cu 

Domnul Director Tudor Ţărnă şi minunata lui echipă de la Teatrul de Revistă 

Ginta Latină, care ne-au ajutat când nu mai aveam sediu să jucăm, invitându-ne 

să susţinem acolo trei reprezentaţii, bucuria de a vedea iarăşi sala mare plină de 

spectatori, nu depozit pentru decoruri. Suntem uşuraţi că avem din nou un loc pe 

care să îl numim acasă şi ne putem relua activitatea obişnuită. A fost un an 

greu", a declarat Marinela Ţepuş, Managerul Teatrului Nottara. 

FEST(IN) pe Bulevard continuă până pe 22 octombrie. Pentru unele dintre 

spectacole mai sunt disponibile bilete, online pe www.festinpebulevard.ro sau de 

la agenţia din bd. Magheru 20, de luni până duminică între orele 10:00-20:00. 

 

 

 

Sursa: DC NEWS 
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96.  LiterNet.ro 
din data de 11 Octombrie 2016, ora 21:58 

http://agenda.liternet.ro/articol/21420/Comunicat-de-presa/Programul-

Festivalului-International-de-Teatru-FESTin-pe-Bulevard-2016.html 

 

 

 

 

Programul Festivalului Internaţional de Teatru - FESTin pe Bulevard, 2016 

 
 

Programul Festivalului Internaţional de Teatru - FESTin pe Bulevard, 2016 

10 - 22 octombrie 2016, Bucureşti 

Ediţie dedicată celor care ne-au ajutat să ne întoarcem acasă, 

pe Bulevardul Magheru 20 

 

Luni, 10 octombrie 2016, ora 16.30 

 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru - De pe scenă pe simeze 

Coordonator proiect: Daniela Ioana Grigorescu 

 

Secţiunea EXPOZIŢII 

http://agenda.liternet.ro/articol/21420/Comunicat-de-presa/Programul-Festivalului-International-de-Teatru-FESTin-pe-Bulevard-2016.html
http://agenda.liternet.ro/articol/21420/Comunicat-de-presa/Programul-Festivalului-International-de-Teatru-FESTin-pe-Bulevard-2016.html
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Luni, 10 octombrie 2016, orele 18.00 - 18.15 

 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

 

Măria Sa Teofil Vâlcu de Ştefan Oprea (ediţie revizuită şi adăugită) 

Prezintă: Florica Ichim, redactor-şef al revistei Teatrul azi, preşedintele 

Fundaţiei Culturale Camil Petrescu 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

 

 

Luni, 10 octombrie 2016, ora 18.15 

 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

 

Notenkraker sau... Al cincilea anotimp de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 

regia: Mihai Ţărnă, pictor scenograf: Adrian Suruceanu, costumele: Lilia Ixari 

 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Ginta Latină, Chişinău, Republica Moldova (invitat 

special) 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

 

 

Marţi, 11 octombrie 2016, orele 11.00 - 13.00 

 

Institutul Maghiar Balassi 

 

Vizită inopinată de Szabolcs Hajdú, regia: Alexandru Mâzgăreanu 

Focus pe dramaturgia maghiară contemporană 

 

Coordonatori proiect: Mihai Lungeanu şi Alex Mâzgăreanu, regizori artistici 
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Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

 

Marţi, 11 octombrie 2016, orele 18.00 - 18.15 

 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

 

Liviu Ciulei, acasă şi în lume, ediţie îngrijită de Florica Ichim şi Anca Mocanu 

Prezintă: Florica Ichim, redactor-şef al revistei Teatrul azi, preşedintele 

Fundaţiei Culturale Camil Petrescu 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

 

 

Marţi, 11 octombrie 2016, ora 18.15 

 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

 

Tango, Monsieur? de Aldo LoCastro, regia: Anca Maria Colţeanu, scenografia: 

Ioana Pashca 

 

Durata: 2h (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

 

 

Marţi, 11 octombrie 2016, ora 21.00 

 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

 

DADAnoNON, scenariul şi regia: Ilinca Stihi, pe texte de Tristan Tzara, 

Antonin Artaud, V.I. Lenin, scenografia: Imelda Manu, concept video: Vlad 

Ioachimescu, muzica şi sound design: Tom Brânduş 
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Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti (cu sprijinul ICR) 

 

Secţiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

 

 

Miercuri, 12 octombrie 2016, orele 11.00 - 13.00 

 

Institutul Maghiar Balassi 

 

Valea stimei de Balázs Szálinger, regia: Adela Biţică 

 

Focus pe dramaturgia maghiară contemporană 

 

Coordonatori proiect: Mihai Lungeanu şi Alex Mâzgăreanu, regizori artistici 

 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

 

Miercuri, 12 octombrie 2016, orele 18.00 - 18.15 

 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

 

Dramaturgie contemporană cehă, selecţie şi traducere de Veronica Miclea şi 

Dan Mircea Duţă 

 

Prezintă: Florica Ichim, redactor-şef al revistei Teatrul azi, preşedintele 

Fundaţiei Culturale Camil Petrescu 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

 

 

Miercuri, 12 octombrie 2016, ora 18.00 

 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
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Deschiderea Secţiunii competitive. Prezentarea juriului de specialitate 

 

Miercuri, 12 octombrie 2016, ora 18.15 

 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

 

Efectul razelor gamma asupra crăiţelor lunatice de Paul Zindel 

regia: Mariana Cămărăşan, scenografia: Valentin Turturică 

 

Durata: 2h (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Metropolis, Bucureşti 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

 

 

Miercuri, 12 octombrie 2016, ora 20.30 

 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

 

In memoriam: Emil Hossu, Ştefan Radof, George Alexandru, Corneliu-

Dan Borcia 

 

Secţiunea IN MEMORIAM, Concept proiect şi moderator: Marinela Ţepuş, 

teatrolog 

 

Miercuri, 12 octombrie 2016, ora 21.15 

 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

 

Aniversarea de Thomas Vinterberg şi Mogens Rukov, regia: Vlad Massaci 

scenografia: Ştefan Caragiu 

 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 
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Secţiunea IN MEMORIAM, Concept proiect şi moderator: Marinela Ţepuş, 

teatrolog 

 

Miercuri, 12 octombrie 2016, ora 21.00 

 

Teatrul Ţăndărică, Sala Mare 

 

Eu, Oblio, de Nona Ciobanu, inspirat de The point! de Harry Nilsson, cu versuri 

de Gellu Naum şi Ana Blandiana, regia: Nona Ciobanu, scenografia şi animaţia 

video: Peter Košir, Ilustraţia muzicală: Nona Ciobanu 

 

Durata: 1 h (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Ţăndărică, Bucureşti 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

 

 

Joi, 13 octombrie 2016, orele 11.00 - 13.00 

 

Institutul Maghiar Balassi 

 

Şerpoaica sau O să mai vii tu pe făgaşul visurilor mele, de Csaba Kiss, 

regia: Mihai Lungeanu 

 

Focus pe dramaturgia maghiară contemporană 

 

Coordonatori proiect: Mihai Lungeanu şi Alex Mâzgăreanu, regizori artistici 

 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

 

Joi, 13 octombrie 2016, ora 18.15 

 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
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Alcool, pe versurile lui Ion Mureşan, un musical de Mihai Măniuţiu şi Ada 

Milea, regia: Mihai Măniuţiu, scenografia: Adrian Damian, muzica originală: 

Ada Milea, coregrafia: Vava Ştefănescu, light design: Cristian Şimon 

 

Durata: aprox. 1h 10 min (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Secţiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

 

 

Joi, 13 octombrie 2016, ora 21.00 

 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

 

Iarna, de Jon Fosse, regia: Mihai Măniuţiu, scenografia: Adrian Damian 

coregrafia: Andrea Gavriliu, muzica originală: Mihai Dobre, light design: 

Cristian Şimon şi Andrei Florea 

 

Durata: aprox. 1h 30 min (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Secţiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

 

 

Vineri, 14 octombrie 2016, orele 11.00 - 13.00 

 

Hotel Ambasador 

 

Crize de familie 

 

Moderator: Sanda Vişan, critic de teatru, realizator TV 

Secţiunea COLOCVII - concept şi coordonator proiect: Marinela Ţepuş, 

teatrolog 

 

 

Vineri, 14 octombrie 2016, ora 19.30 
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Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

 

Efecte colaterale, de Alex Popa, regia: Vlad Zamfirescu, scenografia: Bogdan 

Spătaru 

Durata: 2h 40 min (cu pauză) 

 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Secţiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

 

 

Sâmbătă, 15 octombrie 2016, orele 11.00 - 13.00 

 

Hotel Ambasador 

 

Independenţii vs teatrul de stat? 

 

Moderatori: prof.univ.dr Mircea Morariu, critic de teatru şi Bogdan Budeş, 

traducător, regizor 

 

Secţiunea COLOCVII - concept şi coordonator proiect: Marinela Ţepuş, 

teatrolog 

 

Sâmbătă, 15 octombrie 2016, ora 16.00 

 

În faţa Teatrului Nottara şi în foaier 

 

FestiNUNTĂ cu surprize, scenariul şi regia: Mihai Lungeanu, decorul: Victor  

Diaconu costumele: Luana Drăgoiescu 

 

cu noi (nottariştii), mirese şi miri, şi cu toată lumea care va fi prin preajmă, la 

acel timp al zilei, drept nuntaşi. 

 

Secţiunea EVENIMENTE STRADALE 

 

 

Sâmbătă, 15 octombrie 2016, ora 17.45 
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Teatrul Nottara, Foaierul Sălii Horia Lovinescu 

 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru - Momente din cea de-a III-

a ediţie a festivalului 

 

Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu 

 

Secţiunea EXPOZIŢII 

 

 

Sâmbătă, 15 octombrie 2016, ora 18.00 

 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

 

Familie de artişti de Kado Kostzer şi Alfredo Arias, regia: Alexander 

Hausvater 

decorul: Carmencita Brojboiu, costumele: Stela Verebceanu, muzica: Tibor Cári 

coregrafia: Vica Bucun, asistent regie: Adela Biţică, light-design: Lucian Moga 

 

Durata: 2h (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

 

 

Sâmbătă, 15 octombrie 2016, ora 21.00 

 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

 

Un bilet spre fericire (titlu original: Prah) de Spiró György, regia: Diana 

Lupescu scenografia: Luana Drăgoiescu 

 

Durata: 1h 25 min (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Sică Alexandrescu, Braşov 
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Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

 

 

Duminică, 16 octombrie 2016, ora 18.00 

 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

 

Uciderea lui Gonzago de Nedialko Iordanov, 

 

regia, adaptarea, mişcarea scenică: Ion Sapdaru, decorul: Mihai Pastramagiu 

 

costumele: Alina Dincă Puşcaşu 

 

Durata: 2h 10 min (cu pauză) 

 

Producţie a Teatrului de Stat Constanţa 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

 

 

Duminică, 16 octombrie 2016, ora 18.00 

 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

 

Când timpul nu se mişcă de Donald Margulies, regia: Vladimir Anton 

scenografia: Tudor Prodan 

 

Durata: 1h 50 min (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

 

 

Duminică, 16 octombrie 2016, ora 21.00 

 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
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Moarte şi reîncarnare într-un cowboy de Rodrigo Garcίa 

 

regia şi scenografia: Andrei Măjeri, conducerea muzicală: Katalin G. Incze 

 

Durata: 1h 05 min (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Naţional, Cluj-Napoca 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

 

 

Luni, 17 octombrie 2016, orele 11.00 - 13.00 

 

Teatrul Nottara, CaféNott 

 

Întâlnirile AICT.ro - ediţia a II-a 

 

Moderator: Oltiţa Cîntec, critic de teatru, preşedinte Asociaţia Internaţională a 

Criticilor de Teatru - România (AICT.RO) 

 

Secţiunea ÎNTÂLNIRILE AICT - secţia română 

 

 

Luni, 17 octombrie 2016, orele 18.00 şi 20.00 

 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

 

Carte cu pisica verde, volum coordonat de Oltiţa Cîntec 

 

Prezintă: Oltiţa Cîntec, preşedinte AICT - secţia română 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

 

 

Luni, 17 octombrie 2016, ora 18.00 şi 20.00 

 

Teatrul Odeon, Sala Studio 
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Pisica verde de Elise Wilk, regia: Bobi Pricop, scenografia: Irina Moscu 

Durata: 1h (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului pentru Copii şi Tineret Luceafărul, Iaşi 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

 

 

Luni, 17 octombrie 2016, ora 21.00 

 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

 

Dureri fantomă de Vasili Sigarev, regia şi scenografia: Bogdan Budeş 

 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului de Artă, Bucureşti 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

 

 

Luni, 17 octombrie 2016, ora 21.00 

 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

 

Hotel PM, scenariul, regia, coregrafia: Andrea Gavriliu 

scenografia: Andreea Săndulescu, muzica: Mihai Dobre, Alex Pop 

 

conceptul video: Daniel Păun 

 

Durata: 1h (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului German de Stat, Timişoara 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 
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Marţi, 18 octombrie 2016, ora 20.00 

 

Teatrul Nottara, Foaierul Sălii George Constantin 

 

Tânărul artist de teatru. Istorii româneşti recente 

 

Prezintă: Oltiţa Cîntec, preşedinte AICT - secţia română 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

 

 

Marţi, 18 octombrie 2016, ora 18.00 

 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

 

Crima din Strada Lourcine de Eugėne Labiche, regia: Alexandru Mâzgăreanu 

decorul: Romulus Boicu, costumele: Alexandra Mâzgăreanu 

 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

 

 

Marţi, 18 octombrie 2016, ora 18.00 

 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

 

Othello, după William Shakespeare, regia: Suren Shahverdyan 

scenografia: Mc Ranin şi Raluca Frăţiloiu 

 

Durata: 2h (cu pauză) 

 

Producţie a Teatrului Tony Bulandra, Târgovişte 
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Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

 

 

Marţi, 18 octombrie 2016, ora 20.15 

 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

 

In memoriam: Emil Hossu 

 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

 

Secţiunea IN MEMORIAM, Concept proiect şi moderator: Marinela Ţepuş, 

teatrolog 

 

Marţi, 18 octombrie 2016, ora 21.00 

 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

 

Jacques şi stăpânul său de Milan Kundera, regia: Cristi Juncu, costumele: 

Cristina Milea 

 

Durata: 2h (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

 

 

Miercuri, 19 octombrie 2016, ora 18.00 

 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

 

Pericle de William Shakespeare, adaptarea, regia: Nìkita Mílivojevic 

Costumele: Jelena Stokuća 

 

Durata: 1h 45 min (fără pauză) 
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Producţie a Teatrului din Šabac (Republica Serbia) 

 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (II) NETA 

 

 

Miercuri, 19 octombrie 2016, ora 21.00 

 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

 

Contra progresului de Esteve Soler, regia: Bobi Pricop, scenografia: Rodica 

Ştirbu 

 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Bulandra , Bucureşti 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

 

 

Joi, 20 octombrie 2016, orele 11.00 - 13.00 

 

Teatrul Nottara, CaféNott 

 

Cât ne costă să trăim în normalitate? (După 20 de ani - Teatrul Nottara, 

fără stigmatul bulinei roşii) 

 

Moderator: Marinela Ţepuş, teatrolog 

 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile 

 

Secţiunea COLOCVII - concept şi coordonator proiect: Marinela Ţepuş, 

teatrolog 

 

Joi, 20 octombrie 2016, ora 18.00 



388 

 

 

Teatrul Odeon, Sala Mare 

 

Livada de vişini de Anton Pavlovici Cehov, regia: Gábor Tompa 

 

scenografia: Carmencita Brojboiu, muzica: Davor Herga 

 

ilustraţia muzicală: Gábor Tompa, coregrafia: Cleopatra Purice 

 

Durata: 2h 20 min (cu pauză) 

 

Producţie a Teatrului Naţional Sloven, Maribor (Slovenia) 

 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

 

 

Joi, 20 octombrie 2016, ora 21.00 

 

Teatrul Odeon, Sala Studio 

 

Ubu Rege de Alfred Jarry, regia şi scenografia: Samo M. Strelec 

 

Durata: 1 h 35 min. (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului din Virovitica (Croaţia) 

 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (II) NETA 

 

 

Joi, 20 octombrie 2016, ora 20.00 

 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
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Seară cehească STAROPRAMEN, cu lansare de carte 

EVENIMENT SPECIAL 

 

 

Joi, 20 octombrie 2016, ora 21.00 

 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

 

Cabaret Shakespeare, gol puşcă de Vladislav Kracík şi Jiří Trnka, regia: Jiří 

Trnka scenografia: Jan C. Löbl 

 

Durata: 2h 35 min (cu pauză) 

 

Producţie a Teatrului Tramtaria, Olomouc (Cehia) 

 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (I) CRIZE DE FAMILIE 

 

 

Vineri, 21 octombrie 2016, ora 18.00 

 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

 

O poveste foarte simplă de Marina Lado, regia: Ljupcho Gyorgievski 

scenografia: Luana Drăgoiescu 

 

Durata: 1h 30 min. (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Spectacol supratitrat în limba engleză 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (II) NETA 

 

 

Vineri, 21 octombrie 2016, ora 20.00 
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Teatrul Odeon, Sala Mare 

 

The Bones That Come Late de Teki Dervishi, regia: Martin Kočovski 

scenografia: Youliana Voykova-Najman 

 

Durata: 1h 5 min (fără pauză) 

 

Producţie Teatrului Naţional Kosovo, Pristina (Republica Kosovo) 

 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (II) NETA 

 

 

Vineri, 21 octombrie 2016, ora 21.00 

 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

 

Acasă, un spectacol de Nona Ciobanu şi Francisco Alfonsin, cu texte de Ana 

Blandiana, Horia Lovinescu / F.M. Dostoievski şi Alexandru Repan, 

 

Scenariul şi regia: Nona Ciobanu şi Francisco Alfonsin, scenografia: Peter 

Košir, Nona Ciobanu 

 

Durata: 1h 5 min (fără pauză) 

 

Coproducţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Ţăndărică, Bucureşti 

 

Secţiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

 

 

Vineri, 21 octombrie 2016, ora 21.30 

 

Teatrul Ţăndărică, Sala Mare 

 

Nora de Henrik Ibsen, regia: Nick Upper, decorul: Niko Gorsic, costumele: 

Maria Dimanova 



391 

 

 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Dramatic şi de Păpuşi, Vraţa (Bulgaria) 

 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ (II) NETA 

 

 

SEARA DE GALĂ 

 

Sâmbătă, 22 octombrie 2016, ora 17.00 

 

Palatul şi Muzeul Cotroceni 

 

Teatrul Nottara şi invitaţii săi în vizită la Cotroceni 

 

 

Sâmbătă, 22 octombrie 2016, ora 19.00 

 

Palatul Cotroceni, Sala de spectacole şi festivităţi 

 

Festivitatea de premiere 

 

 

Sâmbătă, 22 octombrie 2016, ora 19.30 

 

Palatul Cotroceni, Sala de spectacole şi festivităţi 

 

Trei nopţi cu Madox de Matei Vişniec, regia: Mihai Lungeanu 

scenografia: Luana Drăgoiescu (spectacol selectat în Festivalul Naţional de 

Teatru) 

 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti (cu sprijinul UNATC I.L.Caragiale) 
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Secţiunea PREMIERE ÎN FEST(IN) 

 

 

Teatre-gazdă: Odeon, Ţăndărică // Gazdă spectacol de gală: Palatul Cotroceni // 

Gazdă spectacole-lectură:Institutul Maghiar Balassi // Gazdă colocvii: Hotel 

Ambasador 

 

Mulţumiri Doamnei Dorina Lazăr, Directorul Teatrului Odeon, şi Domnului 

Călin Mocanu, Directorul Teatrului Ţăndărică, pentru sprijinul acordat! Fără 

ajutorul domniilor lor, festivalul nostru ar fi fost sărăcit de câteva reprezentaţii. 

 

Mulţumiri Domnului Klaus Iohannis, Preşedintele României şi Administraţiei 

Prezidenţiale, în special Domnului Sergiu Nistor, consilier prezidenţial, 

Institutului Maghiar Balassi, în special Domnului Director Kósa András László, 

şi Hotelului Ambasador pentru susţinere şi sprijin. 

 

 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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97.  Raluca Loteanu 
din data de 06 Octombrie 2016 

http://ralucaloteanu.ro/2016/10/06/festin-pe-bulevard-invitatii/ 

 

 

 

FEST(IN) pe Bulevard – spectacole aparte si invitatii in dar 

pentru voi 

 

Am scris de curand despre festivalul de teatru dedicat celor mici, iar acum 

a venit randul unui festival dedicat noua, celor mari, care ne dorim sa evadam 

pentru cateva ore in lumea teatrului. 

FEST(IN) pe Bulevard este un festival organizat de Teatrul Notarra in 

parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti, care anul acesta are un motiv in 

plus de sarbatoare: este dedicat tuturor celor care au ajutat Teatrul Notarra sa se 

intoarca acasa, la adresa lui traditionala de pe bdul Magheru. 

Evenimentul va cuprinde 31 de reprezentatii in 13 zile de festival, cu 

multe spectacole ale trupelor de teatru din tara si strainatate, 1 eveniment stradal, 

3 colocvii, 3 spectacole de lectura, 4 lansari de carte si 2 expozitii de fotografie, 

toate pregatite de o echipa de peste 600 de oameni care isi doresc sa transforme 

http://ralucaloteanu.ro/2016/10/06/festin-pe-bulevard-invitatii/
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acest festival intr-un eveniment aparte care sa bucure cat mai multi iubitori ai 

teatrului. 

Veti gasi in program spectacole pentru toate gusturile: comedii, drame, 

musical, spectacol de teatru-dans, teatru experimental si multe altele. Programul 

complet al festivalului il puteti vedea aici. Toate detaliile despre eveniment le 

gasiti pe site-ul festivalului. 

 

 
 

Veste buna este ca va pot oferi in dar invitatii la trei dintre spectacolele 

din cadrul festivalului. 

Este vorba de urmatoarele piese de teatru: 

1. Notenkraker sau… Al cincilea anotimp – de Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann, care va avea loc luni, 10 octombrie, ora 18.15, la Teatrul 

Nottara, Sala Horia Lovinescu (inscrisa in festival la 

sectiunea BULEVARDUL COMEDIEI) 

 

2. Alcool – pe versurile lui Ion Muresan, un musical de Mihai Maniutiu si 

Ada Milea, care va avea loc joi, 13 octombrie, ora 18.15, la Teatrul 

Nottara, Sala Horia Lovinescu (inscrisa in festival la sectiunea 

PREMIERE ÎN FEST(IN)) 

 

 

3. Pericle – de William Shakespeare, adaptarea, regia: Nìkita Mílivojevic, 

care va avea loc miercuri, 19 octombrie, ora 18.00, la Teatrul Nottara, 

Sala Horia Lovinescu (inscrisa in festival la sectiunea COMPETITIVA 

(II) NETA). 

 

http://ralucaloteanu.ro/wp-content/uploads/2016/10/program-FESTIN-2016.pdf
http://www.festinpebulevard.ro/
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Daca va doriti sa mergeti la unul dintre aceste spectacole tot ce trebuie sa 

faceti este sa imi lasati aici un comentariu in care sa imi spuneti la care dintre 

spectacole ati vrea sa mergeti. Daca vor fi mai multi doriti voi trage la sorti cate 

un norocos pentru fiecare spectacol. De asemenea, m-as bucura sa dati share 

articolului despre festival, pentru ca si altii sa afle despre acest festival si sa 

poata participa la spectacole. Astept comentariile voastre pana pe duminica, 9 

octombrie, ora 12, ca apoi sa aflam catre cine merg invitatiile. 

Tot cu ocazia festivalului gasiti doua alte concursuri cu premii frumoase 

pe blogul Mothers and the city, pe blogul Veronicai si pe blogul Cristinei. Eu 

sper sa profitati din plin de toate ocaziile de a merge la teatru si sa va bucurati de 

spectacole! Sper sa ajung si eu macar la una dintre serile festivalului si sa revin 

cu impresii despre atmosfera de acolo! 

 

 

 

 

 

de: Raluca Loteanu 

  

http://mothersandthecity.ro/goin-out/festin-pe-bulevard-nottara-s-a-intors-acasa-si-da-cea-mai-mare-petrecere
http://minuni.ro/festin-bulevard-bucuriile-mele/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=festin-bulevard-bucuriile-mele
http://fifistie.ro/2016/09/26/concurs-hai-cu-mine-la-festin-pe-bulevard
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98.  Luciana Corlan 
din data de 04 Octombrie 2016 

http://alucianna.ro/mi-e-dor-sa-merg-la-teatru/ 

 

 
 

 

Mi-e dor să merg la teatru 

 
 

Am aflat zilele astea că urmează să înceapă Festivalul Internaţional de 

Teatru – FEST(IN) pe Bulevard ediţia a IV-a. Și mi-am dat seama că nu am mai 

mers la o piesă de prin iulie, când obișnuiam să merg la licențele studenților de 

la UNATC. Îmi este foarte dor să fiu spectator. Mi se pare că există o energie 

aparte, ce nu poate fi descrisă la asemenea manifestări. 

http://alucianna.ro/mi-e-dor-sa-merg-la-teatru/
http://alucianna.ro/mi-e-dor-sa-merg-la-teatru/festin-pe-bulevard-teatru/
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Cumva, mi-am „cultivat” gustul pentru acest gen de spectacol târziu, pe la 

20 și ceva de ani, fiind în București. Până atunci mersesem la mine în oraș la 

piese mărunte, în rarele ocazii când vreo trupă își făcea drum pe la noi. Se 

mergea în grup mare de tot, cu școala. Iar energia nu era cea de acum. Acum, 

totul mi se pare mai…viu. 

Prefer să merg la drame de obicei. Greu râd la ceva atunci când vine vorba 

de teatru sau film. Și-mi place să fiu prinsă cu totul de scenă. Să fiu sub vraja 

actorilor care joacă piesa. Să uit de mine admirând ceva ce nu are efecte 

speciale, fum sau oglinzi. Faptul că actorii se folosesc doar de costume, machiaj, 

ceva decor și talent cât cuprinde, îi face vulnerabili, pentru că nu au unde să se 

ascundă. În teatru nu există duble. Nu există editare. Nimeni nu este „fotoșopat”. 

Totul este la vedere, sub ochii mei mici, ușor migdalați, ascunși de dioptrii de 

plastic. 

Iar când un actor trece de scenă și mă face să uit că sunt într-o cameră, în 

semi-întuneric, are putere deplină asupra mea. Mă poate face să cred absolut 

orice. Dacă-mi spune că este de fapt un câine, parcă-i aud lătratul. Iar dacă-mi 

spune că totul se întâmplă în pădure, aud ciocănitori. Mi se pare fascinant și 

magic să transmiți cu atâta convingere unui public. 

Și pentru asta-mi place mie să merg la teatru. 

Tocmai de asta, când am auzit de Festivalul Internaţional de Teatru 

FEST(IN) pe Bulevard, ce are loc în perioada 10 – 22 octombrie 2016, mi-am 

propus să încerc să ajung măcar la câteva piese. Mi-am făcut deja cont de 

utilizator pe site-ul lor. Urmează să corup câteva prietene, să decidem la ce piese 

am vrea să mergem și să facem rezervare. 

 

Poate ne vedem pe acolo. 

 

 

 

de: Luciana Corlan 

 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/
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99.  Institutul Ballasi 
din data de 11 Octombrie 2016 

http://www.bukarest.balassiintezet.hu/ro/fest-in-pe-bulevard/ 

 

 

10-22 octombrie 2016, Fest(in) pe Bulevard 

 

10-22 octombrie 2016 

Festivalul Internaţional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard 

ediţia a IV-a 

Bucureşti, Bulevardul Magheru 20 

http://www.bukarest.balassiintezet.hu/ro/fest-in-pe-bulevard/
http://www.bukarest.balassiintezet.hu/ro/fest-in-pe-bulevard
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  Teatrul Nottara a iniţiat, în anul 2013, un festival care poartă titlul 

de Fest
(in)

 pe Bulevard, proiect cultural care este organizat anual. Săptămâna 

festivalului cuprinde dezbateri, spectacole-lectură, lansări de carte de teatru, 

evenimente stradale, expoziţii cuprinzând cele mai interesante momente ale 

ediţiei anterioare. 

  

  În acest an în cadrul festivalului este prezentată şi 

dramaturgia contemporană maghiară. 

 

  

  

Sursa: Institutul Balassi 
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100.  Momente de viață 
din data de 05 Octombrie 2016 

https://momentedeviata.wordpress.com/2016/10/05/invitatie-la-teatru/ 

 

 

 
 

 

Invitație la teatru 

 

De când eram mic copil ador sa merg la teatru. Pe atunci ne duceau de la 

scoală la diverse piese de teatru pentru copii. Asa ca am dobândit o placere 

aparte pentru acest gen de relaxare. Îmi amintesc cu placere când am fost la 

prima piesa de teatru pe banii mei, după ce m-am angajat, o piesa în care a jucat 

Tudor Chirilă, bine recunosc ca am copilărit și pe melodiile celor de la Vama 

Veche și s-ar putea sa fi avut și acest fapt un aport esențial în selecția piesei de 

teatru, dar una peste alte mi-a rămas adânc întipărita în minte. 

Locuind într-un oraș de provincie nu-mi permite însa ma bucur atât de 

mult de teatru pentru ca nu se organizează prea multe stagiuni pe la noi și nici nu 

se aduc prea multe piese pe scena Teatrului Maior Gheorghe Pastia din Focșani, 

dar când se întâmplă sunt de fiecare data prezenta. Cum astazii nu prea se mai 

țin cadrele didactice de sportul cu dusul copiilor la teatru vreau ca micuții mei sa 

nu piarda ocazia de a se îndrăgosti de aceasta arta, asa ca atât pentru ei cat și 

https://momentedeviata.wordpress.com/2016/10/05/invitatie-la-teatru/
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pentru mine, mergem periodic în București pentru a ne bucura de o mulțime de 

piese de teatru minunate. 

 

Luna aceasta în perioada 10 -22 octombrie are loc Festivalul 

Internațional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, organizat de teatrul 

Notarra. Editia a IV -a a evenimentului se va desfășura acasă, pe mulevarul 

Magheru nr. 20 după ce în 2015, spectacolele au fost relocate din cauza faptului 

ca erau necesare reparații la clădire. 

In cadrul celor 13 zile ale festivalului se vor desfășura 48 de 

evenimente:dezbateri pe temele date, spectacole-lectură, lansări de carte de 

teatru, cel puțin un eveniment stradal, o expoziție cu fotografii cuprinzând cele 

mai interesante momente ale ediției anterioare, cele mai multe la Nottara anul 

acesta. Programul și piesele care se vor juca le gasiti pe site. 

 
sursa bucurestifm.ro 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjTnMbrusTPAhUB1iwKHdC8CU0QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fbucurestifm.ro%2F2016%2F06%2F29%2Fcade-bulina-de-pe-nottara%2F&psig=AFQjCNHAvJUqMDBSJzxcWmdk_6_IGd0BHA&ust=1475784144291606&cad=rja
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Imi doresc sa merg la comedia Tango, Monsieur?de Aldo Lo Castro ce se va 

juca la Teatrul Nottara, București pe 11 octombrie la orele 18.15. Chiar mi-e dor 

de o comedie spumoasa și o sa-i fac o surpriza soțului meu invitându-l la teatru, 

la aceasta superba piesa ce face parte din secțiunea Bulevardul Comediei. 

 

 

Alături de micuții mei vreau sa vizionez și piesa de teatru Pisica verde de 

Elise Wilk care se va juca la Teatrul Odeon, în Sala Studio pe data de 17 

octombrie la orele 18.00 și 20.00. 

Ca părinte îmi doresc ca ai mei copii sa învețe istoria, geografia și 

multitudinea de materii pe care le au îndesate în manualele mult prea stufoase, 

nu din cărți ci din viata reala. Altfel va retine un copil istoria dacă i-o vei 

prezenta într-o piesa de teatru sau un film, decât dacă ii vei pune o carte în fata 

și-l vei pune sa tocească. 

Voi mergeți cu copiii la teatru? 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Momente de viață 
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101.  Amos News 
din data de 14 Octombrie 2016, ora 20:55 

http://www.amosnews.ro/teatrul-german-de-stat-timisoara-la-

festin-pe-bulevard-2016-10-14 

 

 
 

Teatrul German de Stat Timișoara la FEST(in) pe Bulevard 
  
  

 
 

Spectacolul de teatru-dans „Hotel PM”, o producție a Teatrului German 

de Stat Timișoara (TGST), se va juca în cadrul Festivalului Internațional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard, luni, 17 octombrie 2016, la ora 21, în sala 

Teatrului Odeon București. 

http://www.amosnews.ro/teatrul-german-de-stat-timisoara-la-festin-pe-bulevard-2016-10-14
http://www.amosnews.ro/teatrul-german-de-stat-timisoara-la-festin-pe-bulevard-2016-10-14
http://www.amosnews.ro/teatrul-german-de-stat-timisoara-la-festin-pe-bulevard-2016-10-14
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Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a fost inițiat în 

2013 de către Teatrul Nottara. Despre acest proiect, organizatorii declară: „În 

acești ani, festivalul a avut două secțiuni principale: una rezervată comediei, 

cealaltă dedicată crizelor de tot felul, care, de o bună bucată de vreme, fac parte 

din viața noastră cotidiană. În 2016, această a doua secțiune aduce în prim-plan 

crizele de familie.” 

 

  „Hotel PM” a fost produs de Teatrul German în martie 2015, fiind 

conceput de coregrafa, dansatoarea și actrița Andrea Gavriliu. Acesteia i se 

alătură o echipă amplă de artiști: scenografia este semnată de Andreea 

Săndulescu, muzica este compusă de Mihai Dobre, cu participarea lui Alex Pop, 

iar proiecțiile video sunt creația lui Daniel Păun. Distribuția îi reunește pe 

actorii-performeri Olga Török, Konstantin Keidel, Isolde Cobeț, Daniela Török, 

Radu Vulpe și Horia Săvescu. 

 

  „Hotel PM” aduce pe scenă întâmplările absurde si neașteptate ce au loc 

într-o cameră de hotel: musafirii hotelului descoperă spațiul prin dans, explorând 

decorul cu toate elementele lui, camera de hotel devenind astfel un spațiu 

simbolic, în care trăirile umane sunt caricaturizate. Spectacolul reunește diferite 

mijloace artistice, precum dansul, muzica electronică, scenografia și proiecțiile 

video, creând astfel un proiect complex, ce are ca scop deconstrucția unor 

stereotipuri. 

 

 

Foto: Fotografie din „Hotel PM”, o producție TGST. Fotografia poate fi utilizată 

în mass-media și în scopuri de promovare, inclusiv în media electronice. 

 

 

 

 

de: Andreea Andrei 
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102.  eștiri 
din data de 16 Octombrie 2016, ora 03:20 

http://www.estiri.ro/stire/magazin/8/25370/de-ce-sa-vii-la-fest-in-pe-

bulevard-la-teatrul-nottara/0/ 

 

 
 

De ce sa vii la FEST in pe Bulevard, la Teatrul Nottara 
 

 

 

FEST in pe Bulevard este poate singurul festival care are un juriu format din spectatori 
 

 

  Teatrul Nottara a pregatit in aceasta perioada un festival cu un program generos 

din care e imposibil sa nu te tenteze cel putin cateva evenimente must see. 

Editia din acest an se axeaza pe tema familiei si si pe modul in care acest 

concept se reflecta in teatru. Spectacolele selectate, precum Efectul razelor gama 

http://www.estiri.ro/stire/magazin/8/25370/de-ce-sa-vii-la-fest-in-pe-bulevard-la-teatrul-nottara/0/
http://www.estiri.ro/stire/magazin/8/25370/de-ce-sa-vii-la-fest-in-pe-bulevard-la-teatrul-nottara/0/
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asupra craitelor lunatice de Paul Zindel, Cand timpul nu se misca de Donald 

Margulies, MOarte si reincarnare intr-un cowboy de Rodrigo Garcia sau Familie 

de artisti de Kado Kostzer scot la iveala fatetele unei Crize de familie si ne 

intreaba cum arata sau cum ar trebui sa arate o familie astazi. 

FEST in pe Bulevard este poate singurul festival care are un juriu format din 

spectatori. 

 

Nu trebuie sa ratati nici cele doua premiere ale regizorului Mihai Maniutiu care 

vor avea loc tot in cadrul festivalului: iarna de Jin Fosse si Alcool pe versurile 

lui Ion Muresan, un musical care anunta o atmosfera specifica muzicii marca 

Ada Milea. 

 

FEST in pe Bulevard reuneste spectacolele unor regizori din generatia tanara ale 

caror voci devin din ce in ce mai puternice precum Bobi Pricop, Alexandru 

Mazgareanu, Andreea Gavriliu (o referinta in teatrul-dans din Romania)< 

Andrei Majeri, Bogdan Budes. 

 

Festivalul se desfasoara intre 10 - 22 octombrie, la Teatrul Nottara. 

 

 
 
 

 

 
 

 

de: Mireille Astrid Popa 
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103.  Digi24 
din data de 15 Octombrie 2016 

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/bulina-rosie-de-pe-

teatrul-nottara-a-fost-data-jos-589139 

 

 
 

Bulina roşie de pe Teatrul Nottara a fost dată jos 

La aproape un an de când a fost închis pentru că nu respecta prevederile 

legii privind clădirile cu risc seismic, Teatrul Nottara a revenit în sediul de 

pe Bulevardul Magheru din Bucureşti. Bulina de risc seismic de pe clădire a 

fost dată jos în cadrul unei festivităţi simbolice, prin care reprezentanţii 

teatrului speră să-i convingă pe spectatori să vină din nou la spectacole. 

 
Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara: „Bulina există de 20 de 

ani, astăzi nu facem decât un gest simbolic de a ne dezbulina oficial, în urma 

reexpertizării pe care am făcut-o şi fiind declasificaţi de la gradul unu de risc la 

gradul doi de risc seismic.” 

Ion Haiduc, actor al Teatrului Nottara: „Trăim azi un moment foarte 

important. Eu de mai multă vreme, în toate apariţiile mele publice, am susţinut 

că acest teatru nu e în pericol, nu are bulină.” 

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-a-fost-data-jos-589139
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/bulina-rosie-de-pe-teatrul-nottara-a-fost-data-jos-589139
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Actorii şi angajaţii Teatrului Nottara şi-au întâmpinat spectatorii cu 

muzică şi cu mult entuziasm, la primul spectacol ţinut în sediul tradiţional de pe 

Bulevardul Magheru. Asta după ce, în urmă cu aproape un an au fost nevoiţi să 

părăsească imobilul. 

Melania Cercel, angajat al Teatrului Nottara: „Au fost alături de noi nouă 

luni, ne-au urmat peste tot, ne bucurăm foarte mult că suntem apreciaţi pentru 

tot ce facem, îi aşteptăm în continuare săptămâna aceasta în festival şi să ne 

susţină.” 

Reprezentanţii Teatrului au cerut reexpertizarea clădirii, încadrată încă din 

1997 în Clasa I de risc seismic. Noua expertiză a scăzut riscul la Clasa a II-a. 

„Eu am venit şi înainte, când nu era bulina, dar am fost la spectacole, nu 

s-a întâmplat nimic. Sunt convinsă că nu o să se întâmple”, spune o spectatoare. 

 

 

Sursa: Digi24 
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104.  România TV 
din data de 15 Octombrie 2016, ora 23:20 

http://www.romaniatv.net/teatrul-nottara-s-a-redeschis--bulina-rosie-

de-pe-cladire-a-fost-data-jos_320175.html#n 

 

 
 

Teatrul Nottara s-a redeschis. Bulina roşie de pe clădire a fost 

dată jos 

Teatrul Nottara a înlăturat, sâmbătă, bulina roşie care avertiza cu privire la 

clasa de risc seismic I în care era încadrat, în ziua în care a împlinit 70 de ani de 

când a fost deschis publicului. Acest moment semnifică începutul unui nou 

capitol, spun reprezentanţii instituţiei. 

 

http://www.romaniatv.net/teatrul-nottara-s-a-redeschis--bulina-rosie-de-pe-cladire-a-fost-data-jos_320175.html#n
http://www.romaniatv.net/teatrul-nottara-s-a-redeschis--bulina-rosie-de-pe-cladire-a-fost-data-jos_320175.html#n
http://www.romaniatv.net/managerul-nottara-despre-scoaterea-bulinei-rosii-de-pe-cladire-in-cazul-unui-raspuns-negativ-al-isc-dam-in-judecata-institutia_314181.html
http://www.romaniatv.net/managerul-nottara-despre-scoaterea-bulinei-rosii-de-pe-cladire-in-cazul-unui-raspuns-negativ-al-isc-dam-in-judecata-institutia_314181.html
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Un capitol de două decenii din istoria tetarului a fost închis printr-un 

eveniment la care au participat actorii şi conducerea instituţiei teatrale, 

potrivit news.ro. 

”Trăim azi un moment foarte important. Eu de mai multă vreme am 

susţinut că acest teatru nu e în pericol, nu are bulină”, a spus actorul Ion Haiduc. 

Imobilul în care se află Teatrul Nottara nu mai figurează pe lista clădirilor 

cu bulină roşie, după ce, ca urmare a actualizării expertizei efectuate în 1997, 

prin cele mai moderne mijloace, s-a constatat că acesta nu se încadrează în clasa 

I de risc seismic. 

Sălile din Bulevardul Magheru s-au redeschis oficial pe 10 octombrie, în 

prima zi a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, după ce 

au fost închise mai bine de zece luni, până când a fost clarificată starea reală a 

constucţiei. 

O petrecere stradală a fost organizată sâmbătă după-amiază, în cadrul 

evenimentului FESTInuntă cu surprize, la care au participat o orchestră, miri şi 

mirese, şi a fost organizată o tombolă cu premii. 

”Pentru că s-au făcut acele expertize mai mult pentru acele afaceri 

imobiliare decât de-adevăratelea. Exista o ordonanţă de urgenţă de prin 1994, 

care nu a prea fost băgată în seamă, dar care era activă şi în virtutea ei s-au pus 

acele buline. Dacă cumpărai un apartament într-un imobil cu bulină dădeai cu 

30% mai puţin decât într-un imobil fără bulină. Asta era una dintre afacerile-

minune”, a declarat Marinela Ţepus, directorul Teatrului Nottara, într-un 

interviu acordat News.ro. 

Clădirea a fost reexpertizată tehnic în vara acestui an şi se încadrează în 

clasa de risc seismic II, având şi aviz de funcţionare de la Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă. 

 

 

 
de: Iulian Tudor 

  

http://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-a-inlaturat-bulina-rosie-in-ziua-in-care-a-implinit-70-de-ani-de-cand-a-fost-deschis-publicului-1922400215002016102315592977
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105.  Ziare.com 
din data de 19 Octombrie 2016, ora 16:38 

http://www.ziare.com/weekend/teatre/nottara-ombilicul-bulevardului-

1440381 

 

 

 
Nottara, ombilicul Bulevardului 

 

 
 

 

Stiu, multa lume se considera in Romania de azi buricul lumii. Ei cred ca 

nici soarele nu rasare fara ajutorul lor. Si ca nici ceilalti nu pot exista in 

absenta radioasei lor persoane. 

http://www.ziare.com/weekend/teatre/nottara-ombilicul-bulevardului-1440381
http://www.ziare.com/weekend/teatre/nottara-ombilicul-bulevardului-1440381
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  N-ar fi rau sa fie asa (pe principiul, n-ar fi rau sa fie bine!), numai ca 

realitatile zilei cam contrazic iluziile decidentilor: daca lucrurile ar merge cum 

clameaza ei, nu ne-am situa in topul celor mai sarace tari din Europa (iar saracia 

materiala o antreneaza si pe cea culturala). 

 

  Si aceasta se intampla nu in ultimul rand din cauza coruptiei endemice a 

tranzitiei, care dreneaza resursele publice, satisfacand interese private, nu 

colective, asa cum ar trebui. 

 

  Din aceasta perspectiva, nu ne mai intrebam de ce Teatrul Nottara din 

Bucuresti a devenit un caz. Simplu: pentru ca este plasat intr-o zona cu potential 

imobiliar imens. Iar lumea a aflat de problema, pentru ca directoarea institutiei, 

Marinela Tepus, a inteles sa nu taca si sa nu accepte destinul "implacabil", 

punand lacatul pe cladire, ci a adus chestiunea in spatiul public si s-a luptat, 

pana a gasit o solutie. 

 

 La fel ar fi putut face si alte institutii culturale de pe Bulevardul Magheru, 

care au preferat sa inchida pur si simplu, fiind puse in aceeasi situatie de o lege 

promulgata intempestiv (nr.282/ 2015, pentru modificarea si completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 20/1994), pentru care o actualizare in teren ar fi fost 

poate necesara. 

 

  Asadar, cu peste un deceniu in urma, niste baieti destepti s-or fi gandit sa 

puna mana (macar cate putin) pe filonul imobiliar reprezentat de zona centrala a 

Capitalei, asa ca au determinat efectuarea unor expertize (cat de superficiale? Nu 

s-a intrebat nicio oficialitate pana acum!), care sa scada valoarea de piata a unor 

imobile/zone, ce deveneau astfel, or fi crezut ei, chilipiruri, spatii numai bune de 

investitii imobiliare majore. 

 

  Cerintele legii - consolidarea imobilelor pentru reducerea riscului seismic 

- nu au fost respectate niciodata, astfel incat singurul efect al ordonantei din 

1994 a fost aparitia seraficelor buline rosii, care au si disparut de pe unele cladiri 

de interes public, dupa ce au fost zugravite fatadele, fara ca autoritatile sa fi 

reactionat. 

 

  In 2015, promulgarea legii 282 a inchis pe Magheru cinematografele 

Studio si Patria, ucingand si comertul din zona. 
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  Punand la indoiala vechea expertiza, care asezase bulina pe fatada cladirii 

(si pentru care nimeni nu mai poate fi tras la raspundere, caci firma nu mai 

exista!), Teatrul Nottara nu s-a lasat inchis, ci a solicitat efectuarea unei noi 

expertize, realizate la standardele actuale. 

 

  Aceasta a dovedit ca imobilul nu se situeaza in gradul I de risc seismic si 

ca nu este mai nesigur decat alte cladiri interbelice. 

 

  Era de asteptat, intrucat nimeni nu isi putea inchipui ca inginerul 

constructor Liviu Ciulley ar fi riscat viata copiilor sai, Liviu si Ana, care 

alesesera, fara stirea sa, sa studieze arta dramatica, ridicandu-le un teatru, dupa 

planurile apreciatului arhitect Radu Dudescu, fara a-si lua toate masurile de 

siguranta in constructii. 

 

  Teatrul Nottara a facut publice rezultatele noii expertizari, in 28 iunie 

2016, iar in 15 octombrie 2016, intr-o ceremonie publica, a dat jos si infama 

bulina de pe fatada sa. 

 
 

 

  In aceasta perioada, insa, nottaristii au jucat in cele mai dificile conditii, 

pe scenele altor sali bucurestene, in turneu si chiar la cort. 

 

  Iar aceasta nu a reprezentat decat varful aisbergului, caci negocierile din 

spatele reprezentatiilor au fost istovitoare si nesfarsite. Zece luni de nesiguranta, 

eforturi sporite, dezamagiri si, totusi, sperante. 

http://s2.ziareromania.ro/?mmid=752a0389eefa8d576b
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  Programul premierelor a ramas neschimbat, chiar daca repetitiile s-au 

facut in conditii greu de imaginat. Festivalul Festin pe bulevard a continuat si el, 

e in plina desfasurare acum, desi la vremea organizarii sale nu se stia in ce sali 

vor putea fi prezentate spectacolele invitate. 

 

 

  Acum, cand trupa poate, in fine, sa joace pe propriile scene, fiindca s-a 

intors acasa, pe Magheru 20, nottaristii nu vor sa lase aceasta paranteza 

dureroasa din istoria de 70 de ani a teatrului sa treaca, fara o amintire si in 

pagina scrisa, nu doar in sufletele oamenilor. 

 

 

  Asa ca au alcatuit un volum de marturii ale celor care au fost nevoiti sa 

treaca prin calvarul celor zece luni de "neacasa". Iata, in avanpremiera, cateva 

din gandurile celor care seara de seara slujesc teatrul si care au iesit invingatori 

din lupta cu sistemul: 

 

 

Trei cuvinte despre ce a insemnat criza bulinei/Buliniada 

 

Catrinel Dumitrescu, actrita 

 

Buliniada... A inceput ca un strigat de tragedie; a continuat ca o drama cu alura 

de "melodrama" (cu "mistere", "jocuri"), degajand un sentiment de restriste nu 

doar spirituala. 

 

 

Alexandru Repan, actor 

 

Dintre toate teatrele din Bucuresti, singurul care ne-a primit pe gratis a fost.... 

Institutul Maghiar Balassi. Si sa mai fii sovin!!! (Erata: A mai fost si... Palatul 

Cotroceni!) 

 

Mircea Diaconu, actor, europarlamentar 

 

Tot pachetul, toata povestea, incepand cu decretul acela precipitat si sfarsind cu 

finalul povestii inseamna, de fapt, un DEGEABA enorm, un chin in van si va 

reamintesc ca cel mai mult munceste musca in borcan. Deci este un mod de a 

trai, rezumat de mine prin sintagma "musca in borcan". 
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Ion Haiduc, actor 

 

Aceasta bejenie sau acest exil reflecta 100% fidel degringolada din administratia 

romaneasca. 

 

Victoria Cocias, actrita 

 

Cand am fost scosi din teatru, am constatat ca, din toata lumea care era alaturi de 

noi la TV, prin jurnale, au ramas foarte putini cei care te ajuta in general. Ma 

refer aici la colegii de breasla! A fost trist faptul ca Uniunea Teatrala nu a putut 

sa ne ajute in niciun fel! 

 

 

Constantin Cotimanis, actor 

 

Nottara este locul unde am impartasit prietenia si nu mi-a parut rau niciodata. 

 

Adrian Vancica, actor 

 

Criza Bulinei a insemnat spectacole mai rare si in locuri noi, unele nepotrivite, 

asadar alterarea actului artistic. 

 

 

Alexandru Jitea, actor 

 

E ca si cum te-ar fi dat cineva afara cu un executor judecatoresc, fara drept de 

apel. Era un sentiment care te cuprinde atunci cand ramai fara replica, cand 

ramai fara posibilitati in fata realitatii. Intre teatru si autoritati se instalase un 

monolog perfect. Publicul ne-a sustinut constant si cu multa pasiune, pentru a 

reveni acasa, pe Magheru. 

 

 

Ada Navrot, actrita 

 

Experienta a fost unica pentru mine, uluitoare as putea spune. Am iesit obosita 

din aceasta perioada de 10 luni, dar si mult mai puternica. 

 

Ion Grosu, actor 

 

Cand te gandesti numai la actorii care au creat pe scandura acestui teatru, de la 

George Vraca, George Constantin, Stefan Iordache, pana la Emil Hossu, Stefan 
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Radof sau George Alexandru, nu poti lasa o bulina rosie "pe dinafara" sa scoata 

"dinlauntru" iubirea si valoarea daruite de acesti mari creatori ai teatrului 

romanesc. 

 

Cerasela Iosifescu, actrita 

 

Trei cuvinte (si doua adjective!): prostie romaneasca, politica grobiana, umilinta. 

 

Dani Popescu, actor 

 

"Buliniada" nu a fost o criza, ci o revigorare a trupei, a fost sansa actorilor de a 

se repozitiona vis-a-vis de meseria lor. A fost sansa Teatrului Nottara de a arata 

lumii ca exista in orice conditii si exista nu oricum, ci in excelenta. 

 

Cristian Nicolaie, actor 

 

Un lucru bun: Am aflat cine sunt, cu adevarat, prietenii nostri si cui ii pasa de 

soarta institutiilor culturale din Romania, mai presus de alte interese meschine 

sau de grup. 

 

Dan Bordeianu, actor 

 

In spatele nostru exista o armata intreaga de oameni care se asigura ca noi ne 

putem face treaba bine [...]: oamenii de la tehnic. V-ati mutat vreodata? De mai 

multe ori? Atunci, stiti bine ce inseamna impacheteaza, despacheteaza! Doar ca 

impachetatul si despachetatul lor inseamna uneori casa cu totul! Pereti, tacamuri, 

burlane si covoare, instalatie electrica si uneori mai muta si canalizarea (ce vreti, 

fiecare scenograf cu fantezia lui!) si mai mult decat atat, fac asta uneori zilnic, 

saptamani intregi, luni intregi, uneori cu eforturi considerabile. [...] Din punctul 

meu de vedere, ei sunt eroii nostri. 

 

 

Andi Vasluianu, actor 

 

Nu am trei cuvinte, am doua: fara casa. Sau aproape patru: fara casa e urat. 

 

Livioara Adascalitei, cabiniera 

 

"Dupa 30 de ani vine cineva si te da afara din casa ta!". Pentru mine teatrul este 

prima casa, iar casa unde ma culc este a doua casa, unde merg sa-mi odihnesc 

sufletul si corpul, dupa cele petrecute in teatru. 
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Ciprian Nicolae Duica, sef Serviciu Exploatare Scena 

 

Dragostea pe care o port pentru Nottara e aceeasi pe care o am pentru propria 

familie. Nu stiu ce e ala concediu sau zile de concediu, pentru ca nu m-a 

interesat sa aflu. M-am dedicat cu tot sufletul unui teatru: Nottara. 

 

Dana Viorica Popescu, sef Departament Regie tehnica 

 

Teatrul, dupa nenorocirea numita "Colectiv" parea, asa, dintr-odata, un loc in 

care, daca intri, risti sa nu mai iesi. Eu nu am avut niciodata sentimentul ca mi se 

poate intampla vreodata ceva rau in Nottara. Niciodata. 

 

 

Silvia Popescu, contabil sef 

 

Un Magheru gri, aproape parasit, cu magazine inchise, dar pe ale caror vitrine 

sunt lipite afise mari si albe care anunta relocarea, oameni care trec in graba 

hartaniti de un gand... unde am fost de atatia ani, 20 la numar, unde am fost noi 

toti si ce am facut?!!! 

 

 

Marian Tita, sef formatie tamplarie 

 

Pierderea publicului fidel al Teatrului Nottara, un deosebit efort fizic si psihic si 

nesiguranta pentru propriul loc de munca. 

 

 

Alexandra Norocea, sef birou resurse umane 

 

Si pentru ca nu aveam sediu si acceptam orice colaborare cu teatre atat din tara, 

cat si din strainatate, la invitatia domnului Tarna, directorul Teatrului Ginta 

Latina din Chisinau, am plecat in turneu. Nu mica ne-a fost surpriza cand, de la 

vama pana la sediul teatrului, am fost insotiti de un echipaj de politie. Trecea 

TEATRUL NOTTARA. In acele momente as fi strigat in gura mare: 

EXISTAM!!!! 

 

Alina Maer, Ploiesti, spectator 
 

 Nottara insemna pentru mine Teatrul unde se aniversa pe scena, intr-un cadru 

emotionant, Silvia Dumitrescu Timica in Micul infern, iar eu, intr-un colt de 

balcon, uitam ca pierd ultimul tren de seara si probabil ca abia in zori ajung pe 
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acasa. Teatrul unde, in studentie, imi doream cu ardoare sa vad Puricele, dar 

mereu era sold out, iar atunci cand am gasit bilet eram eu sold out in buzunare, 

asa ca... am vandut un sapun pe care il aveam in geanta, unei doamne care m-a 

privit cu mila si mirare: asa am intrat la spectacol. 

 

 

  Asa se face ca, dincolo de misiunea sa de spatiu de referinta al 

comunitatii, ombilic al Bulevardului, loc al comuniunii, in care niste oameni 

(actorii) fac schimb de emotii si energie cu alti oameni (spectatorii), 

Teatrul Nottara a devenit si un simbol al rezistentei in fata indiferentei si a 

coruptiei. 

 

  Gasiti mai multe argumente in Caietele Teatrului Nottara, pe luna 

octombrie: Buliniada, un volum colectiv realizat de 213 autori, ce tocmai a iesit 

din tipar. 

 

 

  Nottaristii sunt siguri ca au gasit raspuns la intrebarea: cat ne costa sa 

traim in normalitate? Ne costa mult, dar merita! 

 

 

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 Vișan 
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106.  Radio România București 
din data de 19 Octombrie 2016 

http://bucurestifm.ro/2016/10/19/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-19-

octombrie-2016/ 

 

 
 

Spectacole de teatru în București – 19 octombrie 2016 

 

Spectacole de teatru din România și din străinătate, astăzi, la Festin pe 

Bulevard 

 

http://bucurestifm.ro/2016/10/19/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-19-octombrie-2016/
http://bucurestifm.ro/2016/10/19/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-19-octombrie-2016/
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Festivalul Internațional de Teatru Festin pe Bulevard lansează astăzi cea 

de a patra secțiune din programul său, cea dedicată spectacolelor din străinătate. 

Cum Teatrul Nottara este membru NETA, producțiile intrate în această 

competiție aparțin teatrelor înscrise în rețeaua New European Theatre Action. 

”Pericle” de William Shakespeare, este prima montare a acestui text în 

Serbia, iar bucureștenii au ocazia să vadă acest spectacol la Teatrul Nottara, la 

Sala Horia Lovinescu, în acestă seară, de la ora 18:00. 

Reprezentația beneficiază de supratitrare în limba română. 

De la ora 21:00, este programat și spectacolul ”Contra progresului” 

Realizată de regizorul Bobi Pricop, cu actorii Ioana Manciu, Aida Avieriţei, 

Vlad Pavel și Cezar Grumăzescu, la Teatrul Bulandra, producția va fi prezentată 

la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, în secțiunea competitivă ”Crize 

de familie”. 

Spectacolele serii: 

18.00 

  ”Pericle” de William Shakespeare, spectacol din Serbia, prezentat la 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, în cadrul secţiunii competitive NETA, cu 

supratitrare în limba română 

21:00 

  ”Contra progresului” spectacolul lui Bobi Pricop, cu: Ioana Manciu, Aida 

Avieriţei, Vlad Pavel, Cezar Grumăzescu, producție a Teatrului Bulandra, 

prezentat la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, în secțiunea 

competitivă a festivalului Festin pe Bulevard, ”Crize de familie” 

 

de: Andreia Barsan 
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107.  rfi 
din data de 17 Octombrie 2016 

http://www.rfi.ro/eveniment-90431-bulina-rosie-nottara-ului-

transformata-recuzita-la-familie-de-artisti 

 

 

Bulina roşie a Nottara-ului, transformată în recuzită la „Familie 

de artişti” 

 

 
 

Pe 15 octombrie, la împlinirea a exact 70 de ani de la inaugurarea sălilor 

de teatru din Bulevardul Magheru, nr. 20, a fost dată jos bulina roşie de pe 

http://www.rfi.ro/eveniment-90431-bulina-rosie-nottara-ului-transformata-recuzita-la-familie-de-artisti
http://www.rfi.ro/eveniment-90431-bulina-rosie-nottara-ului-transformata-recuzita-la-familie-de-artisti
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imobilul care le găzduieşte. Gestul simbolic a avut loc în cadrul evenimentului 

stradal FESTnuntă cu surprize din Festivalului Internaţional de Teatru 

FEST(IN) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara. 

 

La ora 17.30, în aplauzele angajaţilor şi ale trecătorilor, a fost adusă scara, 

iar un pompier a înlăturat bulina de pe faţada imobilului. Au urmat tunuri de 

confetti, şampanie şi multă bucurie pentru personalului teatrului, sătul de turneul 

extenunat din ultimul an şi de nesiguranţa zilei de mâine. 

„Scoaterea bulinei este un gest simbolic, ce reprezintă eliberarea 

Teatrului Nottara de sub puterea ei. Puteam să facem acest lucru de când am 

primit rezultatul expertizei, dar am vrut să fie totul oficial, să apară mai întâi 

declasificarea pe site-ul Primăriei, iar acest lucru s-a întâmplat de curând. Aşa 

că această zi, în care se împlinesc 70 de ani de când acestă clădire, construită 

cu mult simţ de răspundere de către inginerul Liviu Ciulley, aşa cum ar face 

orice tată pentru fiul său, a fost momentul perfect, mai ales că se suprapunea şi 

cu evenimentul nostru stradal din festival. Le mulţumim celor care au revenit 

deja în sălile noastre şi le reamintim tuturor că mai este o săptămână din 

FEST(IN) pe Bulevard, o ocazia rară pentru bucureşteni să vadă producţii 

importante din ţară sau din străinătate.” a declarat Marinela Ţepuş, Managerul 

Teatrului Nottara. 

După două decenii în care a jucat principalul rol negativ în povestea 

Teatrului Nottara, speriindu-i spectatorii, făcând ca numele instituţiei să apară în 

presă după fiecare cutremur, ca exemplu de clădire care stă să se prăbuşească şi, 

în cele din urmă, alungându-l din propria casă, bulina a fost retrogradată la rolul 

de simplu figurant în decorul spectacolui, „Familie de artişti” de Kado Kostzer 

şi Alfredo Arias, regia: Alexander Hausvater. 

Spectacolul, devenit manifestul Teatrului Nottara în perioada exilului, 

vorbeşte despre o familie de artişti care este obligată să părăsească propriul 

cămin, transformat într-un templu al artelor, pentru a fi demolat şi a face loc 

„progresului”. 

Pe decorul semnat de Carmencita Borjboiu, care ilustrează o casă în ruine, 

bulina se încadrează perfect şi este o formă de reamintire, pentru toată lumea, a 

situaţiei în care s-a aflat, pe nedrept, Teatrul Nottara timp de douăzeci de ani, 

dar şi a faptului că trebuie luate măsuri în viitorul apropiat, pentru ca problema 

riscului seismic să nu revină, de data aceasta, justificat, iar instituţia să se afle 

din nou în situaţia din ultimul an. 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara  
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108.  Portalul de știri 
din data de 19 Octombrie 2016, ora 16:50 

http://portaluldestiri.ro/nottara-ombilicul-bulevardului-5151/ 

 

 
 

Nottara, ombilicul Bulevardului 
 

 

Stiu, multa lume se considera in Romania de azi buricul lumii. Ei 

cred ca nici soarele nu rasare fara ajutorul lor. Si ca nici ceilalti nu pot 

exista in absenta radioasei lor persoane. 

  N-ar fi rau sa fie asa (pe principiul, n-ar fi rau sa fie bine!), numai ca 

realitatile zilei cam contrazic iluziile decidentilor: daca lucrurile ar merge cum 

clameaza ei, nu ne-am situa in topul celor mai sarace tari din Europa (iar saracia 

materiala o antreneaza si pe cea culturala). 

 

  Si aceasta se intampla nu in ultimul rand din cauza coruptiei endemice a 

tranzitiei, care dreneaza resursele publice, satisfacand interese private, nu 

colective, asa cum ar trebui. 

 

  Din aceasta perspectiva, nu ne mai intrebam de ce Teatrul Nottara din 

Bucuresti a devenit un caz. Simplu: pentru ca este plasat intr-o zona cu potential 

imobiliar imens. Iar lumea a aflat de problema, pentru ca directoarea institutiei, 

http://portaluldestiri.ro/nottara-ombilicul-bulevardului-5151/
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Marinela Tepus, a inteles sa nu taca si sa nu accepte destinul "implacabil", 

punand lacatul pe cladire, ci a adus chestiunea in spatiul public si s-a luptat, 

pana a gasit o solutie. 

 

  La fel ar fi putut face si alte institutii culturale de pe Bulevardul Magheru, 

care au preferat sa inchida pur si simplu, fiind puse in aceeasi situatie de o lege 

promulgata intempestiv (nr.282/ 2015, pentru modificarea si completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 20/1994), pentru care o actualizare in teren ar fi fost 

poate necesara. 

 

  Asadar, cu peste un deceniu in urma, niste baieti destepti s-or fi gandit sa 

puna mana (macar cate putin) pe filonul imobiliar reprezentat de zona centrala a 

Capitalei, asa ca au determinat efectuarea unor expertize (cat de superficiale? Nu 

s-a intrebat nicio oficialitate pana acum!), care sa scada valoarea de piata a unor 

imobile/zone, ce deveneau astfel, or fi crezut ei, chilipiruri, spatii numai bune de 

investitii imobiliare majore. 

 

  Cerintele legii - consolidarea imobilelor pentru reducerea riscului seismic 

- nu au fost respectate niciodata, astfel incat singurul efect al ordonantei din 

1994 a fost aparitia seraficelor buline rosii, care au si disparut de pe unele cladiri 

de interes public, dupa ce au fost zugravite fatadele, fara ca autoritatile sa fi 

reactionat. 

 

  In 2015, promulgarea legii 282 a inchis pe Magheru cinematografele 

Studio si Patria, ucingand si comertul din zona. 

 

 

  Punand la indoiala vechea expertiza, care asezase bulina pe fatada cladirii 

(si pentru care nimeni nu mai poate fi tras la raspundere, caci firma nu mai 

exista!), Teatrul Nottara nu s-a lasat inchis, ci a solicitat efectuarea unei noi 

expertize, realizate la standardele actuale. 

 

  Aceasta a dovedit ca imobilul nu se situeaza in gradul I de risc seismic si 

ca nu este mai nesigur decat alte cladiri interbelice. 

 

  Era de asteptat, intrucat nimeni nu isi putea inchipui ca inginerul 

constructor Liviu Ciulley ar fi riscat viata copiilor sai, Liviu si Ana, care 

alesesera, fara stirea sa, sa studieze arta dramatica, ridicandu-le un teatru, dupa 
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planurile apreciatului arhitect Radu Dudescu, fara a-si lua toate masurile de 

siguranta in constructii. 

 

 

  Teatrul Nottara a facut publice rezultatele noii expertizari, in 28 iunie 

2016, iar in 15 octombrie 2016, intr-o ceremonie publica, a dat jos si infama 

bulina de pe fatada sa. 

 
 

 

  In aceasta perioada, insa, nottaristii au jucat in cele mai dificile conditii, 

pe scenele altor sali bucurestene, in turneu si chiar la cort. 

 

  Iar aceasta nu a reprezentat decat varful aisbergului, caci negocierile din 

spatele reprezentatiilor au fost istovitoare si nesfarsite. Zece luni de nesiguranta, 

eforturi sporite, dezamagiri si, totusi, sperante. 

 

 

  Programul premierelor a ramas neschimbat, chiar daca repetitiile s-au 

facut in conditii greu de imaginat. Festivalul Festin pe bulevard a continuat si el, 

e in plina desfasurare acum, desi la vremea organizarii sale nu se stia in ce sali 

vor putea fi prezentate spectacolele invitate. 

 

 

  Acum, cand trupa poate, in fine, sa joace pe propriile scene, fiindca s-a 

intors acasa, pe Magheru 20, nottaristii nu vor sa lase aceasta paranteza 

dureroasa din istoria de 70 de ani a teatrului sa treaca, fara o amintire si in 

pagina scrisa, nu doar in sufletele oamenilor. 

http://s2.ziareromania.ro/?mmid=752a0389eefa8d576b
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  Asa ca au alcatuit un volum de marturii ale celor care au fost nevoiti sa 

treaca prin calvarul celor zece luni de "neacasa". Iata, in avanpremiera, cateva 

din gandurile celor care seara de seara slujesc teatrul si care au iesit invingatori 

din lupta cu sistemul: 

 

 

Trei cuvinte despre ce a insemnat criza bulinei/Buliniada 

 

Catrinel Dumitrescu, actrita 

 

Buliniada... A inceput ca un strigat de tragedie; a continuat ca o drama cu alura 

de "melodrama" (cu "mistere", "jocuri"), degajand un sentiment de restriste nu 

doar spirituala. 

 

 

Alexandru Repan, actor 

 

Dintre toate teatrele din Bucuresti, singurul care ne-a primit pe gratis a fost.... 

Institutul Maghiar Balassi. Si sa mai fii sovin!!! (Erata: A mai fost si... Palatul 

Cotroceni!) 

 

Mircea Diaconu, actor, europarlamentar 

 

Tot pachetul, toata povestea, incepand cu decretul acela precipitat si sfarsind cu 

finalul povestii inseamna, de fapt, un DEGEABA enorm, un chin in van si va 

reamintesc ca cel mai mult munceste musca in borcan. Deci este un mod de a 

trai, rezumat de mine prin sintagma "musca in borcan". 

 

 

Ion Haiduc, actor 

 

Aceasta bejenie sau acest exil reflecta 100% fidel degringolada din administratia 

romaneasca. 

 

Victoria Cocias, actrita 

 

Cand am fost scosi din teatru, am constatat ca, din toata lumea care era alaturi de 

noi la TV, prin jurnale, au ramas foarte putini cei care te ajuta in general. Ma 

refer aici la colegii de breasla! A fost trist faptul ca Uniunea Teatrala nu a putut 

sa ne ajute in niciun fel! 
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Constantin Cotimanis, actor 

 

Nottara este locul unde am impartasit prietenia si nu mi-a parut rau niciodata. 

 

Adrian Vancica, actor 

 

Criza Bulinei a insemnat spectacole mai rare si in locuri noi, unele nepotrivite, 

asadar alterarea actului artistic. 

 

 

Alexandru Jitea, actor 

 

E ca si cum te-ar fi dat cineva afara cu un executor judecatoresc, fara drept de 

apel. Era un sentiment care te cuprinde atunci cand ramai fara replica, cand 

ramai fara posibilitati in fata realitatii. Intre teatru si autoritati se instalase un 

monolog perfect. Publicul ne-a sustinut constant si cu multa pasiune, pentru a 

reveni acasa, pe Magheru. 

 

 

Ada Navrot, actrita 

 

Experienta a fost unica pentru mine, uluitoare as putea spune. Am iesit obosita 

din aceasta perioada de 10 luni, dar si mult mai puternica. 

 

Ion Grosu, actor 

 

Cand te gandesti numai la actorii care au creat pe scandura acestui teatru, de la 

George Vraca, George Constantin, Stefan Iordache, pana la Emil Hossu, Stefan 

Radof sau George Alexandru, nu poti lasa o bulina rosie "pe dinafara" sa scoata 

"dinlauntru" iubirea si valoarea daruite de acesti mari creatori ai teatrului 

romanesc. 

 

Cerasela Iosifescu, actrita 

 

Trei cuvinte (si doua adjective!): prostie romaneasca, politica grobiana, umilinta. 

 

Dani Popescu, actor 

 

"Buliniada" nu a fost o criza, ci o revigorare a trupei, a fost sansa actorilor de a 

se repozitiona vis-a-vis de meseria lor. A fost sansa Teatrului Nottara de a arata 

lumii ca exista in orice conditii si exista nu oricum, ci in excelenta. 



428 

 

 

Cristian Nicolaie, actor 

 

Un lucru bun: Am aflat cine sunt, cu adevarat, prietenii nostri si cui ii pasa de 

soarta institutiilor culturale din Romania, mai presus de alte interese meschine 

sau de grup. 

 

Dan Bordeianu, actor 

 

In spatele nostru exista o armata intreaga de oameni care se asigura ca noi ne 

putem face treaba bine [...]: oamenii de la tehnic. V-ati mutat vreodata? De mai 

multe ori? Atunci, stiti bine ce inseamna impacheteaza, despacheteaza! Doar ca 

impachetatul si despachetatul lor inseamna uneori casa cu totul! Pereti, tacamuri, 

burlane si covoare, instalatie electrica si uneori mai muta si canalizarea (ce vreti, 

fiecare scenograf cu fantezia lui!) si mai mult decat atat, fac asta uneori zilnic, 

saptamani intregi, luni intregi, uneori cu eforturi considerabile. [...] Din punctul 

meu de vedere, ei sunt eroii nostri. 

 

 

Andi Vasluianu, actor 

 

Nu am trei cuvinte, am doua: fara casa. Sau aproape patru: fara casa e urat. 

 

Livioara Adascalitei, cabiniera 

 

"Dupa 30 de ani vine cineva si te da afara din casa ta!". Pentru mine teatrul este 

prima casa, iar casa unde ma culc este a doua casa, unde merg sa-mi odihnesc 

sufletul si corpul, dupa cele petrecute in teatru. 

 

 

Ciprian Nicolae Duica, sef Serviciu Exploatare Scena 

 

Dragostea pe care o port pentru Nottara e aceeasi pe care o am pentru propria 

familie. Nu stiu ce e ala concediu sau zile de concediu, pentru ca nu m-a 

interesat sa aflu. M-am dedicat cu tot sufletul unui teatru: Nottara. 

 

Dana Viorica Popescu, sef Departament Regie tehnica 

 

Teatrul, dupa nenorocirea numita "Colectiv" parea, asa, dintr-odata, un loc in 

care, daca intri, risti sa nu mai iesi. Eu nu am avut niciodata sentimentul ca mi se 

poate intampla vreodata ceva rau in Nottara. Niciodata. 
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Silvia Popescu, contabil sef 

 

Un Magheru gri, aproape parasit, cu magazine inchise, dar pe ale caror vitrine 

sunt lipite afise mari si albe care anunta relocarea, oameni care trec in graba 

hartaniti de un gand... unde am fost de atatia ani, 20 la numar, unde am fost noi 

toti si ce am facut?!!! 

 

 

Marian Tita, sef formatie tamplarie 

 

Pierderea publicului fidel al Teatrului Nottara, un deosebit efort fizic si psihic si 

nesiguranta pentru propriul loc de munca. 

 

 

Alexandra Norocea, sef birou resurse umane 

 

Si pentru ca nu aveam sediu si acceptam orice colaborare cu teatre atat din tara, 

cat si din strainatate, la invitatia domnului Tarna, directorul Teatrului Ginta 

Latina din Chisinau, am plecat in turneu. Nu mica ne-a fost surpriza cand, de la 

vama pana la sediul teatrului, am fost insotiti de un echipaj de politie. Trecea 

TEATRUL NOTTARA. In acele momente as fi strigat in gura mare: 

EXISTAM!!!! 

 

Alina Maer, Ploiesti, spectator 
 

Nottara insemna pentru mine Teatrul unde se aniversa pe scena, intr-un cadru 

emotionant, Silvia Dumitrescu Timica in Micul infern, iar eu, intr-un colt de 

balcon, uitam ca pierd ultimul tren de seara si probabil ca abia in zori ajung pe 

acasa. Teatrul unde, in studentie, imi doream cu ardoare sa vad Puricele, dar 

mereu era sold out, iar atunci cand am gasit bilet eram eu sold out in buzunare, 

asa ca... am vandut un sapun pe care il aveam in geanta, unei doamne care m-a 

privit cu mila si mirare: asa am intrat la spectacol. 

 

 

Asa se face ca, dincolo de misiunea sa de spatiu de referinta al comunitatii, 

ombilic al Bulevardului, loc al comuniunii, in care niste oameni (actorii) fac 

schimb de emotii si energie cu alti oameni (spectatorii), Teatrul Nottara a 

devenit si un simbol al rezistentei in fata indiferentei si a coruptiei. 

 

Gasiti mai multe argumente in Caietele Teatrului Nottara, pe luna octombrie: 

Buliniada, un volum colectiv realizat de 213 autori, ce tocmai a iesit din tipar. 
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Nottaristii sunt siguri ca au gasit raspuns la intrebarea: cat ne costa sa traim in 

normalitate? Ne costa mult, dar merita! 

 

 

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: Ziare.com 
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109.  Feedler 
din data de 19 Octombrie 2016 

http://www.feedler.ro/feed/4840211--nottara-ombilicul-bulevardului 

 

Nottara, ombilicul Bulevardului 
 

 

Stiu, multa lume se considera in Romania de azi buricul lumii. Ei cred ca 

nici soarele nu rasare fara ajutorul lor. Si ca nici ceilalti nu pot exista in 

absenta radioasei lor persoane. 

  N-ar fi rau sa fie asa (pe principiul, n-ar fi rau sa fie bine!), numai ca 

realitatile zilei cam contrazic iluziile decidentilor: daca lucrurile ar merge cum 

clameaza ei, nu ne-am situa in topul celor mai sarace tari din Europa (iar saracia 

materiala o antreneaza si pe cea culturala). 

 

  Si aceasta se intampla nu in ultimul rand din cauza coruptiei endemice a 

tranzitiei, care dreneaza resursele publice, satisfacand interese private, nu 

colective, asa cum ar trebui. 

 

  Din aceasta perspectiva, nu ne mai intrebam de ce Teatrul Nottara din 

Bucuresti a devenit un caz. Simplu: pentru ca este plasat intr-o zona cu potential 

imobiliar imens. Iar lumea a aflat de problema, pentru ca directoarea institutiei, 

Marinela Tepus, a inteles sa nu taca si sa nu accepte destinul "implacabil", 

http://www.feedler.ro/feed/4840211--nottara-ombilicul-bulevardului
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punand lacatul pe cladire, ci a adus chestiunea in spatiul public si s-a luptat, 

pana a gasit o solutie. 

 

  La fel ar fi putut face si alte institutii culturale de pe Bulevardul Magheru, 

care au preferat sa inchida pur si simplu, fiind puse in aceeasi situatie de o lege 

promulgata intempestiv (nr.282/ 2015, pentru modificarea si completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 20/1994), pentru care o actualizare in teren ar fi fost 

poate necesara. 

 

  Asadar, cu peste un deceniu in urma, niste baieti destepti s-or fi gandit sa 

puna mana (macar cate putin) pe filonul imobiliar reprezentat de zona centrala a 

Capitalei, asa ca au determinat efectuarea unor expertize (cat de superficiale? Nu 

s-a intrebat nicio oficialitate pana acum!), care sa scada valoarea de piata a unor 

imobile/zone, ce deveneau astfel, or fi crezut ei, chilipiruri, spatii numai bune de 

investitii imobiliare majore. 

 

  Cerintele legii - consolidarea imobilelor pentru reducerea riscului seismic 

- nu au fost respectate niciodata, astfel incat singurul efect al ordonantei din 

1994 a fost aparitia seraficelor buline rosii, care au si disparut de pe unele cladiri 

de interes public, dupa ce au fost zugravite fatadele, fara ca autoritatile sa fi 

reactionat. 

 

  In 2015, promulgarea legii 282 a inchis pe Magheru cinematografele 

Studio si Patria, ucingand si comertul din zona. 

 

 

  Punand la indoiala vechea expertiza, care asezase bulina pe fatada cladirii 

(si pentru care nimeni nu mai poate fi tras la raspundere, caci firma nu mai 

exista!), Teatrul Nottara nu s-a lasat inchis, ci a solicitat efectuarea unei noi 

expertize, realizate la standardele actuale. 

 

  Aceasta a dovedit ca imobilul nu se situeaza in gradul I de risc seismic si 

ca nu este mai nesigur decat alte cladiri interbelice. 

 

  Era de asteptat, intrucat nimeni nu isi putea inchipui ca inginerul 

constructor Liviu Ciulley ar fi riscat viata copiilor sai, Liviu si Ana, care 

alesesera, fara stirea sa, sa studieze arta dramatica, ridicandu-le un teatru, dupa 
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planurile apreciatului arhitect Radu Dudescu, fara a-si lua toate masurile de 

siguranta in constructii. 

 

 

  Teatrul Nottara a facut publice rezultatele noii expertizari, in 28 iunie 

2016, iar in 15 octombrie 2016, intr-o ceremonie publica, a dat jos si infama 

bulina de pe fatada sa. 

 
 

 

  In aceasta perioada, insa, nottaristii au jucat in cele mai dificile conditii, 

pe scenele altor sali bucurestene, in turneu si chiar la cort. 

 

  Iar aceasta nu a reprezentat decat varful aisbergului, caci negocierile din 

spatele reprezentatiilor au fost istovitoare si nesfarsite. Zece luni de nesiguranta, 

eforturi sporite, dezamagiri si, totusi, sperante. 

 

 

  Programul premierelor a ramas neschimbat, chiar daca repetitiile s-au 

facut in conditii greu de imaginat. Festivalul Festin pe bulevard a continuat si el, 

e in plina desfasurare acum, desi la vremea organizarii sale nu se stia in ce sali 

vor putea fi prezentate spectacolele invitate. 

 

 

  Acum, cand trupa poate, in fine, sa joace pe propriile scene, fiindca s-a 

intors acasa, pe Magheru 20, nottaristii nu vor sa lase aceasta paranteza 

dureroasa din istoria de 70 de ani a teatrului sa treaca, fara o amintire si in 

pagina scrisa, nu doar in sufletele oamenilor. 

http://s2.ziareromania.ro/?mmid=752a0389eefa8d576b
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  Asa ca au alcatuit un volum de marturii ale celor care au fost nevoiti sa 

treaca prin calvarul celor zece luni de "neacasa". Iata, in avanpremiera, cateva 

din gandurile celor care seara de seara slujesc teatrul si care au iesit invingatori 

din lupta cu sistemul: 

 

 

Trei cuvinte despre ce a insemnat criza bulinei/Buliniada 

 

Catrinel Dumitrescu, actrita 

 

Buliniada... A inceput ca un strigat de tragedie; a continuat ca o drama cu alura 

de "melodrama" (cu "mistere", "jocuri"), degajand un sentiment de restriste nu 

doar spirituala. 

 

 

Alexandru Repan, actor 

 

Dintre toate teatrele din Bucuresti, singurul care ne-a primit pe gratis a fost.... 

Institutul Maghiar Balassi. Si sa mai fii sovin!!! (Erata: A mai fost si... Palatul 

Cotroceni!) 

 

Mircea Diaconu, actor, europarlamentar 

 

Tot pachetul, toata povestea, incepand cu decretul acela precipitat si sfarsind cu 

finalul povestii inseamna, de fapt, un DEGEABA enorm, un chin in van si va 

reamintesc ca cel mai mult munceste musca in borcan. Deci este un mod de a 

trai, rezumat de mine prin sintagma "musca in borcan". 

 

 

Ion Haiduc, actor 

 

Aceasta bejenie sau acest exil reflecta 100% fidel degringolada din administratia 

romaneasca. 

 

Victoria Cocias, actrita 

 

Cand am fost scosi din teatru, am constatat ca, din toata lumea care era alaturi de 

noi la TV, prin jurnale, au ramas foarte putini cei care te ajuta in general. Ma 

refer aici la colegii de breasla! A fost trist faptul ca Uniunea Teatrala nu a putut 

sa ne ajute in niciun fel! 
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Constantin Cotimanis, actor 

 

Nottara este locul unde am impartasit prietenia si nu mi-a parut rau niciodata. 

 

Adrian Vancica, actor 

 

Criza Bulinei a insemnat spectacole mai rare si in locuri noi, unele nepotrivite, 

asadar alterarea actului artistic. 

 

 

Alexandru Jitea, actor 

 

E ca si cum te-ar fi dat cineva afara cu un executor judecatoresc, fara drept de 

apel. Era un sentiment care te cuprinde atunci cand ramai fara replica, cand 

ramai fara posibilitati in fata realitatii. Intre teatru si autoritati se instalase un 

monolog perfect. Publicul ne-a sustinut constant si cu multa pasiune, pentru a 

reveni acasa, pe Magheru. 

 

 

Ada Navrot, actrita 

 

Experienta a fost unica pentru mine, uluitoare as putea spune. Am iesit obosita 

din aceasta perioada de 10 luni, dar si mult mai puternica. 

 

 

Ion Grosu, actor 

 

Cand te gandesti numai la actorii care au creat pe scandura acestui teatru, de la 

George Vraca, George Constantin, Stefan Iordache, pana la Emil Hossu, Stefan 

Radof sau George Alexandru, nu poti lasa o bulina rosie "pe dinafara" sa scoata 

"dinlauntru" iubirea si valoarea daruite de acesti mari creatori ai teatrului 

romanesc. 

 

Cerasela Iosifescu, actrita 

 

Trei cuvinte (si doua adjective!): prostie romaneasca, politica grobiana, umilinta. 

 

Dani Popescu, actor 

 

"Buliniada" nu a fost o criza, ci o revigorare a trupei, a fost sansa actorilor de a 

se repozitiona vis-a-vis de meseria lor. A fost sansa Teatrului Nottara de a arata 
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lumii ca exista in orice conditii si exista nu oricum, ci in excelenta. 

 

Cristian Nicolaie, actor 

 

Un lucru bun: Am aflat cine sunt, cu adevarat, prietenii nostri si cui ii pasa de 

soarta institutiilor culturale din Romania, mai presus de alte interese meschine 

sau de grup. 

 

Dan Bordeianu, actor 

 

In spatele nostru exista o armata intreaga de oameni care se asigura ca noi ne 

putem face treaba bine [...]: oamenii de la tehnic. V-ati mutat vreodata? De mai 

multe ori? Atunci, stiti bine ce inseamna impacheteaza, despacheteaza! Doar ca 

impachetatul si despachetatul lor inseamna uneori casa cu totul! Pereti, tacamuri, 

burlane si covoare, instalatie electrica si uneori mai muta si canalizarea (ce vreti, 

fiecare scenograf cu fantezia lui!) si mai mult decat atat, fac asta uneori zilnic, 

saptamani intregi, luni intregi, uneori cu eforturi considerabile. [...] Din punctul 

meu de vedere, ei sunt eroii nostri. 

 

 

Andi Vasluianu, actor 

 

Nu am trei cuvinte, am doua: fara casa. Sau aproape patru: fara casa e urat. 

 

Livioara Adascalitei, cabiniera 

 

"Dupa 30 de ani vine cineva si te da afara din casa ta!". Pentru mine teatrul este 

prima casa, iar casa unde ma culc este a doua casa, unde merg sa-mi odihnesc 

sufletul si corpul, dupa cele petrecute in teatru. 

 

 

Ciprian Nicolae Duica, sef Serviciu Exploatare Scena 

 

Dragostea pe care o port pentru Nottara e aceeasi pe care o am pentru propria 

familie. Nu stiu ce e ala concediu sau zile de concediu, pentru ca nu m-a 

interesat sa aflu. M-am dedicat cu tot sufletul unui teatru: Nottara. 

 

Dana Viorica Popescu, sef Departament Regie tehnica 

 

Teatrul, dupa nenorocirea numita "Colectiv" parea, asa, dintr-odata, un loc in 

care, daca intri, risti sa nu mai iesi. Eu nu am avut niciodata sentimentul ca mi se 

poate intampla vreodata ceva rau in Nottara. Niciodata. 



437 

 

 

 

Silvia Popescu, contabil sef 

 

Un Magheru gri, aproape parasit, cu magazine inchise, dar pe ale caror vitrine 

sunt lipite afise mari si albe care anunta relocarea, oameni care trec in graba 

hartaniti de un gand... unde am fost de atatia ani, 20 la numar, unde am fost noi 

toti si ce am facut?!!! 

 

 

Marian Tita, sef formatie tamplarie 

 

Pierderea publicului fidel al Teatrului Nottara, un deosebit efort fizic si psihic si 

nesiguranta pentru propriul loc de munca. 

 

 

Alexandra Norocea, sef birou resurse umane 

 

Si pentru ca nu aveam sediu si acceptam orice colaborare cu teatre atat din tara, 

cat si din strainatate, la invitatia domnului Tarna, directorul Teatrului Ginta 

Latina din Chisinau, am plecat in turneu. Nu mica ne-a fost surpriza cand, de la 

vama pana la sediul teatrului, am fost insotiti de un echipaj de politie. Trecea 

TEATRUL NOTTARA. In acele momente as fi strigat in gura mare: 

EXISTAM!!!! 

 

Alina Maer, Ploiesti, spectator 
 

Nottara insemna pentru mine Teatrul unde se aniversa pe scena, intr-un cadru 

emotionant, Silvia Dumitrescu Timica in Micul infern, iar eu, intr-un colt de 

balcon, uitam ca pierd ultimul tren de seara si probabil ca abia in zori ajung pe 

acasa. Teatrul unde, in studentie, imi doream cu ardoare sa vad Puricele, dar 

mereu era sold out, iar atunci cand am gasit bilet eram eu sold out in buzunare, 

asa ca... am vandut un sapun pe care il aveam in geanta, unei doamne care m-a 

privit cu mila si mirare: asa am intrat la spectacol. 

 

 

Asa se face ca, dincolo de misiunea sa de spatiu de referinta al comunitatii, 

ombilic al Bulevardului, loc al comuniunii, in care niste oameni (actorii) fac 

schimb de emotii si energie cu alti oameni (spectatorii), Teatrul Nottara a 

devenit si un simbol al rezistentei in fata indiferentei si a coruptiei. 

 

Gasiti mai multe argumente in Caietele Teatrului Nottara, pe luna octombrie: 

Buliniada, un volum colectiv realizat de 213 autori, ce tocmai a iesit din tipar. 
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Nottaristii sunt siguri ca au gasit raspuns la intrebarea: cat ne costa sa traim in 

normalitate? Ne costa mult, dar merita! 

 

 

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: Ziare.com 
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110.  Blogul de psihologie 
din data de 18 Octombrie 2016 

https://bloguldepsihologie.wordpress.com/2016/10/18/festin-pe-

sfarsite/ 

 

 
 

Festin pe sfarsite 

 
 

  Festivalul International de Teatru – Fest(in) pe Bulevard, organizat 

deTeatrul Nottara, se desfasoara pana sambata, 22 octombrie, in cladirea 

din Bulevardul Magheru 20. Cea de-a patra editie cuprinde dezbateri, 

spectacole-lectura, lansari de carte de teatru, evenimente stradale, expozitii. 

Accesul la o serie de evenimente este liber. Mai multe informatii despre 

program gasiti aici. 

 

 

de: blogul de psihologie 

https://bloguldepsihologie.wordpress.com/2016/10/18/festin-pe-sfarsite/
https://bloguldepsihologie.wordpress.com/2016/10/18/festin-pe-sfarsite/
http://www.festinpebulevard.ro/ro/program
https://bloguldepsihologie.files.wordpress.com/2016/10/slide_crop.jpg
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111.  Dilema veche 
din data de 20 Octombrie 2016 

http://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/articol/hotel-asia-non-

stop 

 

 
 

Hotel Asia, non-stop 

 

Nu știu mulți călători care au făcut din vizitarea camerelor de hotel un 

scop în sine al călătoriei, dar pentru mine ele au o însemnătate aparte, mai ales 

după anii sud-coreeni. Mult timp după terminarea unei călătorii, am constatat-o 

de foarte multe ori, imaginea camerei în care am locuit revine în amintire uneori 

chiar mai intens decît locurile vizitate. Dacă a călători înseamnă să-ți exersezi 

escapismul, deconectarea, suspendarea ritmului brutal și monocord al 

cotidianului, nefixarea într-o convenție existențială, atunci o cameră de hotel e 

un bun intermediar pentru aceasta.O piesă de teatru văzută recent, în cadrul 

festivalului FESTin pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, și anume Hotel 

PM de Andrea Gavriliu, pusă în scenă la Teatrul German de Stat din Timișoara, 

mi-a readus aminte de aceasta prin imaginea ei de la început: o femeie de 

serviciu care traversează scena, minute bune, făcând curățenie în mod oarecum 

obstinat cu un aspirator, în timp ce într-un colț al scenei o altă actriță face un duș 

prelung. Cînd călătoresc, o cameră de hotel reprezintă pentru mine tocmai 

această bucurie temporară a „locuirii fără urme“, cum ar spune Walter Benjamin 

http://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/articol/hotel-asia-non-stop
http://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/articol/hotel-asia-non-stop
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din „Stradă cu sens unic“, locuirea temporară într-un spațiu în care altcineva nu 

a lăsat nici o urmă a prezenței sale. Nu mi plac acele camere care refac, într-un 

mod cît mai plauzibil, intimitatea unei locuințe, care reconstruiesc un model 

habitațional. A călători înseamnă pentru mine și această terapie prin lipsa 

urmelor pe care o cameră de hotel ți-o oferă. Dar dacă a locui înseamnă să nu 

lași nici o urmă în mod programatic, așa cum se întîmplă, cred, astăzi în spațiul 

est-asiatic? 

Îmi aduc aminte de camera dintr-un hotel din Vancouver. O cameră cu 

multe ferestre, sticlă și oțel, aflată la etajul 29, cu o panoramă largă asupra 

Golfului Englezesc. M-am îndrăgostit instantaneu de ea, de simplitatea aseptică 

cu care te întîmpina, de neutrul interiorului. Puteam astfel să văd mai bine 

orașul, nu doar grație poziționării camerei, ci tocmai prin lipsa de trecut pe care 

o aducea cu sine. Ajungeam acolo însă după experiența anilor asiatici, în care o 

cameră de hotel, mai ales cele destinate turismului local, refăceau cît mai 

plauzibil posibil intimitatea unei locuințe personale. E aici un mic paradox, o 

mică răsturnare a așteptărilor unui occidental, cel puțin. A locui în Coreea de 

Sud se aseamănă astăzi mult mai mult cu tranzitarea unui hotel decît cu efortul 

interior de a marca cît mai personal un spațiu. O cameră de hotel în Coreea de 

Sud, mai ales cele frecventate de turiștii locali, reface cît mai mult particularul, 

personalizarea, intimitatea unei locuințe: de la dispunerea mobilierului într-o 

cameră, care se aseamănă în cît mai particulare detalii cu un dormitor, la modul 

în care ferestrele sînt de cele mai multe ori duble sau triple, fără posibilitatea de 

a privi din exterior în interior. Am văzut foarte multe moteluri de oraș care 

aveau camere diferit aranjate, așa cum am văzut că în complexele imobiliare 

sud-coreene interioarele sînt cvasiidentice. 

Sînt foarte rari coreenii din Sud care să-și păstreze o locuință mai mult de 

cîțiva ani. Motivele sînt în principal economice, un apartament în proprietate 

personală costă foarte mult, și atunci sînt mulți cei care preferă varianta 

închirierii. Poate și de aceea, pentru a nu mai sublinia și mai mult melancolia 

lipsei apartenenței la un spațiu al tău, locuințele coreene de astăzi sînt foarte 

neutru-șablonarde, cu elemente de arhitectură interioară care să nu te oblige să 

regîndești, să recompui spațiul în urma preferințelor proprii. Se aseamănă atît de 

mult între ele încît, prin uniformizare și deschiderea spre exterior a geamurilor 

mari, par că induc detașarea, mobilitatea, neapăsarea temporală. Îmi aduc aminte 

surpriza cu care, într-o seară de vară, proaspăt mutat într-un astfel de complex, 

m-am uitat împreună cu o colegă europeană la camerele luminate ale unui bloc 

cu ferestre mari și am avut amîndoi un vertij: erau identice. Dacă pentru noi doi, 

veniți din cultura occidentală, identicul, nemarcarea spațiului într-un mod cît 

mai personal însemna un mic disconfort, pentru colegii noștri coreeni era un 

mod de viață nechestionabil, formă lejeră de a lupta cu apăsarea trecerii 

timpului. Am văzut-o și în modul în care se mută dintr-un loc în altul. Firmele 
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care se ocupă de mutat o fac repede, „curat“, totul în cîteva ore, astfel încît cei 

care se mută în acel loc să aibă sentimentul clar al unui spațiu cu totul neutilizat 

înainte, fără o identitate marcată. 

E în aceasta poate și o explicație pentru lejeriatea cu care est-asiaticii 

călătoresc atît de ușor în zilele noastre, după ce secole întregi au practicat, 

cultural și instituțional, o politică identitară a izolaționismului. „Spune-mi cum 

locuiești ca să știu cum călătorești“ se potrivește cel mai bine, cred, profilului 

unui sud-coreean sau al unui japonez recent. Și este, poate, rețeta lor pentru a 

îngădui mai bine oniricul pe care orice călătorie îl conține. 

 

 

de: Bogdan Tănase 
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112.  Obiectiv Vocea Brăilei 
din data de 18 Octombrie 2016 

http://obiectivbr.ro/content/actorii-br%C4%83ileni-pe-scena-teatrului-

odeon 

 

 

 

 
 

ACTORII BRĂILENI PE SCENA TEATRULUI ODEON 

 
• ei vor prezenta astăzi spectacolul “Jacques şi stăpânul său” de Milan 

Kundera, regia Cristi Juncu 

http://obiectivbr.ro/content/actorii-br%C4%83ileni-pe-scena-teatrului-odeon
http://obiectivbr.ro/content/actorii-br%C4%83ileni-pe-scena-teatrului-odeon
http://obiectivbr.ro/content/actorii-br%C4%83ileni-pe-scena-teatrului-odeon
http://obiectivbr.ro/sites/default/files/18teatru.jpg
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În cadrul Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, 

astăzi, 18 octombrie, de la ora 21.00, actorii Teatrului “Maria Filotti” vor 

prezenta spectacolul “Jacques şi stăpânul său” de Milan Kundera, regia Cristi 

Juncu, pe scena Teatrului Odeon Bucureşti. 

 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a fost iniţiat în 

2013 de către Teatrul Nottara şi în toţi aceşti ani a avut o secţiune rezervată 

comediei şi una dedicată crizelor de tot felul, care, de o bună bucată de vreme, 

fac parte din viaţa noastră cotidiană. În 2016, această a doua secţiune aduce în 

prim-plan crizele de familie. 

 

“Jacques şi stăpânul său”, singura piesă scrisă de Kundera, reia 

elemente esenţiale din povestea originală a romanului, reînnoindu-i forma şi 

posibilitatea de a fi pus în scenă. „Romanul lui Diderot”, spune Kundera, „este o 

explozie de libertate impertinentă, scutită de autocenzură, şi de erotism lipsit de 

alibi sentimental”. 

 

Cinci naratori spun pe rând povestirile din roman: autorul, stăpânul, 

Jacques, hangiţa şi marchizul. Pe toţi îi vom reîntâlni în piesa lui Kundera, 

sărind sprinţar de pe o scenă pe alta, dintr-o poveste în alta, în distribuţia 

actorilor: Liviu Pintileasa, Ionuţ Vişan, Mihaela Trofimov, Alin Florea, Silviu 

Debu, Adrian Ştefan, Corina Borş, Narcisa Novac. 
 

 

 

de: Tudorița Tarniță 
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113.  Teatrul Național Cluj-Napoca 
din data de 14 Octombrie 2016 

http://www.teatrulnationalcluj.ro/eveniment-335/teatrul-national-cluj-

napoca-la-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Teatrul Național Cluj-Napoca la FESTin pe Bulevard! 
 

Echipa Teatrului Național Cluj-Napoca va participa la festivalul FESTin 

pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, cu spectacolul Moarte și 

reîncarnare într-un cowboy de Rodrigo García, în regia lui Andrei Măjeri. 

Reprezentația va avea loc în data de 16 octombrie la ora 21, în sala George 

Constantin a Teatrului Nottara.  

  

Ediția a IV-a  Festivalului Internaţional de Teatru - FESTin pe 

Bulevard se desfășoară anul acesta în două etape, între 10 și 22 octombrie, 

respectiv, în 23 şi 24 noiembrie (Secţiunea Multi Art EXIT). Ediția 2016 este 

dedicată  celor care au ajutat Teatrul Nottara să își recupereze „casa" de 

pe  Bulevardul Magheru 20. Festivalul are în program 31 de reprezentații (din 

București: Bulandra, Metropolis, Nottara, Odeon, Teatrul de Artă, Țăndărică, 

din țară: Arad, Brașov, Brăila, Cluj, Constanța, Iași, Timișoara, Târgoviște, din 

străinătate: Bulgaria, Cehia, Croația, Kosovo, Republica Moldova, Serbia, 

Slovenia) în 13 zile de festival! De asemenea, festivalul a pregătit un eveniment 

stradal, o expoziție de fotografie de teatru, 3 spectacole-lectură, 4 lansări de 

carte si 3 colocvii, care vor întregi programul ediției din acest an. 

  

http://www.teatrulnationalcluj.ro/eveniment-335/teatrul-national-cluj-napoca-la-festin-pe-bulevard/
http://www.teatrulnationalcluj.ro/eveniment-335/teatrul-national-cluj-napoca-la-festin-pe-bulevard/


446 

 

Programul complet al festivalului îl găsiți aici. 

 

  

Criticul de teatru, Mircea Morariu, spune despre Moarte şi reîncarnare 

într-un cowboy: „este un spectacol în care patru femei vorbesc despre orice. 

Despre viaţă, despre amor şi despre sex, despre iubire şi infidelităţi, despre 

mâncăruri (pizza Margherita) şi alte astfel de nimicuri. O fac doar spre a vorbi, 

pentru a-şi alunga plictiseala şi, mai ales, spre a-şi dovedi lor însele că există. Ce 

mai, sindromul şi filiera beckettiană sunt absolut evidente.  

Montarea lui Andrei Măjeri - sunt sigur, una deloc generatoare de unanimităţi - 

are meritul de a nu păcătui prin cantonarea în vorbărie. Este vie. Regizorul este 

extrem de minuţios când vine vorba despre capitolele timp şi spaţiu. Ambele 

sunt bine gestionate. După o anume tranşă de text intervine câte o melodie 

country cântată live, solo sau în duet, de interpretele celor patru personaje - Irina 

Wintze (Kenny), Elena Ivanca (Willie), Sânziana Tarţa (Loretta), Adriana 

Băilescu (Dolly) - regizorul operând el însuşi o adecvată selecţie muzicală. 

Imaginea scenică are plasticitate, beneficiază de o teatralitate accentuată, însă 

nicidecum forţată."  

 
 

 

 

Sursa: Teatrul Națíonal din Cluj 

  

https://goo.gl/vwWpV9
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114. Teatrul Național Cluj-Napoca 
din data de 14 Octombrie 2016 

http://www.teatrulnationalcluj.ro/eveniment-335/teatrul-national-cluj-

napoca-la-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Teatrul Național Cluj-Napoca la FESTin pe Bulevard! 
 

Echipa Teatrului Național Cluj-Napoca va participa la festivalul FESTin 

pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, cu spectacolul Moarte și 

reîncarnare într-un cowboy de Rodrigo García, în regia lui Andrei Măjeri. 

Reprezentația va avea loc în data de 16 octombrie la ora 21, în sala George 

Constantin a Teatrului Nottara.  

  

Ediția a IV-a  Festivalului Internaţional de Teatru - FESTin pe 

Bulevard se desfășoară anul acesta în două etape, între 10 și 22 octombrie, 

respectiv, în 23 şi 24 noiembrie (Secţiunea Multi Art EXIT). Ediția 2016 este 

dedicată  celor care au ajutat Teatrul Nottara să își recupereze „casa" de 

pe  Bulevardul Magheru 20. Festivalul are în program 31 de reprezentații (din 

București: Bulandra, Metropolis, Nottara, Odeon, Teatrul de Artă, Țăndărică, 

din țară: Arad, Brașov, Brăila, Cluj, Constanța, Iași, Timișoara, Târgoviște, din 

străinătate: Bulgaria, Cehia, Croația, Kosovo, Republica Moldova, Serbia, 

Slovenia) în 13 zile de festival! De asemenea, festivalul a pregătit un eveniment 

stradal, o expoziție de fotografie de teatru, 3 spectacole-lectură, 4 lansări de 

carte si 3 colocvii, care vor întregi programul ediției din acest an. 

 

http://www.teatrulnationalcluj.ro/eveniment-335/teatrul-national-cluj-napoca-la-festin-pe-bulevard/
http://www.teatrulnationalcluj.ro/eveniment-335/teatrul-national-cluj-napoca-la-festin-pe-bulevard/
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Criticul de teatru, Mircea Morariu, spune despre Moarte şi reîncarnare 

într-un cowboy: „este un spectacol în care patru femei vorbesc despre orice. 

Despre viaţă, despre amor şi despre sex, despre iubire şi infidelităţi, despre 

mâncăruri (pizza Margherita) şi alte astfel de nimicuri. O fac doar spre a vorbi, 

pentru a-şi alunga plictiseala şi, mai ales, spre a-şi dovedi lor însele că există. Ce 

mai, sindromul şi filiera beckettiană sunt absolut evidente.  

Montarea lui Andrei Măjeri - sunt sigur, una deloc generatoare de unanimităţi - 

are meritul de a nu păcătui prin cantonarea în vorbărie. Este vie. Regizorul este 

extrem de minuţios când vine vorba despre capitolele timp şi spaţiu. Ambele 

sunt bine gestionate. După o anume tranşă de text intervine câte o melodie 

country cântată live, solo sau în duet, de interpretele celor patru personaje - Irina 

Wintze (Kenny), Elena Ivanca (Willie), Sânziana Tarţa (Loretta), Adriana 

Băilescu (Dolly) - regizorul operând el însuşi o adecvată selecţie muzicală. 

Imaginea scenică are plasticitate, beneficiază de o teatralitate accentuată, însă 

nicidecum forţată."  

 

 

 

 

Sursa: Teatrul Național din Cluj-Napoca 
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115.  Raftul cu idei 
din data de 20 Octombrie 2016 

http://www.raftulcuidei.ro/moarte-si-reincarnare-intr-un-cowboy-de-

rodrigo-garc%CE%AFa/ 

 

 
 

Moarte si reincarnare intr-un cowboy, de Rodrigo Garcίa 

 

 

Cronica teatru: Moarte si reincarnare intr-un cowboy 

http://www.raftulcuidei.ro/moarte-si-reincarnare-intr-un-cowboy-de-rodrigo-garc%CE%AFa/
http://www.raftulcuidei.ro/moarte-si-reincarnare-intr-un-cowboy-de-rodrigo-garc%CE%AFa/
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/moarte-si-reincarnare-intr-un-cowboy.jpg
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Cel mai mult ma bucura in festivaluri faptul ca am ocazia sa iau contact 

cu productii apartinand teatrelor din alte orase ale tarii, sau chiar ale unor 

productii venite din strainatate. Este un sentiment aparte si sa joci in alte orase 

sau tari, dar si sa ai posibilitatea sa vezi spectacole venite „in vizita” in 

festivaluri sau turnee. 

  Cu totii incercam sa cream spectacole cu mesaj, cu impact, sa facem ceva 

care sa ne reprezinte. Sa poti „trai” ce produc colegii tai de breasla, oameni cu 

care te simti aproape prin prisma activitatii, in ciuda distantei fizice, este o 

experienta de neratat, mai ales ca nu stii cand si daca vei mai avea sansa sa 

vizionezi acelasi spectacol in viitor. 

La Fest(in) pe Bulevard 2016, primul spectacol de acest gen pe care l-am 

vizionat, in cadrul sectiunii „crize de familie”, a venit de la Teatrul National 

Cluj-Napoca la Bucuresti, pe scena salii George Constantin a Teatrului Nottara. 

Moartea si reincarnare intr-un cowboy de Rodrigo Garcia, in regia lui 

Andrei Majeri, a avut premiera la Cluj in ianuarie, anul acesta. Este cel de-al 

treilea spectacol al regizorului montat la Teatrul National Cluj-Napoca 

(precedentele fiind Cutia pandorei de Katalin Thuróczy-2014 si Agamemnon, de 

acelasi Rogrigo Garcia, in 2015). Regizorul nu se dezice nici de aceasta data de 

dorinta de experiment, isi asuma din nou riscul de a monta un spectacol dupa un 

text controversat. 

Cand am intrat in sala Teatrului Nottara, deja personajele erau pe scena: 

jucau biliard. Imi place senzatia pe care o incerci ca spectator in astfel de 

momente, esti luat prin suprindere, te asezi cuminte la locul tau si deja esti 

fascinat, incerci sa descifrezi, sa intri in poveste. Pentru o fractiune de secunda 

am avut o stare de confuzie, ca prima impresie, nu stiam daca personajele sunt 

femei, sunt barbati interpretati de femei (travesti), pana m-am dumirit ca sunt 

patru personaje feminine, dar imbracate intr-o nota masculina, androgina, in 

costume formate din sacouri si pantaloni, office. Pantofii cu tocuri inalte mi-au 

clarificat cel mai mult, recunosc, situatia. 
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E 

lena Ivanca, Adriana Băilescu, Sânziana Tarţa, Irina Wintze in Moarte și 

reîncarnare într-un cowboy de Rodrigo Garcίa, sursa foto: Teatrul Național Cluj-

Napoca 

 

Deci patru femei imbracate office, care joaca biliard si dezbat „ca baietii” 

diverse subiecte contemporane, completandu-se sau contrazicandu-se, 

intrerupandu-se uneori cu cate un moment muzical country, sustinut live de catre 

actrite (Willie: Elena Ivanca, Dolly: Adriana Băilescu, Loretta: Sanziana Tarta, 

Kenny: Irina Wintze). 

Mi-a creat senzaia unui spectacol manifest, in care personajele invita la 

reflexie asupra acestor timpuri, prin teme sustinute cu multa forta si implicare, 

intr-un ritm alert (piesa dureaza doar 65 de minute) similar celui in care ne traim 

vietile in aceasta era consumerista. Nu se pune accent pe construirea unor 

personaje (nu avem parte de povesti care sa le incadreze intr-o anumita 

tipologie), dar prin pareri si reactii le diferentiezi. Cu toate ca dau si impresia 

unui personaj colectiv reprezentand femeia de succes din societatea de azi. 

Simti ca asisti la un fel de intalnire care poate avea loc la intervale reguate 

de timp intre patru prietene, acesta fiind modul lor de a petrece dupa vreo zi 

infernala de munca. 

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/2-3.jpg
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Elena Ivanca, Adriana Băilescu, Sânziana Tarţa, Irina Wintze in Moarte și 

reîncarnare într-un cowboy de Rodrigo Garcίa, sursa foto: Teatrul Național Cluj-

Napoca 

 

Femei puternice, femei care stiu sa fie si senzuale, femei care nu pun mare 

pret pe sensibilitate (fiind considerata slabiciune si sursa de umor). Intr-o lume 

dura trebuie sa te adaptezi. Subiectele de discutie care compun intalnirea curg 

dintr-unul in altul, de la ipocrizia cu care se rade in ziua de azi, dar care ascunde 

de fapt goluri si dureri interioare, pana la nelipsitele discutii despre barbati, 

iubire si copii. Fiecare personaj isi sustine parerile cu argumente, puternic, 

uneori prin melodiile interpretate live, prin momente coregrafice, prin atitudine 

si prezenta. 

Atmosfera de bar este creata si de elementele scenografice (gandite tot de 

catre regizor): scaune inalte de bar care devin sezlonguri in final, masa de 

biliard, prin muzica, prin ritmul piesei vibrant, agitat, galagios uneori, agresiv 

(sustinut de sunetul tocurilor sau lovirea scuturilor de plastic inscriptionate 

sugestiv „mummy”). 

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/6-2.jpg
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Elena Ivanca, Adriana Băilescu, Sânziana Tarţa, Irina Wintze in Moarte și 

reîncarnare într-un cowboy de Rodrigo Garcίa, sursa foto: Teatrul Național Cluj-

Napoca 

 

Am plecat cu senzatia ca nu am asistat la o piesa de teatru obisnuita, ci 

mai degraba la un performance feminist (prin modul de sustinere) cu efect 

invers, parca simtind un gol de feminitate in aceast univers al puterii, ratiunii, al 

frumusetii feminine care tinde sa-si piarda din caldura si sensibilitate. 

Am ramas marcata de mesajul puternic al spectacolului, care a nascut 

multe intrebari in mine si astfel consider ca spectacolul isi atinge scopul, acela 

de a modifica starea spectatorului, de a-l intriga, emotiona si a-i da de gandit. 

Plus ca momentele in care actritele au intepretat melodiile country (apartinand 

lui Dolly Parton, Lynn Anderson, Loretta Lynn, Tammy Wynette), mi-au daruit 

un mini concert live, fapt care m-a bucurat si mi-a crescut admiratia fata de 

aceste femei intr-adevar puternice, talentate, sensibile si generoase, care si-au 

meritat pe deplin aplauzele unei sali pline, pline. 

 

 

de: Iulia Alexandra Carnaru 

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/3-4.jpg
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116.  Teatrul Maria Filloti 
din data de 18 Octombrie 2016 

http://www.tmf.ro/2-tmf/456-mar%C8%9Bi,-18-octombrie-ne-

vedem-cu-%E2%80%9Djacques%E2%80%9D-la-teatrul-odeon-

din-bucure%C8%99ti-%E2%80%93-%C3%AEn-cadrul-

festivalului-%E2%80%9Dfest-in-pe-bulevard%E2%80%9D.html 
 

 
 

 

Marți, 18 octombrie ne vedem cu ”Jacques” la Teatrul Odeon din 

București – în cadrul Festivalului ”FEST(in) pe Bulevard”! 

 

 

Spectacolul”Jacques și stăpânul său” de Milan Kundera , regia Cristi 

Juncu , o producție a Teatrului ”Maria Filotti” Brăila  se va juca în cadrul 

http://www.tmf.ro/2-tmf/456-mar%C8%9Bi,-18-octombrie-ne-vedem-cu-%E2%80%9Djacques%E2%80%9D-la-teatrul-odeon-din-bucure%C8%99ti-%E2%80%93-%C3%AEn-cadrul-festivalului-%E2%80%9Dfest-in-pe-bulevard%E2%80%9D.html
http://www.tmf.ro/2-tmf/456-mar%C8%9Bi,-18-octombrie-ne-vedem-cu-%E2%80%9Djacques%E2%80%9D-la-teatrul-odeon-din-bucure%C8%99ti-%E2%80%93-%C3%AEn-cadrul-festivalului-%E2%80%9Dfest-in-pe-bulevard%E2%80%9D.html
http://www.tmf.ro/2-tmf/456-mar%C8%9Bi,-18-octombrie-ne-vedem-cu-%E2%80%9Djacques%E2%80%9D-la-teatrul-odeon-din-bucure%C8%99ti-%E2%80%93-%C3%AEn-cadrul-festivalului-%E2%80%9Dfest-in-pe-bulevard%E2%80%9D.html
http://www.tmf.ro/2-tmf/456-mar%C8%9Bi,-18-octombrie-ne-vedem-cu-%E2%80%9Djacques%E2%80%9D-la-teatrul-odeon-din-bucure%C8%99ti-%E2%80%93-%C3%AEn-cadrul-festivalului-%E2%80%9Dfest-in-pe-bulevard%E2%80%9D.html
http://www.tmf.ro/2-tmf/456-mar%C8%9Bi,-18-octombrie-ne-vedem-cu-%E2%80%9Djacques%E2%80%9D-la-teatrul-odeon-din-bucure%C8%99ti-%E2%80%93-%C3%AEn-cadrul-festivalului-%E2%80%9Dfest-in-pe-bulevard%E2%80%9D.html
http://www.tmf.ro/2-tmf/456-mar%C8%9Bi,-18-octombrie-ne-vedem-cu-%E2%80%9Djacques%E2%80%9D-la-teatrul-odeon-din-bucure%C8%99ti-%E2%80%93-%C3%AEn-cadrul-festivalului-%E2%80%9Dfest-in-pe-bulevard%E2%80%9D.html
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Festivalului Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, marți , 18 octombrie 

2016, de la ora 21.00, în sala Studio a Teatrului ”Odeon” din București. 

Teatrul Nottara din București, sustinut de Primăria Municipiului București 

și Consiliul General al Municipiului Bucuresti, organizează, cu sprijinul 

UNITER, cea de-a IV-a ediție a Festivalului International de Teatru –

  FEST(IN) pe Bulevard. 

Evenimentul se va desfășura în București, în două etape: între 10 și 

22  octombrie, respectiv, în zilele de 23 și 24 noiembrie (Secțiunea Multi Art 

EXIT). 

Pe lângă secțiunile deja consacrate, FEST(IN) pe Bulevard va mai 

cuprinde colocvii, spectacole-lectură (dedicate, în această ediție, dramaturgiei 

maghiare contemporane), evenimente stradale, lansări de carte de teatru și 

vernisajul unei expoziții de fotografie. 

Mai multe companii din străinătate vor fi invitate să prezinte câte un 

spectacol, pe un text adecvat temelor propuse”. 

 

”JACQUES ȘI STĂPÂNUL SĂU” de Milan Kundera 

Distribuția: 

LIVIU PINTILEASA, IONUȚ VIȘAN, MIHAELA TROFIMOV, ALIN 

FLOREA, SILVIU DEBU, ADRIAN ȘTEFAN, CORINA BORȘ, NARCISA 

NOVAC 

Regia: CRISTI JUNCU 

Costumele: CRISTINA MILEA 

 

 

Sursa:  Teatrul Maria Fillotti – Brăila 
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117.  Umblat.ro 
din data de 17 Octombrie 2016 

https://www.umblat.ro/evenimente-in/bucuresti/spectacol/dureri-

fantoma-la-festin-pe-bulevard-87232#/ 

 

 
 

Dureri fantomă - la Fest(in) pe bulevard 

 

DURERI FANTOMA de Vasili Sigarev, la FEST(In) pe Bulevard  

Spectacol in competitie - sectiunea "Crize de familie" 

  

 

Traducerea: Marina Palii  

 

Cu: Rares Andrici, George Constantinescu, Mihaela Popa 

  

Regia: Bogdan Budes  

 

Productie: Teatrul De Arta Bucuresti  

 

 

"Lumea lui Vasili Sigarev nu e confortabila. E o lume brutala, paradoxala, a 

extremelor, in care candoarea seamana cu firul de iarba iesit printr-o placa 

groasa de beton. Intr-un depou de tramvaie, mizer, aflat la periferia orasului, 

https://www.umblat.ro/evenimente-in/bucuresti/spectacol/dureri-fantoma-la-festin-pe-bulevard-87232#/
https://www.umblat.ro/evenimente-in/bucuresti/spectacol/dureri-fantoma-la-festin-pe-bulevard-87232#/
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bunatatea si compasiunea vin „la pachet” cu violenta si cruzimea." (Bogdan 

Budes)  

 

 

Un depou, doi paznici tineri - Dima si Gleb - si sufletul Olgai in rememorarea 

obsesiva a unei povesti pe care nu vrea sa o piarda.  

 

 

Spectacolul nu este recomandat persoanelor sub 16 ani.  

 

 

Premiul pentru Cel mai bun actor (George Constantinescu - "Gleb"), la 

Maratonul Teatrului Independent - Bucharest Fringe 2015.  

 

 

“Ceva din mine a plans ca dupa razboi, cand se anunta ca e pace. Actorii astia 

mi-au dat vestea ca supravietuim si ca ei au puterea (si-mi dau si mie) de a 

reconstrui. (…) Mi-au facut bine. Si daca teatrul e oglinda lumii, lumea are o 

sansa. Sa fie libera, cinstita si treaza, ca spectacolul asta de la Teatrul de Arta.”  

 

– Dorina Chiriac, preluata de ziarulmetropolis.ro (27 februarie 2015)  

 

 

“Miza lui Bogdan Budes, esential verista, a fost sa reproduca un segment de 

lume cu personaje cat mai naturale si mai credibile. Pas cu pas, insa, regizorul 

inainteaza intr-un studiu al relatiei, cu pozitii de forta, detururi, incurcaturi si 

ezitari, toate intr-un ritm bine strunit.”  

 

– Cristina Rusiecki, revistacultura.ro (9 septembrie 2015)  

 

 

“In Dureri fantoma“, un text emotionant, plin de lumini si umbre, cu treceri de la 

umor amar la drama brutala, Bogdan Budes alege, in ciuda spatiului frust, creat 

pe scena Teatrului de Arta, sa exploreze acele zone in care se ascund traumele si 

care sunt destul de greu de adus pe scena, cand vrei sa nu anulezi efectul 

dramatic. Povestea e puternica si seducatoare, atat pentru regizor, cat si pentru 

cei trei actori (…) care i se supun si o fac, in acelasi timp, sa traiasca pe scena, 

sa impresioneze si sa emotioneze, fara sa se teama de efectul emotiei. (…) 

Finalul povestii, atat de dramatic, atat de emotionant, atat de departe de trendul 

teatrului actual, il veti descoperi daca veti face o vizita la teatrul din strada Sf. 

Stefan.“  

 

– Monica Andronescu, yorick.ro (7 aprilie 2015)  
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Participari la festivaluri:  

 

Undercloud - Festival de Teatru Independent de Orice, editia 2016 

  

Festivalul 25 de ore de teatru nonstop, Sibiu, editia 2015  

 

Festivalul de teatru BABEL FAST, Targoviste, editia 2015  

 

Festivalul de teatru Antagon, Timisoara, editia 2015  

 

Maratonul Teatrului Independent, Bucharest Fringe, editia 2015  

Festivalul National de Teatru Independent 2015 

 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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118.  Yorick.ro 
din data de 18 Octombrie 2016 

http://yorick.ro/dezbulinarea-dar-de-nunta-la-teatrul-nottara/ 

 

 
 

„Dezbulinarea”, dar de nuntă la Teatrul Nottara 

 

 

După o peregrinare de câteva luni, Teatrul Nottara s-a întors „acasă” într-

o atmosferă de sărbătoare care poartă numele „Fest(in) pe Bulevard”, festival 

dedicat celor care i-au ajutat să-și recapete sediul de pe Bulevardul Magheru 20. 

Din seria evenimentelor care au celebrat întoarcerea a făcut parte și 

„FestiNUNTA cu surprize”, din după-amiaza zilei de sâmbătă, 15 octombrie, 

http://yorick.ro/dezbulinarea-dar-de-nunta-la-teatrul-nottara/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/10/3K6A0227.jpg
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regizată de Mihai Lungeanu, la care a fost prezentă inclusiv o orchestră în fața 

teatrului menită să anime atmosfera de pe Magheru. 

Timp de două ore, Teatrul Nottara și-a schimbat înfățișarea, astfel încât 

cine a avut drum prin fața clădirii cu bulină roșie nu a putut să nu-l observe. 

Covoare roșii se întindeau în fața trecătorilor, iar pe deasupra o boltă de baloane 

colorate se înălțase asemenea viței-de-vie toamna. Câteva băncuțe erau așezate 

în fața orchestrei, așa că spectatorii s-au oprit să mai asculte puțină muzică sau 

să se fotografieze la panourile care îi transformau rapid în personaje de epocă, în 

mire sau în mireasă, conform temei pe care a propus-o regizorul Mihai 

Lungeanu. Intenția organizatorilor a fost de a transforma spectatorii fideli în 

„nuntași”, mulțumindu-le astfel pentru sprijinul acordat de-a lungul celor șapte 

luni în care Teatrul Nottara s-a aflat în peregrinări din cauza bulinei roșii. 

 

La început, trecătorii și-au făcut loc timizi printre doamnele în rochii 

somptuoase și cu pălării colorate, pe urmă au preferat să mai zăbovească la o 

fotografie. Un japonez în costum elegant s-a oprit în mijlocul bulevardului, vădit 

mirat și entuziasmat, apoi a mers cu spatele vreo câteva minute, fotografiind de 

zor cu telefonul sărbătoarea din stradă. Alți doi străini, englezi după accent, nu 

s-au putut abține și și-au făcut drum de două ori prin fața teatrului, căci mai rar 

te pomenești într-o altă epocă în miez de zi, cu tot cu muzică, voie bună și 

costume. „FestiNUNTA cu surprize” în mai puțin de jumătate de oră s-a 

transformat în atracție turistică, până când jurnaliștii au acaparat „terenul”. 

De departe cel mai vesel și mai energic părea personalul teatrului, una 

dintre doamne declarând că se simte cu totul specială în rochia plină de voaluri 

și dantele. „Miresele” Teatrului Nottara nu au ratat niciun trecător, fiecare 

primind ziarul sau programul festivalului. Autobuzul cu numărul 783 prinsese 

roșu la semafor, iar o „nuntașă” în rochie verde, cu crinolină, a alergat, s-a 

ridicat pe vârfuri, a bătut în ușa de la cabina șoferului și l-a convins să deschidă 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/10/3K6A0177.jpg
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și să primească un program cu „FestiNUNTA”. Privită din depărtare, scena 

părea ruptă dintr-un film românesc contemporan sau, cel puțin, ar fi meritat să 

rămână impregnată pentru posteritate. 

 

„FestiNUNTA” nu s-a încheiat cu o ceremonie în adevăratul sens al 

cuvântului. Nu a venit un preot care să lege prin căsătorie două suflete pereche, 

ci un pompier s-a urcat pe scară și a dat jos bulina roșie ce indica risc seismic I, 

care le-a creat atât de multe probleme organizatorilor. Teatrul Nottara a fost 

„dezbulinat”, așa cum îi place directoarei Marinela Țepuș să spună, iar bulina 

roșie, care a stat atâția ani pe clădirea de pe Magheru a ajuns recuzită în 

spectacolul „Familie de artiști” regizat de Alexander Hausvater. Imediat ce 

victoria a fost asumată și sărbătorită cu o cupă de șampanie și confetti, 

muzicanții și-au strâns instrumentele, iar spectatorii au părăsit covorul roșu și au 

continuat petrecerea în foaierul teatrului, unde a fost vernisată expoziția de 

fotografie de teatru a artiștilor Maria Ștefănescu și Sorin Radu. 

 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/10/3K6A0150.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/10/3K6A9979.jpg
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Evenimentul colorat la propriu, zgomotos și vesel a marcat încetarea unei 

lupte anevoioase. Cu nuntă sau fără, Teatrul Nottara e acasă și de acum încolo 

nu mai poartă bulină, nu mai e copilul pedepsit și trimis la colț, ci își așteaptă 

spectatorii în două săli frumoase și încărcate de istorie. 

 

 

de: Oana Bogzaru 
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119.  Luceafărul –Teatrul pentru copii și Tineret Iași 
din data de 17 Octombrie 2016 

http://luceafarul-theatre.ro/noutati/pisica-verde-pentru-a-opta-oara-la-

un-festival/ 

 

 
 

Pisica verde, pentru a opta oară la un festival 

 

 
 

Traseele spectacolului realizat de regizorul Bobi Pricop şi de scenografa 

Irina Moscu cu trupa Teatrului Luceafărul Iaşi (Ioana Natalia Corban, Dragoş 

Maftei, Carmen Mihalache, George Cocoş, Alex Iuraşcu, Camelia Dilbea) 

continuă cu participarea la un nou festival, al optulea numai în acest an. Luni, 17 

octombrie, de la ora 18 şi de la ora 20, în sala Studio a Teatrului Odeon, vor 

avea loc două reprezentaţii în cadrul Fest(in) pe Bulevard organizat de Teatrul 

Nottara Bucureşti, ediţia a IV-a. În program figurează trupe din Cehia, Croaţia, 

http://luceafarul-theatre.ro/noutati/pisica-verde-pentru-a-opta-oara-la-un-festival/
http://luceafarul-theatre.ro/noutati/pisica-verde-pentru-a-opta-oara-la-un-festival/
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Slovenia, Republica Kosova, Bulgaria (din reţeaua NETA) şi România (Teatrul 

Naţional Cluj Napoca, Teatrul Nottara, Teatrul Odeon Bucureşti, Teatrul 

Bulandra Bucureşti, Teatrul German de Stat Timişoara, Teatrul “Maria Filotti” 

Brăila etc.). Cele două reprezentaţii vor fi prefaţate de lansarea volumului 

colectiv bilingv coordonat de Oltiţa Cîntec Carte cu Pisica verde/Book with the 

Green Cat,  “o lucrare de însoțire a unui spectacol. O practică livrescă mai puțin, 

spre deloc, practicată în România, tipul acesta de apariție editorială e important. 

Pe de o parte, întrucât prin textele și fotografiile reunite între coperte sfidează 

fragilitatea teatrului, a acestei forme de artă vie care există exclusiv atât cât 

durează o reprezentație. Teatrul rămâne în spectator prin emoții și amintiri, dar e 

lipsit de concretețe, nu supraviețuiește timpului real. De aceea, cărțile sunt 

necesare: ele garantează memoria unui spectacol chiar după ieșirea de pe afiș și 

inevitabila casare. Îl arhivează. Pe de altă parte, o carte precum aceasta e utilă 

deoarece oferă spectatorilor o perspectivă care lărgește spațiul scenei, arătând, 

din culisele pregătirii unei producții,  câtă muncă și frământare există înainte ca 

premiera să o lanseze la public”, cum precizează criticul de teatru în prefaţă. 

 

Prezenţa la festivalul bucureştean este a opta din acest an pentru Pisica 

verde, o adevărată performanţă pentru un spectcol. După Galele UNITER, unde 

spectacolul a fost nominalizat la Premiul pentru cea mai bună regie, Festivalul 

Internaţional de Teatru Sibiu, Festivalul Atelier Baia Mare, Festivalul de Teatru 

Nou Arad, Teen Fest Bucureşti, Festivalul European FDR Timişoara, Festivalul 

Internaţional de Teatru pentru Publicul Tînăr Iaşi, Festin pe Bulevard este a opta 

participare a Pisicii verzi la asemenea gen de manifestări. 

 

 

 

 

 

Sursa: Luceafărul – Teatrul pentru copii și Tineret Iași 
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120.  Viva FM Iași 
din data de 17 Octombrie 2016 

http://vivafmiasi.ro/pisica-verde-ieseana-a-opta-oara-la-un-festival/ 

 

 
 

 

 
 

PISICA VERDE IEȘEANĂ, A OPTA OARĂ LA UN FESTIVAL 

Astăzi, de la ora 18.00 și marți, 18 octombrie, de la ora 20.00, în sala 

Studio a Teatrului Odeon, vor avea loc două reprezentații ale spectacolului 

”Pisica verde” în cadrul Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara 

București, ediția a IV-a. 

În program figurează trupe din Cehia, Croația, Slovenia, Republica 

Kosova, Bulgaria și România. 

http://vivafmiasi.ro/pisica-verde-ieseana-a-opta-oara-la-un-festival/
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Prezenţa la festivalul bucureştean este a opta din acest an pentru Pisica 

verde, o adevărată performanţă pentru un spectacol. După Galele UNITER, unde 

spectacolul a fost nominalizat la Premiul pentru cea mai bună regie, Festivalul 

Internaţional de Teatru Sibiu, Festivalul Atelier Baia Mare, Festivalul de Teatru 

Nou Arad, Teen Fest Bucureşti, Festivalul European FDR Timişoara, Festivalul 

Internaţional de Teatru pentru Publicul Tînăr Iaşi, Festin pe Bulevard este a opta 

participare a Pisicii verzi la asemenea gen de manifestări. 

 

 

 

 

 

Sursa: Viva Fm Iași 
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121. Primăria Municipiului Timișoara 
din data de 17 Octombrie 2016 

http://www.primariatm.ro/epress.php?epress_id=10857 

 

 
 

Teatrul German de Stat Timișoara la FEST(in) pe Bulevard 
 
 
 

  Spectacolul de teatru-dans „Hotel PM”, o producție a Teatrului German 

de Stat Timișoara (TGST), se va juca în cadrul Festivalului Internațional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard luni, 17 octombrie 2016, la ora 21 

în sala Teatrului Odeon București. 

 

  

  Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevarda fost inițiat în 

2013 de către Teatrul Nottara. Despre acest proiect, organizatorii declară: „În 

acești ani, festivalul a avut două secțiuni principale: una rezervată comediei, 

cealaltă dedicată crizelor de tot felul, care, de o bună bucată de vreme, fac parte 

din viața noastră cotidiană. În 2016, această a doua secțiune aduce în prim-

plan crizele de familie.” 

 

 

  „Hotel PM” a fost produs de Teatrul German în martie 2015, fiind 

conceput de coregrafa, dansatoarea și actrița Andrea Gavriliu. Acesteia i se 

alătură o echipă amplă de artiști: scenografia este semnată de Andreea 

Săndulescu, muzica este compusă de Mihai Dobre, cu participarea lui Alex 

Pop, iar proiecțiile video sunt creația lui Daniel Păun. Distribuția îi reunește pe 

http://www.primariatm.ro/epress.php?epress_id=10857
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actorii-performeri Olga Török, Konstantin Keidel, Isolde Cobeț, Daniela 

Török, Radu Vulpe și Horia Săvescu. 

 

   

  „Hotel PM” aduce pe scenă întâmplările absurde si neașteptate ce au loc 

într-o cameră de hotel: musafirii hotelului descoperă spațiul prin dans, explorând 

decorul cu toate elementele lui, camera de hotel devenind astfel un spațiu 

simbolic, în care trăirile umane sunt caricaturizate. Spectacolul reunește diferite 

mijloace artistice, precum dansul, muzica electronică, scenografia și proiecțiile 

video, creând astfel un proiect complex, ce are ca scop deconstrucția unor 

stereotipuri. 

 

 

 

 

 

de: Andreea Andrei 
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122.  Raftul cu idei 
din data de 18 Octombrie 2016 

http://www.raftulcuidei.ro/tango-monsieur-de-aldo-lo-castro-la-

teatrul-nottara/ 

 

 
 

Tango, monsieur? de Aldo Lo Castro la Teatrul Nottara 

 

 

Festin pe Bulevard in pasi de tango 

http://www.raftulcuidei.ro/tango-monsieur-de-aldo-lo-castro-la-teatrul-nottara/
http://www.raftulcuidei.ro/tango-monsieur-de-aldo-lo-castro-la-teatrul-nottara/
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/Screen-Shot-2016-10-18-at-16.17.55.png
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Cronica de teatru 

Suntem deja in cea de-a doua saptamana de Festin pe Bulevard, festival 

international de teatru, organizat si produs de Teatrul Nottara. Editia din acest an 

(a IV-a) este dedicata tuturor celor care au ajutat ca Teatrul Nottara sa-si reia 

activitatea in binecunoscutul spatiu de pe Bulevardul Magheru nr 20. 

Festivalul cuprinde doua sectiuni principale: una ne descreteste fruntile 

prin comedie, cealalta trateaza subiecte mai acute, crize, in acest an fiind 

abordate cele de familie. 

Festin pe Bulevard 2016 cuprinde 31 de reprezentatii desfasurate in 13 

zile de festival (apartinand teatrelor partenere sau invitate din Bucuresti, din alte 

orase ale tarii, dar si din strainatate) dar si un eveniment stradal, lansari de carte 

si colocvii, despre care gasiti detalii pe site-ul festivalului. 

   Un adevarat festin intr-adevar! 

Si cum muzica si dansul sunt esentiale intr-un asemenea eveniment, mi-

am facut si eu intrarea in Festin in pasi pasionali de tango, intrerupti de cate o 

poticneala de la un hohot de ras. 

“Tango, Monsieur?” de Aldo Lo Castro este o comedie bulevardiera, dar 

spectacolul putea fi incadrat si la sectiunea “crize de familie”. Pana la urma asta-

i farmecul comediei, trateaza situatii de criza, prin prisma umorului. 

Patru femei foarte diferite ca tipologie si caracter (in urma unor telegrame 

primite de fiecare in parte, prin care erau invitate la aceeasi zi, ora, in acelasi 

loc), se intalnesc in casa lui Marco Anselmi, iubitul lor. Iubitul lor, da, al tuturor. 

Nu, ele nu stiu acest mic “detaliu” atunci cand se intalnesc, dar il descopera intr-

un crescendo furios de tango. 

http://www.festinpebulevard.ro/
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Filip Ristovski, Raluca Gheorghiu, Andreea Măcelaru Şofron, Luminiţa Erga, 

Daniela Minoiu in Tango, monsieur?, Teatrul Nottara, Festin pe Bulevard, foto: 

Marcel State 

 

Fiecare femeie se considera, la inceputul spectacoului, aleasa lui Marco. 

Si pe buna dreptate. Marco a trait cu fiecare cate o poveste de dragoste 

puternica, fiecareia i-a facut promisiuni. Numai ca le-a trait simultan, fara ca 

aceste femei sa-si dea seama. Ba mai mult, cu doua dintre ele este si casatorit, 

iar cu o alta este logodit. 

Desigur ca sensibilitatea barbatului pentru fiecare femeie in parte este de 

inteles, dar nu este o scuza pentru minciunile si situatia pe care a creat-o. Fiecare 

dintre ele este remarcabila, cele patru personaje fiind foarte bine conturate si 

diferentiate: 

 Stefania (Luminita Erga) este “prima sotie” (devenita dna Anselmi in 

urma cu aproximativ un an), o femeie cu clasa, educata si blanda 

 Amanda este a doua Dna Anselmi (Andreea Macelaru Sofron), 

proaspat casatorita de o saptamana, o femeie inteligenta, care-si 

stapaneste impulsurile furioase gandind la rece situatiile si solutiile 

 logodnica patimasa, Clelia (Raluca Gheorghiu), este tipologia femeii 

tinere temperamentale, pasionale, care isi da frau liber reactiilor, o 

“furtuna” greu de oprit odata pornita 

 si iubita Marisa (Daniela Minoiu), jucausa, calda, femeia glumeata, 

mereu copilaroasa, dar in acelasi timp materna cu barbatul iubit 

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/1-3.jpg
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Asadar, fiecare cu latura ei, l-a cucerit pe Marco, insa el, vesnicul barbat 

copil, rasfatat, iresponsabil si imatur, neputand alege intre ele, s-a lasat purtat de 

val si le-a dorit pe toate. 

 

 

Filip Ristovski, Mihai Marinescu, Raluca Gheorghiu, Andreea Macelaru Sofron, 

Luminita Erga, Daniela Minoiu in Tango, monsieur?, Teatrul Nottara, Festin pe 

Bulevard, foto: Marcel State 

 

  In toata nebunia asta, Carlito (Filip Ristovski), majordomul fidel al lui 

Marco, este cel in capul caruia se sparg toate supararile femeilor tradate, spre 

amuzamentul spectatorilor. 

Momentele in care femeile pun cap la cap povestile sunt savurose, comice 

si escaladeaza intr-o situatie incinsa, in care, la unison, jura razbunare cu orice 

pret! Si hotarasc, dupa ce-si calmeaza instinctele brutale, sa-l ucida cu tandrete 

pe Don Juan-ul care si-a batut joc de ele. 

Te astepti in acest moment sa-l cunosti si pe el, deja ti-ai conturat ca 

spectator un portret al unui barbat sarmant, fermecator, cuceritor. Cu atat mai 

mult creste doza de ras in momentul in care Marco Anselmi (Mihai Marinescu) 

isi face intrarea. Este total opus a ceea ce credeai, dar cu totul si cu totul potrivit 

in acest context: penibil, exagerat, arogant, tipic barbatilor de bani gata opulenti, 

reprezentanti ai kitch-ului suprem. 

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/3-3.jpg


473 

 

Notele ingrosate in care sunt conturate personajele sporesc comicul si 

efervescenta spectacolului. Desi isi sustin rolurile foarte bine, simti o 

complicitate jucausa in a rade de penibilul situatiilor in care se arunca curajosi, 

permitandu-ti sa te amuzi liber. 

Femeile, atat de diferite, dar legate prin aceeasi tradare, se unesc in planul 

razbunarii feminine, se tin de el si raman o echipa pana la capat. Iubirea devine 

un camp de lupta in care se foloseste tot arsenalul utilizat in seductie, iar Marco 

va fi invins prin propriile slabiciuni. Dar, inainte de asta, si el va avea grija sa 

dea o ultima lovitura. 

 

Cristian Nicolaie, Raluca Gheorghiu, Andreea Macelaru Sofron, Luminita Erga, 

Daniela Minoiu si Filip Ristovski, in Tango, monsieur?, Teatrul Nottara, Festin 

pe Bulevard, foto: Marcel State 

 

Lasand gluma la o parte, spectacolul (regizat de Anca Maria Colteanu) 

este plin de subtext, de tipologii in care vrei – nu vrei te regasesti, de situatii 

reprezentative atat pentru femei cat si pentru barbati, pentru slabiciunile dar si 

pentru atuurile fiecarei parti. Umorul ajuta pentru a spune lucrurilor pe nume, 

liber si firesc. 

Momentele coregrafice (coregrafia este semnata de Roxana Colceag) si 

muzica spectacolului (o combinatie intre ritmuri de tango clasic cu ritmuri 

moderne, puternice, mix ce aduce povestea in prezent si-ti da sentimentul de 

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/8-2.jpg
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“aceleasi situatii si probleme indiferent de era” compusa de Ovidiu Savu Ionita) 

sunt surprinzator de senzuale, antrenante si comice in unele situatii. 

Un spectacol de la care am iesit cu foarte multa energie si buna dispozitie, 

datorita actorilor care joaca in plin, cu energie, cu bucurie si placere, dar si 

datorita faptului ca nu mi-a fugit nicio clipa gandul la altceva in timpul piesei, 

fiind un spectacol cu un ritm alert, intens, exact ca un tango. Sala Horia 

Lovinescu a Teatrului Nottara este foarte primitoare, eleganta, spatioasa si, desi 

am prins locuri la balcon, am vazut si auzit foarte bine tot ce se intampla in 

sufrgeria Casei Anselmi (scenografia apartine Ioanei Pashca). 

 

 

 

 

de: Iulia Alexandru  Carnaru 
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123.  Cronica VIP 
din data de 16 Octombrie 2016 

http://www.cronicavip.ro/cultura-media/piesa-cand-timpul-nu-se-

misca-de-donald-margulies-duminica-la-odeon-in-cadrul-festin-pe-

bulevard 

 

 

 
 

 

Piesa "Când timpul nu se mişcă", de Donald Margulies, 

duminică, la Odeon în cadrul Fest(in) pe Bulevard 

 

 

Spectacolul "Când timpul nu se mişcă", de Donald Margulies, o poveste de 

dragoste şi de război, prezentat în cadrul Festivalului „Fest(in) pe 

Bulevard”, se joacă duminică, 16 octombrie, la Teatrul Odeon din 

Bucureşti. 

 

http://www.cronicavip.ro/cultura-media/piesa-cand-timpul-nu-se-misca-de-donald-margulies-duminica-la-odeon-in-cadrul-festin-pe-bulevard
http://www.cronicavip.ro/cultura-media/piesa-cand-timpul-nu-se-misca-de-donald-margulies-duminica-la-odeon-in-cadrul-festin-pe-bulevard
http://www.cronicavip.ro/cultura-media/piesa-cand-timpul-nu-se-misca-de-donald-margulies-duminica-la-odeon-in-cadrul-festin-pe-bulevard
http://www.mediafax.ro/cultura-media/piesa-cand-timpul-nu-se-misca-de-donald-margulies-duminica-la-odeon-in-cadrul-fest-in-pe-bulevard-15810839/foto
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Piesa "Când timpul nu se mişcă",de Donald Margulies,duminică,la Odeon 

în cadrul Fest(in) pe Bulevard 

Din distribuţiea piesei: Sarah Goodwin - Alina Berzunţeanu, James Dodd - 

Marius Stănescu, Richard Ehrlich - Adrian Titieni, Mandy Bloom - Ioana 

Anastasia Anton. 

Regia îi aparţine lui Vladimir Anton, scenografia este semnată Tudor 

Prodan, iar traducerea lui Vladimir Anton. Biletele se vând la Teatrul Nottara. 

Spectacolul este găzduit de Teatrul Odeon în cadrul „Fest(in) pe Bulevard” care 

are loc în perioada 10 - 22 octombrie. 

Piesa „Când timpul nu se mişcă” îi are ca protagonişti pe Sarah, foto-

reporter, care se întoarce rănită din Irak, unde realiza un material despre război 

şi prietenul ei, James, reporter, copleşit de vină, pentru că a lăsat-o singură 

acolo. Ei primesc vizita prietenului lor Richard, editor-foto, care le-o prezintă pe 

noua lui prietenă, Mandy, mult mai tânără decât el. Acţiunea se concentrează pe 

relaţia dintre cei doi şi pe perspectivele ca Sarah şi James să ducă un stil de viaţă 

mai convenţional. 

„Sarcina unui dramaturg e să emoţioneze, să aducă în faţa oamenilor 

adevăruri despre lumea în care trăiesc şi despre ei înşişi, adevăruri asupra cărora 

poate că nu au stat să reflecteze până atunci. Dar piesele mele nu sunt despre 

idei, ci despre oameni.Când timpul nu se mişcă nu este o piesă politică, ci în 

primul rând o poveste de dragoste. Se referă la alegerile şi la compromisurile pe 

care le facem cu toţii – în dragoste, în muncă, în război. Disputele etice ating 

toate aspectele vieţii.”, potrivit lui Donald Margulies. 

Donald Margulies, născut în 1954, este un apreciat dramaturg american şi 

profesor de engleză şi studii teatrale la Universitatea Yale, laureat al Premiului 

Pulitzer. Piesele sale cele mai cunoscute sunt: The Country House (2014), Time 

Stands Still (Când timpul nu se mişcă) (2009) şi Brooklyn Boy(2004). Sight 

Unseen şi Collected Stories au fost finaliste pentru Premiul Pulitzer pentru 

Teatru, în 1992 şi respectiv 1997. Dinner with Friends (Cină cu prieteni) a fost 

distinsă cu Premiul Pulitzer în 2000. 

Regizorul piesei Vladimir Anton a declarat că „Piesa lui Marguilies nu 

oferă răspunsuri-soluţii, din contră potenţează întrebările. În lumea noastră 

îndopată cu imagini-drog de tip reality-show, în care un block-buster sau un 

război real au puterea mediatică de a livra oamenilor doze concurenţiale de 

adrenalină, care ar mai putea fi misiunea jurnaliştilor plecaţi în multiplele zone 

de conflict? Strict aceea de a informa (inevitabil parţial) asupra desfăşurării 

evenimentelor, obligatoriu în regim de „breaking news”? De a facilita 

cunoaşterea (inevitabil superficială) a posibilelor cauze ale violenţelor şi 

atrocităţilor ce vor deveni la un moment dat „istorice”? Sau, poate, rolul lor ar fi 
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mai degrabă de a comunica, prin cuvânt şi imagine, povestea unor oameni 

obişnuiţi, unor oameni asemenea nouă, din destinele cărora se compune Istoria?” 

„Când timpul nu se mişcă” a avut premiera în 2009 la Los Angeles, şi în 

2010 pe Broadway. 

Producţia de la Teatrul Odeon este un proiect câştigător al concursului 

Tineri regizori – Texte contemporane, ediţia a treia. 

 

 

 

 

Sursa: Mediafax  
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124.  Mediafax 
din data de 16 Octombrie 2016, ora 06:00 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/piesa-cand-timpul-nu-se-

misca-de-donald-margulies-duminica-la-odeon-in-cadrul-fest-in-pe-

bulevard-15810839 

 

 

 

Piesa "Când timpul nu se mişcă", de Donald Margulies, 

duminică, la Odeon în cadrul Fest(in) pe Bulevard 

 

Spectacolul "Când timpul nu se mişcă", de Donald Margulies, o poveste de 

dragoste şi de război, prezentat în cadrul Festivalului „Fest(in) pe 

Bulevard”, se joacă duminică, 16 octombrie, la Teatrul Odeon din 

Bucureşti. 

 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/piesa-cand-timpul-nu-se-misca-de-donald-margulies-duminica-la-odeon-in-cadrul-fest-in-pe-bulevard-15810839
http://www.mediafax.ro/cultura-media/piesa-cand-timpul-nu-se-misca-de-donald-margulies-duminica-la-odeon-in-cadrul-fest-in-pe-bulevard-15810839
http://www.mediafax.ro/cultura-media/piesa-cand-timpul-nu-se-misca-de-donald-margulies-duminica-la-odeon-in-cadrul-fest-in-pe-bulevard-15810839
http://www.mediafax.ro/cultura-media/piesa-cand-timpul-nu-se-misca-de-donald-margulies-duminica-la-odeon-in-cadrul-fest-in-pe-bulevard-15810839/foto
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Piesa "Când timpul nu se mişcă",de Donald Margulies,duminică,la Odeon 

în cadrul Fest(in) pe Bulevard 

Din distribuţiea piesei: Sarah Goodwin - Alina Berzunţeanu, James Dodd - 

Marius Stănescu, Richard Ehrlich - Adrian Titieni, Mandy Bloom - Ioana 

Anastasia Anton. 

Regia îi aparţine lui Vladimir Anton, scenografia este semnată Tudor 

Prodan, iar traducerea lui Vladimir Anton. Biletele se vând la Teatrul Nottara. 

Spectacolul este găzduit de Teatrul Odeon în cadrul „Fest(in) pe Bulevard” care 

are loc în perioada 10 - 22 octombrie. 

Piesa „Când timpul nu se mişcă” îi are ca protagonişti pe Sarah, foto-

reporter, care se întoarce rănită din Irak, unde realiza un material despre război 

şi prietenul ei, James, reporter, copleşit de vină, pentru că a lăsat-o singură 

acolo. Ei primesc vizita prietenului lor Richard, editor-foto, care le-o prezintă pe 

noua lui prietenă, Mandy, mult mai tânără decât el. Acţiunea se concentrează pe 

relaţia dintre cei doi şi pe perspectivele ca Sarah şi James să ducă un stil de viaţă 

mai convenţional. 

„Sarcina unui dramaturg e să emoţioneze, să aducă în faţa oamenilor 

adevăruri despre lumea în care trăiesc şi despre ei înşişi, adevăruri asupra cărora 

poate că nu au stat să reflecteze până atunci. Dar piesele mele nu sunt despre 

idei, ci despre oameni.Când timpul nu se mişcă nu este o piesă politică, ci în 

primul rând o poveste de dragoste. Se referă la alegerile şi la compromisurile pe 

care le facem cu toţii – în dragoste, în muncă, în război. Disputele etice ating 

toate aspectele vieţii.”, potrivit lui Donald Margulies. 

Donald Margulies, născut în 1954, este un apreciat dramaturg american şi 

profesor de engleză şi studii teatrale la Universitatea Yale, laureat al Premiului 

Pulitzer. Piesele sale cele mai cunoscute sunt: The Country House (2014), Time 

Stands Still (Când timpul nu se mişcă) (2009) şi Brooklyn Boy(2004). Sight 

Unseen şi Collected Stories au fost finaliste pentru Premiul Pulitzer pentru 

Teatru, în 1992 şi respectiv 1997. Dinner with Friends (Cină cu prieteni) a fost 

distinsă cu Premiul Pulitzer în 2000. 

Regizorul piesei Vladimir Anton a declarat că „Piesa lui Marguilies nu 

oferă răspunsuri-soluţii, din contră potenţează întrebările. În lumea noastră 

îndopată cu imagini-drog de tip reality-show, în care un block-buster sau un 

război real au puterea mediatică de a livra oamenilor doze concurenţiale de 

adrenalină, care ar mai putea fi misiunea jurnaliştilor plecaţi în multiplele zone 

de conflict? Strict aceea de a informa (inevitabil parţial) asupra desfăşurării 

evenimentelor, obligatoriu în regim de „breaking news”? De a facilita 

cunoaşterea (inevitabil superficială) a posibilelor cauze ale violenţelor şi 

atrocităţilor ce vor deveni la un moment dat „istorice”? Sau, poate, rolul lor ar fi 
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mai degrabă de a comunica, prin cuvânt şi imagine, povestea unor oameni 

obişnuiţi, unor oameni asemenea nouă, din destinele cărora se compune Istoria?” 

„Când timpul nu se mişcă” a avut premiera în 2009 la Los Angeles, şi în 

2010 pe Broadway. 

Producţia de la Teatrul Odeon este un proiect câştigător al concursului 

Tineri regizori – Texte contemporane, ediţia a treia. 

 

 

 

de: Letitia Provian 
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125.  Teatrul German de Stat Timișoara 
din data de 17 Octombrie 2016 

http://www.teatrulgerman.ro/stiri.html?no_cache=1&L=3&news_acti

on=single_view&news_id=1280&parent_id=1279 

 

 
 

 

Teatrul German de Stat Timișoara la FEST(in) pe Bulevard 

 
Spectacolul de teatru-dans „Hotel PM”, o producție a Teatrului German 

de Stat Timișoara (TGST), se va juca în cadrul Festivalului Internațional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard 

 

luni, 17 octombrie 2016, la ora 21 

în sala Teatrului Odeon București. 

 

Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a fost inițiat în 

2013 de către Teatrul Nottara. Despre acest proiect, organizatorii declară: „În 

acești ani, festivalul a avut două secțiuni principale: una rezervată comediei, 

cealaltă dedicată crizelor de tot felul, care, de o bună bucată de vreme, fac parte 

din viața noastră cotidiană. În 2016, această a doua secțiune aduce în prim-plan 

crizele de familie.” 

„Hotel PM” a fost produs de Teatrul German în martie 2015, fiind 

conceput de coregrafa, dansatoarea și actrița Andrea Gavriliu. Acesteia i se 

http://www.teatrulgerman.ro/stiri.html?no_cache=1&L=3&news_action=single_view&news_id=1280&parent_id=1279
http://www.teatrulgerman.ro/stiri.html?no_cache=1&L=3&news_action=single_view&news_id=1280&parent_id=1279


482 

 

alătură o echipă amplă de artiști: scenografia este semnată de Andreea 

Săndulescu, muzica este compusă de Mihai Dobre, cu participarea lui Alex 

Pop, iar proiecțiile video sunt creația lui Daniel Păun. Distribuția îi reunește pe 

actorii-performeri Olga Török, Konstantin Keidel, Isolde Cobeț, Daniela 

Török, Radu Vulpe și Horia Săvescu. 

 

„Hotel PM” aduce pe scenă întâmplările absurde si neașteptate ce au loc 

într-o cameră de hotel: musafirii hotelului descoperă spațiul prin dans, explorând 

decorul cu toate elementele lui, camera de hotel devenind astfel un spațiu 

simbolic, în care trăirile umane sunt caricaturizate. Spectacolul reunește diferite 

mijloace artistice, precum dansul, muzica electronică, scenografia și proiecțiile 

video, creând astfel un proiect complex, ce are ca scop deconstrucția unor 

stereotipuri. 

 

 

 

de: Andreea Iacob 
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126.  Feedler 
din data de 20 Octombrie 2016 

http://www.feedler.ro/feed/4844286--spectacole-de-teatru-in-

bucuresti-20-octombrie 

 

 
 

Spectacole de teatru în București – 20 octombrie 

 

S 

Sursa Foto: comedie.ro 

http://www.feedler.ro/feed/4844286--spectacole-de-teatru-in-bucuresti-20-octombrie
http://www.feedler.ro/feed/4844286--spectacole-de-teatru-in-bucuresti-20-octombrie
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Suflete_moarte-1.jpg
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  Spectacole de teatru din Slovenia, Cehia și Croația, astăzi, la FESTIN, și o 

premieră cu Gheorghe Visu și Dragoș Huluba, la Comedie. 

Festivalului Internațional de Teatru Festin pe Bulevard vă propune întâlniri 

interesante cu teatre din Cehia și Croația și Slovenia. 

  La Teatrul Odeon, Sala Majestic, veți vedea, de la ora 18:00, ”Livada de 

vișini” de Cehov, un spectacol montat de Gábor Tompa, la Teatrul Național 

Sloven, Maribor. 

 

  Iar de la ora 20:00, la Teatrul Nottara, la Sala George Constantin, sunteți 

așteptați la o seară cehească, ce cuprinde o lansare de carte, un spectacol și, 

bineînțeles, o bere din țara invitată. Titlul spectacolului este unul 

provocator: ”Cabaret Shakespeare, gol pușcă”. Producția Teatrului Tramtaria, 

Olomouc (Cehia) face și ea parte din secțiunea competitivă”Crize de familie”. 

  În secțiunea NETA – New European Theatre Action este programat, de la 

ora 21:00, spectacolul ”Ubu Rege” de Alfred Jarry, producție a Teatrului din 

Virovitica (Croaţia). Reprezentația este găzduită de Teatrul Odeon, la Sala 

Studio. 

  Cele 3 spectacole beneficiază de supratitrare în limba română. 

 

 

de: Andreia Barsan 
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127.  Click! 
din data de 17 Octombrie 2016, ora 20:37 

http://www.click.ro/news/national/bulina-de-pe-cladire-decor-intr-o-

piesa 

 

Bulina de pe clădire, decor într-o piesă 

 
Bulina roşie apare în piesa ”Familia de artişti” 

Foto: Teatrul Nottara 
 

http://www.click.ro/news/national/bulina-de-pe-cladire-decor-intr-o-piesa
http://www.click.ro/news/national/bulina-de-pe-cladire-decor-intr-o-piesa
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Dacă nici actorii nu mai ştiu să facă haz de necaz, atunci cine? Imediat ce 

au dat jos bulina de pe clădirea Teatrului Nottara, aceştia i-au şi găsit o 

întrebuinţare. E decor într-o piesă de teatru. 

Jos bulina! Acesta a fost sloganul actorilor de la Teatrul Nottara din 

Capitală. Sâmbătă s-au strâns cu mic cu mare în faţa instituţiei şi în urale au 

”dezbulinat-o”. Actorii au revenit acasă, după ce clădirea fost reexpertizată şi s-a 

constatat că nu reprezintă un pericol public la un eventual cutremur.  

”La expertiza din 1997, când au fost verficate 120 de imobile alese de 

Primăria Capitalei, a fost încadrată în Clasa I de risc seismic. După ce ne-au 

închis, am cerut o nouă expertizare. Specialiştii au verificat fiecare centimetru, 

au intrat în apartamente, au făcut studiu geodezic şi au încadrat-o în Clasa a-II-a 

(n.r. construcţii la care probabilitatea de prăbuşire este redusă). Asta înseamnă 

că în urmă cu 20 de ani nu reprezenta nici un pericol. Se spune că au fost 

interese imobiliare, pentru că apartamentele din blocurile cu bulină roşie se 

vindeau cu 30% mai ieftin. În următorii patru ani trebuie reabilitată clădirea, fără 

ca proprietarii să fie evacuaţi”, ne-a mărturisit Marinela Ţepuş, directoarea 

Teatrului Nottara, aflat pe Bd. Magheru. 

 
Bulina fost dată jos de pe faţada clădirii în urale 

Foto: Teatrul Nottara 

 

Cu actul în mână, actorii au obţinut de la pompieri avizul să dea jos 

bulina. Nu au aruncat-o, ci o folosesc ca decor în piesa ”Familia de artişti”, pe 

care o puteţi vedea în cadrul Festivalului ”Festin pe Bulevard – Teatrul Nottara 

se întoarce acasă”. Acesta ţine până pe 22 octombrie şi cuprinde 31 de 

reprezentaţii. 



487 

 

Click! spune 

Teatrul Nottara a fost închis pe 24 noiembrie 2015, timp în care actorii au 

fost plimbaţi prin 37 de locaţii ca să-şi poată juca rolurile. Decizia a fost luată în 

urma promulgării legii prin care s-a stabilit că spaţiile încadrate în Clasa I de risc 

seismic în care se desfăşoară activităţi publice nu mai pot funcţiona. 

 

 

de: Andreea Dancu 
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128.  i-Ziare 
din data de 19 Octombrie 2016, ora 20:37 

http://i-ziare.ro/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-19-octombrie-2016-

4597281 

 

Spectacole de teatru în București – 19 octombrie 2016 

 

Spectacole de teatru din România și din străinătate, astăzi, la Festin pe 

Bulevard 

 

http://i-ziare.ro/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-19-octombrie-2016-4597281
http://i-ziare.ro/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-19-octombrie-2016-4597281
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Festivalul Internațional de Teatru Festin pe Bulevard lansează astăzi cea 

de a patra secțiune din programul său, cea dedicată spectacolelor din străinătate. 

Cum Teatrul Nottara este membru NETA, producțiile intrate în această 

competiție aparțin teatrelor înscrise în rețeaua New European Theatre Action. 

”Pericle” de William Shakespeare, este prima montare a acestui text în 

Serbia, iar bucureștenii au ocazia să vadă acest spectacol la Teatrul Nottara, la 

Sala Horia Lovinescu, în acestă seară, de la ora 18:00. 

Reprezentația beneficiază de supratitrare în limba română. 

De la ora 21:00, este programat și spectacolul ”Contra progresului” 

Realizată de regizorul Bobi Pricop, cu actorii Ioana Manciu, Aida Avieriţei, 

Vlad Pavel și Cezar Grumăzescu, la Teatrul Bulandra, producția va fi prezentată 

la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, în secțiunea competitivă ”Crize 

de familie”. 

Spectacolele serii: 

18.00 

”Pericle” de William Shakespeare, spectacol din Serbia, prezentat la Teatrul 

Nottara, Sala Horia Lovinescu, în cadrul secţiunii competitive NETA, cu 

supratitrare în limba română 

21:00 

”Contra progresului” spectacolul lui Bobi Pricop, cu: Ioana Manciu, Aida 

Avieriţei, Vlad Pavel, Cezar Grumăzescu, producție a Teatrului Bulandra, 

prezentat la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, în secțiunea 

competitivă a festivalului Festin pe Bulevard, ”Crize de familie” 

 

 

Sursa: Radio România București 
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129.  Mihaela Ivan 
din data de 22 Septembrie 2016 

http://www.mihaelaivan.ro/eveniment-2/festin-teatrul-nottara-inapoi-

acasa/ 

 

FEST(IN) TEATRUL NOTTARA, ÎNAPOI ACASĂ! 

 

Teatrul Nottara se întoarce acasă, în Bd. Magheru 20, după aproape un an 

de când spectacolele la sediu au fost suspendate, ca urmare a legii care interzice 

desfăşurarea de activităţi publice în clădiri cu risc seismic ridicat. Actualizarea 

expertizei, făcută cu cele mai moderne mijloace disponibile, a demonstrat că 

imobilul nu se încadrează la clasa I de risc seismic.  

Așadar, întoarcerea acasă va fi cu mare FEST(IN), pe 

Bulevard. FEST(IN), adică Festival Internaţional...de teatru (10-22 octombrie 

2016). 

 

http://www.mihaelaivan.ro/eveniment-2/festin-teatrul-nottara-inapoi-acasa/
http://www.mihaelaivan.ro/eveniment-2/festin-teatrul-nottara-inapoi-acasa/
http://i1.wp.com/www.mihaelaivan.ro/wp-content/uploads/2016/09/home3.jpg
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Încă de la prima ediţie oraganizatorii au vrut să ofere cel mai variat 

festival de gen, pentru ca toţi bucureştenii să poată găsi ceva pe placul lor în 

program, chiar dacă nu sunt spectatori fideli de teatru. 

Iar acum, la cea de-a IV-a ediţie, Nottara organizează un  festival care se 

întinde pe 13 zile şi are 31 de reprezentaţii, dar şi multe evenimente conexe. 

Avem comedii, drame, musical, spectacol de teatrudans, teatru 

experimental, avem Shakespeare, dramaturgi români, actori ultra-cunoscuţi sau 

tineri pe cale de afirmare, producţii venite din toate colţurile ţării şi şase din 

afara ei. Avem şi spectacole-lectură, expoziţii de fotografie, lansări de carte, 

colocvii, o seară cehească Staropramen, un eveniment stradal, o tombolă cu 

premii… cum ziceam, un adevărat FEST (IN) teatral. Care, deşi nu îngraşă, 

hrăneşte sufletul şi mintea. 

 

Atenţie!!! Pentru câteva dintre spectacole s-au epuizat deja biletele, aşa că 

vă sfătuim să vă grăbiţi. Informaţii complete despre spectacole găsiţi 

pe www.festinpebulevard.ro. Biletele se pot cumpăra de la agenţia din Bd. 

Magheru 20 sau online pe www.nottara.ro. Vă poftim la FEST(IN)! 

PS: Voi sta #DePoveste cu actorii, voi transmite din culise, deoarece teatrul este 
un FEST(IN) al realității. Abia aștept! 

 

 

 

de: Mihaela Ivan 

 

 

 

 

  

http://www.festinpebulevard.ro/
http://new.nottara.ro/
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130.  a7arta 
din data de 2 Octombrie 2016 

http://a7arta.ro/cabaret-shakespeare-gol-pusca/ 

 

Cabaret Shakespeare, gol puşcă  

 

Provocarea lunii octombrie vine de la Cristian China Birta. Este o 

provocare culturala, de promovare a unui spectacol de teatru in cadrul 

Festivalului FEST(in) pe Bulevard. 

Anul acesta vin in festival, aflat la cea de-a IV-a editie, sapte 

spectacole din afara tarii, iar una dintre tari este Cehia. Spectacolul pe 

care il vom vedea in cadrul acestei editii este Cabaret Shakespeare, gol 

puşcă, in regia lui Jiri Trnka. Cum sunt o mare iubitoare de teatru si de 

Cehia, am acceptat provocarea fara sa stau pe ganduri. 

Cabaret Shakespeare, gol puşcă – cinci in unu‟ sau cinci dintre cele 

mai faimoase tragedii ale lui William Shakespeare, intr-o comedie plina de 

hiperbole si umor, care contine tot ce ai fi vrut vreodata sa stii despre 

Shakespeare, dar te-ai temut sa intrebi. 

Am încercat să surprindem esenţa a cinci dintre cele mai faimoase 

tragedii shakespeariene. Am luminat poveşti sumbre despre crime, 

http://a7arta.ro/cabaret-shakespeare-gol-pusca/
http://cristianchinabirta.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/ro/program
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misticism şi iubiri tragice. Combinaţia dintre cabaretul celebru, original, 

şi monologurile din tragediile lui Shakespeare formează un concept 

teatral extrem de viu. Cred că am reuşit să redăm toate cele cinci poveşti 

şi să adăugăm şi ceva pe deasupra, într-o notă modernă (Jiri 

Trnka, regizor). Regizorul este pentru a doua oara in Romania – prima 

data a fost cu Amalia respira adanc, spectacol foarte bine primit de 

public, cu care a luat si premiu la Zilele Teatrului Ludic din Iasi, in 

2010. 

Cabaret Shakespeare, gol puşcă are in distributie actori importanti 

ai Teatrului Tramtaria: Petra Čiháková, Jana Posníková, Vaclav Stand, 

Bob Joura si Martin Dědoch, a fost unul dintre marile succese ale anului 

trecut la Olomouc si a fost selectat la festivalurile internationale din 

Hradec Královí si Plzeň, cele mai importante din Cehia.  

Asadar, intre 10 si 22 octombrie, ne vedem la Nottara! 

 

 

Sursa: a7arta 

  

https://www.facebook.com/Nottara/?fref=ts
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131.  Radio România București 
din data de 23 Octombrie 2016 

http://bucurestifm.ro/2016/10/23/oana-pellea-si-liviu-cheloiu-cei-

mai-buni-actori-la-festin-pe-bulevard/ 

 

 

Oana Pellea și Liviu Cheloiu – cei mai buni actori la FEST(IN) pe 

Bulevard 

 

Sursa foto: Teatrul Nottara 

 

http://bucurestifm.ro/2016/10/23/oana-pellea-si-liviu-cheloiu-cei-mai-buni-actori-la-festin-pe-bulevard/
http://bucurestifm.ro/2016/10/23/oana-pellea-si-liviu-cheloiu-cei-mai-buni-actori-la-festin-pe-bulevard/
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Sergiu-Nistor-consilier-prezidential-Marinela-Tepus-Maria-Coman-1.jpg
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Cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, și-a desemnat câștigătorii. 

Festivitatea de premiere a avut loc sâmbătă, 22 octombrie, într-un cadru 

elegant oferit la sala de spectacole a Palatului Cotroceni. 

La secţiunea Crize de familie, juriul de specialitate a decis că cel mai bun 

spectacol a fost Livada de vişini de A.P. Cehov, în regia lui Gabor Tompa, 

produs de Teatrului Naţional Maribor, Slovenia. 

În aceeaşi secţiune, Oana Pellea a fost desemnată „Cea mai bună actriţă” 

pentru rolul Betty din spectacolul Efectul razelor gamma asupra crăiţelor 

lunatice de Paul Zindel, producţie a Teatrului Metropolis, Bucureşti, iar Liviu 

Cheloiu a fost numit „Cel mai bun actor” pentru rolul Othello, din spectacolul 

Othello după William Shakespeare, producţie a Teatrului Tony Bulandra din 

Târgoviște. 

La secţiunea NETA (New European Theatre Action), spectacolul venit de 

la Teatrul Naţional Kosovo, Pristina, Osemintele se întorc târziu (The Bones 

That Come Late) de Teki Dervishi, a fost ales de juriu drept cel mai bun 

spectacol. 

Premiul de popularitate, oferit de juriul de spectatori în cadrul secţiunii 

Bulevardul comediei, a fost câştigat de spectacolul Jaques şi stăpânul său de 

Milan Kundera, regia Cristi Juncu, producţie a Teatrului Maria Filloti, Brăila. 

Festivalul s-a desfășurat în perioada 10-22 octombrie și a oferit publicului 

bucureștean întâlnirea cu personalități ale lumii teatrale, cu trupe importante din 

țară și străinătate, cu spectacole semnate de regizori de marcă. 

Ediția din acest an a avut și o semnificație aparte-a reprezentat întoarcerea 

actorilor și a publicului în sălile Teatrului Nottara și îndepărtarea bulinei roșii de 

pe fațada instituției, după declasificarea clădirii din clasa I risc seismic. 
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de: Andreia Barsan 

  

http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Emil-Dragomir-Gaggia-Oana-Pellea-Emil-Boroghina.jpg
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Liviu-Cheloiu-Emil-Boroghina-Maria-Coman2.jpg
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Sergiu-Nistor-consilier-prezidential-Marinela-Tepus-Maria-Coman.jpg
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132.  Monitorul Cluj 
din data de 23 Octombrie 2016 

http://www.monitorulcj.ro/actualitate/54784-spectacol-de-

g%E1bor-tompa_-laureat-la-fest_in_-pe-bulevard_-in-capitala 

 

 
 

FOTO Gábor Tompa, cel mai bun spectacol la Fest(in) pe 

Bulevard, în capitală 
  

Spectacolul "Livada de vișini", în regia lui Gábor Tompa, director al 

Teatrului Maghiar de Stat din Cluj (TMSC) a câștigat sâmbătă premiul 

pentru cel mai bun spectacol la Fest(in) pe Bulevard, festival care s-a 

desfăşurat la Bucureşti, între 10-22 octombrie. 

 

 

http://www.monitorulcj.ro/actualitate/54784-spectacol-de-g%E1bor-tompa_-laureat-la-fest_in_-pe-bulevard_-in-capitala
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/54784-spectacol-de-g%E1bor-tompa_-laureat-la-fest_in_-pe-bulevard_-in-capitala
http://www.monitorulcj.ro/documente/stories/2016/10/23/livadadevisini3.jpg
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"Livada de vișini" de A.P. Cehov, regizat Gábor Tompa, producție a 

Teatrului Național Sloven, Maribor (Slovenia), a primit Premiul pentru cel mai 

bun spectacol din cadrul secțiunii "Crize de familie" a festivalului Fest(in) pe 

Bulevard, organizat de Teatrul Nottara din capitală între 10 - 22 octombrie 2016. 

Premiul a fost acordat "pentru anvergura și coerența viziunii regizorale, precum 

și pentru conceperea inedită a spațiului scenic", conform motivației juriului 

secţiunii, alcătuit din profesoara universitară Doina Modola, criticul și istoricul 

de teatru Doina Papp, actorul și regizorul Emil Boroghină, poetul, traducătorul, 

criticul de teatru Doru Mareș şi criticul de teatru Ion Parhon. Din echipa de 

realizatori ai spectacolului mai fac parte, alături de Gábor Tompa, care semnează 

regia şi ilustraţia muzicală, Carmencita Brojboiu – scenografia, Cleopatra Purice 

– coregrafia, Davor Herga – coregrafia,. Din distribuţia spectacolului cu 

premiear la 18 septembrie 2015 fac parte actori ai Teatrului Național Sloven 

DESPRE "FRUMUSEȚEA INUTILITĂȚII" 

Celebra piesă “Livada de vişini”, a lui A.P. Cehov, ultima scrisă de 

marele scriitor și dramaturg rus, este abordată de Gábor Tompa din perspectiva 

valorii simbolice pe care o are “tăierea de vișini” din piesă, în lumea de azi: 

“Piesa vorbeṣte despre sacrificarea frumuseții aparent inutile a viṣinilor care 

făcuseră faima proprietăṭii, în favoarea unui profit financiar ṣi a distracṭiei pe 

care noul proprietar dorește să o ofere clienṭilor săi. Metafora schimbării! 

Întrebările „Care ar fi tăierea livezii de viṣini a lumii de azi?‟ și Ce livadă de 

viṣini a fost sacrificată?‟” se află în centrul spectacolului”, se menționează în 

textul de prezentare a spectacolului, ce extrage idei enunțate de regizor și de 

criticul George Banu pe tema spectacolului. „Regizorul ar dori ca spectacolul să 

fie expresia ataṣamentului nostru ṣi să susṭină frumuseṭea inutilităṭii. Cum sunt: 

cultura, tradiṭia, credinṭa, poezia, civilizaṭia. Una în care tăcerea și lipsa de 

acṭiune ale lui Liubov Andreevna și Gaiev să nu fie considerate ca un semn al 

neputinṭei sau neajutorării, ci al alegerii unui mod pasiv de rezistenṭă. Ca o mare 

bibliotecă albă, plină de cărṭi niciodată citite, care se deschide spre o mare 

înghețată”. 

DIRECTOR AL TEATRULUI MAGHIAR 

Născut în 1957 la Târgu-Mureş şi absolvent al Academiei de Teatru si 

Film din Bucureşti, în Regie de teatru, film si televiziune, Gábor Tompa este 

astăzi unul din cei mai apreciaţi regizori de teatru din România. S-a angajat în 

1981 la Teatrul Maghiar, iar din 1990, după ce a fost numit de Andrei Pleşu şi 

până în prezent, este director al instituţiei. considerată unanim una din cele mai 

performante din ţară. În 1991 a fost unul din fondatorii Secţiei de Artă Teatrală 

din Cluj-Napoca, în cadrul Universitătii Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere. În 

2006 a devenit membru individual al Uniunii Teatrelor din Europa, peste doi ani 

Teatrul Maghiar intrând ca instituţie în rândul teatrelor membre. Tompa este 
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director de program al Facultăţii de Regie la Universitatea din California, San 

Diego, începând cu 2007. A regizat multiple spectacole în ţară şi străinătate, 

având mai multe premii UNITER pentru cel mai bun regizor şi cel mai bun 

spectacol, cele mai recente în 2008 pentru “Trei surori”, de acelaşi A.P. Cehov. 

INTERFERENŢE 2016 

Sub conducerea lui Tompa, TMSC a inaugurat în 2008 Festivalul 

Internaţional de Teatru Interferenţe, care aduce la fiecare doi ani la Cluj 

spectacole şi trupe renumite, din ţară şi din străinătate. Ediţia din acest an se 

desfăşoară între 24 noiembrie – 4 decembrie. 

ALTE PREMII FEST(IN) 

Între ceilalţi laureaţi la Fest(In) de la Bucureşti se numără Liviu Cheloiu 

pentru rolul Othello, din spectacolul cu același nume după William Shakespeare, 

producție a Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște, pentru cel mai bun actor şi 

Oana Pellea, "pentru complexitatea trăirilor și strălucirea redată acestora în 

interpretarea personajului Betty" din spectacolul ''Efectul razelor gamma asupra 

crăițelor lunatice'' de Paul Zindel, producție a Teatrului Metropolis din 

București. În cadrul secțiunii NETA (New European Theatre Action), premiul 

pentru Cel mai bun spectacol a atribuit producţiei "Osemintele se întorc târziu" 

(The Bones That Come Late") de Teki Dervishi, de la Teatrul Național Kosovo, 

Pristina (Republica Kosovo), "pentru forța, directețea, simplitatea și 

ingeniozitatea artistică a interpretării, regiei și scenografiei", conform motivației 

juriului. Gala de premiere a festivalului Fest(in) pe Bulevard a avut loc sâmbătă, 

la Palatul Cotroceni. Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard a 

fost lansat în 2013, de Teatrul Nottara, fiind susținut financiar de Primăria 

Generală și de Consiliul General al capitalei. 

 

 

de: Ovidiu Cornea 
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133.  Ziare Live 
din data de 23 Octombrie 2016, ora 14:08 

http://www.ziarelive.ro/stiri/foto-gabor-tompa-cel-mai-bun-

spectacol-la-festin-pe-bulevard-in-capitala.html 

 

 
 

FOTO Gábor Tompa, cel mai bun spectacol la Fest(in) pe 

Bulevard, în capitală 
  

Spectacolul "Livada de vișini", în regia lui Gábor Tompa, director al 

Teatrului Maghiar de Stat din Cluj (TMSC) a câștigat sâmbătă premiul 

pentru cel mai bun spectacol la Fest(in) pe Bulevard, festival care s-a 

desfăşurat la Bucureşti, între 10-22 octombrie. 

 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/foto-gabor-tompa-cel-mai-bun-spectacol-la-festin-pe-bulevard-in-capitala.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/foto-gabor-tompa-cel-mai-bun-spectacol-la-festin-pe-bulevard-in-capitala.html
http://www.monitorulcj.ro/documente/stories/2016/10/23/livadadevisini3.jpg
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"Livada de vișini" de A.P. Cehov, regizat Gábor Tompa, producție a 

Teatrului Național Sloven, Maribor (Slovenia), a primit Premiul pentru cel mai 

bun spectacol din cadrul secțiunii "Crize de familie" a festivalului Fest(in) pe 

Bulevard, organizat de Teatrul Nottara din capitală între 10 - 22 octombrie 2016. 

Premiul a fost acordat "pentru anvergura și coerența viziunii regizorale, precum 

și pentru conceperea inedită a spațiului scenic", conform motivației juriului 

secţiunii, alcătuit din profesoara universitară Doina Modola, criticul și istoricul 

de teatru Doina Papp, actorul și regizorul Emil Boroghină, poetul, traducătorul, 

criticul de teatru Doru Mareș şi criticul de teatru Ion Parhon. Din echipa de 

realizatori ai spectacolului mai fac parte, alături de Gábor Tompa, care semnează 

regia şi ilustraţia muzicală, Carmencita Brojboiu – scenografia, Cleopatra Purice 

– coregrafia, Davor Herga – coregrafia,. Din distribuţia spectacolului cu 

premiear la 18 septembrie 2015 fac parte actori ai Teatrului Național Sloven 

DESPRE "FRUMUSEȚEA INUTILITĂȚII" 

Celebra piesă “Livada de vişini”, a lui A.P. Cehov, ultima scrisă de 

marele scriitor și dramaturg rus, este abordată de Gábor Tompa din perspectiva 

valorii simbolice pe care o are “tăierea de vișini” din piesă, în lumea de azi: 

“Piesa vorbeṣte despre sacrificarea frumuseții aparent inutile a viṣinilor care 

făcuseră faima proprietăṭii, în favoarea unui profit financiar ṣi a distracṭiei pe 

care noul proprietar dorește să o ofere clienṭilor săi. Metafora schimbării! 

Întrebările „Care ar fi tăierea livezii de viṣini a lumii de azi?‟ și Ce livadă de 

viṣini a fost sacrificată?‟” se află în centrul spectacolului”, se menționează în 

textul de prezentare a spectacolului, ce extrage idei enunțate de regizor și de 

criticul George Banu pe tema spectacolului. „Regizorul ar dori ca spectacolul să 

fie expresia ataṣamentului nostru ṣi să susṭină frumuseṭea inutilităṭii. Cum sunt: 

cultura, tradiṭia, credinṭa, poezia, civilizaṭia. Una în care tăcerea și lipsa de 

acṭiune ale lui Liubov Andreevna și Gaiev să nu fie considerate ca un semn al 

neputinṭei sau neajutorării, ci al alegerii unui mod pasiv de rezistenṭă. Ca o mare 

bibliotecă albă, plină de cărṭi niciodată citite, care se deschide spre o mare 

înghețată”. 

DIRECTOR AL TEATRULUI MAGHIAR 

Născut în 1957 la Târgu-Mureş şi absolvent al Academiei de Teatru si 

Film din Bucureşti, în Regie de teatru, film si televiziune, Gábor Tompa este 

astăzi unul din cei mai apreciaţi regizori de teatru din România. S-a angajat în 

1981 la Teatrul Maghiar, iar din 1990, după ce a fost numit de Andrei Pleşu şi 

până în prezent, este director al instituţiei. considerată unanim una din cele mai 

performante din ţară. În 1991 a fost unul din fondatorii Secţiei de Artă Teatrală 

din Cluj-Napoca, în cadrul Universitătii Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere. În 

2006 a devenit membru individual al Uniunii Teatrelor din Europa, peste doi ani 

Teatrul Maghiar intrând ca instituţie în rândul teatrelor membre. Tompa este 
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director de program al Facultăţii de Regie la Universitatea din California, San 

Diego, începând cu 2007. A regizat multiple spectacole în ţară şi străinătate, 

având mai multe premii UNITER pentru cel mai bun regizor şi cel mai bun 

spectacol, cele mai recente în 2008 pentru “Trei surori”, de acelaşi A.P. Cehov. 

INTERFERENŢE 2016 

Sub conducerea lui Tompa, TMSC a inaugurat în 2008 Festivalul 

Internaţional de Teatru Interferenţe, care aduce la fiecare doi ani la Cluj 

spectacole şi trupe renumite, din ţară şi din străinătate. Ediţia din acest an se 

desfăşoară între 24 noiembrie – 4 decembrie. 

ALTE PREMII FEST(IN) 

Între ceilalţi laureaţi la Fest(In) de la Bucureşti se numără Liviu Cheloiu 

pentru rolul Othello, din spectacolul cu același nume după William Shakespeare, 

producție a Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște, pentru cel mai bun actor şi 

Oana Pellea, "pentru complexitatea trăirilor și strălucirea redată acestora în 

interpretarea personajului Betty" din spectacolul ''Efectul razelor gamma asupra 

crăițelor lunatice'' de Paul Zindel, producție a Teatrului Metropolis din 

București. În cadrul secțiunii NETA (New European Theatre Action), premiul 

pentru Cel mai bun spectacol a atribuit producţiei "Osemintele se întorc târziu" 

(The Bones That Come Late") de Teki Dervishi, de la Teatrul Național Kosovo, 

Pristina (Republica Kosovo), "pentru forța, directețea, simplitatea și 

ingeniozitatea artistică a interpretării, regiei și scenografiei", conform motivației 

juriului. Gala de premiere a festivalului Fest(in) pe Bulevard a avut loc sâmbătă, 

la Palatul Cotroceni. Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard a 

fost lansat în 2013, de Teatrul Nottara, fiind susținut financiar de Primăria 

Generală și de Consiliul General al capitalei. 

 

 

 

Sursa: Monitorul din Cluj 
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134.  Ziare Live 
din data de 23 Octombrie 2016, ora 10:07 

http://www.ziarelive.ro/stiri/livada-de-visini-regia-gabor-tompa-

premiul-pentru-cel-mai-bun-spectacol-la-festin-pe-bulevard.html 

 

 
 

"Livada de vișini", regia Gabor Tompa - premiul pentru cel mai bun 

spectacol la Fest(in) pe Bulevard 

 

"Livada de vișini" de A.P. Cehov, în regia lui Gabor Tompa, producție a 

Teatrului Național Sloven, Maribor (Slovenia), a primit Premiul pentru cel mai 

bun spectacol din cadrul secțiunii "Crize de familie". 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/livada-de-visini-regia-gabor-tompa-premiul-pentru-cel-mai-bun-spectacol-la-festin-pe-bulevard.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/livada-de-visini-regia-gabor-tompa-premiul-pentru-cel-mai-bun-spectacol-la-festin-pe-bulevard.html
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Premiul a fost oferit "pentru anvergura și coerența viziunii regizorale, 

precum și pentru conceperea inedită a spațiului scenic", potrivit motivației 

juriului. 

Distincția pentru Cel mai bun actor i-a fost acordată lui Liviu Cheloiu 

pentru rolul Othello, din spectacolul cu același nume după William Shakespeare, 

producție a Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște. 

La categoria Cea mai bună actriță, premiul a fost câștigat de Oana Pellea, 

"pentru complexitatea trăirilor și strălucirea redată acestora în interpretarea 

personajului Betty" din spectacolul ''Efectul razelor gamma asupra crăițelor 

lunatice'' de Paul Zindel, producție a Teatrului Metropolis din București. 

În cadrul secțiunii NETA (New European Theatre Action), premiul pentru 

Cel mai bun spectacol a fost câștigat de "Osemintele se întorc târziu" (The 

Bones That Come Late") de Teki Dervishi, producție a Teatrului Național 

Kosovo, Pristina (Republica Kosovo). 

Premiul a fost acordat "pentru forța, directețea, simplitatea și 

ingeniozitatea artistică a interpretării, regiei și scenografiei", conform motivației 

juriului. 

Cele două jurii i-au avut în componență pe prof. univ. dr. Doina Modola, 

criticul și istoricul de teatru Doina Papp, actorul și regizorul Emil Boroghină, 

poetul, traducătorul, criticul de teatru Doru Mareș, criticul de teatru Ion Parhon, 

la secțiunea "Crize de familie", și președintele NETA Blagoja Stefanovski, 

criticul de teatru Roxana Croitoru, și sociologul Andreja Rihter, la secțiunea 

competitivă "NETA". 

În secțiunea "Bulevardul Comediei", premiul de popularitate, acordat de 

juriul de spectatori, a revenit spectacolului "Jacques și stăpânul său" de Milan 

Kundera, în regia lui Cristi Juncu. Potrivit membrilor juriului, premiul a fost 

acordat "pentru hohotele de râs și buna dispoziție provocate, propunerea 

regizorală inedită și jocul minunat al actorilor". 

Gala de premiere a festivalului Fest(in) pe Bulevard a avut loc sâmbătă, la 

Palatul Cotroceni, la sala de spectacole și festivități. Evenimentul a avut loc la 

București între 10 și 22 octombrie. 

Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard a fost lansat în 

2013, de Teatrul Nottara, fiind susținut financiar de Primăria Generală și de 

Consiliul General al Municipiului București. 

 

Sursa: AGERPRESS 
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135.  AGERPRESS 
din data de 23 Octombrie 2016, ora 10:07 

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/10/23/-livada-de-visini-regia-

gabor-tompa-premiul-pentru-cel-mai-bun-spectacol-la-fest-in-pe-

bulevard-10-05-43 

 

 
 

"Livada de vișini", regia Gabor Tompa - premiul pentru cel mai bun 

spectacol la Fest(in) pe Bulevard 

 

"Livada de vișini" de A.P. Cehov, în regia lui Gabor Tompa, producție a 

Teatrului Național Sloven, Maribor (Slovenia), a primit Premiul pentru cel mai 

bun spectacol din cadrul secțiunii "Crize de familie". 

 

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/10/23/-livada-de-visini-regia-gabor-tompa-premiul-pentru-cel-mai-bun-spectacol-la-fest-in-pe-bulevard-10-05-43
http://www.agerpres.ro/cultura/2016/10/23/-livada-de-visini-regia-gabor-tompa-premiul-pentru-cel-mai-bun-spectacol-la-fest-in-pe-bulevard-10-05-43
http://www.agerpres.ro/cultura/2016/10/23/-livada-de-visini-regia-gabor-tompa-premiul-pentru-cel-mai-bun-spectacol-la-fest-in-pe-bulevard-10-05-43
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Premiul a fost oferit "pentru anvergura și coerența viziunii regizorale, 

precum și pentru conceperea inedită a spațiului scenic", potrivit motivației 

juriului. 

Distincția pentru Cel mai bun actor i-a fost acordată lui Liviu Cheloiu 

pentru rolul Othello, din spectacolul cu același nume după William Shakespeare, 

producție a Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște. 

La categoria Cea mai bună actriță, premiul a fost câștigat de Oana Pellea, 

"pentru complexitatea trăirilor și strălucirea redată acestora în interpretarea 

personajului Betty" din spectacolul ''Efectul razelor gamma asupra crăițelor 

lunatice'' de Paul Zindel, producție a Teatrului Metropolis din București. 

În cadrul secțiunii NETA (New European Theatre Action), premiul pentru 

Cel mai bun spectacol a fost câștigat de "Osemintele se întorc târziu" (The 

Bones That Come Late") de Teki Dervishi, producție a Teatrului Național 

Kosovo, Pristina (Republica Kosovo). 

Premiul a fost acordat "pentru forța, directețea, simplitatea și 

ingeniozitatea artistică a interpretării, regiei și scenografiei", conform motivației 

juriului. 

Cele două jurii i-au avut în componență pe prof. univ. dr. Doina Modola, 

criticul și istoricul de teatru Doina Papp, actorul și regizorul Emil Boroghină, 

poetul, traducătorul, criticul de teatru Doru Mareș, criticul de teatru Ion Parhon, 

la secțiunea "Crize de familie", și președintele NETA Blagoja Stefanovski, 

criticul de teatru Roxana Croitoru, și sociologul Andreja Rihter, la secțiunea 

competitivă "NETA". 

În secțiunea "Bulevardul Comediei", premiul de popularitate, acordat de 

juriul de spectatori, a revenit spectacolului "Jacques și stăpânul său" de Milan 

Kundera, în regia lui Cristi Juncu. Potrivit membrilor juriului, premiul a fost 

acordat "pentru hohotele de râs și buna dispoziție provocate, propunerea 

regizorală inedită și jocul minunat al actorilor". 

Gala de premiere a festivalului Fest(in) pe Bulevard a avut loc sâmbătă, la 

Palatul Cotroceni, la sala de spectacole și festivități. Evenimentul a avut loc la 

București între 10 și 22 octombrie. 

Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard a fost lansat în 

2013, de Teatrul Nottara, fiind susținut financiar de Primăria Generală și de 

Consiliul General al Municipiului București. 

 

de: Petronius Craiu 
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136.  Yorick 
din data de 23 Octombrie 2016 

http://yorick.ro/livada-lui-tompa-gabor-cel-mai-bun-spectacol-

la-festin/ 

 

 
 
 

„Livada…” lui Tompa Gabor, cel mai bun spectacol la Fest(in) 

 

Cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, s-a încheiat sâmbătă, 22 octombrie, la 

Sala de spectacole a Palatului Cotroceni. 

În cadrul festivităţii de premiere, prezentată de Maria Coman, au fost 

anunţaţi cei cinci câştigători din acest an, după cum urmează: 

http://yorick.ro/livada-lui-tompa-gabor-cel-mai-bun-spectacol-la-festin/
http://yorick.ro/livada-lui-tompa-gabor-cel-mai-bun-spectacol-la-festin/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/10/Livada.jpg
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La secţiunea Crize de familie, juriul de specialitate a decis că cel mai bun 

spectacol a fost Livada de vişinide A.P. Cehov, în regia lui Gabor Tompa, 

produs de Teatrului Naţional Maribor, Slovenia. Premiul, în valoare de 2000 de 

euro, este oferit, pentru al doilea an consecutiv, de Staropramen. 

În aceeaşi secţiune, Oana Pellea a fost desemnată „Cea mai bună actriţă” 

pentru rolul Betty din spectacolul Efectul razelor gamma asupra crăiţelor 
lunatice de Paul Zindel, producţie a Teatrului Metropolis, Bucureşti. 

Liviu Cheloiu a fost numit „Cel mai bun actor” pentru rolul Othello, din 

spectacolul Othello după William Shakespeare, producţie a Teatrului Tony 

Bulandra din Târgoviște. 

La secţiunea NETA (New European Theatre Action), spectacolul venit de 

la Teatrul Naţional Kosovo, Pristina, Osemintele se întorc târziu (The Bones 

That Come Late) de Teki Dervishi, a fost ales de juriu drept cel mai bun 

spectacol, iar Rotary Club Bucureşti Atheneum l-a premiat cu 1 000 de euro. 

Premiul de popularitate, oferit de juriul de spectatori în cadrul secţiunii 

Bulevardul comediei, a fost câştigat de spectacolul Jaques şi stăpânul său de 

Milan Kundera, regia: Cristi Juncu, producţie a Teatrului Maria Filloti, Brăila, 

care va primi 1 000 de euro de la Teatrul Nottara. 

 

 

Sursa: Yorick 
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137.  Pro Brăila 
din data de 24 Octombrie 2016 

http://www.probr.ro/teatrul-maria-filotti-primit-premiul-de-

popularitate-la-festivalul-international-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Teatrul Maria Filotti a primit Premiul de popularitate la 

Festivalul Internaţional Fest(in) pe Bulevard 

 

 

Teatrul Maria Filotti a primit Premiul de popularitate la Festivalul Internaţional Fest(in) 

pe Bulevard 

 

http://www.probr.ro/teatrul-maria-filotti-primit-premiul-de-popularitate-la-festivalul-international-festin-pe-bulevard/
http://www.probr.ro/teatrul-maria-filotti-primit-premiul-de-popularitate-la-festivalul-international-festin-pe-bulevard/
http://www.probr.ro/wp-content/uploads/teatru-1.jpg
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Teatrul Maria Filotti Brăila a primit Premiul de popularitate la Festivalul 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, la 

secţiunea Bulevardul Comediei, pentru spectacolul „Jacques şi stăpânul său” de 

Milan Kundera, regia Cristi Juncu. În numele trupei, premiul a fost ridicat de 

actorul Liviu Pintileasa, cel care interpretează rolullui Jacques în spectacol. 

Argumentul juriului: ”Pentru hohotele de râs şi buna dispoziţie provocate, 

propunerea regizorală inedită şi jocul minunat al actorilor”. 

Sala de spectacole a Palatului Cotroceni a fost plină la ceremonia de 

închidere a celei de-a patra ediţii a Festivalului InternaţionalFEST(in) pe 

Bulevard. Cele două jurii de specialitate au acordat premii la cele două secţiuni 

competitive, alături de premiul acordat de juriul publicului. Au primit trofee şi 

prietenii care au fost alături de Teatrul Nottara, în cele zece luni în care trupa nu 

a putut juca la sediul din Bd. Magheru.Iată palmaresul ediţiei 2016 a Festivalului 

nostru, cu argumentaţia juriilor: 

Premiul pentru cel mai bun spectacol la sectiunea Crize de familie: Livada 

de vişini de A.P. Cehov, regia Gabor Toma. Pentru anvergura şi coerenţa 

viziunii regizorale, precum şi pentru conceperea inedită a spaţiului scenic. A 

ridicat premiul, în numele Teatrului Naţional Sloven din Maribor, Excelenţa Sa 

Mihael ZUPANČIČ, Ambasadorul Republicii Slovenia la Bucureşti. 

Premiul pentru cel mai bun actor – Liviu Cheloiu. Pentru expresia plastică 

şi forţa dramatică a interpretării unui rol de importanţă majoră: Othello, din 

spectacolul OTHELLO, după William Shakespeare, producţie a Teatrului Tony 

Bulandra din Târgoviște. A ridicat premiul dl Liviu Cheloiu 

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Oana Pellea – Pentru complexitatea, 

profunzimea trăirilor şi strălucirea redată acestora, în interpretarea personajului 

Betty, din spectacolul EFECTUL RAZELOR GAMMA ASUPRA 

CRĂIŢELOR LUNATICE, de Paul Zindel, producţie a Teatrului Metropolis din 

București. Oana Pellea a ridicat premiul. 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din secţiunea NETA – 

OSEMINTELE SE ÎNTORC TÂRZIU, de Teki Dervishi, producţie a Teatrului 

Național Kosovo, Pristina (Republica Kosovo). Pentru forţa, directeţea, 

simplitatea şi ingeniozitatea artistică a interpretării, regiei şi scenografiei. 
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Juriul a fost format din personalităţi ale lumii teatrale: Mircea Morariu – 

critic de teatru (preşedinte), Roxana Croitoru – critic de teatru, Edit Kulcsár – 

teatrolog şi dramaturg la Teatrul Naţional din Budapesta, Crenguţa Manea – 

critic de teatru şi Ion Parhon – critic de teatru. 

 

 

de: Silviu Mareş 
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138.  Ziua Cluj 
din data de 23 Octombrie 2016, ora 12:33 

http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/un-spectacol-regizat-de-

directorul-maghiarului-din-cluj-premiat-la-festin-pe-bulevard--

152003.html 

 

 
 

Un spectacol regizat de directorul Maghiarului din Cluj, premiat 

la Fest(in) pe Bulevard 

 

"Livada de vișini" de A.P. Cehov, în regia clujeanului Gabor Tompa, 

producție a Teatrului Național Sloven, Maribor (Slovenia), a primit Premiul 

pentru cel mai bun spectacol din cadrul secțiunii "Crize de familie". 

 

http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/un-spectacol-regizat-de-directorul-maghiarului-din-cluj-premiat-la-festin-pe-bulevard--152003.html
http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/un-spectacol-regizat-de-directorul-maghiarului-din-cluj-premiat-la-festin-pe-bulevard--152003.html
http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/un-spectacol-regizat-de-directorul-maghiarului-din-cluj-premiat-la-festin-pe-bulevard--152003.html
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Premiul a fost oferit "pentru anvergura și coerența viziunii regizorale, precum 

și pentru conceperea inedită a spațiului scenic", potrivit motivației juriului. 

Distincția pentru Cel mai bun actor i-a fost acordată lui Liviu Cheloiu pentru 

rolul Othello, din spectacolul cu același nume după William Shakespeare, 

producție a Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște. 

La categoria Cea mai bună actriță, premiul a fost câștigat de Oana Pellea, 

"pentru complexitatea trăirilor și strălucirea redată acestora în interpretarea 

personajului Betty" din spectacolul ''Efectul razelor gamma asupra crăițelor 

lunatice'' de Paul Zindel, producție a Teatrului Metropolis din București. 

În cadrul secțiunii NETA (New European Theatre Action), premiul pentru 

Cel mai bun spectacol a fost câștigat de "Osemintele se întorc târziu" (The 

Bones That Come Late") de Teki Dervishi, producție a Teatrului Național 

Kosovo, Pristina (Republica Kosovo). 

Premiul a fost acordat "pentru forța, directețea, simplitatea și ingeniozitatea 

artistică a interpretării, regiei și scenografiei", conform motivației juriului. 

Cele două jurii i-au avut în componență pe prof. univ. dr. Doina Modola, 

criticul și istoricul de teatru Doina Papp, actorul și regizorul Emil Boroghină, 

poetul, traducătorul, criticul de teatru Doru Mareș, criticul de teatru Ion Parhon, 

la secțiunea "Crize de familie", și președintele NETA Blagoja Stefanovski, 

criticul de teatru Roxana Croitoru, și sociologul Andreja Rihter, la secțiunea 

competitivă "NETA". 

În secțiunea "Bulevardul Comediei", premiul de popularitate, acordat de 

juriul de spectatori, a revenit spectacolului "Jacques și stăpânul său" de Milan 

Kundera, în regia lui Cristi Juncu. Potrivit membrilor juriului, premiul a fost 

acordat "pentru hohotele de râs și buna dispoziție provocate, propunerea 

regizorală inedită și jocul minunat al actorilor". 

http://ziuadecj.realitatea.net/Images/Articole/00152003/00144579_large.jpg
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Gala de premiere a festivalului Fest(in) pe Bulevard a avut loc sâmbătă, la 

Palatul Cotroceni, la sala de spectacole și festivități. Evenimentul a avut loc la 

București între 10 și 22 octombrie. 

Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard a fost lansat în 2013, 

de Teatrul Nottara, fiind susținut financiar de Primăria Generală și de Consiliul 

General al Municipiului București. 

 

 

 

Sursa: Ziua de Cluj 

  



515 

 

139.  Raftul cu idei 
din data de 25 Octombrie 2016 

http://www.raftulcuidei.ro/dureri-fantoma-de-vasili-sigarev-in-

festin-pe-bulevard-2016/ 

 

 
 

Dureri fantoma de Vasili Sigarev in Fest(in) pe Bulevard 2016 

 

 

 

 

http://www.raftulcuidei.ro/dureri-fantoma-de-vasili-sigarev-in-festin-pe-bulevard-2016/
http://www.raftulcuidei.ro/dureri-fantoma-de-vasili-sigarev-in-festin-pe-bulevard-2016/
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/dureri-fantoma-slider-2015-780x300.jpg
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Cronica de teatru 

     Una dintre surprizele placute ale festivalului organizat de Teatrul Nottara 

a fost prezenta in sectiunea “crize de familie” a unui spectacol produs de un 

teatru independent. Dureri fantoma de Vasili Sigarev, in regia lui Bogdan 

Budes, apartine Teatrului de Arta Bucuresti. 

     Editia a IV-a a Festinului pe Bulevard a fost dedicata celor care au ajutat 

Teatrul Nottara sa-si reia actiitatea in sediul de pe bulevardul Magheru, dar si 

celor care au sprijinit teatrul in cele opt luni de “turneu” bucurestean, cand si-a 

jucat pe unde a putut spectacolele. 

     Iar Teatrul de Arta si-a oferit sprijinul si sala imediat ce a aflat de impas. 

Un gest de omenie, de fairplay si de respect care m-a impresionat. Un astfel de 

gest reprezinta o punte intre doua lumi prea indepartate (nemotivat): teatrul de 

stat si teatrul independent. Asa cum a spus inaintea spectacolului dna Marinela 

Tepus, directorul Teatrului Nottara, scopul tuturor este teatrul si asta ar trebui sa 

ne apropie. 

     Partea dureroasa a spectacolului aflat in competitie este ca a fost primul la 

care, desi biletele erau epuizate, in seara reprezentatiei o treime din Sala George 

Constantin era goala. Erau locurile rezervate invitatilor care nu au binevoit 

macar sa anunte ca nu vor putea onora invitatia, astfel incat sa poata beneficia 

mai mult public doritor de acest spectacol. In orice caz, Dureri fantoma va 

avea urmatoarea reprezentatie pe 30 octombrie de la ora 20.15, la Teatrul de 

Arta. 

     Dureri fantoma a avut premiera in 2015 si a participat de atunci in foarte 

multe festivaluri, a castigat premii si este un spectacol deja cu renume. Textul 

este scris de Vasili Sigarev, autor contemporan rus, castigator a importante 

premii internationale, ale carui piese sunt abordate de teatre din intreaga lume. 

Temele specifice dramaturgiei sunt acute, trateaza decaderea Rusiei post 

sovietice, dar mai ales decaderea umana. 

     In Dureri fantoma, actiunea se petrece intr-un depou de tramvaie aflat la 

periferia unui oras, un loc saracacios, lipsit de conditiile minime necesare unui 

http://teatruldearta.ro/programari/dureri-fantoma-2/
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loc de munca decent. Un student, Dima (Rares Andrici), proaspat angajat ca 

paznic, cunoaste in tura un vechi angajat, Gleb (George Constantinescu), dornic 

de socializare. De fapt este dornic de a avea companie pentru dovedirea unei 

sticle de vodka, activitate in care il atrage si initiaza pe mai tanarul sau coleg. 

     Pe masura ce paharelele se ridica, sticla se goleste, spiritele se incing, 

povestile se intetesc, iar barbatii incep sa se clatine (grele partituri, lungi, foatre 

bine sustinute de ce doi actori). Totodata se clatina si omenia din ei. Gleb il tot 

atata pe Dima la bautura, la ras prin glume “de santier”. In toata acesta 

atmsofera cu multe grade, povestea Olgai nici macar nu il mai impresioneaza pe 

Dima. Efectul bauturii conduce spre egoism, decadenta, constiinte amortite, 

lipsite parca de discernamant si bun simt. 

     Olga (Mihaela Popa) este purtatoarea unei dureri sufletesti fantoma 

(“durerea fantoma si sindromul membrului fantoma se refera la senzatiile pe 

care o persoana le percepe in mod fals la nivelul unei regiuni corporale care nu 

exista in realitate, dupa amputare sau in cazul unui defect congenital al 

membrelor” – sfatulmedicului.ro). 

     In urma pierderii tragice, in mod brutal, a fiintelor celor mai dragi, Olgai i 

se intuneca judecata, nu poate accepta psihic si sufleteste aceste realitati 

monstruoase. Astfel, mintea ei suprapune oricarui barbat intalnit (care poarta 

ochelari, precum fostul ei sot) identitatea omului iubit si se comporta ca atare. 

 

  Barbatii din jurul ei, angajati ai depoului sau oameni din aceeasi bransa, 

profita de instabilitatea psihica a femeii, beneficiind atat de mesele pregatite cu 

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/Dureri-Fantoma-2.jpg
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drag si dedicatie, dar si de tandretea si iubirea fizica oferite, in perspectiva ei, 

sotului poet (fost angajat al depoului, pentru obtinerea resurselor financiare 

necesare traiului, dar intelectual, precum studentul Dima). Comportament 

specific profitorilor, celor care nu tin cont de principii, care isi pun nevoile fizice 

mai presus de moralitate. 

 

   Pe parcursul piesei, Dima trece printr-un proces puternic de 

constientizare. Porneste de la omul ametit de bautura, incantat ca va beneficia de 

aceste tratamente, dar treptat, luciditatea si constiinta isi fac simtita prezenta, ii 

schimba atitudinea si ii dau curajul de a se salva din fata unui compromis 

mizerabil, in care si-ar manji sufletul. 

     Aparitia Olgai, de o fragilitate si feminitate deosebite, grija si 

devotamentul ei parca lumineaza, aducand curatenie si caldura locului in care a 

fost, de atatea ori, victima unor fantasme de care au profitat cei care si-au 

pierdut compasiunea si empatia fata de semeni. 

     Dureri fantoma este un spectacol greu, profund, puternic, care te trece de 

la dezumanizarea privita ca normalitate la restabilirea unei normalitati omenesti, 

printr-un licar de luciditate. Licar care iti deschide inima si ti-o umple cu 

speranta, ca intalnirea unui nufar curat intr-o mare de noroi. 

 
de: Iulia Alexandra Carnaru 

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/Dureri-Fantoma-3.jpg
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140. Raftul cu idei 
din data de 23 Octombrie 2016 

http://www.raftulcuidei.ro/pisica-verde-de-elise-wilk-festin-pe-

bulevard-cronica-de-teatru/ 

 

 
 

Pisica verde de Elise Wilk in Fest(in) pe Bulevard. Cronica de 

teatru 

   

 

http://www.raftulcuidei.ro/pisica-verde-de-elise-wilk-festin-pe-bulevard-cronica-de-teatru/
http://www.raftulcuidei.ro/pisica-verde-de-elise-wilk-festin-pe-bulevard-cronica-de-teatru/
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/pisica3-e1477233057453.jpg
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Pisica verde de Elise Wilk in Fest(in) pe Bulevard. Teatrul pentru Copii și 

Tineret Luceafărul, Iași (România). 

Pisica verde a venit de la Iasi si si-a facut aparitia in Festinul pe 

Bulevard, in cadrul sectiunii „crize de familie”.Spectacolul a fost gazduit de 

Teatrul Odeon, partener al festivalului organizat de Teatrul Nottara. 

In foaierul Salii Studio, inaintea reprezetatiei a avut loc si un eveniment 

apartinand sectiunii „lansari de carte de teatru”, prezentarea si lansarea lucrarii 

„Carte cu pisica verde”. Prezentarea cartii a fost realizata de cea care a 

coordonat si volumul, Oltiţa Cîntec, critic de teatru, președinte al Asociației 

Internaționale a Criticilor de Teatru – România (AICT.RO) impreuna cu Bobi 

Pricop, regizorul spectacolului „Pisica verde”, dar si personaj in aceasta lucrare 

de insotire a unui spectacol. 

Pisica verde de Elise Wilk este in cadrul Festin pe Bulevard la a opta 

selectie si participare intr-un festival, intr-un an de zile, avand premiera în cadrul 

celei de-a opta ediții a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr 

Iași, 4-9 octombrie 2015. 

„ 

Carte cu pisica verde” este un proiect colectiv, coordonat de Oltiţa Cîntec 

si cuprinde informatii din culisele construirii spectacolului Pisica Verde, avand 

drept personaje principale pe cei care au creat acest spectacol: Bobi Pricop 

(regizor de teatru), Irina Moscu (scenograf), Elise Wilk (dramaturg), Ioana 

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/pisica2.jpg
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Natalia Corban, Dragoș Maftei, Carmen Mihalache, George Cocoș, Alex 

Iurașcu, Camelia Dilbea (actori). Aceste personaje nu relationeaza intre ele (se 

pastreaza structura piesei scrise de Elise Wilk), ele interactioneaza cu cititorii. 

Pe langa aceste materiale, cartea cuprinde si pasaje din articole tip „cronica de 

teatru” aparute in acest an. 

Scopul acestei lucrari este pe de-o parte acela de a crea o legatura mai 

puternica intre public si spectacol (aducand in lumina munca, eforturile, 

creativitatea din spatele construirii unui spectacol) iar pe de alta parte este acela 

de a conferi concretete unui spectacol de teatru (fiind de fiecare data reprezentat 

live, un spectacol de teatru, exista pentru public, atata timp cat se joaca, apoi 

raman doar amintiri). 

Pisica verde de Elise Wilk in regia lui Bobi Pricop te surprinde inca din 

foaier. Esti invitat sa imprumuti o pereche de casti de genul celor folosite la 

evenimentele „silent party”. Apoi esti poftit in sala de spectacol care este… un 

club. Da, iti pornesti castile si intri in club: in loc de scaune gasesti cuburi, ring 

de dans cu jocuri de lumini ce se aprind, sting, rotesc in ritmul muzicii din casti 

(antrenanta, actuala), valuri de fum de gheata carbonica, tineri care danseaza 

energic, cu bucurie si care te invita la dans. Nu e niciun dubiu, suntem in 

cluuuuub! La un moment dat incepe sa se auda o voce masculina care te intreaba 

daca ai vazut vreodata o pisica verde. Recunosc ca stiam textul, destul de bine si 

uneori am regretat, pentru ca mi-as fi dorit sa nu stiu unde vom ajunge, dar chiar 

si asa, spectacolul m-a tinut mereu activa, implicata si mi-a starnit curiozitatea. 

 

Ai impresia ca este un MC, incerci sa identifici cine vorbeste, descoperi si 

asculti mai departe. O alta voce intrerupe, de data asta o fata, care iti 
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impartaseste o serie de trucuri prin care poti afla tot felul de chestii, initiala 

numelui viitorului tau sot, ce sa faci sa iti mearga bine, legende care circulau din 

vorba in vorba in grupurile de tineri din cartiere si in anii adolescentei mele. 

Rand pe rand faci cunostinta in aceasta atmosfera vibranta cu toti cei 6 

tineri din Pisica verde. Personajele ti se adreseaza direct prin monoloage si pe 

masura ce cunosti mai multe date despre ele, incepi sa intelegi si ce ii leaga. Toti 

relateaza prin proprii ochi o intamplare puternica prin care au trecut, care i-a 

afectat si care le-a schimbat cursul vietii. Actorii sunt implicati, energici, calzi, 

isi construiesc rolurile gradat, sporind suspansul, totdata accentuand schimbarile 

ce au loc in ei prin trairea evenimentelor impartasite. 

 

 

Atmosfera de tinerete, bucurie, energie specifica cluburilor frecventate de 

adolescenti te cuprinde, dar usor usor se creeaza o prapastie pe masura ce 

inaintezi in poveste. Incepi sa simti ca aceasta este normalitatea tinerilor, este 

ceea ce isi doresc, sa traiasca aceasta libertate, exaltare pe care o cauta in 

Periferia (clubul in care ne aflam) dar ca fiecare este apasat de multe alte lispuri 

care creeaza goluri pe care ei le umplu cu altceva: fantezii, mix-uri de 

medicamente, vodka, bani. De fapt, toate reprezinta aceeasi evadare, aceeasi 

fantasma sub forma de pisica verde pe care unul dintre ei o vede in momentele 

grele, de frica sau de saturatie si care il ajuta sa indure, sa fuga de realitate. 

Aceste repimari sunt ca niste strigate mute, interioare, acumuleaza sentimente 

toxice si devin periculoase in momentul in care simti ca vei pierde si putinul 

bine abia intalnit, pe care vrei sa-l pastrezi cu orice pret. 
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Sentimentul cu care pleci din club sau de la spectacol, este unul destul de 

apasator, iar intrebarile care isi cauta raspunsurile in mintea ta, te fac sa simti ca 

apropierea care se creeaza de-a lungul spectacolului intre tine si adolescenti, este 

apropierea creata intre tine si adolescentul din tine, pe care-l regasesti printre 

beat-urile puternice, luminile si povestile dinPisica verde. 

FOTO CREDIT: Fotografii de pe site-ul Teatrul pentru Copii și Tineret 

Luceafărul, Iași (România) 

 
 

 

de: Iulia Alexandra Carnaru 
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141. Raftul cu idei 
din data de 26 Octombrie 2016 

http://www.raftulcuidei.ro/bones-come-late-de-teki-dervishi-

festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

The Bones That Come Late, de Teki Dervishi, in Fest(in) pe 

Bulevard 

   

 

The Bones That Come Late, de Teki Dervishi, in Fest(in) pe Bulevard 

Cronica de teatru 

http://www.raftulcuidei.ro/bones-come-late-de-teki-dervishi-festin-pe-bulevard/
http://www.raftulcuidei.ro/bones-come-late-de-teki-dervishi-festin-pe-bulevard/
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Mai visezi? Visul poate rasturna monarhi. Visul iti poate spune cine 

esti. Piesa de teatru a dramaturgului kosovar a adus pe scena din Bucuresti, in 

Fest(in) pe Bulevard, la Teatrul Nottara, un impresionant colaj de literatura, 

istorie si muzica, atingand coardele sensibilitatii publicului. 

Spectacolul incepe intr-un zgomot asurzitor, ecoul masinariilor de receptat 

si interpretat vise aflate in Tabir Saray (Palatul viselor). Mark Alem este 

functionarul-narator care se ingrijeste de filtrarea si chiar transmiterea viselor 

supusilor sultanului. El isi spune povestea de viata, precum si visele care ii 

dezvaluie adevarata origine si adevaratul nume. Inainte de a fi un umil servitor 

al semilunii a fost albanezul Gjergi. 

Visul, mecanismul declansator al rememorarii, creeaza cadrul reiterarii 

istoriei Albaniei in momentele ei cele mai importante, din Antichitate pana in 

prezent. Printr-o interpretare destul de minimalista sunt punctate epocile istorice 

care au influentat dezvoltarea poporului si lupta albanezilor de a-si pastra 

identitatea in valtoarea civilizatiilor si religiilor care s-au succedat in zona. 

Religia albanezului e Albania proclama unul dintre personaje, subliniind 

eforturile poporului de a nu se lasa deposedat de valorile ancestrale. 

Regizorul Martin Kocovski reuseste sa captiveze atentia publicului pana 

la sfarsitul piesei, nelasandu-i niciun moment de respiro. Scenele sunt scurte si 

se deruleaza fara a exista o delimitare clara intre ele, trecerea de la una la 

cealalta fiind lina si mestesugita. 

Lumea absurda si alienata ce trimite la universul absurd kafkian si 

orwellian e construita astfel incat sa cuprinda de-odata toate nelinistile si 

tulburarile ce continua sa macine Albania. 
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Personajul central, care ne poarta prin galeria evenimentelor istorice, e un 

personaj familiar cititorului interesat de literatura balcanica. Marc Alem vine din 

romanul lui Ismail Kadare, Palatul viselor, pentru a crea o contratema alaturi de 

muzica traditionala si de celelalte alegorii (Pieta, botezul crestin), transmitand 

un mesaj puternic celor care urmaresc spectacolul. 

Se naste omul unde nimereste limba lui se face auzit de pe scena, 

amintindu-ne ca limba este unul dintre elementele care dovedesc apartenenta la 

o cultura si ca prin ea un popor isi poate salva identitatea atunci cand teritoriul 

tarii sale nu-i mai apartine. 

The Bones That Come Late induc o atmosfera vizuala si auditiva ce chiar 

transpun spectatorul intr-un taram al viselor. Pe durata piesei, scena insasi se 

transforma intr-un Tabir Saray si fiecare este invitat sa viseze si sa nu se 

teama de vise, deoarece un simplu vis poate rasturna monarhi. 

 

Fotografii preluate de pe festinpebulevard.ro 

 

 

 

de: Andreea Marin 

 

 

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/Screen-Shot-2016-10-26-at-10.12.31.png


527 

 

142. Raftul cu idei 
din data de 21 Octombrie 2016 

http://www.raftulcuidei.ro/spectacolul-jacques-si-stapanul-

sau-la-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Spectacolul Jacques si stapanul sau la Festin pe Bulevard 

   

 

 

http://www.raftulcuidei.ro/spectacolul-jacques-si-stapanul-sau-la-festin-pe-bulevard/
http://www.raftulcuidei.ro/spectacolul-jacques-si-stapanul-sau-la-festin-pe-bulevard/
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   Cronica teatru 

   Sa va spun cum m-am indragostit! 

Intreaga poveste s-a petrecut luni seara; in Sala Studio a teatrului Odeon. 

Un spectacol sinestezic si incitant oferit de teatrul Maria Filotti din Braila ii 

reaminteste publicului ca sunt lucruri care nu se perimeaza niciodata, ci se 

reintorc de fiecare data sub o alta forma, dar cu aceeasi forta. 

Jacques si stapanul sau, dupa piesa lui Milan Kundera, pune atat in scena 

teatrala, cat si in cea mentala preocupari care de trei sute de ani nu si-au pierdut 

pertinenta, dar si intrebari care nu si-au gasit raspunsul. 

Ambele piese, Jacques fatalistul (a lui D. Diderot) si Jacques si 

stapanul sau ating teme curente, iar interpretarea scenica a actorilor Liviu 

Pintileasa, Ionut Visan, Mihaela Trofimov, Alin Florea, Silviu Debu, Adrian 

Stefan, Narcisa Novac si Corina Borsa adauga farmec dialogului atent scris si 

caracterelor personajelor. 

Spectacolul incepe cu cele doua personaje principale aflate la drum, dar 

care aparent nu au o destinatie prestabilita. De unde venim? Incotro ne 

indreptam? se intreaba retoric Jacques cand paseste pe scena. Aceleasi intrebari 

incheie piesa in ultimul “sfarsit” din cele trei propuse de autor. 

 

Jacques si stapanul sau – sursa foto: Teatrul Maria Filotti Braila, fotograf: Adi 

Bulboaca 
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Spectacolul e in acelasi timp o comedie de moravuri, o drama, o meditatie 

asupra existentei, asupra iubirii, asupra conditiei artistului si asupra conditiei 

sociale. 

Personajele sunt unite printr-o dorinta de a relata o experienta amoroasa 

care le-a marcat existenta, dar fiecare intamplare este intrerupta de o alta. Darul 

povestirii caracterizeaza toate personajele, fiecare dintre ele punandu-si 

amprenta asupra derularii evenimentelor. 

Jacques si stapanul sau – sursa fotografii colaj: Teatrul Maria Filotti Braila, 

fotograf: Adi Bulboaca 

 

Jacques este un povestas innascut, care are mereu in buzunar o vorba de 

duh, care impresioneaza prin dragostea si grija pentru stapan si prin naivitatea 

candida: Daca eu sunt eu, cum pot fi altul? 

Prima parte, vioaie, asemeni unei sonate, ne introduce personaje hazlii, 

flusturatice, care gatesc si mananca o omleta in fata spectatorilor, care se 

deplaseaza mai repede decat peruca hiperdimensionata pe care o poarta si care 

anunta o comedie usor de asimilat. 

A doua parte, o tema cu variatiuni, tempereaza atmosfera si introduce noi 

personaje, povestea devenind tragi-comica. Scena e acaparata de pataniile 

marchizei de Pommeraye care induioseaza inima lui Jacques, ce incearca sa 

schimbe sfarsitul. 

Ultima parte se indeparteaza de nota vesela si aduce in prim plan o tristete 

sfasietoare. Aflam, in cele din urma, ca avea un scop calatoria celor doi si, ceea 
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ce este cel mai important, aflam povestea indragostirii lui Jacques. Sa va spun 

cum m-am indragostit! e motorul actiunii piesei si povestea care se vrea a fi 

relatata unui receptor, dar care e spusa de Jacques doar atunci cand ramane 

singur. 

E scris acolo sus, e un laitmotiv care subliniaza nota ironica ce 

traverseaza piesa. 

Jacques e facut pentru stapanul sau si stapanul sau pentru Jacques. Cei 

doi sunt inseparabili si chiar daca unul dintre ei inceteaza sa existe, nu il 

abandoneaza complet pe celalalt. 

In incheiere aflam si incotro se indreptau personajele noastre, si incotro 

mergem noi:Tot inainte. Si inainte e peste tot. 

Jacques reuseste sa spuna povestea indragostirii sale, iar eu v-am spus 

povestea lui Jacques. Dar cel mai bine o spun actorii de la teatrul Maria Filotti, 

pentru ca piesele de teatru prind viata doar atunci cand sunt puse in scena. 

Si mai ales cand starnesc zambete si dau fiori. 

 

 

de: Andreea Morar 
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143.  IQool 
din data de 25 Octombrie 2016 

https://www.iqool.ro/castigatorii-celei-de-iv-editii-festin-pe-

bulevard/ 

 

 
 

Câştigătorii celei de-a IV-a ediţii a FEST(IN) pe Bulevard 

 

 

 

https://www.iqool.ro/castigatorii-celei-de-iv-editii-festin-pe-bulevard/
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Cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, s-a încheiat sâmbătă, 22 octombrie, la 

Sala de spectacole a Palatului Cotroceni. În cadrul festivităţii de premiere, 

prezentată de Maria Coman, au fost anunţaţi cei cinci câştigători din acest an, 

după cum urmează: 

 

  La secţiunea Crize de familie, juriul de specialitate a decis că cel mai bun 

spectacol a fost Livada de vişini de A.P. Cehov, în regia lui Gabor Tompa, 

produs de Teatrului Naţional Maribor, Slovenia. Premiul, în valoare de 2000 de 

euro, este oferit, pentru al doilea an consecutiv, de Staropramen. În aceeaşi 

secţiune, Oana Pellea a fost desemnată „Cea mai bună actriţă” pentru rolul Betty 

din spectacolul Efectul razelor gamma asupra crăiţelor lunatice de Paul Zindel, 

producţie a Teatrului Metropolis, Bucureşti, iar Liviu Cheloiu a fost numit „Cel 

mai bun actor” pentru rolul Othello, din spectacolul Othello după William 

Shakespeare, producţie a Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște. Ambii artişti 

vor primi câte un espressor marca Gaggia Milano, sponsor al festivalului. 

La secţiunea NETA (New European Theatre Action), spectacolul venit de la 

Teatrul Naţional Kosovo, Pristina, Osemintele se întorc târziu (The Bones That 

Come Late) de Teki Dervishi, a fost ales de juriu drept cel mai bun spectacol, iar 

Rotary Club Bucureşti Atheneum l-a premiat cu 1000 de euro. 

Premiul de popularitate, oferit de juriul de spectatori în cadrul secţiunii 

Bulevardul comediei, a fost câştigat de spectacolul Jaques şi stăpânul său de 

Milan Kundera, regia: Cristi Juncu, producţie a Teatrului Maria Filloti, Brăila, 

care va primi 1000 de euro de la Teatrul Nottara. 

 

  De săptămâna viitoare, Teatrul Nottara, rămas pe drumuri în noiembrie 

2015, îşi poate relua, în sfârşit, activitatea obişnuită la sediul din Magheru. Pe 

www.nottara.ro se poate vedea poate vedea programul de la cele două săli şi se 

pot cumpăra bilete online. 

 

de: Bianca Gurzu 
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144.  Raftul cu idei  
din data de 26 Octombrie 2016 

http://www.raftulcuidei.ro/contra-progresului-de-esteve-soler-in-

festin-pe-bulevard-cronica-de-teatru/ 

 

Contra progresului de Esteve Soler in Fest(in) pe Bulevard. 

Cronica de teatru 

 

Am avut ocazia, in cadrul aceluiasi Fest(in) pe Bulevard, sa vizionez un al 

doilea spectacol regizat de Bobi Pricop: „Contra progresului” de Esteve Soler 

http://www.raftulcuidei.ro/contra-progresului-de-esteve-soler-in-festin-pe-bulevard-cronica-de-teatru/
http://www.raftulcuidei.ro/contra-progresului-de-esteve-soler-in-festin-pe-bulevard-cronica-de-teatru/
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/contra-progresului-9.png
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(primul a fost„Pisica verde” venit de la Teatrul pentru copii si tineret 

„Luceafărul” Iasi). 

Spectacolul se joaca din noiembrie 2013 la Teatrul Bulandra, Bucuresti, 

iar in competitia Fest(in) a participat in cadrul sectiunii „crize de familie” si s-a 

desfasurat in Sala George Constantin, plina de spectatori si in prezenta 

regizorului (prezent de altfel si la reprezentatiile celuilalt spectacol din festival). 

Esteve Soler este cel care semneaza textul care sta la baza spectacolului. 

Piesa, impreuna cu „surorile”„Contra iubirii” si „Contra democratiei” compun 

trilogia dramaturgica „Contra”, lansata in 2008 de autorul catalan (in momentul 

prezent profesor de scriere dramatica la Universitatea Barcelona, al carui 

absolvent si este). Trilogia a fost rapid preluata, tradusa si montata pe scenele 

teatrelor din foarte multe tari. 

Fiecare piesa din trilogie contine 7 minipiese care surprind nuante ale 

subiectului tema continut in titlu. Asadar 21 de tablouri formeaza, ca un puzzle, 

aceasta lucrare a lui Esteve Soler, mult apreciata in teatrul contemporan 

international. 

Bobi Pricop a inceputul lucrul la acest spectacol in 2012, dupa un 

spectacol lectura al trilogiei organizat de UNATC in prezenta autorului, apoi 

proiectul sau a fost preluat de Teatrul Bulandra. Iata-l la patru ani de la premiera 

oficiala, prezent in Fest(in) pe Bulevard, intr-o reprezentatie proaspata, puternica 

si in forta. 

De cum intri ca spectator la „Contra progresului” esti primit deja de cei 

patru actori care vor juca diverse si multiple roluri in urmatoarele 70 de minute. 

Ocupanti ai unor scaune rotative cu rotile (specifice birourilor de calculator), se 

plimba prin toata scena, se opresc brusc si se uita in ochii tai, fix, pret de cateva 

secunde sau chiar minute. Te introduc astfel ca participant, nu doar martor, in 

ceea ce va urma, mai ales ca toate cele sapte momente sunt laturi ale societatii 

actuale, in care progresul este platit prin dezumanizare, alienare, pierderea 

identitatii si a valorilor umane. Usturator sa ti se puna oglinda asta in fata si sa ti 

se sublinieze faptul ca esti parte din tot acest mecanism. Ca asta este lumea care 

http://www.raftulcuidei.ro/pisica-verde-de-elise-wilk-festin-pe-bulevard-cronica-de-teatru/
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se degradeaza sub ochii nostri, prin acordul tacit sau implicarea noastra in acest 

„progres”. 

 

Toate cele sapte momente vorbesc intr-o maniera comica, ironica, dar 

dura despre realitate. Din pacate am regasit foarte multe asemanari cu secventele 

realitatii contemporane, cu toate ca spectacolul are o doza considerabila de 

absurd si contine multe situatii aberante. 

De-a lungul intregii reprezentatii, cei patru actori stau pe cele patru scaune 

office (scenografie minimalista, dar punctand foarte bine mesajul spectacolului, 

realizata de Rodica Stirbu), subliniind blocarea intr-un sistem tehnologizat si 

rece. 

Mini piesele sunt anuntate de un povestitor (Ioana Manciu), nu au titluri, 

ci doar bon de ordine (de la 1 pana la 7). Personajele sunt descrise prin citirea 

didascaliilor si chemate in scena, practic parca spectacolul se construieste aici si 

acum. Ultima scena este singura jucata in picioare, de catre Vlad Pavel care, 

paradoxal, interpreteaza o foca ce razbuna atrocitatile la care animalele sunt 

supuse (in numele progresului, nu?) prin acte de violenta asupra unei papusi 

bebelus (greu suportabil viziual, dar de impact, marcand foarte bine ultima mini 

piesa, mai ales ca se specifica faptul ca suntem in anul 2050). 
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Un om este lasat sa moara de catre o trecatoare care refuza sa cheme 

ambulanta (ca oricum e in zadar) si oricum ea vrea sa observe live procesul 

mortii, ba sa-l si imortalizeze cu un selfie; doi oameni se despart pentru ca le 

expira contractul de relationare semnat pe un an de zile; un afacerist isi 

inventeaza propria religie in care el este trimisul lui Dumnezeu si angajatii sai 

sunt adeptii lui; o invatatoare dura citeste o varianta a Scufiei rosii horror, 

varianta care usor, usor va deveni reala. Par niste titluri de stiri care trec pe langa 

noi, in viteza cu care ne traim viata si goana dupa a avea, taind verbul a fi de pe 

lista criteriilor care ne definesc ca oameni. Sunt doar cateva momente din piesa 

redate succint care sper ca va vor trezi interesul de a merge la spectacol. 

Actorii m-au impresionat foarte mult: rapiditatea cu care schimba 

personajele si registrele in care joaca, forta si energia cu care isi sustin partile, 

ritmul pe care il impun spectacolului, dictia impecabila, modul cum isi 

subliniaza fiecare personaj (prin gesturi, schimbari de voce, atitudini), toate 

aceste semne indica o buna cunoastere a rolurilor, o intelegere a situatiilor, o 

putere de concentrare practicata, profesionalism, studiu, repetitii, creativitate si 

daruire. 

   Ei sunt: Ioana Manciu, Aida Avieritei, Vlad Pavel si Cezar Grumazescu. 

 

de: Iulia Alexandra Carnaru  
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145.  Presa Galați Brăila 
din data de 24 Octombrie 2016 

http://www.presagalatibraila.com/article/br%C4%83ila%C2%A0teatr

ul-maria-filotti-%C2%A0primit-premiul-de-popularitate-

la%C2%A0festivalul%C2%A0interna%C5%A3ional 

 

Brăila: Teatrul Maria Filotti a primit Premiul de popularitate 

la Festivalul Internaţional Fest(in) pe Bulevard 

 

 

 

 Teatrul Maria Filotti Brăila a primit Premiul de popularitate la Festivalul 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, la 

secţiunea Bulevardul Comediei, pentru spectacolul „Jacques şi stăpânul său” de 

Milan Kundera, regia Cristi Juncu. În numele trupei, premiul a fost ridicat de 

http://www.presagalatibraila.com/article/br%C4%83ila%C2%A0teatrul-maria-filotti-%C2%A0primit-premiul-de-popularitate-la%C2%A0festivalul%C2%A0interna%C5%A3ional
http://www.presagalatibraila.com/article/br%C4%83ila%C2%A0teatrul-maria-filotti-%C2%A0primit-premiul-de-popularitate-la%C2%A0festivalul%C2%A0interna%C5%A3ional
http://www.presagalatibraila.com/article/br%C4%83ila%C2%A0teatrul-maria-filotti-%C2%A0primit-premiul-de-popularitate-la%C2%A0festivalul%C2%A0interna%C5%A3ional
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actorul Liviu Pintileasa, cel care interpretează rolullui Jacques în spectacol. 

Argumentul juriului: ”Pentru hohotele de râs şi buna dispoziţie provocate, 

propunerea regizorală inedită şi jocul minunat al actorilor”. 

Sala de spectacole a Palatului Cotroceni a fost plină ochi, la ceremonia de 

închidere a celei de-a patra ediţii a Festivalului InternaţionalFEST(in) pe 

Bulevard.Cele două jurii de specialitate au acordat premii la cele două secţiuni 

competitive, alături de premiul acordat de juriul publicului. Au primit trofee şi 

prietenii care au fost alături de Teatrul Nottara, în cele zece luni în care trupa nu 

a putut juca la sediul din Bd. Magheru.Iată palmaresul ediţiei 2016 a Festivalului 

nostru, cu argumentaţia juriilor: 

Premiul pentru cel mai bun spectacol la sectiunea Crize de familie: Livada 

de vişini de A.P. Cehov, regia Gabor Toma. Pentru anvergura şi coerenţa 

viziunii regizorale, precum şi pentru conceperea inedită a spaţiului scenic. A 

ridicat premiul, în numele Teatrului Naţional Sloven din Maribor, Excelenţa Sa 

Mihael ZUPANČIČ, Ambasadorul Republicii Slovenia la Bucureşti. 

Premiul pentru cel mai bun actor - Liviu Cheloiu. Pentru expresia plastică 

şi forţa dramatică a interpretării unui rol de importanţă majoră: Othello, din 

spectacolul OTHELLO, după William Shakespeare, producţie a Teatrului Tony 

Bulandra din Târgoviște. A ridicat premiul dl Liviu Cheloiu 

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Oana Pellea - Pentru complexitatea, 

profunzimea trăirilor şi strălucirea redată acestora, în interpretarea personajului 

Betty, din spectacolul EFECTUL RAZELOR GAMMA ASUPRA 

CRĂIŢELOR LUNATICE, de Paul Zindel, producţie a Teatrului Metropolis din 

București. Oana Pellea a ridicat premiul. 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din secţiunea NETA - 

OSEMINTELE SE ÎNTORC TÂRZIU, de Teki Dervishi, producţie a Teatrului 

Național Kosovo, Pristina (Republica Kosovo). Pentru forţa, directeţea, 

simplitatea şi ingeniozitatea artistică a interpretării, regiei şi scenografiei. 

Juriul a fost format din personalităţi ale lumii teatrale: Mircea Morariu – 

critic de teatru (preşedinte), Roxana Croitoru – critic de teatru, Edit Kulcsár – 

teatrolog şi dramaturg la Teatrul Naţional din Budapesta, Crenguţa Manea – 

critic de teatru şi Ion Parhon – critic de teatru. 

 

de: Felicia Radu 
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146.  e-azi 
din data de 24 Octombrie 2016, ora 16:00 

http://www.eazi.ro/in-cultura/festin-pe-bulevard-si-a-desemnat-

castigatorii 

 

 

 

Fest(in) pe Bulevard şi-a desemnat câştigătorii 

 

Gala de premiere a „Fest(in) pe Bulevard“ (eveniment care a avut loc 

la Bucureşti între 10 şi 22 octombrie), a avut loc, sâmbătă, la Palatul 

Cotroceni, în sala de spectacole şi festivităţi. 

„Livada de vişini“ de A.P. Cehov, în regia lui Gabor Tompa, producţie a 

Teatrului Naţional Sloven, Maribor, a primit Premiul pentru cel mai bun 

spectacol din cadrul secţiunii „Crize de familie“. 

http://www.eazi.ro/in-cultura/festin-pe-bulevard-si-a-desemnat-castigatorii
http://www.eazi.ro/in-cultura/festin-pe-bulevard-si-a-desemnat-castigatorii
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Premiul a fost oferit „pentru anvergura şi coerenţa viziunii regizorale, 

precum şi pentru conceperea inedită a spaţiului scenic“, potrivit motivaţiei 

juriului. 

Distincţia pentru Cel mai bun actor i-a fost acordată lui Liviu Cheloiu 

pentru rolul Othello, din spectacolul cu acelaşi nume după William Shakespeare, 

producţie a Teatrului „Tony Bulandra“ din Târgovişte. 

La categoria Cea mai bună actriţă, premiul a fost câştigat de Oana Pellea 

(foto), „pentru complexitatea trăirilor şi strălucirea redată acestora în 

interpretarea personajului Betty, din spectacolul «Efectul razelor gamma asupra 

crăiţelor lunatice» de Paul Zindel“, producţie a Teatrului Metropolis din 

Bucureşti. 

În cadrul secţiunii NETA (New European Theatre Action), premiul pentru 

Cel mai bun spectacol a fost câştigat de „Osemintele se întorc târziu“ („The 

Bones That Come Late“) de Teki Dervishi, producţie a Teatrului Naţional 

Kosovo, Pristina (Republica Kosovo). Premiul a fost acordat „pentru forţa, 

directeţea, simplitatea şi ingeniozitatea artistică a interpretării, regiei şi 

scenografiei“, conform motivaţiei juriului. 

Cele două jurii i-au avut în componenţă pe prof. univ. dr. Doina Modola, 

criticul şi istoricul de teatru Doina Papp, actorul şi regizorul Emil Boroghină, 

poetul, traducătorul, criticul de teatru Doru Mareş, criticul de teatru Ion Parhon, 

la secţiunea „Crize de familie“, şi preşedintele NETA, Blagoja Stefanovski, 

criticul de teatru Roxana Croitoru, şi sociologul Andreja Rihter, la secţiunea 

competitivă „NETA“. 

În secţiunea „Bulevardul Comediei“, premiul de popularitate, acordat de 

juriul de spectatori, a revenit spectacolului „Jacques şi stăpânul său“ de Milan 

Kundera, în regia lui Cristi Juncu. Potrivit membrilor juriului, premiul a fost 

acordat „pentru hohotele de râs şi buna dispoziţie provocate, propunerea 

regizorală inedită şi jocul minunat al actorilor“. 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard a fost lansat în 

2013, de Teatrul Nottara, fiind susţinut financiar de Primăria Generală şi de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  

 

 

Sursa: e-azi 
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147.  Star Gossip Magazine 
din data de 24 Octombrie 2016 

http://star-gossip.com/2016/10/24/teatrul-maria-filotti-braila-

premiant-in-cadrul-festin-2016 

 

 

 

Teatrul “Maria Filotti” Braila – premiant in cadrul FEST(in) 

2016 

 

 
 

http://star-gossip.com/2016/10/24/teatrul-maria-filotti-braila-premiant-in-cadrul-festin-2016
http://star-gossip.com/2016/10/24/teatrul-maria-filotti-braila-premiant-in-cadrul-festin-2016
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Teatrul Maria Filotti Braila a participat la cea de-a doua editie a Festivalul 

International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, si a 

primit Premiul de popularitate la sectiunea Bulevardul Comediei pentru 

„Jacques si stapanul sau” de Milan Kundera, regia Cristi Juncu. A ridicat 

premiul, in numele trupei, actorul Liviu Pintileasa, care interpreteaza rolul lui 

Jacques in spectacol. Argumentul juriului :”Pentru hohotele de ras si buna 

dispozitie provocate, propunerea regizorala inedita si jocul minunat al 

actorilor”. 

 

Sala de spectacole a Palatului Cotroceni a fost plina ochi la ceremonia de 

inchidere a celei de a patra editii a Festivalului International FEST(in) pe 

Bulevard. Cele doua jurii de specialitate au acordat premii la cele doua sectiuni 

competitive, alaturi de premiul acordat de juriul publicului.Au primit trofee si 

prietenii care au fost alaturi de Teatrul Nottara, in cele zece luni in care trupa nu 

a putut juca la sediul din Bd. Magheru. 

S-au mai acordat: 

 

Premiul pentru cel mai bun spectacol la sectiunea Crize de familie: Livada 

de visini de A.P. Cehov, regia Gabor Tompa. 

 

Premiul pentru cel mai bun actor: Liviu Cheloiu 

 

Premiul pentru cea mai buna actrita: Oana Pellea 

 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din sectiunea NETA : OSEMINTELE 

SE INTORC TARZIU de Teki Dervishi 

 

Juriul a fost format din personalitati ale lumii teatrale: Mircea Morariu – 

critic de teatru (presedinte), Roxana Croitoru – critic de teatru, Edit Kulcsár – 

teatrolog si dramaturg la Teatrul National din Budapesta, Crenguta Manea – 

critic de teatru si Ion Parhon – critic de teatru. 

 

 

 

 

Sursa: Star Gossip Magazine 

 

 

 

 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
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148.  Yorick 
din data de 25 Octombrie 2016 

http://yorick.ro/milan-kundera-si-diderot-isi-dau-intalnire-in-jacques-

si-stapanul-sau/ 

 

Milan Kundera și Diderot își dau întâlnire în „Jacques și stăpânul 

său” 

 

Dintr-un capăt de scenă, Jacques și stăpânul său își fac intrarea direct în 

imaginația spectatorului, fără niciun avertisment, fără preludiu. Sunt două 

personaje care umblă bezmetice prin literatură și, fără să-și propună concret, 

http://yorick.ro/milan-kundera-si-diderot-isi-dau-intalnire-in-jacques-si-stapanul-sau/
http://yorick.ro/milan-kundera-si-diderot-isi-dau-intalnire-in-jacques-si-stapanul-sau/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/10/Jacques-2.jpg
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cuceresc orice fel de public, cu viteza unei fotografii la minut – simplu, direct și 

la obiect. Expediția lui Jacques și a stăpânului său seamănă întrucâtva cu cea a 

lui Don Quijote și a lui Sancho Panza. Toți pășesc pe o cărare țesută din povești, 

care uneori cotește ușor spre absurd și fantastic, dar care revine la o singură linie 

dreaptă, în fața căreia se întrezărește scopul. La capătul drumului, Don Quijote 

se așteaptă să întâlnească iubirea, însă Jacques și stăpânul său se învârtesc într-

un labirint concentric clădit din cuvinte și teorie, fiind conștienți de creatorul lor 

așa cum Augusto Perez din romanul „Ceața” de Miguel de Unamuno îi cere 

demiurgului său dreptul la existență și la o identitate, chiar și într-o lume fictivă. 

Însă pe scenă, Jacques și stăpânul său depășesc bariera imaginarului, căci teatrul 

se joacă de-a convențiile și de-a realitatea, iar personajele se pot apropia în 

sfârșit de spectatorul lor. 

„Jacques și stăpânul său” de Milan Kundera nu este genul de piesă ușor de 

adus pe scenă, e mai degrabă o lectură nu greoaie, ci ambiguă care îți sugerează 

subtil să umpli lacunele de… teoria literaturii. În 1796 se publica romanul lui 

Denis Diderot, „Jacques fatalistul și stăpânul său”, prin care autorul satiriza 

societatea și moravurile epocii. Milan Kundera păstrează personajele lui Diderot 

și pe o „scenă fără decor”, cum el însuși spune, înrămează în convenție teatrală 

poveștile satirice ale lui Diderot, aducându-i astfel un omagiu. 

 

La Teatrul „Maria Filotti” din Brăila, Cristi Juncu montează „Jacques și 

stăpânul său” și îmbină structura dramaturgică modernă cu imaginea actorilor 

îmbrăcați în costume de epocă, limbajul reverențios cu cel din secolul XXI, 

construind în jurul acestor elemente o convenție teatrală labilă, în niciun caz un 

al patrulea perete de neclintit. Poveștile lui Jacques sau ale hangiței prind viață 

printr-o migăloasă construcție actoricească și mai puțin cu ajutorul elementelor 

de decor. Structura spectacolului „Jacques și stăpânul său” ia forma unui puzzle, 

în care fiecare piesă reprezintă o poveste. Însă în acest „nicăieri” și cu aceste 

personaje care contrazic spațialiatea și temporalitatea, piesele de puzzle pot fi 

reunite doar prin acel glisaj al unui personaj în altul sau prin micile intervenții în 

afara convenției. Procesul deconstruirii pe scenă pe care a mizat Cristi Juncu 

încheagă, de fapt, structura spectacolului său și îi oferă coerență și cursivitate. 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/10/Jacques-1.jpg
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Costumele create de Cristina Milea îmbină la rândul lor tradiționalul și 

modernul, la fel cum actorii se joacă de-a declamația, de dragul de a ironiza o 

epocă apusă și de a scoate în evidență falsitatea și meschinăria. Însă, la final 

când sosește momentul aplauzelor, îți dai seama că spectacolul „Jacques și 

stăpânul său”, prezentat în cadrul Festivalului „Fest(in) pe Bulevard”, se 

definește, în primul rând, prin emoție adevărată care nu te părăsește nici când 

Jacques își readuce aminte de prima lui iubire, nici când hangița reînvie 

povestea marchizei și cu atât mai puțin, la sfârșit, când te bucuri că uneori 

deznodământul, cel puțin la nivel ficțional, poate fi schimbat. 

 

Corina Borș și Narcisa Novac, deși ar putea, nu cad niciodată în capcana 

vulgarului și păstrează măsura în fiecare personaj pe care îl interpretează. Adrian 

Ștefan are energia și rezistența de a trece de la un rol la altul, chiar dacă toate 

sunt diferite și solicită o cu totul altă prezență scenică. Alin Florea joacă 

excepțional marchizul înfumurat și naiv, care e trădat de propriile lui slăbiciuni, 

conferându-i, însă, personajului său și acea notă de umor și sarcasm care îl 

umanizează și îl salvează de judecățile aspre. Alături de el, Mihaela Trofimov 

completează tabloul „marchizilor”, dar creează și o hangiță energică, veselă, 

ușor masculinizată în sensul în care ea e femeia care conduce întreaga afacere. 

În interpretarea lui Silviu Debu se simt cel mai acut ironia și satira. Cavalerul 

Saint-Ouen își minte prietenul, fără niciun fel de scrupule și cu zâmbetul pe 

buze, avertizându-l pe spectator că e un mincinos, dar convingându-l să țină cu 

el, de dragul poveștii care trebuie dusă la capăt. Ionuț Vișan joacă stăpânul 

copilăros și mofturos, ușor excitabil ca un adolescent în pragul pubertății și care 

se hrănește cu istorisiri. Are candoare și un suflet bun, deși îi simți lașitatea și 

incapacitatea de a acționa. Și, în sfârșit, Jacques – modelul slujitorului fidel, 

eternul Sancho Panza, bufonul nebun și înțelept care își urmează stăpânul 

oricum și oriunde, cu toate lucrurile în spinare, gata să-l protejeze pe cel care îi 

oferă un sens vieții sale, chiar dacă din cauza lui se trezește cu ștreangul pus la 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/10/Jacques-4.jpg
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gât. Liviu Pintileasa reunește în interpretarea sa toate calitățile și toată 

înțelepciunea naivă a lui Jacques, revărsând în jurul lui emoție și sensibilitate. 

 

Jacques dă drumul la radio și ascultă analiza literară a existenței sale 

fictive, neștiind că gestul său nevinovat surprinde esența oricărei existențe: 

neputința de a cunoaște viitorul și puterea de a trăi prezentul așa cum ți-e scris. 

„De unde veneau? De undeva, de-aproape. Unde se duceau? Parcă poți să știi 

încotro te duci?” Lecția lui Jacques către stăpânul său… 

 

 

de: Oana Bogzaru 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/10/Jacques-3.jpg
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149.  Clujul Cultural 
din data de 26 Octombrie 2016, ora 09:54 

http://www.clujulcultural.ro/livada-de-visini-regia-gabor-tompa-

premiul-pentru-cel-mai-bun-spectacol-la-festin-pe-bulevard/ 

 

„Livada de vișini”, regia Gabor Tompa – premiul pentru cel mai 

bun spectacol la Fest(in) pe Bulevard 

  

„Livada de vișini” de A.P. Cehov, în regia lui Gabor Tompa, producție 

a Teatrului Național Sloven, Maribor (Slovenia), a primit Premiul pentru cel mai 

bun spectacol din cadrul secțiunii „Crize de familie”. 

 

Premiul a fost oferit „pentru anvergura și coerența viziunii regizorale, 

precum și pentru conceperea inedită a spațiului scenic”, potrivit motivației 

juriului. 

http://www.clujulcultural.ro/livada-de-visini-regia-gabor-tompa-premiul-pentru-cel-mai-bun-spectacol-la-festin-pe-bulevard/
http://www.clujulcultural.ro/livada-de-visini-regia-gabor-tompa-premiul-pentru-cel-mai-bun-spectacol-la-festin-pe-bulevard/
http://www.clujulcultural.ro/livada-de-visini-regia-gabor-tompa-premiul-pentru-cel-mai-bun-spectacol-la-festin-pe-bulevard/
http://www.clujulcultural.ro/livada-de-visini-regia-gabor-tompa-premiul-pentru-cel-mai-bun-spectacol-la-festin-pe-bulevard/
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Distincția pentru Cel mai bun actor i-a fost acordată lui Liviu Cheloiu 

pentru rolul Othello, din spectacolul cu același nume după William Shakespeare, 

producție a Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște. 

La categoria Cea mai bună actriță, premiul a fost câștigat de Oana Pellea, 

„pentru complexitatea trăirilor și strălucirea redată acestora în interpretarea 

personajului Betty” din spectacolul ”Efectul razelor gamma asupra crăițelor 

lunatice” de Paul Zindel, producție a Teatrului Metropolis din București. 

În cadrul secțiunii NETA (New European Theatre Action), premiul pentru 

Cel mai bun spectacol a fost câștigat de „Osemintele se întorc târziu” (The 

Bones That Come Late”) de Teki Dervishi, producție a Teatrului Național 

Kosovo, Pristina (Republica Kosovo). 

Premiul a fost acordat „pentru forța, directețea, simplitatea și 

ingeniozitatea artistică a interpretării, regiei și scenografiei”, conform motivației 

juriului. 

Cele două jurii i-au avut în componență pe prof. univ. dr. Doina Modola, 

criticul și istoricul de teatru Doina Papp, actorul și regizorul Emil Boroghină, 

poetul, traducătorul, criticul de teatru Doru Mareș, criticul de teatru Ion Parhon, 

la secțiunea „Crize de familie”, și președintele NETA Blagoja Stefanovski, 

criticul de teatru Roxana Croitoru, și sociologul Andreja Rihter, la secțiunea 

competitivă „NETA”. 

În secțiunea „Bulevardul Comediei”, premiul de popularitate, acordat de 

juriul de spectatori, a revenit spectacolului „Jacques și stăpânul său” de Milan 

Kundera, în regia lui Cristi Juncu. Potrivit membrilor juriului, premiul a fost 

acordat „pentru hohotele de râs și buna dispoziție provocate, propunerea 

regizorală inedită și jocul minunat al actorilor”. 

Gala de premiere a festivalului Fest(in) pe Bulevard a avut loc sâmbătă, la 

Palatul Cotroceni, la sala de spectacole și festivități. Evenimentul a avut loc la 

București între 10 și 22 octombrie. 

Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard a fost lansat în 

2013, de Teatrul Nottara, fiind susținut financiar de Primăria Generală și de 

Consiliul General al Municipiului București 

 

 

Sursa: Clujul cultural 
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150.  Gazeta Dâmboviței 
din data de 24 Octombrie 2016 

http://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/luna-

octombrie-o-luna-rodnica-pentru-teatrul-tony-bulandra-din-

targoviste/ 

 

 
 

Luna octombrie, o lună ”rodnică”, pentru Teatrul Tony Bulandra 

din Târgoviște 

 
 3 ore după miezul nopții… la Întâlnirile Internaționale de la Cluj 

 

Spectacolul Teatrului Tony Bulandra, 3 ore după miezul nopții, regizat 

de Mihai Măniuțiu, s-a jucat în cadrulÎntâlnirilor Internaționale de la Cluj, 

organizate de către Teatrul Național Cluj-Napoca și ajunse la a VI-a ediție, 

având ca temă o sintagmă ofertantă: În căutarea autorului. Spectacolul de 

http://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/luna-octombrie-o-luna-rodnica-pentru-teatrul-tony-bulandra-din-targoviste/
http://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/luna-octombrie-o-luna-rodnica-pentru-teatrul-tony-bulandra-din-targoviste/
http://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/luna-octombrie-o-luna-rodnica-pentru-teatrul-tony-bulandra-din-targoviste/
http://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2016/10/bulandra_800x534.jpg
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teatru-dans jucat de Andrea Gavriliu, cea care semnează coregrafia, și de 

interpreți colaboratori, reprezintă tot o căutare: o căutare a sensului creației, o 

căutare a începutului și o căutare de exprimare a freamătului din noi ca ființe 

umane, cărora nimeni nu le mai descântă pulberea, cum zice un vers din poezia 

lui Paul Celan, poezie ce stă ca sursă de inspirație pentru întreaga producție. 

Reprezentația din data de 5 octombrie, de la ora 20:00, din Sala Mare a 

Naționalului clujean a uimit spectatorii prin energia conținută, prin expresivitate, 

prin emoție și, nu în ultimul rând, prin posibilitățile fizice ale artiștilor. 

Aplauzele nu au încetat până la cea de-a patra ieșire la rampă, iar din murmurul 

de după spectacol se desprindeau numai frânturi de laudă, care confirmau 

puternicul impact pe care l-a avut. 

Florin Moldovan scria în Ziar de Cluj, la 6 octombrie, o cronică intitulată 

„O stare sublimă, dansată la 3 ore după miezul nopții: „3 ore după miezul 

nopții” e o producție a Teatrului „Tony Bulandra” din Târgoviște și asta se 

simte din primul moment – are un alt stil, o altă atmosferă, mai multă 

profunzime […]. Spectacolul e dozat farmaceutic, fiecare gest, linie melodică, 

proiecție, dans sau vorbă fiind piese perfect integrate în puzzle-ul care, odată 

piesele puse cap la cap, definește o stare: existența. Piesa durează doar o oră și 

e genul de reprezentație pe care ai putea-o urmări, fără urmă de plictis sau 

deconectare de la scenă, chiar și 3 ore, după miezul nopții. La finalul 

spectacolului, aplauzele din picioare nu reprezintă o manifestare ipocrită, de 

complezență, un gest de snobism cultural (cum se întâmplă de multe ori), ci o 

dorință sinceră a spectatorului de a își arăta recunoștința față de artiștii care i-

au oferit o imagine fidelă și cathartică a propriului suflet. 

 

 Roadele unei toamne teatrale 
 

Teatrul Tony Bulandra anunță cu extremă satisfacție că, în timp ce pe 

scena târgovișteană se conferea Trofeul Crizantema de Aur, la Palatul Cotroceni, 

Liviu Cheloiu primea Premiul pentru CEL MAI BUN ACTOR, alături de Oana 

Pellea, CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ, la Festivalul Teatrului Nottara, Fest
in

 pe 

Bulevard, ajuns la de-a IV-a ediție și desfășurat între 10 și 22 octombrie 2016. 

Evenimentul a fost transmis în direct de Antena 1. 
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Liviu Cheloiu este interpretul rolului Othello în spectacolul semnat de 

regizorul armean Suren Shahverdyan. Despre acest spectacol Revista Luceafărul 

(nr. 6/2016) scria: 

Othello pe scena Teatrului „Tony Bulandra”, la fel cum s-a întâmplat 

recent și cu Negustorul din Veneția la Târgu-Jiu, demonstrează că „Anul 

Shakespeare” e benefic și pentru un teatru „mic”, cu posibilități reduse de a 

realiza montări fastuoase ori măcar de a visa la ele. Important e, de aceea, nu 

numai curajul de a aborda un repertoriu de „categorie grea!”, ceea ce e un act 

apreciabil în sine, ci și modul cum sunt tratate, și ca substanță și ca formă, 

textele spre care se îndreaptă atenția. Ambițiosul M.C. Ranin, managerul 

teatrului târgoviștean, nu se mulțumește cu restituiri de arhivă sau cu încropiri 

și improvizații, dar nici să bifeze, indiferent de semnificația lui, un eveniment 

atestat de calendar. Dimpotrivă, atât cât îi permit „curelele”, regizorii cu nume 

sunt constant o țintă pentru el. Colaborarea cu Mihai Măniuțiu și Alexander 

Hausvater, prezenți pe afiș cu două spectacole competitive, Trei ceasuri după 

miezul nopții și Balcanicele, este ilustrativă pentru a ne da seama încotro bate 

artileria sa. În Othello, într-o versiune românească semnată de Valeriu 

Andriuță, armeanul Suren Shahverdyan intervine chirurgical, cu bisturiul, 

reducând personajele de pe scenă la jumătate față de cele din piesa 

shakespeariană, fără să dezechilibreze însă fondul și coerența ansamblului, ci îl 

substituie, construindu-și formula de spectacol și stilul de interpretare pe o idee 

plauzibilă, sugerată probabil de o afirmație a poetului rus Aleksandr Blok care 

consideră că „Iago este în esenţă un ratat”. Decorul elaborat de M.C. Ranin şi 

Raluca Frăţiloiu e relativ simplu, delimitat în două planuri, unul locul acțiunii, 

scena, altul fundalul, echivalentul a ceea ce înseamnă culisele, în sensul că 

actorii rămân la vedere și când nu joacă, fiind ei înșiși expuși catharsisului. 

Lateralele scenei, „curtea” şi „grădina”, cum se numesc în teatrul italian, sunt 

acoperite cu perdele din frânghii, atârnând ca nişte pânze de păianjen. Alte 

elemente, care la început m-au cam stingherit, fără să pricep relevanța lor, dar 

în realitate cu tâlc, sunt cele două punţi din dreapta şi stânga scenei ce par să 

faciliteze accesul actorilor în sală sau, invers, al spectatorilor pe scenă. Într-o 

lumină rece, albastră, ce va marca îndeaproape întregul spectacol, regizorul 

imaginează un prolog precum un moment de totală umilire, brutal pus în 

aplicare, în care unul dintre personaje, nimeni altul decât Iago, este blamat, 

stigmatizat de semenii săi, împins într-un punct din care începe să se 

prăbuşească în josnicie, aruncându-i-se în față cuvântul ,,ratatule, ratatule”. 

Prologul însă, dacă e să-i spunem așa, nu anticipează acțiunea, cum se petrec 

lucrurile la Tocilescu în Hamlet, ci o direcționează spre o demonstrație de ordin 

tematic, atenționând asupra ideii ce stă la baza unui eseu scenic de un interes 

real. De altfel, din perspectiva lecturii regizorale a textului, definită pe flyerul 

cu atribuție de caiet-program de Suren Shahverdyan o încercare de a afla „de 
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ce oamenii, în lumea asta, se pot transforma într-un Iago”, sunt înclinată să 

pledez pentru apărarea histrionicului și intrigantului personaj. 
Extras din cronica „Tragicul Iago”, semnată de Dana Pocea 

 Sărbătoarea Romanței 
 

Festivalul Național de Interpretare și Creație a Romanței  „CRIZANTEMA 

DE AUR” s-a încheiat sâmbătă, 22 octombrie 2016, pe scena Teatrului Tony 

Bulandra cu decernarea premiilor ediției a 49-a, atât pentru secțiunea 

INTERPRETARE, cât și pentru revenita și dorita secțiune CREAȚIE. 

Teatrul Tony Bulandra mulțumește tuturor celor care s-au dedicat trup și suflet 

pentru ca evenimentul să se desfășoare în cele mai bune condiții. Transmis în 

direct pe TVR3, Festivalul a bucurat milioane de oameni din întreaga țară. 

 Colaborare de succes între Dumitru Acriș și Teatrul Tony Bulandra 
 

Regizorul Dumitru Acriș, care repetă spectacolul Furtuna selecționat să 

participe la prima ediție a Festivalului de Teatru Experimental „Bomb” din Seul, 

Coreea de Sud, a început lucrul și la producția „Salonul nr. 6” de A.P. Cehov, 

secondat de scenografa de origine rusă: Liliya Khismatullina. 

Chiar înainte de a reveni la Târgoviște, Dumitru Acriș  a jucat one-man show-ul 

„Hitler in love”, spectacol al Teatrului Tony Bulandra, regizat de armeanul 

Suren Shahverdyan, la International Theatre Festival of Monodrama 

Performances „SOLO” de la Moscova. În urma reprezentației, spectacolul a fost 

nominalizat printre primele spectacole din Capitala Federației Ruse și se va juca 

în stagiune permanentă la Theatre Center „Na Strastnom”. 

Este pentru prima dată când un spectacol românesc este introdus în 

repertoriul unui teatru rusesc. 

Regizorul Dumitru Acriș ajunge în Coreea de Sud cu „Furtuna”, actorul 

Dumitru Acriș joacă în stagiune permanentă la Moscova „Hitler in love”. 

Prietenia dintre artist și teatrul târgoviștean este apreciată pe scene 

internaționale; așteptăm cu nerăbdare premiera „Salonului nr. 6”… unde, în 

lume, ne va purta? 

 

 

 

Sursa: Gazeta Dâmboviței 



553 

 

151.  Incomod-media 
din data de 25 Octombrie 2016, ora 09:46 

http://incomod-media.ro/ziar/recunoastere-liviu-cheloiu-de-la-teatrul-

tony-bulandra-targoviste-premiu-pentru-cel-mai-bun-actor/ 

 

 

RECUNOAŞTERE: Liviu Cheloiu, de la Teatrul „Tony 

Bulandra” Târgovişte, premiu pentru „Cel mai bun actor” 
 
 

Liviu Cheloiu, angajat al Teatrului Tony Bulandra din Târgovişte, 

interpretul lui Othello în spectacolul semnat de regizorul armean Suren 

Shahverdyan, a primit premiul pentru „Cel mai bun actor” la Festivalul Festin pe 

Bulevard, ajuns anul acesta la de-a IV-a ediție. Cea mai bună actriţă a fost 

desemnată Oana Pellea. 

Absolvent al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Arte, 

Artă Teatrală şi Actorie, Liviu Cheloiu a lucrat în trecut pentru Teatrul „Anton 

Pann” din Râmnicu Vâlcea, Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu şi Teatrul 

„Andrei Mureşanu” din Sfântu Gheorghe şi a colaborat cu alte instituţii de teatru 

din ţară. A jucat până acum peste 100 de roluri în teatru, teatru radiofonic, 

televiziune şi film. 

 

http://incomod-media.ro/ziar/recunoastere-liviu-cheloiu-de-la-teatrul-tony-bulandra-targoviste-premiu-pentru-cel-mai-bun-actor/
http://incomod-media.ro/ziar/recunoastere-liviu-cheloiu-de-la-teatrul-tony-bulandra-targoviste-premiu-pentru-cel-mai-bun-actor/
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Iubitorii de teatru se vor putea reîntâlni cu „Othello”, la „Tony 

Bulandra” din Târgovişte, sâmbătă – 5 noiembrie, de la ora 19:00. 

Regizorul Suren Shahverdyan spune că spectacolul „ne ajută să aruncăm o 

privire în interiorul nostru, să facem ordine în sentimentele noastre și să ne 

recunoaștem propriile neajunsuri. Noi toți ar trebui să ne gândim la 

păcatele noastre și să încercăm să nu murim pentru dragoste, ci să trăim 

pentru ea. Important este să nu ne pierdem încrederea în cei de lângă noi! 

Pentru mine a fost mai important să înțeleg de ce oamenii, în lumea asta, se 

pot transforma într-un Iago, distrugând totul în jurul lor”. 

Tot la capitolul succes al Teatrului „Tony Bulandra” din Târgovişte, 

amintim că spectacolul „Hitler in love”, regizat tot de armeanul Suren 

Shahverdyan, se va juca în stagiune permanentă la Theatre Center „Na 

Strastnom” din Moscova, fiind pentru prima dată când o producţie românească 

este introdusă în repertoriul unui teatru rusesc. 

Şi dacă actorul Dumitru Acriş joacă în stagiune permanentă la Moscova, 

regizorul Dumitru Acriş repetă spectacolul „Furtuna”, selecţionat să participe la 

prima ediţie a Festivalului de Teatru Experimental „Bomb” din Seul – Coreea de 

Sud, şi a început lucrul la producţia „Salonul nr. 6″, de A.P. Cehov, premiera 

lunii noiembrie la Teatrul „Tony Bulandra” din Târgovişte. 

 

 

de: Adriana Raceanu  
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152.  Yorick 
din data de 25 Octombrie 2016 

http://yorick.ro/mihai-lungeanu-nu-toata-lumea-vrea-sau-poate-sa-

sesizeze-cantitatea-de-absurd-in-care-traieste/ 
 

 
 

  
Mihai Lungeanu: Nu toată lumea vrea sau poate să sesizeze 

cantitatea de absurd în care trăiește 

 

Deși aflat mai mereu dincolo de fereastra din studioul de înregistrări, 

regizorul Mihai Lungeanu montează în teatrele din întreaga țară. A realizat 

peste 80 de spectacole la Teatrul Național Radiofonic și a câștigat trei premii 

http://yorick.ro/mihai-lungeanu-nu-toata-lumea-vrea-sau-poate-sa-sesizeze-cantitatea-de-absurd-in-care-traieste/
http://yorick.ro/mihai-lungeanu-nu-toata-lumea-vrea-sau-poate-sa-sesizeze-cantitatea-de-absurd-in-care-traieste/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/10/mihai-lungeanu22.jpg
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UNITER de-a lungul carierei. Prieten „intim” cu scriitura lui Matei Vișniec, 

el a realizat în stagiunea 2015 spectacolul „Trei nopți cu Madox”, producție a 

Teatrului Nottara. Spectacolul a încheiat Festivalul „Fest(in) pe Bulevard”, 

ediția a IV-a, la Palatul Cotroceni. Selecționat în cadrul Festivalului Național 

de Teatru, ediția a XXVI-a, spectacolul are programate două reprezentații, 

luni 24 octombrie și marți 25 octombrie. 

Despre schimbarea perspectivei asupra teatrului despre absurd, despre analiza 

operei lui Matei Vișniec și despre relația publicului cu un astfel de spectacol 

simbolic am discutat cu Mihai Lungeanu într-un dialog purtat în cafeneaua 

din pasajul de la Universitate, sub ochii curioși ai trecătorilor și pe fundalul 

evenimentelor de la Info Point-ul FNT-ului. 

De ce este piesa „Trei nopți cu Madox” un text autentic, valabil pentru 

societatea de astăzi? 

Întrebarea este delicată pentru că majoritatea textelor sunt autentice, nu 

sunt copiate. Majoritatea ar trebui să se refere la societatea de astăzi chiar dacă 

nu direct, altfel nu ar interesa pe nimeni, nici pe creatori, nici pe spectatori. 

Sintetizând, textul nu vorbește despre realitatea zilelor noastre, ci despre 

meta-realitatea omului dintotdeauna. Despre acea capacitate a omului de a se 

ascunde de el însuși, de a se cunoaște, despre profunzimile nebănuite ale 

simplității și despre simplitatea lucrurilor grave și esențiale. Madox e un 

personaj pe care l-am îndrăgit cercetându-l. M-am și referit teoretic la el într-o 

lucrare. El e un soi de alternativă a lui Godot. În timp ce Godot nu vine niciodată 

oricât l-am aștepta, cel puțin așa cum propune Beckett, Madox vine pe 

neașteptate, la toată lumea. În același timp, Madox vine nu ca să ne ia ceva, ci ca 

să ne dea ceva. Madox apare în viața fiecăruia ca o invitație, ca o provocare. 

Este problema noastră cum reacționăm, cum suntem în stare să înțelegem în ce 

măsură prezența lui are valoare sau în ce măsură prezența lui poate să dea 

valoare vieții noastre din acel moment. De aici se desfășoară un conflict care e 

valabil și astăzi; conflictul e autentic. 

Teza dumneavoastră de doctorat s-a concretizat prin volumul „Personajul 

virtual sau calea către al V-lea punct cardinal la Matei Vișniec”. Sunteți un 

fin cunoscător al universului simbolic al lui Vișniec. Ce vă atrage, în primul 

rând, la dramaturgia acestuia? 

Cred că mă atrag toate calitățile și uneori mă atrag și părțile mai puțin 

studiate de ceilalți. Amestecurile. Vișniec este un amestec, un melanj 

extraordinar de poezie, visare, observație acidă, umor de foarte bună calitate, 

situații comice și situații dramatice care sunt rezolvate în cheie comică. Are ceva 
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din Fellini, are ceva din Marquez, are ceva din tot ceea ce ne excită nouă 

imaginația și ne pune în fața unor lucruri mai puțin cunoscute. 

Madox, cel care ne vizitează, pentru că el este reprezentantul personajului 

virtual, poate să ne definească dacă știm să-l primim. Poate că sunt printre noi 

oameni care știu să-l primească și care știu să se îmbogățească prin prezența lui. 

E un soi de bilă de altă culoare. Cred foarte tare că dramaturgia lui Matei 

Vișniec este absolut corespondentă cu vremurile în care trăim. Are exact 

ingredientele vieții pe care o ducem. Dau informația dură, netrucată și autentică 

privind ororile lumii în care trăim, precum și capacitatea fiecărui individ de a 

visa și de a reface lumea dacă ar fi să înceapă cu el. Personajele lui sunt 

fabuloase; sunt și cinice, sunt și juste, sunt și nebune, sunt și din bucăți, și 

întregi. El are un mod aparte de a cerceta realitatea – pentru că nu este doar 

dramaturg, ci și scriitor, jurnalist, poet, autor de romane și un foarte bun 

seismograf al sufletului. Piesele lui se joacă din Japonia, Brazilia până la Polul 

Sud. Dacă oamenii de acolo găsesc corespondențe în dramaturgia lui înseamnă 

că scriitura sa îi privește pe toți aceștia. Înseamnă că dramaturgia lui propune 

ceva și provoacă. Nu toată lumea se lasă sedusă de jocul acesta. Sunt oameni 

care au alte preocupări, alte valori în care cred, dar el reprezintă, din punctul 

meu de vedere, un mod de a privi un univers, un teritoriu – așa am spus în 

lucrare – teritoriu cu puncte cardinale care nu duc nicăieri; singurul punct 

cardinal care apare, pe lângă clasicele înainte, înapoi, stânga, dreapta, este acest 

„în sus”, caracterizat prin speranță, așteptare, visare, credință și așa mai departe. 

Cred foarte tare că dramaturgia lui Matei Vișniec este absolut corespondentă 

cu vremurile în care trăim. Are exact ingredientele vieții pe care o ducem. Dau 

informația dură, netrucată și autentică privind ororile lumii în care trăim, 

precum și capacitatea fiecărui individ de a visa și de a reface lumea dacă ar fi 

să înceapă cu el. 

Vor mai urma studii asupra operei lui Vișniec? 

Din punctul meu de vedere, ar trebui să urmeze de acolo de unde m-am 

oprit. Dacă voi avea timp și va fi scris în stele, voi scrie. Nu știu ce utilitate are. 

Eu am încercat să deschid apetitul pentru a citi realitatea lui prin prisma acestui 

personaj. M-am bucurat că după atâția ani am reușit să închei cu un spectacol 

care vorbește despre ceea ce am încercat să susțin ca principii teoretice. E un 

subiect de abordat. Există și alte lucrări de anvergură, deci el reprezintă un punct 

important și cred că va fi semnificativ în geografia teatrală și a secolului XX 

pentru că de acolo vine, dar și a secolului XXI pentru că se aplică la subiectele 

de ultimă oră. Am avut un spectacol-lectură (care va deveni spectacol 

radiofonic) cu textul „Migranții”, despre fenomenul pe care îl suportăm cu toții, 

care a fost receptat ca o radiografie foarte sensibilă și foarte justă a unor situații 

cu implicații și urmări nebănuite. Nu știm ce ni se pregătește în viitor pentru că 



558 

 

nu avem control. Aici vrea să atragă atenția Vișniec și iată că fiind prezent la 

evenimentele secolului actual, va fi cercetat în continuare în funcție de realitatea 

pe care o transformă artistic. Mi se pare că e o lume care trebuie cercetată și care 

dă răspunsuri foarte interesante. Poate fi chiar o materie – studiul lumii prin 

prisma lui Matei Vișniec. 

Ce aduce în plus teatrul absurdului pentru spectatorul de secol XXI, față de 

abordările realiste? 

Tot cercetând opera lui Vișniec și ocupându-mă de 27 de ani de 

moștenirea culturală a lui Eugène Ionesco, deci având oarecum date despre 

teatrul absurd, am descoperit că este o noțiune folosită nepotrivit. Nu există 

teatrul absurdului, ci teatrul despre absurd, cum este teatrul despre iubire, despre 

crimă, despre crize, despre relații. Absurdul e un fenomen care trebuie studiat. 

Nu poți spune „teatrul iubirii”. Teatrul este despre ceva, pentru cineva. Ori 

teatrul despre absurd se adresează oamenilor care simt absurdul. Cei care nu-l 

simt, nu vin așa cum cei cărora nu le place circul nu merg acolo, cei cărora nu le 

place muzica simfonică nu se duc la filarmonică. Dar muzica este pentru toată 

lumea, ea se adresează tuturor. Așa e și cu absurdul. Nu toată lumea vrea sau 

poate să sesizeze cantitatea de absurd în care trăiește. Mulți trăiesc în absurd fără 

să își dea seama, alții sesizează și cea mai mică nuanță de absurd și atunci o 

recepționează sau o taxează. Nu aduce ceva nou, ci e o privire în plus. E o 

umbră la lucrurile pe care le luminează soarele; le dă contur, le dă 

multidimensionalitate. Eu cred în teoria „multiuniversurilor”. Nu cred că există 

nicio părere definitivă, totul este în mișcare, totul depinde de subiectivitatea 

celui care trăiește; același răsărit ne poate întrista sau ne poate bucura în funcție 

de starea sufletească. Deci trebuie manevrat cu grijă termenul de absurd. Este 

ceva defect, cu stricăciuni, este o eroare. Ne-am putea feri de el dacă ne-am găsi 

în interior anumite metode de a ne păstra echilibrul, armonia, starea de firesc, de 

natural. Nimic din natură nu e absurd. Dacă ne-am putea întoarce la accesul la 

aceste valori, atunci poate că absurdul ar dispărea din viața noastră. Ne-am putea 

feri de el. Am putea să propagăm și alte valori. De aceea cred că e bine ca lumea 

să vadă teatru despre absurd, care vorbește despre absurd prin personaje, situații 

și relații. 

Nimic din natură nu e absurd. Dacă ne-am putea întoarce la accesul la 

aceste valori, atunci poate că absurdul ar dispărea din viața noastră. Ne-am 

putea feri de el. Am putea să propagăm și alte valori. De aceea cred că e bine 

ca lumea să vadă teatru despre absurd, care vorbește despre absurd prin 

personaje, situații și relații. 

Aveți o experiență vastă în realizarea spectacolelor de teatru radiofonic. În 

ce mod contribuie reprezentarea scenică (vizuală) la o mai bună înțelegere 

a mesajului în cazul acestui tip de teatru? Sau invers? 
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Mai degrabă contribuie teatrul radiofonic. De ce? Pentru că teatrul vizual 

îi dă spectatorului o serie întreagă de informații care sunt construite regizoral, 

urmărite de creatorul și conducătorul spectacolului. Amestecă textul, actorul, 

imaginea și sunetul, evident. Dar sunetul este o componentă. Și atunci, eu, 

descifrând lucrurile cu privirea, am această limitare. Dar dacă aud un sunet – o 

salvare, un clopot, un ceas –, am vizualizat sunetul imediat. Teatrul radiofonic, 

care se bazează prin excelență pe sunet, pe voce, pe inflexionarea vocii și a 

capacității sale de transmitere a emoției, poate aduce în plus, printr-o regie a 

sunetelor, o dimensiune în plus, o lumină în plus, o citire în plus, pe lângă ceea 

ce transmite vizual fotografia. Teatrul radiofonic creează spectacole radiofonice. 

Este un spectacol interior, căci eu nu am cum să nu văd ceea ce aud. Poate fi un 

defect al meu să nu înțeleg ceea ce aud, dar nu pot să spun că nu înțeleg sunetul 

unui tren. Văd trenul meu, pe care îl știu eu. Un milion de oameni vor vedea un 

milion de trenuri diferite. Niciun film, niciun spectacol nu poate să facă trenul 

care să corespundă la un milion de gusturi. Ceea ce oferă subiectiv teatrul 

radiofonic îi asigură perenitatea. El nu va dispărea niciodată. Nu se pune bază pe 

el pentru că nu este comercial; nu produce, nu excită la modul imediat. Teatrul 

radiofonic se ocupă de zona interioară, de vis, de aspirație, de sensibilitate, de 

imaginație. 

Cum trebuie să se pregătească publicul pentru un spectacol de teatru care 

vorbește despre absurd? 

Nu cred că trebuie să se pregătească în niciun fel. Spectatorul când vine la 

teatru oricum este pregătit de întâlnirea cu o altă realitate; de aceea a venit la 

teatru. Pregătirea lui, indiferent de zona în care se duce acest spectacol, ține de o 

„igienă” interioară. Să se ducă pregătit să se lase fascinat. Să nu se ducă cu 

așteptări de genul „mă duc să îl văd pe x”. Poate fi și acesta un criteriu, dar nu e 

legat de teatru, ci de dorința mea de a aprecia. Suntem vinovați de așteptările 

noastre, nu de răspunsurile pe care le primim. Dacă e deschis, spectatorul 

primește și informații despre absurd, și despre iubire, și despre moarte, și despre 

a fi sau a nu fi, și despre istoria lumii… despre orice. Teatrul este un mod 

fascinant de a ști, este un adaos, o carte, un abecedar. Să fii atent, să te duci cu 

bunăvoință, să fii deschis, să fii generos! Dacă te duci într-o sală de teatru, 

atunci participi la ceva. Dacă și actorul își face datoria și îți transmite ceva și tu 

îi dai înapoi, înseamnă că se întâmplă spectacolul de teatru. 

 

 

 

 

 
de: Elena Coman 
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153. Yorick 
din data de 25 Octombrie 2016 

http://yorick.ro/george-banu-am-facut-din-livada-o-biblioteca/ 

 

 
 
  

George Banu: Am făcut din „livadă” o „bibliotecă” 

 

„Livada de vișini” ca o splendidă bibliotecă defunctă este imaginea în 

jurul căreia regizorul Tompa Gábor a construit spectacolul de la Teatrul 

Național din Maribor, Slovenia, invitat în cadrul Festivalului „Fest(in) pe 

Bulevard”, încheiat sâmbătă seara la Palatul Cotroceni cu o Gala de 

http://yorick.ro/george-banu-am-facut-din-livada-o-biblioteca/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/10/George-Banu.jpg
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premiere. „Livada de vișini” a fost ales de juriul Fest(in) pe Bulevard din 

acest an Cel mai bun spectacol. Montarea pune în lumină dispariția unei lumi 

și a unor valori în degringolada civilizației noastre, mizând pe o nouă formă a 

livezii cehoviene: biblioteca. Această metaforă și universul regizorului Tompa 

Gábor în general reprezintă, pentru cunoscutul om de teatru George Banu, 

repere semnificative pentru scena prezentului și publicul ei. Am stat de vorbă 

cu George Banu despre această „Livadă de vișini”. 

Ați studiat îndelung „Livada de vișini” și lumea lui Cehov, despre care ați 

publicat recent încă o carte. Ce mai poate însemna celebra piesă azi? 

Aș spune ca am „iubit” îndelung „Livada de vișini” și că o iubesc și azi, 

pentru că e o parabolă a sfârșitului cu care lumea actuală ne-a obișnuit. Un 

sfârșit datorat schimbărilor, cert, dar un sfârșit de neevitat: ghețarii se topesc, 

„marii pinguini” dispar – o carte le-a fost recent dedicată! –, alte rase se sting și 

Leonardo DiCaprio, generos, dar naiv, a consacrat fonduri mari unei fundații cu 

menirea de a le slava… „Îmi place sfârșitul în toate”, spunea Cioran. Și mie! E 

ca o morfină lejeră, care nu te rupe de prezent, ci, ineluctabil, te îndepărtează 

ușor. Iată de ce „Livada…” o iubesc… și nu o studiez! 

Cu ce  gânduri reveniți la ea? 

Cu acelea că acest „sfârșit” nu poate fi reproșat individual, unei familii de 

„neglijenți”, pentru a-l cita pe Giorgio Strehler, care asimila personajele din 

„Livada…” sa celor din Antepurgatoriul lui Dante, personaje care își așteaptă 

sentința, nici pedepsite, nici iertate. Extincția nu li se datorează doar lor, ci lumii 

care se transformă implacabil și exclude orice victorie ce-i contrazice cursul. 

„Livada…” vorbește și despre condiția „separării”… 

 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/10/livada1.jpg
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Sunteți însoțitor de drum și pentru regizorul Tompa Gábor, a cărui 

montare o vedem acum la București.  Ce valențe se descoperă în și prin 

acest spectacol? 

Am învățat de la Dan Haulică și îi adopt conduita ce constă în plăcerea de 

a le indica spații și locuri personale prietenilor care pleacă în locuri străine 

cunoscute mie. Autobiografia urbană „Parisul personal” atestă importanța 

acestor daruri… Un astfel de dar i-am facut lui Gábor Tompa când l-am sfătuit 

să vadă neapărat la Praga Biblioteca Strahov, o bibliotecă cu volume legate în 

piele albă ce, reunite, constituie un univers fantomatic. Apoi, când am vorbit și a 

citit cartea mea consacrata „Livezii…”, el a avut ideea să asimileze „livada” 

splendidei biblioteci Strahov, biblioteca defunctă pe care o vizităm azi ca pe un 

cimitir splendid. Și de la această intuiție „reciprocă”, la care am adăugat apoi 

referința la o fotografie a unei biblioteci londoneze bombardate de aviația 

nazistă, unde printre ruine se văd câțiva cititori atent scufundați în consultarea 

volumelor care au supraviețuit. Carmencita Brojboiu ni s-a asociat și a semnat o 

scenografie inspirată. Împreună am făcut din „livadă” o „bibliotecă”. 

Încotro ne duce pe noi, spectatorii, imaginea centrală a spectacolului? 

La sentimentul că toate argumentele „utilului” și ale „eficacității” 

mobilizate de Lopahin, învingătorul trist, intervin azi în mutația civilizațională 

pe care o împărtășim, aceea de la cartea tiparită la ecranul translucid. Dar 

asemenea schimbări nu sunt unice și, într-o zi, într-o veche mănăstire italiană, 

privind splendidele manuscrise, mi-am spus că o reacție similară trebuie să fi 

avut și călugării caligrafi în fața cărților standard ieșite din tipografia lui 

Gutenberg. Și ei au avut „livada” lor! 

Cum ați descrie, în câteva cuvinte, universul teatral al regizorului Tompa 

Gábor? 

E un univers liber, bazat pe plăcerea textului ce produce asociații de idei 

și imagini derutante. Teatrul său e ludic și …metafizic. De aceea îi place 

Beckett, la care revine constant. El e un regizor intelectual în sensul nobil, 

creativ, al cuvântului. 

 
 

 

 

 

 

de: Dana Ionescu 
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154.  Blog Adevărul 
din data de 03 Noiembrie 2016, ora 08:05 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/jurnal-depremiere-bucurestene-

1_581fab245ab6550cb844cc37/index.html 

 

 

 

Spectacole la Nottara 

 

 

Festivalul Fest(in) pe Bulevard a fost o ocazie, pentru instituţia 

organizatoare, să îşi prezinte cele mai recente producţii. Despre Iarna, în regia 

lui Mihai Măniuţiu, am scris în urmă cu puţin timp. Iată acum alte trei cronici. 

 

1. Joc în forţă, minus de relaţii 

Spectacolul cu piesa Familie de artişti, scrisă de argentinienii Kado 

Kostzer şi Alfredo Rias (tradusă în româneşte de Doru Mareş) a avut premiera în 

luna ianuarie a anului 2016. 

Într-un moment nu din cale afară de fericit din istoria instituţiei 

producătoare- Teatrul Nottara- care, din motive de acum arhicunoscute, a fost 

silită, vreme de aproape un an, să îşi părăsească sediul şi să joace în cele mai 

felurite spaţii din Bucureşti. Totul în funcţie de bunăvoinţa, colegialitatea, dar şi 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/jurnal-depremiere-bucurestene-1_581fab245ab6550cb844cc37/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/jurnal-depremiere-bucurestene-1_581fab245ab6550cb844cc37/index.html
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de posibilităţile concrete avute de celelalte instituţii teatrale bucureştene, nici ele 

în totalitate scutite de probleme. 

Întâmplarea a făcut să văd spectacolul la vreo zece luni de la premieră, în 

cadrul celei de-a patru ediţii a Festivalului Internaţional Fest(in) pe Bulevard. 

Festival al cărui rol a fost şi acela de a marca şi sărbători revenirea Teatrului în 

sediul din Magheru. Ceea ce organizatorii au numit, că doar nu degeaba trăim 

noi într-o ţară tristă, plină de umor, dezbulinarea. 

Piesa argentinienilor Koszter şi Rias a prilejuit Teatrului ceea ce s-ar 

putea numi un spectacol- manifest. Prin aceea că în el este vorba despre o 

familie de artişti, trei generaţii, silită să îşi părăsească apartamentul mizer, cu un 

pat cu baldachin (decorul a fost conceput de Carmencita Brojboiu) situat într-un 

bloc vechi, propus spre demolare spre a face loc unei autostrăzi. 

Apartamentul acela pauper, cu accesorii mai mult decât bizare, are pentru 

mama, Emma Finochietto (Florina Cercel), cele trei fiice -cântăreaţa Marietta 

(Victoria Cociaş), balerina Fryda (Ada Navrot) şi Raimonda (Crenguţa Hariton), 

fiul, entertainer, pe nume Pocho (Gavril Pătru), nerecunoscuta nepoată din flori 

Carmen (Ioana Calotă) semnificaţii cu totul speciale. Toate de ordin sentimental. 

Şi nu oricum, ci la modul absolut. Totul se joacă pe viaţă şi pe moarte. E locul în 

care locatarii lui s-au refugiat, au repetat, au sperat, s-au iluzionat că vor primi 

contracte. Iminenţa evacuării impune o ultimă reprezentaţie, un spectacolul de 

adio. Un adio spus nu unui loc, ci unei vieţi, unor existenţe. Spectacol jucat în 

faţa funcţionarului public Boris Sitbon (Ion Haiduc) venit să  impună evacuarea 

şi a celor patru muncitori de pe şantier (Alexandru Mike, Gheorghiu, Ghighi 

Eftimie, Daniela Tocari, Raluca Jugănaru Grosu) ce vor apăsa, în fine, pe 

detonator. De aceea acum toată lumea râde, cântă (muzica, frumoasă, e compusă 

de Cári Tibor), şi dansează (coregrafia îi aparţine Victoriei Bucun), dar şi îşi 

face mărturisiri, scoţând la iveală secrete de familie, într-un grand finale de o 

voioşie silită, anunţând tragicul sfârşit al unei lumi. 

Marea problemă a spectacolului este regia. Care a pus în spectacol tot 

ceea ce se putea, ba chiar şi ceva în plus. Numai că din acest surplus au fost 

uitate adevărata muncă cu actorii şi instituirea unui joc fundamentat pe 

autentice relaţii. 

Alexander Hausvater le-a cerut interpreţilor din spectacol să facă risipă de 

energie, să joace în forţă, uneori chiar să strige. Gândindu-şi montarea drept un 

posibil manifest, născut într-un moment de cumpănă pentru instituţia 

producătoare, regizorul a căzut în greşeala de a avea în vedere aproape în 

exclusivitate comunicarea apăsată cu spectatorii, o comunicare lipsită de nuanţe 

şi fără subtilitate. Mai toate replicile se dau pe un ton exagerat, cu faţa înspre 
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public. Machiajul este hiper-îngroşat, costumele (Stela Verebceanu) sunt bizare, 

cu un colorit mult prea violent, aşa că familia de artişti pare mai degrabă una de 

circusişti, de clovni, în exerciţiul funcţiunii. 

Totul este rezolvat la nivel primar, montarea este fără adâncimi, fără 

subtilităţi şi tare mă tem că şi fără emoţie. Păcat! 

Teatrul Nottara din Bucureşti- FAMILIE DE ARTIŞTI de Kado Koszter şi 

Alfredo Arias- Traducerea- Doru Mareş – Regia- Alexander Hausvater- 

Decorul- Carmencita Brojboiu- Muzica- Tibor Cári -Cu- Florina Cercel, 

Victoria Cociaş, Gavril Pătru, Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, Ion Haiduc, 

Alexandru Mike Gheorghiu, Ghighi Eftimie, Daniela Tocari- Raluca Jugănaru- 

Grosu- Data reprezentaţiei- 15 octombrie 2016 

 

2. O montare de care cu toţii avem nevoie 

În dubla lui calitate de actor şi regizor, Vlad Zamfirescu are 

incontestabilul merit de a fi contribuit consecvent la împrospătarea substanţială a 

repertoriului teatral din România. 

A jucat într-un număr consistent de spectacole bazate pe textele unor 

autori străini extrem-contemporani, pe unele dintre acestea chiar le-a regizat. S-a 

numărat printre artiştii care au promovat şi noi dramaturgi români, numele cele 

mai semnificative fiind cele ale Liei Bugnar şi Mimi Brănescu. 

S-au adunat deja câteva luni, luni bune, dacă nu cumva chiar mai bine de 

un an, de când, de fiecare dată când ne întâlneam, Vlad Zamfirescu îmi vorbea 

cu un entuziasm de-a dreptul debordant despre manuscrisele lui Alexandru 

Popa. Pe care le-a citit şi pe care voia cu orice preţ să le vadă transformate în 

spectacol. Dorinţa i s-a împlinit, iar premiera oficială a montării cu Efecte 

colaterale s-a produs în serile festivalului Fest (in) pe bulevard, organizat de 

Teatrul Nottara. 

Acestea fiind în linii mari pre-istoria spectacolului cu piesa Efecte 

colaterale, voi începe comentariul critic al montării asumată regizoral, cum 

altfel?, decât tot de Vlad Zamfirescu, spunând că da, Vlad a avut 

dreptate. Alexandru Popa e un dramaturg şi nu unul oarecare. E vorba 

despre cineva care ştie să scrie pentru scenă, pentru actori, care are umor, care 

ştie ce înseamnă replică şi ce înseamnă specificul situaţiei 

dramatice. Alexandru Popa are  ştiinţa aşa-zisului scris pentru public, deţine 

capacitatea de a-l surprinde, de a-l lua pe nepregătite, de a-i oferi 

nenumărate răsturnări de situaţie, dar şi de a-l flata, de a-l face să se simtă 



566 

 

bine, de a-i întări credinţa că e deştept, că a intuit perfect ceea ce 

urmează. Efecte colaterale e o inteligentă, o ironică, o deşteaptă glosă pe 

tema viaţa bate filmul.  Care cred că dacă ar fi fost supusă unui plus de 

concentrare, dacă s-ar mai fi tăiat puţin din aplecare înspre verbiajul inutil ar fi 

fost , încă şi mai bună. 

 

Personajul principal pe nume Manolis, fiu de grec şi sobru, şi sentimental, 

stabilit de multă vreme în Răşinari, e om ajuns. A scris un scenariu de film ale 

cărui personaje sunt foşti apropiaţi de ai lui care, cum altfel?- s-au recunoscut şi 

au fost recunoscuţi, fiind categorisiţi ca atare de gura lumii. Istoria în sine a creat 

supărări de acum deja uitate. Numai că filmul are un va urma care se petrece ca 

atare în viaţa de zi cu zi. Şi tot în Răşinari. Are drept personaje pe Kostas 

(Alexandru Repan), bătrânul grec, pe Manolis (Vlad Zamfirescu) , dramaturg şi 

scenarist de succes care până la urmă rămâne cam fără prieteni, pe soţia lui, 

Diana (Ioana Calotă), care şi ea îl părăseşte, pe Alex (Gheorghe Ifrim-, ajuns 

primar şi pe nevasta lui, Oana (Luminiţa Erga), pe Maria (Nadiana Sălăgean), 

nemăritata şi nefericita soră a lui Manolis,  pe preotul Ciprian (de nerecunoscut, 

complet reinventat în rol Dan Bordeianu) şi pe frumoasa lui soţie, Vera (jucată 

de preafrumoasa Diana Roman). 

Nu voi cădea în greşeala de a povesti mai departe subiectul piesei lui 

Alexandru Popa, spre a nu le răpi presupuşilor viitori spectatori bucuria 

vizionării. Voi spune doar că spectacolul e bun, e vioi, e ironic, are ritm, are 

momente şugubeţe. Este ceea ce se cheamă un spectacol de actori, o reuşită 

comedie, nu doar de bulevard, ceva din acea categorie a montărilor 

cinstite, riguros lucrate, de care cu toţii avem nevoie. 

Vă promiteam într-un paragraf de mai sus ceea ce numeam un 

comentariu critic. Observ că nu mi-a prea ieşit. Adică nu am fost critic mai 

deloc. Poate fiindcă n-am simţit nevoia. Dar dacă ar fi să încep să rescriu.... 

cine ştie? 

Teatrul Nottara din Bucureşti- EFECTE COLATERALE de Alexandru 

Popa- Regia- Vlad Zamfirescu Scenografia- Bogdan Spătaru -Ilustraţia 

muzicală- Alexandru Popa- Cu- Gheorghe Ifrim, Vlad Zamfirescu, Alexandru 

Repan, Dan Bordeianu, Luminiţa Erga, Diana Roman, Ioana Calotă- Data 

premierei- 14 octombrie 2016 

3. Poveşti de familie 

Spectacolul Acasă al Teatrului Nottara, realizat în co-producţie cu Teatrul 

Ţăndărică este fundamentat pe ceea ce se cheamă un intertext în a cărui 

gramatică s-au amestecat fragmente semnate de Ana Blandiana, Horia 



567 

 

Lovinescu/F.M. Dostoievski (o reminiscenţă din marele spectacol 

cu Karamazovii în regia lui Dan Micu) şi Alexandru Repan. 

Spectacolul a fost montat de Nona Ciobanu şi de Francisco Alfonsin. 

Este, în consecinţă, un spectacol de poezie, dar şi de mişcare. Cu o ilustraţie 

muzicală inspirat aleasă. Spectacolul de la Nottara e şi unul de idee. Aspiră 

la statutul meditaţie despre familie. E vorba despre un spectacol cu două 

piste. Pe prima se aleargă în prezent, pe cealaltă în antropologie. 

Poate tocmai de aceea în textul introductiv/argumentativ scris pentru 

caietul de sală de Nona Ciobanu se vorbeşte despre Medeea, Ulysse, Penelopa, 

Zeus sau Dyonissos. E drept, în spectacol se vorbeşte, la un moment dat, şi 

despre Iisus, şi se vorbeşte bine. 

Montarea concentrează mici poveşti- drame sau comedii- de familie. De 

aici şi decorul – e semnat, ca şi animaţia video de altfel, o animaţie care îl 

completează – de Nona Ciobanu şi de Peter Kosir. Care simbolizează spaţiul 

condensat, devenit graţie mişcărilor actorilor foarte bine antrenaţi de Francisco 

Alfonsin, al unei camere în care se întâmplă şi se rememorează multe. 

E drept, pentru moment, montarea suferă de unele lungimi. La fel 

cum suferă şi de lipsa îmbinării tocmai desăvârşite, a acordului fin, între 

ceea ce a propus Nona Ciobanu şi ceea ce a dorit Francisco Alfonsin. 

Dincolo de acest neajuns pe care e de sperat că reprezentaţiile viitoare îl 

vor remedia, rămâne efortul meritoriu al celor şase actori- Alexandru Repan, 

Crenguţa Hariton, Raluca Gheorghiu, Liliana Gavrilescu, Florin Mititelu şi Olga 

Belu. 

Teatrul Nottara & Teatrul Ţăndărică din Bucureşti – ACASĂ -un 

spectacol cu texte de Ana Blandiana, Horia Lovinescu/F.M Dostoiveski şi 

Alexandru Repan- Un spectacol de Nona Ciobanu şi Francisco Alfonsin- 

Scenografia şi animaţia video Peter Kosir şi Nona Ciobanu- Data 

reprezentaţiei- 22 octombrie 2016 

 

 

 

 

de: Mircea Morariu 
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155.  Agenda LiterNet 
din data de 05 Noiembrie 2016 

http://agenda.liternet.ro/articol/21564/Oltita-Cintec-Mihaela-

Michailov-Cristina-Rusiecki/Critica-de-teatru-si-constructia-

publicurilor.html 

 

Critica de teatru şi construcţia publicurilor 

 

În cadrul celei de-a II-a ediţii a Întâlnirilor Asociaţiei Internaţionale a Criticilor 

de Teatru - România (AICT.RO), critici de teatru din întreaga ţară (Bucureşti, 

Cluj Napoca, Tg Mureş, Bacău, Iaşi etc.) au dezbătut subiectul Critica de teatru 

şi construcţia publicurilor (17 octombrie 2016). Moderatorii discuţiilor au fost 

Oltiţa Cîntec, Mihaela Michailov şi Cristina Rusiecki. 

 

 

AICT.RO este afiliată la Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru cu sediul 

la Paris, un organism cu reprezentanţi pe cinci continente, din peste 75 de ţări 

ale lumii, însumând peste 3.000 de membri. Boardul AICT.RO este alcătuit din 

Oltiţa Cîntec (preşedinte), Florica Ichim, Sorin Crişan (vicepreşedinţi), Cristina 

Modreanu, Ionuţ Sociu (membri). 

"Doar 5% din populaţia adultă participă la un spectacol live" 

http://agenda.liternet.ro/articol/21564/Oltita-Cintec-Mihaela-Michailov-Cristina-Rusiecki/Critica-de-teatru-si-constructia-publicurilor.html
http://agenda.liternet.ro/articol/21564/Oltita-Cintec-Mihaela-Michailov-Cristina-Rusiecki/Critica-de-teatru-si-constructia-publicurilor.html
http://agenda.liternet.ro/articol/21564/Oltita-Cintec-Mihaela-Michailov-Cristina-Rusiecki/Critica-de-teatru-si-constructia-publicurilor.html
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Oltiţa Cîntec: Mă bucur să ne revedem aici, sub egida Întâlnirilor Asociaţiei 

Internaţionale a Criticilor de Teatru - România (AICT.RO), găzduite pentru a 

doua oară cu generozitate de Teatrul "Nottara" în Fest(in) pe Bulevard!, 2016 

Mulţumim Marinelei Ţepuş, director general al Teatrului "Nottara" şi al 

Festivalului Fest(in) pe Bulevard şi minunaţilor săi colegi. Suntem la o întâlnire 

profesională, în care ne-am propus să discutăm despre critica teatrală şi 

construcţia publicurilor, cum, dacă, în ce măsură, noi, criticii de teatru, 

spectatori avizaţi, experţi putem contribui la construcţia publicurilor, o 

chestiune, evident, foarte necesară, foarte complicată, foarte delicată. O rog pe 

MarinelaŢepuş să ne spună un cuvânt de salut 

 

 

Marinela Ţepuş: E chiar un salut. Vă mulţumesc că sunteţi aici. Deşi nu mai 

fac parte din nicio asociaţie, în calitate de om neutru v-am invitat în Fest(in) pe 

Bulevard. Nu am uitat că sunt teatrolog şi secretar literar şi aşa voi fi 

întotdeauna şi întotdeauna veţi fi bineveniţi aici. Îmi pare nespus de rău, însă, că 

aceiaşi critici care lipsesc cu consecvenţă de la Teatrul "Nottara" nu sunt nici 

astăzi aici! Chiar îmi pare rău, pentru că nu mai avem bulină, dacă cumva acesta 

era pretextul, şi pentru că e păcat să nu intri într-un teatru dacă există disensiuni 

sau divergenţe cu directorul său vremelnic, trecut, prezent şi, poate, viitor. 

Dincolo de asta, sunt colega dumneavoastră, luaţi-mă aşa cum sunt şi 

întotdeauna veţi fi bine primiţi cu orice tip de întâlnire aveţi. Şi acum aş mai 

vrea din experienţa trecută a "buliniadei", un singur lucru să vă spun: dacă nu 

strângem rândurile, nu vom exista. Suntem foarte puţini şi dacă şi aşa ne risipim, 

este spre răul nostru, nu al altora, şi spre răul teatrului. Mulţumesc! 

 

Oltiţa Cîntec: Mulţumim şi noi, Marinela Ţepuş! Statisticile în privinţa 

consumului cultural indică lucruri destul de îngrijorătoare. Datele furnizate de 

Institutul Naţional de Statistică şi de Eurostat, de pildă, spun că în România 

există cel mai mare risc de sărăcie din Europa, risc cuantificat la 24%, că 

aproximativ 42% din populaţia României locuieşte în mediul rural şi asta, din 

păcate pentru noi, nu înseamnă ceea ce înseamnă pentru alte zone ale Europei, 

adică un trai foarte liniştit la ţară, ci un nivel scăzut de civilizaţie, iar în ceea ce 

priveşte accesul la cultură, pentru mediul rural este absolut accidental. Aceleaşi 

statistici mai spun că un sfert din populaţia României are un grad foarte scăzut 

de educaţie şi că doar 5% din populaţia adultă participă la un spectacol live, din 

toate genurile, inclusiv concerte de muzică populară sau spectacole de circ, pe 
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parcursul unui an. Pe de altă parte, deşi avem de pildă 15.000 de angajaţi în 

serviciile secrete, mai mulţi decât în Franţa şi în Germania la un loc, în schimb, 

în domeniul cultural avem cel mai mic număr de angajaţi - sub 1% din totalul 

angajaţilor din România. În vreme ce peste 2 milioane de români joacă anual la 

jocuri de noroc, în sistem circulând circa un miliard de euro, foarte puţină lume 

mai ajunge şi la teatru. Sigur, cauzele sunt multiple, ţin de diverşi factori. Eu am 

citit statisticile acestea de-a dreptul îngrijorătoare şi mă gândeam în ce măsură?, 

cum?, când? noi, criticii de teatru, putem contribui într-un fel, mai mult sau mai 

puţin la nivel macro, la nivel micro, la formarea publicurilor pentru teatru, un 

proces, cum spuneam, complicat, delicat, anevoios, dar absolut necesar. Pentru 

această întâlnire, le-am rugat pe colegele noastre Mihaela Michailov şi Cristina 

Rusiecki ca, alături de mine, să modereze discuţia. 

 

 

Mihaela Michailov: Eu aş vrea să punctez câteva lucruri şi să lansez nişte 

întrebări. Mi se pare foarte bună introducerea pe care a făcut-o Oltiţa Cîntec, 

introducere care ne plasează în zona unor statistici relevante. Apropo de 

formarea de public şi de atenţia acordată acestui palier, este important poate să 

spunem că şi în strategia culturală a Municipiului Bucureşti, una dintre priorităţi 

este formarea categoriilor noi de public. De asemenea, Administraţia Fondului 

Cultural Naţional (AFCN) a introdus anul acesta (2016) pe ariile tematice ca 

priorităţi formarea de noi audienţe, exact aşa este formulat, deci, cumva în 

strategiile culturale apare din ce în ce mai frecvent această preocupare pentru 

formarea unor noi categorii de public. S-au scris tomuri întregi despre relevanţa 

şi despre necesitatea formării unor categorii noi de public. Ce mi se pare mie 

important, că până la urmă actul critic este un ghid de reflecţie dependentă de 

spaţiul de producţie şi e dependent de curentele de gândire teatrală, de noile 

forme de teatralitate, de noile structuri de teatralitate şi ce mi se pare mie 

important este că plasăm mai întâi discuţia la nivelul instituţiilor de cultură: în 

ce măsură aceste instituţii îşi propun să formeze noi categorii de public, cum îşi 

propun, dacă există o preocupare consecventă, dacă nu există. Urmărind cumva, 

de ceva vreme peisajul teatral, mi se pare că există o foarte scăzută atenţie legată 

de formarea de categorii noi de public, de ce înseamnă până la urmă un program 

coerent, consistent, complex în formarea unor categorii de public. Deci, ar trebui 

să plasăm discuţia la nivelul acesta al producătorilor de act teatral, apoi, sigur, 

actul critic îşi propune, încurajează, semnalează, urmăreşte toate aceste aspecte, 

dar mie mi se pare că e important să pornim discuţia pentru că "da", e un lucru 

care ne roade pe toţi. Evident că avem un public captiv, un public fidelizat, 
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avem un public pe care îl putem vedea migrând pe la instituţiile de spectacol, 

cele mai multe centralizate, şi aici iarăşi este o problemă foarte mare, pentru că 

nu avem spaţii culturale în cartiere, nu avem o construcţie a unor medii culturale 

care să iasă din centru şi asta iarăşi mi se pare o problemă. Formarea de public 

ţine şi de această continuă periferizare până la urmă şi de un acces limitat, deci 

avem un public captiv şi cred că avem o preocupare foarte redusă de revigorare. 

Şi aici nu te poţi aştepta la un public nou de la an la an, cred că e un demers de 

la care trebuie să pornească şi trebuie să fie foarte consistent şi foarte coerent 

ghidat. Poate ar trebui să ieşim puţin şi din instituţiile teatrale şi să mergem şi în 

alte zone. Cum aducem publicuri noi? De fiecare dată avem problema asta: nu 

vine lumea la teatru! Dar sunt nişte lucruri de care trebuie să ţinem cont pentru a 

vedea cum polarizăm discuţia. 

 

 

Cristina Rusiecki: Eu am să fiu prima care să-i răspund Mihaelei şi am să virez 

oarecum dinspre partea teoretică într-o poveste, o să încep printr-o poveste. Îmi 

aduc aminte că atunci când eram eu studentă şi profesoară de liceu, am făcut un 

schimb cu un liceu din Anglia şi ne-am dus acolo şi am constatat că spectacolul 

la care ne invitaseră elevii liceului era de fapt spectacol de operetă. Şi când am 

auzit că este operetă, mi-am pus mâinile în cap, aşa am simţit pe vremea aceea. 

Nu vreau să spun despre ce dotare tehnică era atunci la un liceu, dar vreau să 

spun cât de mult s-au implicat elevii, cu câtă bucurie făceau totul. Au învăţat să 

cânte, era o operetă contemporană compusă foarte recent, ce machiaje simpatice 

aveau, ceva ce eu nu mai văzusem până atunci. Şi tot demersul, mi-au explicat 

profesorii care ne invitaseră, era tocmai ca să atragă şi să formeze un nou public 

pentru un gen care era în pericol să moară. Eu mă întreb dacă noi, criticii, sau 

critica de teatru nu considerăm că aceasta este o concesie, deoarece critica 

noastră are totuşi un nivel oarecum elitist şi nu este dispusă să se coboare atât de 

mult încât să analizeze un spectacol de asemenea gen. Mă întreb dacă nu există 

o oarecare ruptură între critică şi publicul pe care ar vrea să îl formeze. 

 

 

Miruna Runcan: Tema formării de public la noi a ajuns, ca de obicei, cu un 

tren cu mare întârziere. Asta vine dintr-un soi de confortabilitate moştenită de 

dinainte de '89 în legătură cu mijloacele de producţie, adică cu faptul că 

instituţia e finanţată şi nu contează câţi bani bagi şi ce iese din ea, ea e finanţată. 

Ca atare, ce ne pasă nouă? Sigur, între timp, lucrurile astea s-au şi teoretizat la 
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nivelul discursului public, în special al unora dintre artişti, cum că instituţia 

publică se ocupă primordial, dacă e de bună calitate, de teatru de artă şi de aici 

vine o întreagă dihotomie dintre teatrul de artă şi alte tipuri de teatru care nu 

sunt de artă şi care plasează problema construcţiei de public undeva într-odebara 

unde ne ascundem măturile. Chiar dacă discuţia a ajuns târziu la noi, ea a ajuns 

aşa cum într-un mod sănătos se întâmplă: într-un moment de criză. Criza nu este 

neapărat dată de publicurile captive şi care există şi în continuare. S-au întinerit 

publicurile captive, pentru că s-au întinerit cu publicurile corporatiste, care vin 

la teatru ca să-şi bea cafeluţa, să-şi scoată prietenii la o chestie de fiţe şi pe urmă 

să se ducă într-un club bun. Ceea ce teoretic ar trebui să ne dea sentimentul că 

atâta vreme cât publicurile întineresc, nu e nicio nenorocire. Ele întineresc la 

Bucureşti, dar nu întineresc şi la Petroşani, nu întineresc în oraşele de provincie, 

dimpotrivă. Zic că a venit într-un moment de sănătoasă criză, căci, criza-i alta: 

criza e între mersul mai degrabă liniar al instituţilor publice de stat şi 

extraordinara dinamică a instituţiilor de teatru independent, care în ultimii zece 

ani a ţâşnit peste tot în ţara asta: şi-n oraşele mai mititele, dar mai ales în oraşele 

mari, unde, cel puţin în zona Transilvaniei, există cel puţin patru-cinci instituţii 

independente care lucrează în paralel, uneori şi împreună, ceea ce nu fac 

instituţiile de stat. Este o schimbare de paradigmă la nivel moral, din punctul 

meu de vedere. Or, sigur, că instituţia publică nu o să recunoască niciodată că 

sistemul alternativ, independent, îi face concurenţă, dar concurenţa-i foarte mare 

şi faptul că instituţia publică reacţionează la această concurenţă deja se vede cu 

ochiul liber. Regizori, actori foarte buni din tânăra generaţie sunt măcar invitaţi 

să joace sau să monteze în instituţia de stat, ceea ce este cât de cât un simptom 

de sănătate. Adevărata emergenţă a sistemului independent a adus cu sine în 

mod natural şi sănătos dezbaterea pe crearea de publicuri, pentru că vrând-

nevrând orice companie de patru, cinci persoane, prieteni, care fac ceva 

împreună a trebuit să-şi construiască un public, nu doar de a produce spectacole, 

şi de aici mai departe de a se autodefini identitar în raport cu acest public. Care-

i treaba mea, ca independent? Ce am eu de făcut, special, pe ce potecuţă voi 

pleca transformând într-un drum, care este drumul nostru, al acestei companii şi 

cred că într-un fel sau altul instituţiile independente sunt cele care, culmea, 

produc educaţie culturală cu programe de sine stătătoare în condiţiile în care 

instituţia publică cu banii din buzunarul meu şi al dumneavoastră ar trebui să 

producă educaţie culturală, că de aceea o plătim. În schimb cam toate 

companiile de bună calitate pe care le cunosc, mititele, cu oameni de până-n 30 

de ani, au programe educaţionale, au programe de training, au programe de 

rezidenţe, au programe de încurajare a colegilor lor mai tineri abia ieşiţi din 
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şcoală şi produc, la fiecare 3-4 ani, câte un program de încurajare a colegilor 

tineri şi, cel mai important, au programe de fidelizare a publicului pe care şi l-

a creat prin dezbateri, prin discuţii, uneori chiar şi prin petreceri speciale pentru 

publicurile lor, care mai aduc un prieten, un prieten şi uite aşa. Acesta este un 

simptom, nu ne salvează de la sarcina de creare a publicului, e doar un simptom 

de sănătate. Cred că e foarte important că ceea ce se face la Replika seamănă, 

dar e cu totul altceva decât ce fac colegii mei de la Reactor cu 

proiectul TeenSpirit, dar lucrurile dialoghează liniştit între ele. E cu totul altceva 

ce face Oltiţa la Teatrul "Luceafărul" Iaşi cu Festivalul Internaţional de Teatru 

pentru Publicul Tânăr, dar lucrurile dialoghează, iar pusul în discuţie cred că 

poate genera marea întâmplare care schimbă lucrurile. Vreau să spun că am avut 

două spectacole lectură cu nişte copii de liceu, durând o oră jumătate, lucrate 

aproape cu patimă. Ca să mai dau iarăşi un exemplu, la Antisocial a fost o 

fierbinţeală, o polemică, cu părinţi, cu elevi implicaţi. Cred că dezbaterea e 

termenul. 

Criticul de teatru privit ca un constructor de proiecte 

 

Oltiţa Cîntec: În exemplele pe care le-ai dat tu, Miruna, identificăm şi 

componenta asta de critic de teatru privit ca un constructor de proiecte. Pentru că 

sunt implicaţi şi critici de teatru în aceste programe, venim şi noi cu expertiza 

noastră absolut necesară indiferent că sunt proiecte desfăşurate de independenţi 

sau de companii de stat, pentru că sunt câteva, mai puţine decât ar trebui, 

decât ne-am dori, pentru că în România, criticul de teatru, datorită 

contextului social-cultural, nu este numai autor de articole, evaluator, ci este şi 

un agent teatral implicat în asemenea proiecte. 

 

Oana Cristea Grigorescu: Aici aş putea prelua de la Miruna... Aş spune că este 

importantă implicarea noastră la nivelul unor proiecte care nu ţin neapărat de 

instituţii, pentru că toată lumea remarcă în ultimii 10 ani o creştere a presiunii 

dinspre independenţi, în variatele lor forme, care vin cu proiecte care răspund 

nevoilor unui context, acela al înmulţirii şcolilor de teatru, a absolvenţilor 

şcolilor de teatru care creează o inserţie profesională în artele spectacolului şi nu 

găsesc în instituţii spaţiul, locul şi joburile pe care şi le doresc în numărul în care 

absolvă ei, şi atunci mi se pare firesc că această construcţie a publicurilor noi să 

vină din partea unor iniţiative independente, companii care şi-au găsit fiecare o 

nişă, o zonă pe care o acoperă puţin sau foarte puţin teatrele instituţionalizate, 

fie că este vorba de teatru pentru adolescenţi, de teatru-politic, de teatru 
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educaţional, de teatru angajat. Lucrurile astea le vedem într-o varietate destul de 

mare pe harta independenţilor şi constatăm că există şi răspunsuri mai dinamice, 

mai active a instituţiilor. Sau mai laxe. În Cluj Napoca, am urmărit de 10 ani 

felul în care Teatrul Naţional a invitat regizori care montează şi aici şi dincolo şi 

asta produce o migraţie a publicurilor. Dacă Reactor, despre care vorbim ca 

despre un fenomen, a venit la momentul potrivit şi oportun într-un oraş care a 

pregătit cumva terenul cu Fabrica de pensule şi alte iniţiative mai puţin vizibile 

sau mai puţin spectaculoase. Or, la Reactor montează Leta Popescu, dar 

montează şi la Teatrul Naţional şi publicul ei migrează de colo-colo, iar asta 

poate constitui un factor de creştere, de înmulţire, de stimulare a publicului. 

Lucrul acesta se întâmplă la Bucureşti, dar ce spunea Miruna Runcan e real în 

Transilvania, la Târgu-Mureş, la Sibiu, iar la Oradea chiar au explodat aceste 

iniţiative independente spre care cred că trebuie să privească şi critica cu 

onestitate. Pe de altă parte, fac şi un promo, pentru că lucrez şi la Teatrul 

Naţional Radiofonic, există în cadrul redacţiei noastre o producţie specială 

adresată adolescenţilor, sunt colegi care se ocupă de teatru pentru tineri, merg în 

licee, acolo unde există profesori şi trupe interesante în a face spectacole de 

teatru, asta este dincolo de latura educativă, formativă, un bazin pentru un public 

pe care-l educi din faza formării, din faza precoce. Şi pe aceşti tineri îi regăsim 

apoi în teatre independente şi cred că merită atenţie această experienţă pe care 

Mihaela Michailov o are şi pe care o aplică constat la Replika, unde ţinta sunt 

tineri care vin, se implică în spectacole, pentru că experienţa lor de viaţă şi de 

ceea ce li se întâmplă în cotidian constituie materialul din care se scriu piesele şi 

se fac spectacolele din care ei se regăsesc, asta fiind condiţia de a-i câştiga la 

teatru, nu? 

 

 

Mihaela Michailov: Mie mi se pare foarte important ceea ce au punctat şi 

Miruna şi Oana, că emergenţa, efervescenţa companiilor independente şi a 

spaţiului independent au produs cumva pe lângă noi forme de teatralitate şi noi 

contexte de întâlnire. E clar că artiştii independenţi sunt foarte preocupaţi de 

formarea, de structurarea, de conceperea unor spectacole împreună cu 

publicurile, pe de altă parte să nu uităm că toată această acţiune educaţională se 

petrece totuşi într-un context de mare precaritate în cazul companiilor 

independente. Insist pentru că mi se pare important. Până la urmă ştim cu toţii 

care sunt fondurile alocate spaţiilor independente, sunt foarte mici. Chiar mă 

uitam că introducerea acestor proiecte multianuale la AFCN, idee care mi se 

pare extraordinară pentru că îţi dă o siguranţă, ţie ca spaţiu independent. În 
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acelaşi timp este vorba de 44.000 de euro pentru un proiect de doi ani. Voiam să 

punctez că această formare de publicuri şi această acţiune pe care şi Reactor-ul o 

face destul de bine, pe care şi noi la Replika încercăm să o promovăm, pe care şi 

alte spaţii o remarcă, se produce totuşi într-un context de mare precaritate şi 

încercăm să subliniem lucruri pe care am putea să le facem împreună cu teatrele 

de stat, care au, evident, fonduri mult mai mari şi după părerea mea, gestionează 

destul de prost această chestiune a formării de public. A dat Cristina Rusiecki un 

exemplu şi din experienţa mea oriunde te duci, şi nu numai în Anglia, Franţa, 

Germania, dar şi în Serbia sau Croaţia există pedagogie teatrală, există iniţiatori 

şi programe educaţionale şi nu doar pentru tineri, că până la urmă vorbim extins 

cum aducem şi alte categorii la teatru, cum lucrăm pentru ei. Educaţie teatrală 

nu înseamnă doar pregătirea de publicuri tinere şi asta iarăşi e important de spus. 

Cum aducem publicurile noi la teatru? 

 

Oltiţa Cîntec: Te referi la seniori, şomeri, persoane marginale, ce alte categorii 

de public vizezi? 

 

Mihaela Michailov: La pensionari, la seniori. Ce programe se fac pentru 

publicurile marginale, care sunt programele pe care le fac teatrele pentru mediul 

rural? Noi am făcut un spectacol despre copiii care au părinţii plecaţi la muncă 

în străinătate, unde am lucrat cu un grup de copii şi adolescenţi din cartierul 

Republica. De la Unirea până la cartierul Republica faci cu metroul douăzeci de 

minute. Erau copii şi părinţi care nu fuseseră niciodată la Universitate. Când le-

am spus că spectacolul se va ţine în Teatrul "Foarte Mic" şi le-am spus Piaţa 

Rosetti, au întrebat: "Unde-i asta?" "Când?". Pentru noi a fost ca un şoc, pe 

urmă mi-am dat seama că noi trăim într-o bulă cu repere teatrale. 

 

Ştefana Pop Curşeu: Intervin în dubla mea calitate de cadru didactic la 

Facultatea de Teatru şi Televiziune şi de Director artistic al Teatrului Naţional 

"Lucian Blaga" din Cluj-Napoca. Evident că sunt foarte multe lacune în ceea ce 

priveşte formarea publicurilor pe care, e clar că trebuie să le gândim şi cumva să 

încercăm să aducem în sfârşit pe scena socială anumite tipuri de cursuri, de 

formări profesionale, încercări de educare a publicului care nu are acces la teatru 

şi la cultură. Cred că nu este suficient să ştii că există un Teatru Naţional, să ştii 

că există, literatură, artă, poezie sau cultură. Sunt oameni care nu au fost în viaţa 

lor la muzeu şi în Cluj sunt oameni care nu ştiu unde e Muzeul de Artă. Într-

un fel, e normal şi e păcat că e normal şi aşa cred că este în toată lumea. Aici e 
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foarte mult de lucru în acest sens. Aş vrea totuşi să revin şi să mă refer la lucruri 

pe care le-a spus şi Miruna Runcan şi cred că ar trebui oarecum depăşite. În 

primul rând, este esenţial să depăşim această dispunere în opoziţie a teatrului de 

stat şi a teatrului independent. Ele nu sunt deloc două tipuri de teatru în 

concurenţă, nu sunt de acord cu acest termen. Ele sunt două tipuri de teatru 

complementare, pentru că mie mi-ar fi greu să ştiu că există doar teatru de stat, 

doar teatru de repertoriu, cum mi-ar fi foarte greu să văd că este numai teatru 

independent. Cred că este foarte important să existe ambele tipuri de teatre şi 

cred că şi pentru publicul nostru e extrem de important să existe aceste palete 

interpretative, palete tematice pe care le oferă atât teatrul de stat, cât şi teatrul 

independent. Lucrurile sunt foarte diferite, deşi într-adevăr, se încearcă o 

îmbinare, o colaborare a acestor două. Poate mai există teatre de stat care merg 

mai greu până se schimbă mentalităţile, la Cluj, însă, cei din teatrul independent 

îmi sunt şi studenţi, îmi sunt prieteni, colaborăm. 

 

 

Mihaela Michailov: Se referă şi la accesul la resurse. E o contradicţie flagrantă 

între teatrele de stat şi companiile independente. Hai să nu prezentăm utopia 

perfectă a convieţuirii. Pentru că nu e chiar aşa. 

 

 

Ştefana Pop Curşeu: Nu e o utopie. Într-adevăr e vorba de resurse. O să 

ajungem şi la partea financiară. 

 

Oltiţa Cîntec: Haideţi să revenim la tema noastră. Sunt multe subiecte conexe, 

colaterale la fel de importante, dar ce ne-am propus noi să discutăm, şi văd că un 

pic ne îndepărtăm, este cum noi, criticii de teatru, prin proiecte în care ne 

implicăm, ale teatrelor de stat, ale companiilor independente, ale noastre 

personale, şi prin ceea ce scriem, prin felul în care ne adresăm noi, publicului de 

teatru, putem contribui la modelarea, la suplimentarea publicurilor de teatru. Să 

rămânem în zona asta, pentru că altfel ne risipim. 

 

 

Ştefana Pop Curşeu: Am avut o discuţie cu cei de la Reactor şi au venit să ne 

sfătuim cum să facem să aducem mai mult public şi la Reactor. Deci, există 

proiecte comune care fac cumva posibilă această creştere a publicului, dar 
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trebuie înţeles că şi la teatrele de stat sunt anumite proiecte care nu sunt finanţate 

de stat. Într-adevăr şi în teatrele de stat trebuie finanţare exterioară, sponsori, 

adică categoriile de buget nu sunt pentru programe de dezvoltare a publicurilor. 

Sunt pentru nişte capitol foarte clare: producţie teatrală, renovare, întreţinere şi 

salarii. 

 

 

Mihaela Michailov: În acest moment, teatrele independente lucrează la un 

statut al unei federaţii a teatrelor independente, adică înţeleg foarte bine dorinţa 

de a participa, numai că puţini am participat la atât de multe discuţii despre 

teatru de stat şi teatru independent încât pare a fi puţin în gol şi ne-amdat seama 

că miza este să construim asemenea proiecte. Se lucrează intens în Cluj, 

Timişoara, Galaţi la această federaţie. 

 

 

Ştefana Pop Curşeu: Pentru mine rolul criticii de teatru este de a vedea tot ce 

se întâmplă pe platforma teatrală românească - cu acoperire cel puţin. 

 

Oltiţa Cîntec: Este imposibil să vezi tot, Ştefana! 

 

Ştefana Pop Curşeu: În sensul în care nu îmi place să văd critici care merg 

numai la teatru de stat sau numai la teatru independent. 

 

Mihaela Michailov: Există critici care poate urmăresc o anumită tendinţă, dar 

un critic poate să scrie pe o anumită direcţie şi să urmărească o anumită structură 

de gândire şi anumite reforme de teatralitate care ţin de direcţia aia. Nu cred că 

cineva poate să impună unui critic ce să urmărească. 

 

Oltiţa Cîntec: Sunt proiecte profesionale ale fiecărui critic, de cercetare pe o 

anumită perioadă sau pe perioade mai îndelungate şi fiecare critic de teatru este 

bine intenţionat şi nu poate vedea tot. Este imposibil, nu avem cum. 

 

Mircea M. Ionescu: Discuţia noastră trebuie pornită cred de la o premisă 

absolut dramatică. Mulţi dintre ordonatorii principali de credite n-au trecut pe la 

teatru în viaţa lor. De aici pleacă probabil şi un fel de răcire a relaţiei între public 

şi teatru. Nu vorbim de Bucureşti, nu vorbim despre Cluj, Timişoara, marile 
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oraşe, dar sunt atâtea teatre şi în oraşe mai mici. Există o a doua latură a acestei 

premise: cronica dramatică a cam dispărut, spaţiul pentru critica dramatică în 

presă şi la radio. În televiziune, din fericire, încă mai există. Ce putem face 

pentru a atrage atenţia, să sune un clopoţel pentru aceşti zei trecători care au 

impresia că sunt nemuritori, ca publicul să revină în sălile de teatru? Repet, 

Bucureştiul, şi eu am fost crescut ca spectator de teatru în Bucureşti de la 8 ani, 

a fost întotdeauna un exemplu fericit. În anul întâi, la Estetică, profesorul meu a 

făcut o remarcă ce m-a pus pe gânduri: "Să nu citiţi cronica dramatică, dar să 

mergeţi la teatru!". Înainte sau după? Nu am mai dezvoltat subiectul. Acum opt 

ani, un redactor-şef de la o revistă care era recunoscută pentru reţete culinare, 

naturiste, medicină populară, interviuri cu muzicienii de muzică populară şi 

uşoară mai ales, mi-apropus să scriu în rubrica de cronică dramatică. Pentru că 

publicul nu-l atragi prin cum este spectacolul, trebuie să-i dai şi altceva în plus. 

Sigur, aici intervenea dibăcia unui ziarist, cum să atragi într-o revistă naturistă şi 

de reţete culinare? Am căutat un titlu de rubrică puţin adaptată zilelor noastre: 

"Amanta mea, Thalia" şi a prins. Redactorul-şef a mers pe notorietatea 

comentatorului sportiv, povara mea pe care am purtat-o toată vremea şi nu 

regret, şi a avut efect această revistă cu 60.000 de cititori pe săptămână, la ora 

actuală cred că are între 800 şi 1.000 de cititori de cronică teatrală. E bine, e rău, 

e mult, e puţin? Discuţia de fond este cronica teatrală astăzi şi raportul ei cu 

publicul. Cum îl formăm, cum îl atragem? Aud tot mai des unde ne sunt 

cronicarii dramatici de altă data? şi aşa este. Oare cronicari ca Valentin 

Silvestru, Mircea Ghiţulescu, Dumitru Chirilă şi mulţi, mulţi, mulţi alţii... Dar eu 

vin şi spun că avem şi astăzi cronicari dramatici foarte buni. Cronicarul sportiv 

din mine - ştiu că îmi voi atrage câteva antipatii sau strâmbări din nas - vine şi 

spune, cronica dramatică românească din 2016 are un mare defect: nu este 

imparţială, nu respectă valoarea. Dacă un regizor de top are un spectacol, o 

montare ceva mai modestă, el tot "mare" apare în cronica dramatică, dacă un 

actor nu prinde o seară de graţie, el tot mare apare. Or, această joacă cu 

judecăţile de valoare dăunează criticii dramatice contemporane din România şi 

aşa obligate să înoate pe un spaţiu tot mai mic şi tot mai rar. Publicul să nu 

credeţi că nu sesizează tratamentul preferenţial al "zeilor", dar publicul vine la 

teatru să afle adevărul. Dacă el vine la teatru şi citeşte alta, îl alungăm! 

"Discursul critic trebuie adaptat la tipurile noi de percepţie pe care le are 

publicul" 

 

Oltiţa Cîntec: Eu nu împărtăşesc această viziune nostalgică. În opinia mea, 

fiecare perioadă are cronicarii, criticii săi dramatici. Nu putem să comparăm 
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timpi istorici şi ceea ce aţi spus dumneavoastră implică nişte chestiuni de 

deontologie, care sunt foarte complicate, şi sigur, sunt legate de tema noastră, 

dar oricum, colateral. Într-adevăr se pune această chestiune: unde scrie criticul 

de teatru, ce dimensiune mai au articolele specifice în ziua de astăzi, pentru că 

sunt nişte realităţi, vorba Mirunei, care presă?, presa print este cea pe care o 

vedem, o ştim, spaţiul editorial este acela pe care-l vedem. Online-ul însă s-

a dezvoltat foarte mult şi dacă vrem să existăm şi nu doar să supravieţuim, va 

trebui să ne adaptăm la aceste formule mai prizate de public, decât cele 

tradiţionale. Discursul critic, după părerea mea, trebuie adaptat la tipurile noi de 

percepţie pe care le are publicul, aşteptările publicului, fără să cădem în 

comercial şi să abdicăm de la normele deontologice absolut fundamentale. 

 

Cristina Rusiecki: Vreau să-i răspund într-un fel domnului Ionescu. Să-i spun 

că eu ştiu foarte muţi critici care nu scriu despre vedete şi despre nume foarte 

mari, care poate nu au avut o seară bună, ci se orientează către nume foarte, 

foarte noi pe care încearcă să le promoveze şi a căror estetică încearcă să o 

descurce şi să o clarifice şi să o explice şi pentru formarea noilor publicuri. Şi 

din acest punct de vedere mă gândeam că am rămas puţin în urmă în raport cu 

predispoziţia generaţiei tinere către noua tehnologie. Sigur că pot să admir asta, 

dar dacă n-ai limbajul în care să explici şi clarifici şi nu ştii toţi termenii, este 

destul de greu să te pliezi pe sensibilitatea aceasta a publicului de care vorbea 

Oltiţa Cîntec. Or, în acest moment mi se pare oarecum un minus al criticii, 

pentru că, ea săraca nu mai ştie să vorbească pe limba publicului nou. 

 

Carmen Mihalache: Critica trebuie să-şi adapteze discursul, să fie unul mai 

suplu, mai atractiv, să capteze discursul, să schimbe într-un fel stilul, să practice 

un soi de seducţie intelectuală pentru că, de fapt rolul nostru, dacă iubim şi 

iubim teatrul şi îl slujim, este să propagăm acest gen de dragoste şi să-laducem 

pe cititor la teatru. Să povestim cât mai sintetic un spectacol, povestea totuşi 

contează şi aşa cum unii dintre cei mai mari intelectuali ai secolului nostru au 

renunţat la tratate şi au scris în ziare, mă gândesc şi la aceste tablete care sunt o 

intersecţie între literatură şi jurnalism, dar câştigă publicul printr-o directeţe a 

discursului, lăsând în urmă erudiţia sau un gen de elitism care este indigest, deci 

trebuie să ştii să-ţi adaptezi limbajul. Cred că fiecare dintre noi trebuie să-

şi folosească talentul pentru acest lucru, iar ceea ce a spus Ştefana, eu înţeleg în 

felul următor: în cultură nu poţi să exişti prin excludere, ci ar trebui să existăm 

fiind împreună, să nu ne decredibilizăm. Un critic, după definiţie, este un creator 

de puncte de vedere, suntem pasionaţi de teatru, dar avem şi cunoaşterea 
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domeniului, deci punctele noastre de vedere ar trebui să aibă greutate, să conteze 

cel mai mult, dar depinde şi de noi. Cred că ar trebui să existe mult mai multă 

apropiere între noi, oamenii care practicăm această profesie, şi suntem din ce în 

ce mai puţini şi dacă nu reuşim să ne iubim, şi nimeni nu impune asta, trebuie 

măcar să ne respectăm, să ne cunoaştem şi să ştim că fiecare în locul acela de 

ţară, eu sunt din Bacău, mai departe de Bucureşti, ne facem datoria. Eu asta 

înţeleg, este o profesie pe care iubind-o, trebuie să fii şi răspunzător faţă de ea. 

Şi de noi depinde să aducem publicul la teatru. Uneori eu sunt mult mai bine 

cunoscută cu ceea ce scriu într-un ziar local, singurul care a rămas unde am şi o 

tabletă cu nişte bricolaje culturale, dar peste tot unde mă duc vorbesc despre 

teatru, despre premiere şi despre revista Ateneu pe care o conduc, unde am o 

pagină de teatru pe care o fac eu constant sau fac două pagini şi nu îmi este uşor 

pentru că eu mă ocup de partea managerială şi ca să fiu critic de teatru şi să fiu 

unul viabil, trebuie să şi călătoresc. Apoi Ştefana a vrut să zică un lucru, că 

trebuie să vadă tot, adică noi avem curiozitate intelectuală şi suntem îndrăgostiţi 

de teatru, sigur că vrem să vedem ce fac şi cei din zona independentă. Sunt 

foarte curioasă să văd ce noutate aduc, ei au prospeţime, au o ardere a lor şi 

sigur că mă duc la teatrele de stat, deci nu exclud. Cum înţeleg că fiecare curent 

din artă are criticii lui. Criticul este un artist, este a zecea muză, care se exprimă 

tot prin cuvinte. Deci nu înţeleg pentru nimic în lume separarea: noi nu 

suntem de-o parte sau de alta. Îmi amintesc odată că am citit un interviu cu 

Dumitru Radu Popescu şi era o expresie ardelenească, frumoasă: "şi şe şi şa", 

deci se poate împreună. Arta este un teritoriu al libertăţii şi până la urmă toţi 

artiştii au fost întotdeauna împotriva sistemului, artiştii desistematizează 

lucrurile, deci eu aş vrea să fim buni camarazi într-un teatru. Nu pretind să fiu 

iubită, dar să se ştie că fac o treabă pentru teatru. 

 

 

Oltiţa Cîntec: O popularitate excesivă a unui critic nu ar fi periculoasă, dar ar fi 

suspectă. Un critic de teatru prea iubit ar fi ciudat. Situaţia, nu criticul de teatru! 

(zâmbete) 

 

 

Roxana Croitoru: M-a provocat povestea doamnei Rusiecki, pentru că am scris 

întotdeauna cu mare plăcere despre spectacolele pentru copii şi cred că aici este 

o problemă mult mai profundă, e o problemă de educaţie, de cultură şi de 

civilizaţie. Pentru că vin dintr-o zonă multiculturală, pot să fac deosebirea între 
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cum merg anumiţi copii la spectacolele de teatru şi cât de educaţi sunt de acasă 

în a urmări un spectacol de teatru şi cum sunt alţii. Cred că aici este o problemă 

în care ar trebui să se pună de acord Ministerul Culturii cu Ministerul Educaţiei 

şi să se introducă şi în programa şcolară la noi obligatoriu facerea de spectacole 

în şcoală, pentru că la noi, cel puţin în Ardeal este o veche, veche tradiţie în 

şcoala ardeleană, când asta era un punct în programele şcolare. Iar în ceea ce 

priveşte seniorii, după '90 prin presiunea asupra teatrelor cu premiere, cu număr 

de spectatori, cu încasări ş.a.m.d., s-au pierdut matineele. Or, seniorii oricât de 

mari iubitori ar fi de spectacole, de la o anumită vârstă e foarte greu să ieşi seara, 

că e toamnă, că e iarnă şi nu văd cum s-ar câştiga matineele, pentru că, în Cluj, 

cel puţin, funcţionăm două instituţii într-o singură clădire şi trebuie să acoperim 

atâtea spectacole. Deci sunt nişte semne de întrebare care trebuie rezolvate în 

timp. 

 

Oltiţa Cîntec: Apropo de programare, Roxana eu cred că matineele astea sunt 

foarte bune şi din alte motive. De exemplu, premierele de duminica pentru mine 

ca spectator de teatru exersat, nu mi se par potrivite, pentru că îmi dă perspectiva 

unei noi săptămâni de lucru. Mi-a plăcut foarte mult că la Paris, la Teatrul 

Odeon, era programat duminică, din aceste raţiuni pe care vi le spun - că lunea 

este zi de şcoală, de job, spectacolul Pescăruşul al lui Thomas Ostermeier de la 

orele 16:00 şi nu mai ai probleme nici de transport, că poate vii de undeva dintr-

un cartier mai îndepărtat sau stai la nu ştiu ce hotel. Şi programarea joacă un rol 

în atragerea sau îndepărtarea publicului. 

 

 

Mirella Patureau: La Paris, duminica spectacolele sunt după-amiază şi este 

foarte bine. M-auinteresat foarte tare problemele pe care le-aţi pus, le-aţi marcat 

de la început, Oltiţa şi Mihaela pentru că, într-adevăr problema publicului 

trebuie începută de la bazele sale, adică perspectiva tabloului economic pe bază 

de precaritate, absolut toate statisticile pe care le-ai dat sunt absolut întristătoare. 

Vin de departe şi mă ciocnesc deodată de datele astea. E adevărat că şi în alte 

ţări mai bogate publicul de teatru este 8-10%, nu mai mult, dar şi publicul de 

teatru totuşi, în România, în aceste circuite ale tinerilor independenţi, există un 

public creat special în jurul acestui teatru şi asta este realmente îmbucurător. 

Adică e foarte vital acest peisaj şi mă bucură de fiecare dată această vitalitate 

care poate nu o întâlnesc în ţările zise civilizate, care au mijloace tehnice 

realmente superioare. 
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Cristina Rusiecki: Şi eu sunt un admirator al teatrului independent şi ori de câte 

ori pot îl sprijin, însă aş vrea să remarc totuşi că în ultimii doi ani există eforturi 

extraordinare a teatrului de stat în a se plia pentru a face noi publicuri, un lucru 

de care până acuma nu exista sau dacă funcţiona, funcţiona doar ca excepţie. Or, 

în ultimul an îmi aduc aminte de spectacole realmente foarte bune pe care le-

am văzut pentru adolescenţi: Pisica Verde de la Teatrul "Luceafărul", Alice de 

la Teatrul "Gong" Sibiu, History Boys de la "Teatrul Excelsior". Sunt 

spectacole realmente minunate în ultimul an sau în ultimii doi ani care au apărut, 

or asta dovedeşte că suntem pe un drum format deja. 

 

 

Oana Cristea Grigorescu: Şi poate dovedeşte că despre aceste spectacole au 

apărut critici pozitive, critici care au urmărit şi au sesizat tocmai importanţa 

acestor proiecte pentru aducerea la teatru a unor noi categorii de public, ele 

încurajează în felul ăsta instituţiile să-şi dezvolte aceste programe şi poate că 

sensul discuţiei este tocmai să ne regândim, noi în calitate de critici de teatru. 

Contribuţia la a diversifica şi la a susţine acele iniţiative, fie că sunt 

independente, fie că sunt ale teatrelor de stat, în a ajunge la publicuri 

defavorizate cultural, la publicuri marginalizate, la publicuri care, în mod 

normal, poate nu vin singure la teatru. Este un lucru acceptat că, în general, 

teatrele lucrează cu publicuri captive. Ori iniţiativele acestea ale independenţilor 

şi nu numai sunt de a ajunge la publicuri bine ţintite, public în vârstă ori public 

din mediu rural. Eu cunosc câteva iniţiative ale unor producători de spectacole 

care fac, la Zalău, teatru în şură, lucruri foarte bine gândite din perspectiva de a 

ajunge la un anume public ori, noi în calitate de critici, nu trebuie să ne gândim 

şi trebuie să ne evaluăm prestaţia doar prin cronica de teatru, ci trebuie să fim 

sensibili la aceste iniţiative care pot deschide şi pot crea nişte direcţii şi pot 

inspira instituţiile să-şi regândească poziţia faţă de publicuri şi atunci ele 

sensibilizate fiind, la aceste aspecte poate vor regândi şi contribuţia şi felul în 

care vor susţine economic şi vor găsi acele căi de a ieşi din restricţiile bugetare, 

legislative în a susţine proiecte şi spectacole care ajung la publicuri. M-

a sensibilizat şi m-a uimit asemănarea exemplului tău, Mihaela, de care spuneai 

că oameni care stau la Republica, la 40 de minute de centrul Bucureştiului, nu 

ştiu unde-iUniversitatea. La Paris, în Luvru există un departament special 

numit Educaţie care şi-a propus să ajungă la publicuri. 
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Cunosc o persoană care mi-a povestit cum ajunge în cartiere mărginaşe 

pariziene, mai ales a imigranţilor care au întâlnit nişte oameni extraordinari dar 

care n-au călcat în 20 de ani de viaţă niciodată în centrul oraşului, nu ştiau că 

există Luvru. Lucrurile sunt generale, aşa că poate cultural sau educativ, mediul 

teatral e să ajungă la aceşti oameni şi să facă să simtă câştigul la contactul cu 

teatrul. 

 

Mirella Patureau: Voiam să zic că nu există o separare între publicul tânăr şi 

publicul vârstnic. Mi-aplăcut foarte mult ce faceţi voi la Căminul Moses Rosen 

pentru publicul de vârsta a 4-a cu David Schwartz, spectacolele de acolo sunt 

extraordinare. Şi ce spuneaţi voi, apropo de cartierele mărginaşe de aici, că nu 

cunosc centrul... Acum câţiva ani am fost la un spectacol, unde voiau neapărat 

un regizor german care a făcut la Berlin un spectacol după Cehov, La drumul 

mare, într-un cinematograf, la Paris l-a făcut într-o fostă băcănie, foarte popular, 

deci să credem situaţia respectivă şi ne-am dus la acest spectacol şi pe străzile în 

care căutam această băcănie pe care nu o cunoşteam. Eram numai cu maşini din 

Paris şi cu intelectuali şi critici cunoscuţi din Paris, iar publicul de origine arab 

stătea ca la un spectacol şi ne arătau unde-i teatrul, dar ei nu intrau, noi eram 

spectacolul. 

"Construcţia constantă şi coerentă de publicuri" 

 

Mihaela Michailov: Vreau doar să fac o singură distincţie, apropo, de 

exemplele voastre, e adevărat sunt iniţiative lăudabile, trebuie să le plasăm în 

zona teatrelor că până la urmă sunt specializate: şi Teatrul "Gong" şi Teatrul 

"Luceafărul" şi Teatrul "Excelsior", am dat exemple de trei teatre care până la 

urmă au această specializare, au în fişa postului construcţia de spectacole pentru 

adolescenţi, ceea ce este extraordinar, dar cred că trebuie să facem distincţie 

între producţia de spectacol şi construcţie constantă şi coerentă de publicuri care 

înseamnă mult mai mult decât a produce un spectacol pentru copii şi 

adolescenţi. Pentru că o întrebare ar fi ce categorii de public care nu vin de 

obicei la Teatrul "Excelsior", "Gong"," Luceafărul" au venit să vadă aceste 

spectacole. Au venit şi adolescenţi din Ferentari şi Rahova să vadă spectacolul 

de la "Excelsior"? Cred că este importantă distincţia dintre producţia de 

spectacol care se adresează adolescenţilor, iată că vin pentru că se adresează 

unor adolescenţi cultivaţi, adică sunt nişte adolescenţi care au exerciţiul şi care 

vin la teatru şi o categorie care nu au mai păşit la teatru. Iarăşi, Pisica Verde, 

pentru că s-a jucat şi la Replika şi este un spectacol extraordinar pentru că a 
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găsit un concept teatral şi o formula teatrală care a prins perfect. Erau 

adolescenţi care au ajuns la Replika şi noi mereu îi întrebăm: "Cum aţi ajuns la 

Teatru Replika, cum ne-aţi găsit, cine v-a zis de noi?" Facebook, facebook, 

facebook e cel mai des sau colegi, prieteni şi habar nu aveau cine-i autorul, ce 

spectacol văd, câţiva au zis: Pisica, cei mai mulţi ziceau Pisica albă, gri, 

verde mai puţin, dar am auzit că e un spectacol în care se dansează pe scenă şi o 

adolescentă a zis: am venit să dansez, e cam devreme că e de la 5, dar în fine" şi 

cumva e incredibil că este o formă de teatralitate în care se regăsesc şi s-

au regăsit că s-a dansat foarte mult. Într-adevăr erau spectatori care mai veniseră 

la spectacole dar care veneau după o construcţie pe care clar nu o regăseau în 

alte formate teatrale. Şi apropo de tipul acesta de însoţire pe care criticul ar 

trebui să o facă pentru că până la urmă la Căminul Rosen, deşi lucrăm de şapte 

ani, constant a venit doar Oana Stoica şi asta mi se pare interesant. Şi când am 

jucat la Centrul Educaţional al Dansului au venit mai mulţi oameni, dar 

deplasarea la Căminul Rosen părea dificilă. Dar plierea şi adaptabilitatea unui 

critic are acum un orizont mult mai larg, chiar dacă e greu de ajuns până la 

Căminul Rosen. Criticul de teatru ar trebui să genereze discurs pentru forme şi 

gândiri care nu sunt acoperite în niciun fel. 

 

 

Miruna Runcan: Nu vreau să intervin decât pe scurt pentru că mi-ai aruncat 

mingea. Eu cred că mă şi jenez şi am spus asta de foarte multe ori. Eu cred că 

teatrologul se găseşte în România într-o definiţie greşită. Definiţia critic de 

teatru = cronică teatrală. Criticul de teatru este o persoană care ştie să facă mult 

mai multe lucruri decât să ţină o coloană toată viaţa. Eu cred că expertiza 

criticului de teatru e mult mai complexă şi stilisticile şi genurile jurnalistice ale 

criticului de teatru sunt mult mai multe decât stricta cronică de teatru. Sunt 

proiecte care ar putea fi însoţite de regina stilurilor jurnalistice care este 

reportajul, de exemplu, altele care sunt însoţite din anchetă ş.a.m.d. Cred că ar 

trebui să ieşim din gândirea restricţionistă, dându-ne seama că avem o tonă de 

armament, sigur, nu avem unde. Ceea ce lipsesc sunt platformele. Platformele 

sunt într-o uriaşă criză. Alţi critici s-au născut din absenţa de platforme, din 

închiderea rubricilor culturale de peste zece ani, funcţionează ca betonul. Mai 

vreau să zic o chestie şi de educaţional şi de publicurile vârstnice. Definiţia asta 

lărgită asupra publicurilor. Cred că şi aici problema nu este să reflectezi cât de 

bun este un spectacol, ci să încerci să convingi inclusiv instituţia teatrală că un 

anumit spectacol poate fi parte a unei politici repertoriale a instituţiei respective, 

că alta înseamnă un spectacol accidental şi alta este un spectacol însoţit de 
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discuţii cu creatorii, o ofertă mult mai largă din acest punct de vedere, eu nu sunt 

atât de sceptică că nu pot aduce oamenii vârstnici la spectacol, noi îi putem 

aduce pe toţi. Dacă am construi ca instituţii aşa cum au făcut ei, nişte politici şi 

pentru vivificarea acestui extrem de mare palier. Instituţiile de teatru, 

cinematografele, mall-urile au nevoie şi de politicile oamenilor în vârstă. 

 

 

Mircea M. Ionescu: Această problemă a publicului este o ecuaţie cu două 

necunoscute. Una am aflat-o, este critica, a doua o reprezintă directorii de teatre, 

fiindcă vrem, nu vrem, de aici porneşte totul. În 2010, am făcut nebunia să 

renunţ la televiziune, pentru a face la Giurgiu: Societatea dramaturgiei 

româneşti. Eu eram privit ca unul venit să facă o emisiune, alai după mine, 

oameni care nu au văzut în viaţa lor niciun spectacol de teatru. Şi i-am invitat 

la D'ale carnavalului, au venit 28 în sală şi la sfârşitul protocolului nu mai era 

nimeni şi într-un colţ erau cei 28, să-mi mulţumească şi să-mispună ce frumos 

este şi teatrul ăsta. Şi i-am mai invitat la un spectacol, de data asta 21 de 

persoane. După aceste două experienţe, vreau să vă spun că trei dintre ei sunt şi 

acum cumpărători de bilete şi nu au mai scăpat nici un spectacol. Era un Festival 

la Giurgiu, iar în prima ediţie veneau trupe de teatru din Bucureşti invitate, dar 

costa, nu s-a acoperit nici jumătate din cheltuieli; după aceea ediţie, am făcut 

intrare liberă, buluc, a trebuit să chem şi gardienii. Teatrele sunt subvenţionate şi 

trebuie să ne gândim la sărăcia publicului, sărăcia românului de rând. Or, dacă 

tot sunt subvenţionate, fiecare teatru din provincie ar trebui să aibă intrare liberă 

pentru 20 de oameni. 

 

 

Ştefana Pop Curşeu: Am mai discutat şi cu studenţi la care ţin cursuri. Pentru 

copii de exemplu, sunt părinţi care se retrag din faţa cursurilor gratuite, deci nu 

ştiu dacă e neapărat bine să propui gratis. Evident, dacă mergi în zone 

defavorizate şi ai proiecte şi mergi pe linia asta, da, de acord, dar depinde foarte 

mult, trebuie adaptat în funcţie de situaţia financiară a publicului. 

 

Oltiţa Cîntec: Din punctul meu de vedere cumpărarea unui bilet echivalează, 

indiferent de preţ şi dacă e un leu, cu o formă de respect şi de recunoaştere a 

muncii artiştilor. Se pot găsi soluţii, să cumpere 100 de bilete pe care să le ofere 

unor copii sau a unor persoane defavorizate financiar. S-au şi făcut lucrurile 

acestea, proiectul cu biletul în aşteptare etc. Eu nu sunt pro gratuitate din acest 

motiv pe care vi l-am spus. Şi ceea ce zicea şi Ştefana, mai sunt nişte categorii 
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de public cărora un produs artistic prea ieftin sau gratis li se pare de joasă 

calitate. N-ar trebui ca nişte manifestări culturale să se transforme în ceea ce se 

petrece la deschiderea unor supermarketuri, unde se dau tigăi gratis şi lumea 

rupe uşile! Dar fiecare instituţie are politica lui de preţuri, de bilete, de 

marketing, de evenimente, se pot face evenimente în aer liber unde, sigur, nu pui 

lumea să plătească bilete. 

 

 

Mihaela Michailov: Cred că ţine foarte multe de felul cum explicăm gratuitatea. 

De exemplu, noi, la Centrul Educaţional Replika avem spectacole gratuite 

pentru că ni se pare super important. Credem că foarte mulţi copii şi adolescenţi 

din centrele de plasament şi avem această politică de gratuitate, dar este foarte 

dificil. Şi apropo, au venit spectatori care ne-au întrebat? Dar de ce gratis? 

Actorii sunt amatori? Şi am explicat: nu, nu sunt amatori, sunt actori 

profesionişti, uitaţi de ce gratis, pentru că suntem un centru educaţional, pentru 

că educaţia este un factor esenţial şi este important să oferim unor oameni 

care nu-şi permit această gratuitate şi pe parcurs mi-am dat seama că este bine să 

facem un lucru: un artist din Centru ţine un speech foarte scurt: de ce ne dorim 

să fie gratis şi că orice donaţie este binevenită. Dacă explicit foarte bine 

principiile gratuităţii cred că nimeni nu te ia nici că nu eşti valoros şi îţi 

încadrezi discursul teatral şi oamenii înţeleg. Revin la lucrul ăsta, deoarece ne 

confruntăm de un an jumătate de când am apărut, ceea ce nouă ni se pare puţin, 

pentru unii e foarte mult, e enorm. Şi am avut spectacole care au fost invitate în 

festivaluri şi pentru că au fost invitate acelaşi spectacol s-a jucat cu bilet plătit şi 

diferenţa de public a fost clar vizibilă. În ce sens a fost vizibilă? Când a fost un 

spectacol cu 20, 30, 35 de lei stabilit de Festival, a venit evident un public care 

îşi permitea, adică au fost foarte puţini copii şi adolescenţi, foarte puţini oameni 

din cartier. 

 

Oltiţa Cîntec: Subiectul nostru este, ca procesul la case se referă, 

inepuizabil! S-au atins mult, mult mai multe puncte decât ne-am propus sau ne-

am imaginat. Cel puţin la nivel teoretic, dialogul este punctul de pornire în 

schimbarea unor situaţii, măcar la nivelul acesta de conştientizare a lor. Pentru 

că, din păcate, rezolvarea lor nu depinde numai de noi. Mulţumesc că aţi fost 

aici şi că am avut asemenea discuţii bogate. 

 

Mulţumim încă o dată Teatrului "Nottara" pentru găzduire! 
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Sursa: Liternet 

156.  Happy TV 
din data de 05 Noiembrie 2016 

http://tvhappy.ro/happy-day-happy-life/happy-play-inapoi-la-teatru-

id162721.html# 

 

 

Înapoi la teatru! Imagini din spatele cortinei, la ”Happy Cinema” 

 
 

http://tvhappy.ro/happy-day-happy-life/happy-play-inapoi-la-teatru-id162721.html
http://tvhappy.ro/happy-day-happy-life/happy-play-inapoi-la-teatru-id162721.html
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Teatrul Notara a sărbătorit zilele aceștea reîntoarcerea în sediul care i-a 

fost casă o lungă perioadă de timp. Evenimentul demunit ”Festin pe bulevard”, 

a fost organizat în amânunt de o întreagă echipă de actori și producători, care și-

au dat tot interesul pentru a transforma această reîntoarcere într-una memorabilă. 

La ”Happy Play”, Rapha a prezentat telespectatorilor săi o mulțime de 

imagini interesante din cadrul festivalului. De departe cea mai frumoasă piesă 

de teatru care s-a jucat a fost ”Acasă”, o producție pregătită special pentru 

această ocazie. 

 

”Acasă este, după părerea mea, un spectacol îndrăzneț. E pentru prima 

oară în viața mea când joc într-un astfel de proiect”, a recunoscut actorul 

Alxandru Repan. ”În această piesă este vorba despre draga noastră 

Europă. De cum a devenit ea o casă pentru noi toți”. 

 

Proiectul ”Acasă” a fost foarte bine primit de către public. Urmărește 

materialul video de mai sus pentru detalii din spatele cortinelor, alături de câteva 

dintre cele mai interesante secvențe din timpul piesei de teatru. 

 

 

 

 

 

Sursa: Happy TV 
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157.  Teatrul Nottara 
din data de 06 Noiembrie 2016 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=160 

 

La Palatul Cotroceni 

s-a încheiat FEST(in) 2016 ! 

 

 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=160
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  Sala de spectacole a Palatului Cotroceni a fost plină ochi, la ceremonia de 

închidere a celei de a patra ediţii a Festivalului Internaţional FEST(in) pe 

Bulevard. 

  Cele două jurii de specialitate au acordat premii la cele două secţiuni 

competitive, alături de premiul acordat de juriul publicului. 

  Au primit trofee şi prietenii care au fost alături de Teatrul Nottara, în cele 

zece luni în care trupa nu a putut juca la sediul din Bd. Magheru. 

  Iată palmaresul ediţiei 2016 a Festivalului nostru, cu argumentaţia juriilor: 

  

Premiul pentru cel mai bun spectacol la sectiunea Crize de familie 

 Livada de visini de A.P. Cehov, regia Gabor Tompa. 

Pentru anvergura şi coerenţa viziunii regizorale, precum şi pentru conceperea 

inedită a spaţiului scenic. 

A ridicat premiul, in numele Teatrului Naţional Sloven din Maribor, Excelenţa 

Sa Mihael ZUPANČIČ, Ambasadorul Republicii Slovenia la Bucuresti 

  

Premiul pentru cel mai bun actor 

Liviu Cheloiu 

Pentru expresia plastică şi forţa dramatică a interpretării unui rol de importanţă 

majoră:  Othello, din spectacolul OTHELLO după William Shakespeare, 

producţie a Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște. 

A ridicat premiul dl Liviu Cheloiu 

  

Premiu pentru cea mai buna actrita: 

Oana Pellea 

Pentru complexitatea, profunzimea trăirilor şi strălucirea redată acestora, în 

interpretarea personajului Betty, din spectacolul EFECTUL RAZELOR 
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GAMMA ASUPRA CRĂIŢELOR LUNATICE de Paul Zindel, producţie a 

Teatrului Metropolis din București. 

Oana Pellea a ridicat premiul. 

  

Premiul pentru cel mai bun spectacol din sectiunea NETA 

OSEMINTELE SE ÎNTORC TÂRZIU de Teki Dervishi, producţie a Teatrului 

Național Kosovo, Pristina (Republica Kosovo).   

Pentru forţa, directeţea, simplitatea şi ingeniozitatea artistică a interpretării, 

regiei şi scenografiei. 

  

Premiul de popularitate acordat de juriul de spectatori din sectiunea 

Bulevardul Comediei: Jacques si stapanul sau de Milan Kundera, regia: Cristi 

Juncu, producţie a Teatruli Maria Filloti, Brăila 

A ridicat premiul, in numele trupei, actorul Liviu Pintileasa, care interpreteaza 

rolul lui Jacques in spectacol. 

Pentru hohotele de râs şi buna dispoziţie provocate, propunerea regizorală 

inedită şi jocul minunat al actorilor. 

  

In curând, vă aşteptăm la Multi Art EXIT. Urmăriţi-ne pe nottara.ro, venim cu 

detalii! 

 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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158.  Raftul cu idei 
din data de 31 Octombrie 2016 

http://www.raftulcuidei.ro/o-poveste-foarte-simpla-de-marina-lado-

festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

O poveste foarte simpla de Marina Lado in Fest(in) pe Bulevard 

 

 

 

http://www.raftulcuidei.ro/o-poveste-foarte-simpla-de-marina-lado-festin-pe-bulevard/
http://www.raftulcuidei.ro/o-poveste-foarte-simpla-de-marina-lado-festin-pe-bulevard/
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/final.jpg
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Cronica de teatru 

O poveste foarte simpla, de Marina Lado, este unul dintre spectacolele 

Teatrului Nottara (productie sub egida NETA), repetat si construit in perioada in 

care s-a realizat re-expertiza si consolidarea cladirii din Bulevardul Magheru. 

Bulina rosie nu i-a speriat pe actori si nici pe regizorul Ljupcho Gyorgievski, 

venit, pentru aceasta colaborare, din sud-vestul Macedoniei, de la Teatrul Mic 

din Bitola. 

O poveste foarte simpla a avut premiera pe 18 septembrie 2016, iar in 

Fest(in) pe Bulevard a participat in cadrul sectiunii NETA si s-a jucat in sala 

Horia Lovinescu. 

Textul care sta la baza piesei este scris de Marina Lado, tradus de Galina 

Zil si montat de catre regizorul macedonean secundat de Filip Ristovski (care 

creeaza si un rol savuros in spectacol – Cocosul) intr-un decor gandit de Luana 

Dragoiescu. Muzica, inclusiv melodiile interpretate de personaje, este cea 

originala, compusa special pentru spectacol de Marjan Nechak. 

O poveste foarte simpla se desfasoara sub ochii nostri timp de 90 de 

minute. Este o poveste pentru oameni mari, curata, profunda si duioasa. Este 

simpla doar prin faptul ca solutia conflictelor si problemelor aparute de-a lungul 

povestii este una si aceeasi: iubirea. Reciproca este si ea valabila, interzicerea 

iubirii reprezentand intriga spectacolului. 

Dasa (Diana Roman) si Alexei (Vlad Galatianu) sunt doi tineri 

indragostiti, vecini de ferme si inca de la inceputul povestii aflam ca Dasa este 

insarcinata, spre bucuria iubitului ei. Pana aici totul simplu…dar tatal Dasei 

(Sorin Cocis) il uraste pe vecinul sau (Ion Grosu), tatal lui Alexei si, implicit, si 

pe fiul acestuia. Povestea se complica si mai mult in momentul in care Dasei i se 

impune sa faca intrerupere de sarcina. 
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Partea inedita a spectacolului, insa, o reprezinta lumea animalelor din 

ferma familiei Dasei. Animalele, cele pe care le regasim in mod obisnuit intr-o 

ograda, sunt interpretate de actori cu mult talent si autenticitate: 

 o vacuta gestanta, Zorika (Ada Navrot), materna, calda, linistita 

 iapa Surioara (Victoria Cocias), inteleapta, generoasa, eleganta, dar si 

incercata de sentimentul inutilitatii cauzat de varsta sa inaintata, dar si 

de scoterea din uz a carutei, consecinta a progresului tehnologic 

 Purcica (Ioana Calota in distributia din Festin) care si-ar dori sa zboare, 

indragostita pana peste cap de stapanul sau (care o hraneste cu orice 

prilej), vesela, teribil de amuzanta si haioasa 

 Cainele Napoleon (Raluca Juganaru Grosu), energic, loial, inimos si 

curajos 

 Si… nelipsitul Cocos (Filip Ristovski), colorat, infumurat, artagos, 

superior, fricos, mereu avand ceva de comentat sau de barfit, spre 

deliciul publicului 

Asadar, povestea foarte simpla se desfasoara pe doua planuri, cel al 

oamenilor, al problemelor dintre ei si cel al animalelor si al modului in care 

percep ele aceste probleme. 

Doua lumi aflate de multe ori in opozitie, animalele cautand prietenia, 

iubirea, neintelegand cum si de ce oamenii pot fi atat de absurzi si cruzi. Toate 

animalele se bucura ca Dasa asteapta un copil, toate isi pretuiesc stapanii, toate 

cauta solutii pentru problemele aparute. 

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/3k6a3120.jpg
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Momentul cel mai dramatic in reprezinta pregatirea Purcicii pentru 

sacrificiu, ea neavand habar de ceea ce urmeaza si, mai ales, avand incredere 

deplina in stapanul pe care il divinizeaza. Momentele crude sunt doar sugerate, 

dar se intampla sub privirile oripilate ale celorlalte animale ingrozite, infricosate 

si absolut neputincioase. 

Magia povestii insa abia incepe. Purcica revine pe scena… zburand. Se 

pare ca a devenit inger (fiind un suflet nevinovat) si isi viziteaza prietenii de care 

ii este dor si pe care vrea sa-i linisteasca, povestindu-le cum este in cer si cum 

este sa zboare. Vrea sa participe si la rezolvarea situatiei si, punand cap la cap 

detaliile, ajung cu totii la concluzia ca, pentru a salva copilul Dasei, este nevoie 

ca unul dintre ei sa se sacrifice pentru a deveni ingerul protector al copilasului. 

 

Cum se leaga lucrurile, cine va fi sacrificat si cum se termina povestea 

foarte simpla va invit sa vedeti cu propriii ochi si sa traiti cu toata inima in 

ograda frumos construita, animata de candoarea acestor personaje. 

 

 

 

 

 

de: Iulia Alexandra Carnaru 

 

 

  

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/10/3k6a3272.jpg
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159.  LiterNet 
din data de 8 Noiembrie 2016 

http://agenda.liternet.ro/articol/21557/Liviu-Ornea/Dupa-FESTin-pe-

Bulevard-2016.html 
 

 
 

După FESTin pe Bulevard, 2016 

 
 

La a, deja, patra ediţie, FESTin pe Bulevard, festivalul organizat de 

Teatrul Nottara - proaspăt întors acasă, cum suna anunţul dinaintea aproape 

fiecărui spectacol - a programat, în 13 zile (10-22 octombrie 2016), 31 de 

spectacole (împărţite în trei secţiuni: Bulevardul comediei, Crize de familie, 

NETA, adică New European Theatre Action) şi mulţime de evenimente conexe. 

În plus, ultimele două zile au fost şi primele ale Festivalului Naţional de Teatru. 

Dincolo de întrebări şi cîrteli (exemple: de ce în buza FNT? de ce atît de inegal 

valoric? de ce atît de multe producţii proprii 10/31?), mai jos, impresii la cald 

despre unele dintre spectacolele văzute. 

 

 

  În clasicizatul, de-acum, Aniversarea, de Thomas Vinterberg, producţie a 

Teatrului Nottara, Vlad Massaci construieşte atent, într-o scenografie clasică, 

funcţională şi de bun gust (Ştefan Caragiu) o încrengătură de relaţii de familie şi 

putere, devoalate treptat, cu prilejul unei mese aniversare care se transformă în 

proces al sărbătoritului - tată abuziv (la modul cel mai propriu) care şi-a terorizat 

http://agenda.liternet.ro/articol/21557/Liviu-Ornea/Dupa-FESTin-pe-Bulevard-2016.html
http://agenda.liternet.ro/articol/21557/Liviu-Ornea/Dupa-FESTin-pe-Bulevard-2016.html
http://agenda.liternet.ro/cronici/aniversarea.html
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şi umilit copiii, pe unul împingîndu-l chiar la sinucidere. Din păcate, greutatea 

spectacolului cade pe Ion Grosu (fiul care face dezvăluirile) care nu pare să aibă, 

aici, mijloacele de expresie potrivite (în seara în care l-am văzut, nu-şi putea 

controla nici vocea, ratînd tocmai momentele de maximă tensiune), în timp ce 

Alexandru Repan, celălalt pilon al construcţiei, actor de mare forţă, cedează prea 

uşor manierismului. Ce-i drept, în seara cu pricina, spectacolul a fost mult 

întîrziat de un eveniment care s-alungit peste ora anunţată şi actorii, aşteptînd în 

culise şi hol, aveau toate motivele să-şi iasă din fire şi stare. Una peste alta, nici 

prospeţimea şi naturaleţea jocului lui Dan Bordeianu şi al Adei Navrot (ceilalţi 

copii rămaşi în viaţă), nici exactitatea lui Gabriel Răuţă, a lui Dani Popescu, a 

lui Catrinel Dumitrescu şi a altor actori cu roluri mai puţin întinse, nici 

compoziţia lui Viorel Comănici nu echilibrează balanţa. Spectacolul, în 

versiunea de acum, rezultă inegal şi ratează, cred, miza. 

 

 

  Alcool (premieră a Teatrului Nottara) e un spectacol greu clasabil al lui 

Mihai Măniuţiu, pornind de la poeziile lui Ion Mureşan din Cartea alcool. Greu 

clasabil pentru că nu e un clasic recital de muzică şi poezie. Dar nici spectacol 

de teatru în adevăratul înţeles al cuvîntului - dacă aşa ceva există - nu e. Pe 

versurile lui Ion Mureşan, Ada Milea a scris muzică pe care o 

cîntă live în binecunoscutu-i stil, secondată de o baterie şi o chitară, plus Bobo 

Burlăcianu cîntînd la un instrument mie necunoscut, dar producător de mult 

zgomot. Între melodii sau chiar peste ele, actori minunaţi (Ada Navrot, 

Alexandru Jitea, Ioana Calotă, Crenguţa Hariton, Gabriel Răuţă) şi Bobo 

Burlăcianu spun poezii ale lui Mureşan (notez, totuşi, că mai frumos decît însuşi 

Ion Mureşan nu spune nimeni poemul de deschidere al volumului). Alături de ei, 

în secvenţe solo, Vava Ştefănescu dansează cum nu am mai văzut-o de mult - o 

frumuseţe! Totul într-un decor (Adrian Damian) între speluncă şi catedrală, 

scăldat de o lumină filtrată, noptatecă, perfect în acord cu poemele. Dar poemele 

lui Ion Mureşan nu sînt un text dramatic şi Măniuţiu, oricît a încercat, nu a reuşit 

să le lege altfel decît cu cusături mari, la vedere - aşa că titulatura de "musical" 

nu i se prea potriveşte ("cu de toate", cum scrie pe site - da). Probabil pentru că 

am eu o vîrstă, dar mi se pare, în plus, că muzica oboseşte şi nu aduce nimic bun 

poeziilor, ba chiar dimpotrivă - din pricina muzicii, a zgomotului şi a vînzolelii 

de pe scenă, nu te mai poţi concentra asupra sensurilor şi poezia se pierde. 

Adevărul e că o anume stare de tristeţe, o disperare surdă se transmite, trece 

rampa - dar parcă e prea puţin din punctul de vedere al poeziei care e mai ales 

cuvînt, idee, nu doar stare şi senzaţie. Pe de altă parte, de ce ar trebui să primeze 
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poezia? 

 

  Uciderea lui Gonzago (Teatrul de Stat din Constanţa) e construit pe un 

text foarte generos al lui Nedialko Iordanov. E povestea închipuită a trupei de 

actori invitată de Hamlet să joace la Elsinore: după ce îşi încheie misiunea, 

Hamlet îi abandonează deliberat poliţiei care-şi face treaba cum ştie ea mai 

bine, acuzîndu-i de complot, schingiuindu-i şi mutilîndu-i, reabilitîndu-i, în 

final, inutil, odată cu schimbarea regimului şi a regelui. Sugestia aceasta (nu ştiu 

dacă a autorului sau a regizorului), că Hamlet nu e, în definitiv, decît unul 

asemenea celorlalţi, problema lui nefiind justiţia imanentă, ci răzbunarea 

personală, e cea mai interesantă. O piesă despre condiţia artistului, despre 

intruziunea politicului în artă, dar şi despre relaţiile dintre artişti, despre 

posibilitatea de a-ţi păstra demnitatea în vreme de teroare. Toate acestea se văd 

bine în spectacol, pentru că textul se aude, sună bine şi e uşor de decodat 

(traducere şi adaptare: Ion Sapdaru). Trupa însă e foarte inegală (le-am remarcat 

mai ales pe Dana Dumitrescu şi Alina Manţu, o apariţie corectă avînd şi Tani 

Ştefu) iar regia (Ion Sapdaru, actor de felul lui) de un convenţionalism 

dezarmant. Regizorului, îi prefer decis actorul. 

 

 

  Hotel PM (Teatrul German de Stat din Timişoara), scenariu de Andrea 

Gavriliu, m-a lăsat perplex. E un ceva despre care nu se poate spune mare lucru 

şi despre care nu înţeleg de ce a fost făcut şi de ce ar fi invitat în vreun festival. 

O însăilare de poveşti dansate (şi comentate video şi muzical, cu umor căznit), 

avînd ca liant o cameră de hotel. Muzica e repetitivă, obsedantă şi foarte tare. 

Dansul e, poate cu excepţia Olgăi Török şi a lui Horia Săvescu, extrem de 

precar. Nu înţeleg de ce să încerci să faci spectacol de dans cu actori care nu ştiu 

să danseze. Îi poţi învăţa cîte ceva, îi poţi aduce la un punct poate rezonabil - dar 

de ce? La un spectacol de amatori pot veni prietenii să se extazieze cît de mult 

au progresat diletanţii, dar în teatrul profesionist? Parcă de la Pina Baush altceva 

înţelesesem că e teatrul-dans. În rest: glumiţe, găselniţe de scenografie (Andreea 

Săndulescu) şi mult zgomot pentru nimic. Aplaudat, fireşte, în picioare de o sală 

entuziastă. 

 

  Despre Jacques şi stăpânul său, splendidul spectacol al lui Cristi Juncu 

de la teatrul "Maria Filotti" din Brăila, am scris deja în Observator cultural (nr. 

817, aprilie 2016). 

http://agenda.liternet.ro/cronici/jacquessistapanulsau.html
http://agenda.liternet.ro/articol/20841/Liviu-Ornea/Variatiunile-lui-Juncu-pe-o-tema-de-Kundera-Jacques-si-stapanul-sau.html
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  Crima din strada Lourcine, de Labiche, e o farsă clasică, una care 

respectă toate regulile genului (producţie a Teatrului clasic "Ioan Slavici" din 

Arad). Bine scrisă, cu umor lejer, comic de situaţie şi de limbaj (traducerea: 

Violeta Popa), piesa e generoasă cu actorii. Cu ani în urmă, o montase, la Piatra 

Neamţ, şi Vlad Mugur, cu un Claudiu Bleonţ irezistibil. Acum, montarea lui 

Alexandru Mâzgăreanu are, în primul rînd, meritul că respectă spiritul textului şi 

nu vrea să facă din Labiche ce nu e. Ritmul e alert (lucru esenţial la un asemenea 

spectacol), rupt doar de secvenţele cîntate - prea multe, cred. Foarte important: 

regizorul păstrează umorul într-o zonă sigură, de bun-gust, evitînd stridenţele şi 

vulgarităţile în care eşuează de multe ori teatrul bulevardier. Într-un decor 

sugestiv şi funcţional, el însuşi generator de umor (Romulus Boicu), în costume 

bine potrivite, cu trimiteri spre commedia dell'arte în cazul servitorului (care are 

şi faţa vopsită) şi al vărului Potard, desenate tot de regizor, cinci actori talentaţi 

şi bine conduşi (Ştefan Slatnic, Alex Mărgineanu, Cecilia Lucanu-

Donat, Marian Parfeni, Ioan Peter) joacă con gusto şi naturaleţe şi creează un 

spectacol plăcut, foarte bun în limitele asumate ale genului. 

 

  Livada de vişini (inclus, cum e şi normal, în secţiunea "Crize de familie") 

e un spectacol montat de Gábor Tompa la Teatrul Naţional Sloven din Maribor. 

Tompa pare să fie într-o perioadă în care vrea distanţare şi detaşare din partea 

actorilor, relaţiile sînt aproape neglijate, textul e mai degrabă enunţat, emoţia e 

aproape inexistentă - ce distanţă faţă de minunatul său Trei surori de la Cluj! 

De exemplu, spre deosebire de aproape toate montările pe care le-am văzut, în 

care Lopahin e subjugat de Liubov Andreevna, aici nu e sugerată nici un fel de 

relaţie între ei. Iar Liubov Andreevna nu mai este magnetul care atrage toate 

celelalte personaje către ea, e doar unul dintre reprezentanţii acestei lumi pe cale 

de dispariţie. Nu ştiu dacă asta a cerut, cu adevărat, Tompa, dar actorii 

(excelenţi, de altfel!) asta arată. Aş nota şi că scena trecătorului, de multe ori 

eliminată, aici e chiar expandată: trecătorul nu spune doar cele două versuri, 

unul din Nadson, celălalt din Nekrasov, ci recită un poem întreg şi împarte 

convivilor cîte o plachetă (de versuri, bănuim). Iar scena e jucată foarte serios, 

nu dusă în derizoriu (ca atunci cînd cerşetorul e asimilat unui agitator bolşevic). 

Scena e, sigur, prilej pentru a sublinia nesăbuinţa Ranevskaiei (care îi dă de 

pomană un inel), dar e şi o plonjare în social. Cum tot asta e şi replica lui Firs 

despre "nenorocirea" dezrobirii, rostită de actorul plasat în centrul scenei. Apoi, 

în partea a doua a spectacolului, scena e vegheată, din fundal, de o femeie în 

http://agenda.liternet.ro/cronici/treisurori.html
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negru, tăcută, care ţine, îndreptată către public, o icoană mare a Maicii 

Domnului. Toate acestea, dimpreună cu stilul de joc rece, lipsit de emoţie, par să 

sugereze că tot ce se întîmplă, dispariţia livezii şi a lumii ei, nu e un accident 

cauzat de nechibzuinţa şi excesele Gaevilor (de care, în spectacolul lui Tompa, 

nu prea ţi-emilă), ci e doar o etapă din devenirea firească a lumii. Totul pare să 

se lege coerent şi rezultă un spectacol mai mult pentru minte decît pentru inimă. 

Se potriveşte o asemenea tratare Livezii? Lui Cehov? Eu cred că nu. Dar e, 

vorba de lemn a criticilor, "o propunere". Şi nu e singura. Şi decorul 

Carmencitei Brojboiu - inspirat fiind de George Banu, înţeleg dintr-un interviu 

acordat de maestru revistei festivalului - e uşor deconcertant. Spaţiul de joc e 

delimitat de corpuri mobile de bibliotecă ticsite cu cărţi. Deasupra lor, un tavan / 

acoperiş spart, ca după bombardament sau după vreun cataclism natural. La 

final, din toată biblioteca, pe scenă va mai rămîne doar un balot enorm de cărţi. 

O bibliotecă dezafectată, în paragină ca metaforă a livezii. Pe fondul sonor al 

unui clarinet care plînge încetişor o melodie klezmer ("faimoasa noastră 

orchestră evreiască..."), imaginea e cu adevărat frumoasă şi, oricum, mult mai 

subtilă decît rafturile cu borcane cu compot dintr-o montare bucureşteană. Dar, 

indiferent cît ne-ar stîrni imaginaţia, nu cred că e o corespondenţă foarte 

legitimă. Cartea dăinuie. Biblioteca e un simbol al perenului, al rezistenţei 

memoriei. Livada e semnul unei lumi în extincţie, ea dispare la modul cel mai 

propriu. Dacă, prin metafora bibliotecii, autorii spectacolului au vrut să sugereze 

că spiritul lumii care dispare va dăinui în memorie - atunci, da, semnul 

funcţionează. Dar asta au vrut? Dacă am şti! Dacă am şti! Dar chiar trebuie să 

ştim? Nu e de ajuns că plecăm de la spectacol şi continuăm să ne gîndim la el 

şi să-l întoarcem pe toate feţele? 

 

 

 

 

 

de: Liviu Ornea 
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160.  Yorick.ro 
din data de 15 Noiembrie 2016 

http://yorick.ro/simplitatea-povestii-de-la-nottara/ 

 

 
Simplitatea poveştii de la Nottara 

       

Încercarea acestui “cârlig comercial” al titlului de articol se susţine prin 

două realităţi: povestea cu final fericit a Teatrului Nottara din Bucureşti şi 

spectacolul ce a avut premiera oficială în cadrul FEST(in)-ului pe Bulevard.  

Prima poveste n-a fost deloc simplă şi a durat mult: 10 luni, timp în care 

instituţia – cu o istorie de 70 de ani în spate – a trebuit să-şi facă bagajele 

http://yorick.ro/simplitatea-povestii-de-la-nottara/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/11/1-1.jpg
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artistice şi s-o pornească într-un turneu-exil. Totul a pornit de la acea lege –

 nobilă în teorie, dar dezastruoasă în consecinţe – promulgată exact în urmă cu 

un an (noiembrie 2015), care încerca să găsească (de unde nu-s) acele soluţii de 

reducere a riscului seismic în cazul unor construcţii deja existente. Ca urmare, 

din cauza unei “buline roşii” aplicate în urmă cu două decenii pe imobilul din 

Bulevardul Magheru 20, Teatrul a fost nevoit să îşi suspende temporar 

spectacolele la sediu. Povestea e, aşadar, lungă şi deloc simplă. Cu toate acestea, 

un soi de “frumoasă simplitate” vine din rezolvarea sa fericită, după zeci de 

reprezentaţii jucate în alte zeci de spaţii mai mult sau mai puţin convenţionale. 

Iar această rezolvare se datorează în cea mai mare parte “familiei” Teatrului 

Nottara: nu puterii de a îndura (cehovian), ci puterii de a se lupta cu un sistem 

anchilozat şi de a învinge. Artişti, tehnicieni, personal administrativ şi o 

directoare tenace, în persoana teatrologului Marinela Ţepuş, împreună cu cei 

care le-au  fost alături în tot acest timp – spectatori, oameni de teatru, jurnalişti 

şi politicieni – au răzbit până la urmă. “Marea dezbulinare” şi revenirea acasă s-

au petrecut la mijloc de octombrie, în cadrul celei de-a patra ediţii FEST(in) pe 
Bulevard. 

La numărul generos de secţiuni în care este structurat acest Festival 

Internaţional de Teatru s-a adăugat şi cea dedicată spectacolelor NETA. Cu 

acronimul provenit de la New European Theatre Action ne-am mai întâlnit vara 

trecută, într-o serioasă manifestare organizată de Naţionalul bucureştean, la 

împlinirea unui deceniu de activitate a acestei importante asociaţii teatrale 

europene. A venit acum rândul Teatrului Nottara, afiliat din 2015 reţelei, să 

găzduiască spectacolele produse sub umbrela NETA. Texte clasice şi 

contemporane s-au regăsit în montările venite din Bulgaria, Croaţia, Serbia şi 

Republica Kosovo. România – prin teatrul gazdă – a fost reprezentată printr-“O 

poveste foarte simplă” de Marina Lado, în regia macedoneanului Ljupcho 

Gyorgievski. 

 
Ada Navrot 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/11/2-1.jpg
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Povestea este, într-adevăr, foarte simplă, precum o fabulă: “A fost azi, ca 

oricând, într-un sat de oriunde, un loc binecuvântat şi cu oameni şi cu animale. 

Trăind în pace şi bună înţelegere, până la adânci bătrâneţi…” Stop. Finalul 

acesta e din alt basm. Sau poate că nu, dar, până să ajungem la el în povestea 

noastră, mai apar o dragoste interzisă, un copil pe cale să se nască (dar nu de toţi 

dorit), câteva istorii necurate din trecut, puţin alcool şi, peste toate, mirosul slab, 

e drept, dar suficient de puternic al banului. Vorbim despre lumea oamenilor, 

fireşte. Dincolo, lucrurile-s mult mai senine… Animalele se mulţumesc a-şi 

duce viaţa filosofând, glumind şi, uneori, bârfindu-şi cu drag stăpânii. Şi, mai 

ales, încercând a le înţelege lumea, cu toate inutilele sale neînţelegeri şi 

rivalităţi. În final, ele vor fi cele care, neştiute şi tăcute, găsesc soluţia (aproape) 

salvatoare. 

De la această poveste simplă se ajunge la un text ce tinde spre parabolă şi 

la un spectacol cu pretenţii de musical. Nu este cazul. Însă onestitatea 

demersului artistic se regăseşte în seriozitatea cu care actorii Teatrului Nottara 

îşi construiesc rolurile, încercând, mai mult decât atât, să se simtă bine 

împreună, pe scenă. Probabil, tocmai datorită acestei dârzenii de a merge mai 

departe, instituţia a trecut cu bine peste “criza de familie” ce i-a marcat ultimul 

an. 

 
Victoria Cociaş şi Ion Grosu 

Victoria Cociaş interpretează rolul unei distinse iepe negru-lucioase, pe 

nume Surioara, trăindu-şi vârsta cu eleganţă şi graţie, trecută de mult de vârsta 

întrebărilor. Ce coşmar! Ce cruzime! – se lamentează unul dintre personaje. Se 

numeşte viaţă. – vine replica înţeleaptă, dar cinică a Surioarei, care îşi mai 

aranjează când şi când coama, dând nervoasă din picior. Îi stă alături, într-un soi 

de pereche a maturităţii feminine, Ada Navrot, în rolul unei văcuţe gestante – 

Zorika -, tipica mamă din toate timpurile. Croşetează liniştit. Şi, la rându-i, 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/11/3-1.jpg
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încearcă să răspundă la întrebările şi mirările tinerilor din ogradă. Ioana Calotă, 

îmbrăcată în costum roz de balerină, poartă cu demnitate toate însemnele 

personajului pe care-l interpretează cu mult umor: Purcica îndrăgostită de 

stăpânul său. Şi-ar dori să zboare, dar îi este mereu foame. Dificultatea opţiunii 

este tranşată cu sânge rece de Iapă: De ce să alegi ceva imposibil? 

Tineri sunt şi Câinele Napoleon – în travesti comic Raluca Jugănaru, 

concentrând toate calităţile pentru care personajul este erou de fabule -, dar şi 

Cocoşul îndrăgostit de propria voce, fan Freddie Mercury şi aprig comentator al 

întâmplărilor din curte (că doar ascultă ştiri la radio) – interpretat cu necesară 

infatuare şi autoironie de Filip Ristovski. De partea cealaltă, a lumii oamenilor, 

Sorin Cociş întruchipează un Stăpân prea bun în răutatea sa, de tată de fată şi 

proprietar de animale, iar Daniela Minoiu, în rolul Stăpânei, e îndoită, ca orice 

mamă, între datoria de soţie şi capriciile fiicei. Rolurile celor doi îndrăgostiţi 

revin Dianei Roman şi lui Vlad Gălăţianu. Au de partea lor marele avantaj al 

tinereţii. Personajul-cheie al Vecinului, tatăl băiatului, e construit de Ion Grosu 

în notă comic-patetică, lăsându-se prea mult ispitit de jocul facil al beţivului şi 

accentul rusesc. Uneori, discursul său e de neînţeles. 

 

Acţiunea se desfăşoară în decorul realist imaginat de scenografa Luana 

Drăgoiescu: grajdul unei gospodării, loc cu încărcătură simbolică în tradiţia 

creştină. O carcasă abandonată de Trabant pe post de iesle. Multe elemente de 

religie  popularizată se regăsesc, de altfel, în textul acestui spectacol, 

reinterpretate alegoric sau voit contemporan. Tripticul virtuţilor – credinţă, 

nădejde, dragoste – revine mai degrabă animalelor fără de păcat, iar poruncile 

biblice sunt destinate oamenilor: să nu ucizi (un copil nenăscut) sau să nu furi 

(ţuică). Expresia (dovedit universală) “Când o zbura porcu'” se transformă 

sorescian în “ăl de l-a văzut pe Dumnezeu”, care nu mai e Petrache Lupu de la 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/11/4-1.jpg
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Maglavit, ci tocmai Purcica noastră, ce devine înger păzitor, cu tot cu aripi 

albe. Îngerilor nu le e frică, dar nici foame. Scena sacrificiului său şi guiţatul 

morţii la care asistă mute celelalte animale ar putea fi emoţionantă, de nu ar fi 

urmată (neinspirat regizoral) de melodia “House of the Rising Sun”… 

 
Ioana Calotă şi Sorin Cociş 

“O poveste foarte simplă” poate fi catalogată, deloc peiorativ, drept o 

parabolă amuzant-bulevardieră, cu cântece. E drept că arta de a compune muzică 

şi de a scrie versuri nu-s pentru oricine, dar spectacolul are o candoare aparte. În 

spatele fiecărui rol de fabulă, se ascunde dorinţa nespusă a actorilor de a reveni 

pe scenă, de a-şi regăsi publicul. În spatele acestei coproducţii europene, ca şi în 

spatele celei de-a patra ediţii izbutite a FEST(in)-ului pe Bulevard, se află 

tenacitatea unor oameni care vor să redescopere calea de succes a unei instituţii 

de tradiţie şi s-o ducă mai departe. 

 

 

 

de: Maria Zărnescu 

 

 

 

 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/11/5-1.jpg
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161. Radio Iași 
din data de 21 Noiembrie 2016 

http://radioiasi.ro/emisiuni/cunoscutul-regizor-alexander-hausvater-la-

cea-de-a-iv-a-editie-a-festivalului-de-teatru-festin-pe-bulevard-evreii-

azi-cu-alex-aciobanitei-22-11-2016/ 

 

Cunoscutul regizor Alexander Hausvater la cea de a IV-a ediţie a 

Festivalului de Teatru „Fest(in) pe bulevard” – Evreii azi cu Alex 

Aciobăniţei (22.11.2016) 

 
Este unul dintre cei mai cunoscuţi regizori care creează în mediul teatral 

românesc. După 1990, când Alexander Hausvater a revenit în România, istoria 

recentă a teatrului a consemnat deja un stil regizoral „Alexander Hausvater”. 

Are cetăţenie română, canadiană şi israeliană dar este cu adevărat un „cetăţean al 

lumii”. 

A fost profesor la prestigioase şcoli de teatru din diverse ţări, a realizat 

producţii de teatru radiofonic şi tv, a semnat scenarii şi cărţi de specialitate. 

Colaborarea sa cu Teatrul Naţional „V. Alecsandri” din Iaşi a început în 

anul 1998 când regizorul a realizat „Teibele şi demonul ei”, un spectacol având 

ca liant tradiţiile iudaice, pe texte de Isaac Bashevis Singer şi Eve Friedman.  

Acelaşi tip de scenariu îl are şi „Golem”, producţie care figurează în 

prezent pe afişul Naţionalului ieşean. 

http://radioiasi.ro/emisiuni/cunoscutul-regizor-alexander-hausvater-la-cea-de-a-iv-a-editie-a-festivalului-de-teatru-festin-pe-bulevard-evreii-azi-cu-alex-aciobanitei-22-11-2016/
http://radioiasi.ro/emisiuni/cunoscutul-regizor-alexander-hausvater-la-cea-de-a-iv-a-editie-a-festivalului-de-teatru-festin-pe-bulevard-evreii-azi-cu-alex-aciobanitei-22-11-2016/
http://radioiasi.ro/emisiuni/cunoscutul-regizor-alexander-hausvater-la-cea-de-a-iv-a-editie-a-festivalului-de-teatru-festin-pe-bulevard-evreii-azi-cu-alex-aciobanitei-22-11-2016/
http://radioiasi.ro/emisiuni/cunoscutul-regizor-alexander-hausvater-la-cea-de-a-iv-a-editie-a-festivalului-de-teatru-festin-pe-bulevard-evreii-azi-cu-alex-aciobanitei-22-11-2016/
http://radioiasi.ro/emisiuni/cunoscutul-regizor-alexander-hausvater-la-cea-de-a-iv-a-editie-a-festivalului-de-teatru-festin-pe-bulevard-evreii-azi-cu-alex-aciobanitei-22-11-2016/
http://radioiasi.ro/emisiuni/cunoscutul-regizor-alexander-hausvater-la-cea-de-a-iv-a-editie-a-festivalului-de-teatru-festin-pe-bulevard-evreii-azi-cu-alex-aciobanitei-22-11-2016/
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În anul 2015, Senatul UNITER i-a acordat lui Alexander Hausvater 

Premiul pentru Întreaga Activitate iar anul acesta Preşedinţia României l-a 

decorat cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, „în semn de 

apreciere pentru întreaga activitate regizorală, pentru contribuția remarcabilă la 

promovarea culturii și imaginii României în lume, pentru deosebita activitate 

pedagogică, pregătind cu exigență și în același timp cu multă căldură umană 

generații de regizori”. 

Alexander Hausvater a avut numeroase colaborări în domeniul teatrului la 

microfon, semnând veritabile opere sonore de teatru şi la microfonul Radio 

România. 

În perioada 10 – 22 octombrie 2016, Teatrul Nottara din Bucureşti a 

organizat cea de a IV-a ediţie a Festivalului de teatru „Fest(in) pe bulevard”, 

eveniment la care postul nostru de radio a fost partener media. Din repertoriul 

Teatrului Nottara face parte drama „Familie de artişti” de Kado Kostzer şi 

Alfredo Arias, în regia lui Alexander Hausvater. Spectacolul a fost prezentat şi 

în cadrul festivalului, la secţiunea competitivă „Crize de familie”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sursa: Radio Iași 

 
 

 

 

  

http://radioiasi.ro/emisiuni/cunoscutul-regizor-alexander-hausvater-la-cea-de-a-iv-a-editie-a-festivalului-de-teatru-festin-pe-bulevard-evreii-azi-cu-alex-aciobanitei-22-11-2016/attachment/20161015_180700/
http://radioiasi.ro/emisiuni/cunoscutul-regizor-alexander-hausvater-la-cea-de-a-iv-a-editie-a-festivalului-de-teatru-festin-pe-bulevard-evreii-azi-cu-alex-aciobanitei-22-11-2016/attachment/20161015_170635/
http://radioiasi.ro/emisiuni/cunoscutul-regizor-alexander-hausvater-la-cea-de-a-iv-a-editie-a-festivalului-de-teatru-festin-pe-bulevard-evreii-azi-cu-alex-aciobanitei-22-11-2016/attachment/20161015_170629/
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Cunoscutul regizor Alexander Hausvater la cea de a IV-a ediţie a 

Festivalului de Teatru „Fest(in) pe bulevard” – Evreii azi cu Alex 

Aciobăniţei (22.11.2016) 

 
Este unul dintre cei mai cunoscuţi regizori care creează în mediul teatral 

românesc. După 1990, când Alexander Hausvater a revenit în România, istoria 

recentă a teatrului a consemnat deja un stil regizoral „Alexander Hausvater”. 

Are cetăţenie română, canadiană şi israeliană dar este cu adevărat un „cetăţean al 

lumii”. 

A fost profesor la prestigioase şcoli de teatru din diverse ţări, a realizat 

producţii de teatru radiofonic şi tv, a semnat scenarii şi cărţi de specialitate. 

Colaborarea sa cu Teatrul Naţional „V. Alecsandri” din Iaşi a început în 

anul 1998 când regizorul a realizat „Teibele şi demonul ei”, un spectacol având 

ca liant tradiţiile iudaice, pe texte de Isaac Bashevis Singer şi Eve Friedman.  

Acelaşi tip de scenariu îl are şi „Golem”, producţie care figurează în 

prezent pe afişul Naţionalului ieşean. 
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În anul 2015, Senatul UNITER i-a acordat lui Alexander Hausvater 

Premiul pentru Întreaga Activitate iar anul acesta Preşedinţia României l-a 

decorat cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, „în semn de 

apreciere pentru întreaga activitate regizorală, pentru contribuția remarcabilă la 

promovarea culturii și imaginii României în lume, pentru deosebita activitate 

pedagogică, pregătind cu exigență și în același timp cu multă căldură umană 

generații de regizori”. 

Alexander Hausvater a avut numeroase colaborări în domeniul teatrului la 

microfon, semnând veritabile opere sonore de teatru şi la microfonul Radio 

România. 

În perioada 10 – 22 octombrie 2016, Teatrul Nottara din Bucureşti a 

organizat cea de a IV-a ediţie a Festivalului de teatru „Fest(in) pe bulevard”, 

eveniment la care postul nostru de radio a fost partener media. Din repertoriul 

Teatrului Nottara face parte drama „Familie de artişti” de Kado Kostzer şi 

Alfredo Arias, în regia lui Alexander Hausvater. Spectacolul a fost prezentat şi 

în cadrul festivalului, la secţiunea competitivă „Crize de familie”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sursa: Radio Iași 
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