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1. La Teatru 
din data de 28 Septembrie 2016 
http://lateatru.eu/acasa-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Acasa – Teatrul Nottara 

 
Acasa 

Cu texte de: Ana Blandiana, Horia Lovinescu / F.M. Dostoievski si Alexandru 
Repan 

http://lateatru.eu/acasa-teatrul-nottara/
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Regia: Nona Ciobanu si Francisco Alfonsin 
Distributie: 

Alexandru Repan 
Crenguta Hariton 
Raluca Gheorghiu 
Liliana Gavrilescu 

Florin Mititelu 
Olga Bela 

Co-productie Teatrul Nottara si Teatrul Tandarica 

 

Acasa – Recenzie LaTeatru.EU 

  

V-ati gandit vreodata sa va puneti camere de luat vederi prin casa? V-ati 
gandit vreodata sa va filmati o zi din viata? O zi, o saptamana, o luna… 

V-ati gandit ce ati putea vedea daca v-ati uita pe acele inregistrari 
ulterior? V-ati gandi ce ati intelege din acele imagini? 

V-ati gandit vreodata cum pot sta 5 oameni intr-o incapere? Parinti, copii, 
poate si un bunic, cu totii intr-o garsoniera, o camaruta minuscula unde abia are 
loc o persoana… Eu mi-am pus pentru prima oara aceasta problema in anul 1 de 
facultate, cand am mers in practica sa fac niste sondaje. Am intalnit o familie de 
4 persoane care locuia intr-o garsoniera extrem de mica. Mi-era mie rusine ca le 
mai ocup si eu locul. Mi-era mila, dar cumva simteam ca fac ce trebuie: daca ii 
includ si pe ei in chestionar simteam ca, intr-un fel, ii ajut. 

V-ati gandit vreodata cand de ciudata este familia voastra? Cat de ciudata 
este familia vecinului? Cat de ciudate sunt niste rude ale voastre, in fond cu 
acelasi sange ca si voi? 

http://lateatru.eu/teatrul-nottara/
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Totusi, ce inseamna ciudat? Ce inseamna familie normala? Familiile 
marilor oameni, genialilor, erau familii normale sau erau familii ciudate? Cum 
se imbinau gesturile banale, cotidiene, cu marile gesturi si marile actiuni? 

Mergeti sa vedeti spectacolul Acasa, de la Teatrul Nottara. Pentru mine, 
spectacolul acesta a coincis cu revenirea Teatrului Nottara … Acasa. Nu este un 
spectacol usor, nu este accesibil tuturor, dar are cateva idei tare faine, care s-ar 
putea sa va fie de folos. Si este extrem de bine interpretat. E drept, e scurt, asa ca 
daca nu v-a prins si nu l-ati inteles (pe deplin), nu veti pierde decat putin peste o 
ora. Un spectacol greu si lung devine obositor. Un spectacol scurt si intens, de 
genul acestuia, te indeamna, parca, sa vii sa-l revezi. 

Acasa – Teatrul Nottara. Atat am avut de zis, atat trebuie sa retineti. 
Salutari TEATRALE tuturor! 
 

 
 
 

 
 
 

Sursa: La Teatru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://lateatru.eu/teatrul-nottara-a-revenit-pe-bulevard/
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2. Bucureștii vechi și noi 
din data de 02 Noiembrie 2016 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/11/acasa-europa/ 
 

 
 
 

Acasă, Europa! 
 

 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/11/acasa-europa/
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ACASĂ, un spectacol de Nona Ciobanu şi Francisco Alfonsin, cu texte 
de Ana Blandiana, Horia Lovinescu/F.M.Dostoievski, Alexandru Repan, se 
va juca joi, 10 noiembrie 2016, ora 17:00, Sala George Constantin.  
Din distribuţei fac parte actorii: Alexandru Repan, Crenguţa Hariton, Raluca 
Gheorghiu, Liliana Gavrilescu, Florin Mititelu , Olga Bela.  Scenografia şi 
animaţia video îi aparţine lui Peter Košir. Durata este de 1 h şi 5min (fără 
pauză). Spectacolul este o coproducţie a Teatrului Nottara cu Teatrul 
Ţăndărică. 
 
Casa noastră, Europa 
 

 
 

„În ultima vreme se zice că au apărut noi forme de teatru, dintre care 
unuia i se spune non-verbal, adică fără vorbe. Nu e adevărat. Nu e nimic nou 
sub soare. La Epidaurus, pe vremea lui Eschil era cam la fel, în pieţele din 
Roma pe vremea Commediei dell’ Arte se întâmpla la fel. 
De data asta propunem spectatorilor o poveste complicată: încercarea 
oamenilor, din mitologie, trecând prin antichitate, Ev Mediu şi Romantism, să 
construiască o Europă unită. Titlul sugerează o Europă care ar trebui să fie 
casa noastră. Oamenii au încercat mereu să facă acest lucru. De fiecare dată 
când au reuşit ceva, voinţa zeilor sau neîndemânarea muritorilor au făcut ca 
lucrurile să se dărâme şi Europa să se fărâmiţeze. Penultima încercare părea că 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/11/3K6A4752.jpg
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izbutise. Este vorba despre Creştinism. Dar secularizarea gândirii 
contemporane a fărâmiţat-o din nou. A apărut, în fine, Bruxelles şi cînd 
părea  că totul e în ordine, a apărut cuvântul magic Exit. Deci, la ce să ne mai 
aşteptăm? La Euro Exit? Vom vedea”, declară actorul Alexandru Repan 
Nebunia umanităţii nu-şi pierde actualitatea!  
 

„O familie în care gesturile cotidiene se regăsesc alături de marile gesturi 
ale Istoriei, care ne-a construit aşa cum suntem astăzi. O familie, care poate fi a 
fiecăruia dintre noi, forţată să trăiască într-o cameră-personaj. Este vorba despre 
un spaţiu condensat, ai cărui membri îşi consumă existenţa şi se consumă unul 
pe celălalt, în venire şi devenire, iubire şi ură, naştere şi moarte. O familie în 
care natura contradictorie a fiinţei umane aşează dorinţa de putere alături de 
sacrificiu şi iubire. O familie nebună. Pentru că noi suntem, şi pentru că am 
devenit, din ce în ce mai ne-buni. 

Repetăm aceleaşi gesturi sau cuvinte, fără să fim atenţi la momentele 
importante ale existenţei noastre. Le bifăm şi, uneori, stăm la masă cu Medeea, 
Ulise sau Penelopa, cu Zeus sau Dionisos, fără să avem habar. E adevărat, destul 
de rar. Încercăm să nu abandonăm familia asta, care se tot reinventează ciclic, 
după câte o furtună, din contradicţii ireconciliabile uneori. Încercăm să ne 
redefinim înlăuntrul ei, să găsim alături de sensul lui „acum”, acele sensuri 
pierdute, care ne aşează firesc în iubirea unuia faţă de celălalt, ca într-o călătorie 
în care velele fiecăruia ne forţează să navigăm pe loc”, explică regizorul Nona 
Ciobanu. 
 

 
 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/11/3K6A4909.jpg
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Fragmente din poemele incluse în spectacolul Acasă.  
…Dacă te-aş găsi. 

Te-aş pune în pământ ca pe o sămânţă? 

Te-aş hrăni ca pe-un animal domestic 

Socotindu-ţi foloasele blănii şi ale cărnii, 

Lânii şi laptelui? 

Sau, m-aş lăsa eu devorată 

Ca de o fiară? 

Sau ca printr-o pădure 

M-aş rătăci cu spaimă prin tine? 

                                                 
Ca într-o prăpastie m-aş lăsa să cad – Ana Blandiana 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Bucureștii vechi și noi 
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2. ArtOut 
din data de 02 Noiembrie 2016 
http://artout.ro/reviste/blog/teatrul-nottara-ne-invita-acasa/ 
 

 
 

Teatrul Nottara ne invită “Acasă”! 
 

ACASĂ, un spectacol de Nona Ciobanu şi Francisco Alfonsin, cu texte 
de Ana Blandiana, Horia Lovinescu/F.M.Dostoievski, Alexandru Repan, se 
va juca joi, 10 noiembrie 2016, ora 17:00, Sala George Constantin.  

 
Din distribuţei fac parte actorii: Alexandru Repan, Crenguţa 

Hariton, Raluca Gheorghiu, Liliana Gavrilescu, Florin Mititelu , Olga 
Bela.  Scenografia şi animaţia video îi aparţine lui Peter Košir. Durata este de 1 
h şi 5min (fără pauză). Spectacolul este o coproducţie a Teatrului Nottara 
cu Teatrul Ţăndărică. 
 
 Nebunia umanităţii nu-şi pierde actualitatea!  
 

„O familie în care gesturile cotidiene se regăsesc alături de marile gesturi 
ale Istoriei, care ne-a construit aşa cum suntem astăzi. O familie, care poate fi a 
fiecăruia dintre noi, forţată să trăiască într-o cameră-personaj. Este vorba despre 
un spaţiu condensat, ai cărui membri îşi consumă existenţa şi se consumă unul 

http://artout.ro/reviste/blog/teatrul-nottara-ne-invita-acasa/
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pe celălalt, în venire şi devenire, iubire şi ură, naştere şi moarte. O familie în 
care natura contradictorie a fiinţei umane aşează dorinţa de putere alături de 
sacrificiu şi iubire. O familie nebună. Pentru că noi suntem, şi pentru că am 
devenit, din ce în ce mai ne-buni. 

Repetăm aceleaşi gesturi sau cuvinte, fără să fim atenţi la momentele 
importante ale existenţei noastre. Le bifăm şi, uneori, stăm la masă cu Medeea, 
Ulise sau Penelopa, cu Zeus sau Dionisos, fără să avem habar. E adevărat, destul 
de rar. Încercăm să nu abandonăm familia asta, care se tot reinventează ciclic, 
după câte o furtună, din contradicţii ireconciliabile uneori. Încercăm să ne 
redefinim înlăuntrul ei, să găsim alături de sensul lui „acum”, acele sensuri 
pierdute, care ne aşează firesc în iubirea unuia faţă de celălalt, ca într-o călătorie 
în care velele fiecăruia ne forţează să navigăm pe loc”, explică regizorul Nona 
Ciobanu. 
 
 
 

 
 
 
 

Sursa: Bucureștii vechi și noi 
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3. EuroPunkt 
din data de 03 Noiembrie 2016 
http://europunkt.ro/2016/11/03/invitatie-la-teatru-acasa-europa/ 
 

 
 
 

Invitație la teatru/ Acasă. Europa 

 

ACASĂ, un spectacol de Nona Ciobanu şi Francisco Alfonsin, cu texte 
de Ana Blandiana, Horia Lovinescu/F.M.Dostoievski, Alexandru Repan, se 
va juca joi, 10 noiembrie 2016, ora 17:00, la Sala George Constantin a Teatrului 
Nottara. 

Din distribuţie fac parte actorii: Alexandru Repan, Crenguţa 
Hariton, Raluca Gheorghiu, Liliana Gavrilescu, Florin Mititelu , Olga 
Bela.  Scenografia şi animaţia video îi aparţine lui Peter Košir. Durata este de 1 
h şi 5min (fără pauză). Spectacolul este o coproducţie a Teatrului Nottara 
cu Teatrul Ţăndărică. 

Casa noastră, Europa 

http://europunkt.ro/2016/11/03/invitatie-la-teatru-acasa-europa/
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„În ultima vreme se zice că au apărut noi forme de teatru, dintre care 
unuia i se spune non-verbal, adică fără vorbe. Nu e adevărat. Nu e nimic nou 
sub soare. La Epidaurus, pe vremea lui Eschil era cam la fel, în pieţele din 
Roma pe vremea Commediei dell’ Arte se întâmpla la fel. 

De data asta propunem spectatorilor o poveste complicată: încercarea 
oamenilor, din mitologie, trecând prin antichitate, Ev Mediu şi Romantism, să 
construiască o Europă unită. Titlul sugerează o Europă care ar trebui să fie 
casa noastră. Oamenii au încercat mereu să facă acest lucru. De fiecare dată 
când au reuşit ceva, voinţa zeilor sau neîndemânarea muritorilor au făcut ca 
lucrurile să se dărâme şi Europa să se fărâmiţeze. Penultima încercare părea că 
izbutise. Este vorba despre Creştinism. Dar secularizarea gândirii 
contemporane a fărâmiţat-o din nou. A apărut, în fine, Bruxelles şi cînd 
părea  că totul e în ordine, a apărut cuvântul magic Exit. Deci, la ce să ne mai 
aşteptăm? La Euro Exit? Vom vedea”, declară actorul Alexandru Repan. 

Nebunia umanității nu-și pierde actualitatea! 

„O familie în care gesturile cotidiene se regăsesc alături de marile 
gesturi ale Istoriei, care ne-a construit aşa cum suntem astăzi. O familie, care 
poate fi a fiecăruia dintre noi, forţată să trăiască într-o cameră-personaj. Este 
vorba despre un spaţiu condensat, ai cărui membri îşi consumă existenţa şi se 
consumă unul pe celălalt, în venire şi devenire, iubire şi ură, naştere şi moarte. 
O familie în care natura contradictorie a fiinţei umane aşează dorinţa de putere 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/11/3K6A4752.jpg
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alături de sacrificiu şi iubire. O familie nebună. Pentru că noi suntem, şi pentru 
că am devenit, din ce în ce mai ne-buni. 

Repetăm aceleaşi gesturi sau cuvinte, fără să fim atenţi la momentele 
importante ale existenţei noastre. Le bifăm şi, uneori, stăm la masă cu Medeea, 
Ulise sau Penelopa, cu Zeus sau Dionisos, fără să avem habar. E adevărat, 
destul de rar. Încercăm să nu abandonăm familia asta, care se tot reinventează 
ciclic, după câte o furtună, din contradicţii ireconciliabile uneori. Încercăm să 
ne redefinim înlăuntrul ei, să găsim alături de sensul lui „acum”, acele sensuri 
pierdute, care ne aşează firesc în iubirea unuia faţă de celălalt, ca într-o 
călătorie în care velele fiecăruia ne forţează să navigăm pe loc”, explică 
regizorul Nona Ciobanu. 

 

Fragmente din poemele incluse în spectacolul Acasă.  

…Dacă te-aş găsi. 

Te-aş pune în pământ ca pe o sămânţă? 

Te-aş hrăni ca pe-un animal domestic 

Socotindu-ţi foloasele blănii şi ale cărnii, 

Lânii şi laptelui? 

Sau, m-aş lăsa eu devorată 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/11/3K6A4909.jpg
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Ca de o fiară? 

Sau ca printr-o pădure 

M-aş rătăci cu spaimă prin tine? 

                                         

 Ca într-o prăpastie m-aş lăsa să cad – Ana Blandiana 
  

  
  
 

 
 

Sursa: EuroPunkt 
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4. LaPunkt 
din data de 03 Noiembrie 2016 
http://www.lapunkt.ro/2016/11/03/acasa-europa/ 
 

 
 

 

Acasă, Europa! 

 
ACASĂ, un spectacol de Nona Ciobanu şi Francisco Alfonsin, cu texte 

de Ana Blandiana, Horia Lovinescu/F.M.Dostoievski, Alexandru Repan, se 
va juca joi, 10 noiembrie 2016, ora 17:00, Sala George Constantin. Din 
distribuţei fac parte actorii: Alexandru Repan, Crenguţa Hariton, Raluca 
Gheorghiu, Liliana Gavrilescu, Florin Mititelu , Olga Bela.  Scenografia şi 
animaţia video îi aparţine lui Peter Košir. Durata este de 1 h şi 5min (fără 
pauză). Spectacolul este o coproducţie a Teatrului Nottara cu Teatrul 
Ţăndărică. 

Casa noastră, Europa 

„În ultima vreme se zice că au apărut noi forme de teatru, dintre care 
unuia i se spune non-verbal, adică fără vorbe. Nu e adevărat. Nu e nimic nou 
sub soare. La Epidaurus, pe vremea lui Eschil era cam la fel, în pieţele din 
Roma pe vremea Commediei dell’ Arte se întâmpla la fel. 

De data asta propunem spectatorilor o poveste complicată: încercarea 
oamenilor, din mitologie, trecând prin antichitate, Ev Mediu şi Romantism, să 

http://www.lapunkt.ro/2016/11/03/acasa-europa/
http://www.lapunkt.ro/2016/11/03/acasa-europa/
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construiască o Europă unită. Titlul sugerează o Europă care ar trebui să fie 
casa noastră. Oamenii au încercat mereu să facă acest lucru. De fiecare dată 
când au reuşit ceva, voinţa zeilor sau neîndemânarea muritorilor au făcut ca 
lucrurile să se dărâme şi Europa să se fărâmiţeze. Penultima încercare părea că 
izbutise. Este vorba despre Creştinism. Dar secularizarea gândirii 
contemporane a fărâmiţat-o din nou. A apărut, în fine, Bruxelles şi cînd 
părea  că totul e în ordine, a apărut cuvântul magic Exit. Deci, la ce să ne mai 
aşteptăm? La Euro Exit? Vom vedea”, declară actorul Alexandru Repan 

 Nebunia umanităţii nu-şi pierde actualitatea!  

„O familie în care gesturile cotidiene se regăsesc alături de marile gesturi 
ale Istoriei, care ne-a construit aşa cum suntem astăzi. O familie, care poate fi a 
fiecăruia dintre noi, forţată să trăiască într-o cameră-personaj. Este vorba despre 
un spaţiu condensat, ai cărui membri îşi consumă existenţa şi se consumă unul 
pe celălalt, în venire şi devenire, iubire şi ură, naştere şi moarte. O familie în 
care natura contradictorie a fiinţei umane aşează dorinţa de putere alături de 
sacrificiu şi iubire. O familie nebună. Pentru că noi suntem, şi pentru că am 
devenit, din ce în ce mai ne-buni. 

Repetăm aceleaşi gesturi sau cuvinte, fără să fim atenţi la momentele 
importante ale existenţei noastre. Le bifăm şi, uneori, stăm la masă cu Medeea, 
Ulise sau Penelopa, cu Zeus sau Dionisos, fără să avem habar. E adevărat, destul 
de rar. Încercăm să nu abandonăm familia asta, care se tot reinventează ciclic, 
după câte o furtună, din contradicţii ireconciliabile uneori. Încercăm să ne 
redefinim înlăuntrul ei, să găsim alături de sensul lui „acum”, acele sensuri 
pierdute, care ne aşează firesc în iubirea unuia faţă de celălalt, ca într-o călătorie 
în care velele fiecăruia ne forţează să navigăm pe loc”, explică regizorul Nona 
Ciobanu. 

Detalii şi bilete aici. 

Fragmente din poemele incluse în spectacolul Acasă.  

…Dacă te-aş găsi. 

Te-aş pune în pământ ca pe o sămânţă? 

Te-aş hrăni ca pe-un animal domestic 

Socotindu-ţi foloasele blănii şi ale cărnii, 

Lânii şi laptelui? 

Sau, m-aş lăsa eu devorată 

Ca de o fiară? 

http://new.nottara.ro/?sid=127
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Sau ca printr-o pădure 

M-aş rătăci cu spaimă prin tine? 

Ca într-o prăpastie m-aş lăsa să cad – Ana Blandiana 

 
 
 
 
 
 
 
 

de: Alexandru Dumitru Filimon 
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5. Revista Blogurilor 
din data de 02 Noiembrie 2016 
http://revistablogurilor.ro/teatrul-nottara-ne-invita-acasa/ 
 

 
 
 

Teatrul Nottara ne invită “Acasă”! 
 

ACASĂ, un spectacol de Nona Ciobanu şi Francisco Alfonsin, cu texte 
de Ana Blandiana, Horia Lovinescu/F.M.Dostoievski, Alexandru Repan, se 
va juca joi, 10 noiembrie 2016, ora 17:00, Sala George Constantin.  

 
Din distribuţei fac parte actorii: Alexandru Repan, Crenguţa 

Hariton, Raluca Gheorghiu, Liliana Gavrilescu, Florin Mititelu , Olga 
Bela.  Scenografia şi animaţia video îi aparţine lui Peter Košir. Durata este de 1 
h şi 5min (fără pauză). Spectacolul este o coproducţie a Teatrului Nottara 
cu Teatrul Ţăndărică. 
 
 Nebunia umanităţii nu-şi pierde actualitatea!  
 

„O familie în care gesturile cotidiene se regăsesc alături de marile gesturi 
ale Istoriei, care ne-a construit aşa cum suntem astăzi. O familie, care poate fi a 

http://revistablogurilor.ro/teatrul-nottara-ne-invita-acasa/
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fiecăruia dintre noi, forţată să trăiască într-o cameră-personaj. Este vorba despre 
un spaţiu condensat, ai cărui membri îşi consumă existenţa şi se consumă unul 
pe celălalt, în venire şi devenire, iubire şi ură, naştere şi moarte. O familie în 
care natura contradictorie a fiinţei umane aşează dorinţa de putere alături de 
sacrificiu şi iubire. O familie nebună. Pentru că noi suntem, şi pentru că am 
devenit, din ce în ce mai ne-buni. 

Repetăm aceleaşi gesturi sau cuvinte, fără să fim atenţi la momentele 
importante ale existenţei noastre. Le bifăm şi, uneori, stăm la masă cu Medeea, 
Ulise sau Penelopa, cu Zeus sau Dionisos, fără să avem habar. E adevărat, destul 
de rar. Încercăm să nu abandonăm familia asta, care se tot reinventează ciclic, 
după câte o furtună, din contradicţii ireconciliabile uneori. Încercăm să ne 
redefinim înlăuntrul ei, să găsim alături de sensul lui „acum”, acele sensuri 
pierdute, care ne aşează firesc în iubirea unuia faţă de celălalt, ca într-o călătorie 
în care velele fiecăruia ne forţează să navigăm pe loc”, explică regizorul Nona 
Ciobanu. 

 
 
 
 
 

Sursa: ArtOu 
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6. Bucureștii vechi și noi 
din data de 08 Noiembrie 2016 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/11/dadanonon-si-acasa-la-
nottara-cu-nume-mari-din-teatrul-romanesc/ 
 

 
 

DADAnoNON şi Acasă la Nottara, cu nume mari din teatrul 
românesc! 

 

 
 

DADAnoNON şi Acasă, două spectacole neconvenţionale şi 
provocatoare, intrate din această stagiune în repertoriul Teatrului Nottara, le 
oferă amatorilor de teatru ocazia de a vedea generaţii diferite de mari actori, 
precum Maestrul Alexandru Repan sau Dan Bordeianu. 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/11/dadanonon-si-acasa-la-nottara-cu-nume-mari-din-teatrul-romanesc/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/11/dadanonon-si-acasa-la-nottara-cu-nume-mari-din-teatrul-romanesc/
http://new.nottara.ro/?sid=103
http://new.nottara.ro/?sid=127
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Ambele spectacole se vor juca săptămâna aceasta, la Sala George 
Constantin a TeatruluiNottara! 
 

DADAnoNON celebrează împlinirea a o sută de ani de la lansarea 
mișcării artistice DADA, printr-o montare inedită, care îmbină teatrul, imaginea 
grafică și cinematografică, muzica și arta sonoră. Oparabolă despre conflictele 
lumii de azi, văzute prin textele revoltaṭilor de acum un secol. Scenariul şi regia 
sunt semnate de Ilinca Stihi, iar din distribuţie fac parte Cristina Florea, Cristi 
Nicolaie şi Dan Bordeianu. Următoarea reprezentaţie are loc miercuri, 9 
noiembrie, ora 19:30. 
 

 
 

Şi spectacolul Acasă are un mesaj puternic, despre Europa de azi şi 
dintotdeauna, spus, de asemenea, într-un mod neaşteptat, în care gesturile 
actorilorAlexandru Repan, Crenguţa Hariton, Raluca Gheorghiu, Liliana 
Gavrilescu, Florin Mititelu, Olga Bela transmit la fel de multe ca vorbele rostite 
de aceştia. Un spectacol de Nona Ciobanu și Francisco Alfonsin, cu texte de 
Ana Blandiana, Horia Lovinescu / F.M. Dostoievski şi Alexandru Repan, joi, 10 
noiembrie, ora 17:00. 

 
 
 
 

 
 

de: Alexandru Dumitru Filimon 
  

http://new.nottara.ro/?sid=103
http://new.nottara.ro/?sid=127
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/11/3K6A4776.jpg
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7. Blog Teatrul Nottara 
din data de 08 Noiembrie 2016 
http://nottara.ro/blog/2016/11/08/dadanonon-si-acasa-la-nottara-cu-
nume-mari-din-teatrul-romanesc/ 
 

 
 
 

DADAnoNON şi Acasă la Nottara, cu nume mari din teatrul 
românesc! 

 

 
 

DADAnoNON şi Acasă, două spectacole neconvenţionale şi 
provocatoare, intrate din această stagiune în repertoriul Teatrului Nottara, le 

http://nottara.ro/blog/2016/11/08/dadanonon-si-acasa-la-nottara-cu-nume-mari-din-teatrul-romanesc/
http://nottara.ro/blog/2016/11/08/dadanonon-si-acasa-la-nottara-cu-nume-mari-din-teatrul-romanesc/
http://new.nottara.ro/?sid=103
http://new.nottara.ro/?sid=127
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oferă amatorilor de teatru ocazia de a vedea generaţii diferite de mari actori, 
precum Maestrul Alexandru Repan sau Dan Bordeianu. 
 
Ambele spectacole se vor juca săptămâna aceasta, la Sala George 
Constantin a TeatruluiNottara! 
 

DADAnoNON celebrează împlinirea a o sută de ani de la lansarea 
mișcării artistice DADA, printr-o montare inedită, care îmbină teatrul, imaginea 
grafică și cinematografică, muzica și arta sonoră. Oparabolă despre conflictele 
lumii de azi, văzute prin textele revoltaṭilor de acum un secol. Scenariul şi regia 
sunt semnate de Ilinca Stihi, iar din distribuţie fac parte Cristina Florea, Cristi 
Nicolaie şi Dan Bordeianu. Următoarea reprezentaţie are loc miercuri, 9 
noiembrie, ora 19:30. 
 

 
 

Şi spectacolul Acasă are un mesaj puternic, despre Europa de azi şi 
dintotdeauna, spus, de asemenea, într-un mod neaşteptat, în care gesturile 
actorilorAlexandru Repan, Crenguţa Hariton, Raluca Gheorghiu, Liliana 
Gavrilescu, Florin Mititelu, Olga Bela transmit la fel de multe ca vorbele rostite 
de aceştia. Un spectacol de Nona Ciobanu și Francisco Alfonsin, cu texte de 
Ana Blandiana, Horia Lovinescu / F.M. Dostoievski şi Alexandru Repan, joi, 10 
noiembrie, ora 17:00. 

 
 
 
 

de: Alexandru Dumitru Filimon 

http://new.nottara.ro/?sid=103
http://new.nottara.ro/?sid=127
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/11/3K6A4776.jpg
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8. Raftul cu idei 
din data de 03 Noiembrie 2016 

http://www.raftulcuidei.ro/teatrul-nottara-prezinta-spectacolul-
acasa/ 
 

 
 

Teatrul Nottara prezinta spectacolul ACASA 
   

 

Comunicat de presa 

ACASA, un spectacol de Nona Ciobanu si Francisco Alfonsin, cu texte 
de Ana Blandiana, Horia Lovinescu, F.M.Dostoievski, Alexandru Repan, se 
va juca joi, 10 noiembrie 2016, ora 17:00, in Sala George Constantin. 

http://www.raftulcuidei.ro/teatrul-nottara-prezinta-spectacolul-acasa/
http://www.raftulcuidei.ro/teatrul-nottara-prezinta-spectacolul-acasa/
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/11/img_up_966x0_2190_ACASA_4_august_2016.jpg
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Din distributie fac parte actorii: Alexandru Repan, Crenguta 
Hariton, Raluca Gheorghiu, Liliana Gavrilescu, Florin Mititelu, Olga 
Bela.  Scenografia si animatia video ii apartin lui Peter Košir. Durata este de 1 
h si 5 min (fara pauza). Spectacolul este o coproductie a Teatrului Nottara 
cu Teatrul Tandarica. 

 

Nebunia umanitatii nu-si pierde actualitatea!  

“O familie in care gesturile cotidiene se regasesc alaturi de marile gesturi 
ale Istoriei, care ne-a construit asa cum suntem astazi. O familie, care poate fi a 
fiecaruia dintre noi, fortata sa traiasca intr-o camera-personaj. Este vorba 
despre un spatiu condensat, ai carui membri isi consuma existenta si se 
consuma unul pe celalalt, in venire si devenire, iubire si ura, nastere si moarte. 
O familie in care natura contradictorie a fiintei umane aseaza dorinta de putere 
alaturi de sacrificiu si iubire. O familie nebuna. Pentru ca noi suntem, si pentru 
ca am devenit, din ce in ce mai ne-buni. Repetam aceleasi gesturi sau cuvinte, 
fara sa fim atenti la momentele importante ale existentei noastre. Le bifam si, 
uneori, stam la masa cu Medeea, Ulise sau Penelopa, cu Zeus sau Dionisos, 
fara sa avem habar. E adevarat, destul de rar. Incercam sa nu abandonam 
familia asta, care se tot reinventeaza ciclic, dupa cate o furtuna, din contradictii 
ireconciliabile uneori. Incercam sa ne redefinim inlauntrul ei, sa gasim alaturi 
de sensul lui „acum”, acele sensuri pierdute, care ne aseaza firesc in iubirea 

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/11/img_up_966x0_2192_ACASA_7_2016_august.jpg
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unuia fata de celalalt, ca intr-o calatorie in care velele fiecaruia ne forteaza sa 
navigam pe loc.” Nona Ciobanu, regizor 

 

Casa noastra, Europa 

„In ultima vreme se zice ca au aparut noi forme de teatru, dintre care 
unuia i se spune non-verbal, adica fara vorbe. Nu e adevarat. Nu e nimic nou 
sub soare. La Epidaurus, pe vremea lui Eschil era cam la fel, in pietele din 
Roma pe vremea Commediei dell’ Arte se intampla la fel. 

De data asta propunem spectatorilor o poveste complicata: incercarea 
oamenilor, din mitologie, trecand prin antichitate, Ev Mediu si Romantism, sa 
construiasca o Europa unita. Titlul sugereaza o Europa care ar trebui sa fie 
casa noastra. Oamenii au incercat mereu sa faca acest lucru. De fiecare data 
cand au reusit ceva, vointa zeilor sau neindemanarea muritorilor au facut ca 
lucrurile sa se darame si Europa sa se faramiteze. Penultima incercare parea ca 
izbutise. Este vorba despre Crestinism. Dar secularizarea gandirii 
contemporane a faramitat-o din nou. A aparut, in fine, Bruxelles si cind 
parea  ca totul e in ordine, a aparut cuvantul magic Exit. Deci, la ce sa ne mai 
asteptam? La Euro Exit? Vom vedea”, declara actorul Alexandru Repan 

 

de: Alina Gosa 

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/11/img_up_966x0_2191_ACASA_6_2016_august.jpg
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9. Raftul cu idei 
din data de 08 Noiembrie 2016 
http://www.raftulcuidei.ro/spectacolele-dadanonon-si-acasa-la-teatrul-
nottara/ 

 

Spectacolele DADAnoNON si Acasa la teatrul Nottara 
   

 
 

   DADAnoNON şi Acasă, două spectacole neconvenţionale şi provocatoare, 
intrate din această stagiune în repertoriul Teatrului Nottara, le oferă amatorilor 
de teatru ocazia de a vedea generaţii diferite de mari actori, precum Maestrul 
Alexandru Repan sau Dan Bordeianu. 

http://www.raftulcuidei.ro/spectacolele-dadanonon-si-acasa-la-teatrul-nottara/
http://www.raftulcuidei.ro/spectacolele-dadanonon-si-acasa-la-teatrul-nottara/
http://new.nottara.ro/?sid=103
http://new.nottara.ro/?sid=103
http://new.nottara.ro/?sid=103
http://new.nottara.ro/?sid=127
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/11/dadanonon-2foto-ciprian-duica.jpg
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   Ambele spectacole se vor juca săptămâna aceasta, la Sala George 
Constantin a Teatrului Nottara! 

   DADAnoNON celebrează împlinirea a o sută de ani de la lansarea mișcării 
artistice DADA, printr-o montare inedită, care îmbină teatrul, imaginea grafică 
și cinematografică, muzica și arta sonoră. O parabolă despre conflictele lumii de 
azi, văzute prin textele revoltaṭilor de acum un secol. Scenariul şi regia sunt 
semnate de Ilinca Stihi, iar din distribuţie fac parte Cristina Florea, Cristi 
Nicolaie şi Dan Bordeianu. Următoarea reprezentaţie are loc miercuri, 9 
noiembrie, ora 19:30. 

   Şi spectacolul Acasă are un mesaj puternic, despre Europa de azi şi 
dintotdeauna, spus, de asemenea, într-un mod neaşteptat, în care gesturile 
actorilor Alexandru Repan, Crenguţa Hariton, Raluca Gheorghiu, Liliana 
Gavrilescu, Florin Mititelu, Olga Bela transmit la fel de multe ca vorbele rostite 
de aceştia. Un spectacol de Nona Ciobanu și Francisco Alfonsin, cu texte de 
Ana Blandiana, Horia Lovinescu / F.M. Dostoievski şi Alexandru Repan, joi, 10 
noiembrie, ora 17:00. 

 

 

 

de: Alina Gosa 

http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/11/3K6A4776.jpg
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10. Blog Mircea Morariu 
din data de 03 Noiembrie 2016, ora 08:06 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/spectacolela-nottara-
1_581ad3255ab6550cb829e02e/index.html 
 

 
 

Spectacole la Nottara 
 

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 
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.  

http://adevarul.ro/cultura/teatru/spectacolela-nottara-1_581ad3255ab6550cb829e02e/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/spectacolela-nottara-1_581ad3255ab6550cb829e02e/index.html
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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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