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1. Pagina de media 
din data de 20 Septembrie 2016, ora 13:54 

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”. 

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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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. 
  

 
 

de: Daniel Puisor 
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2. 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 Colecționarul 

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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3. Teatrul Nottara 
din data de 23 Septembrie 2016 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=141 
 

 
 
 

Să nu treacă “Buliniada” în uitare! 

 

 
 

Zilele acestea noi pregătim, pe lângă întoarcerea 
acasă şi o nouă ediţie FEST(IN) pe Bulevard, un 
caiet dedicat "buliniadei"; cum am numit-o noi. 
Adică perioadei în care am suspendat spectacolele 
la sediu şi am jucat pe unde am putut. Este un caiet 
care conţine gândurile şi impresiile echipei 
Teatrului Nottara, dar şi pe ale celor care ne-au fost 
alături în acestă perioadă. De aceea, ne-am bucura 
nespus dacă am putea include în caiet şi părerile 
câtorva spectatori: 

 
 
Care a fost primul gând când aţi aflat că Teatrul Nottara suspendă spectacolele 
la sediu? 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=141
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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? 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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4. 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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5. Bloguri românești 
din data de 23 Septembrie 2016 
http://www.sourcecode.com.ro/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 Colecționarul 

 

http://www.sourcecode.com.ro/caietul-buliniada-de-la-teatrul-nottara/
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6. Ziare.com 
din data de 19 Octombrie 2016 
http://www.ziare.com/weekend/teatre/nottara-ombilicul-bulevardului-
1440381 
 

 
 

Nottara, ombilicul Bulevardului 
 
 
 

 
 

http://www.ziare.com/weekend/teatre/nottara-ombilicul-bulevardului-1440381
http://www.ziare.com/weekend/teatre/nottara-ombilicul-bulevardului-1440381


11 
 

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 
 
 



14 
 

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 
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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! 
 
 
 

 
 

 

de: Sanda Vișan 
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7. 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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8. Top-info.ro 
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 
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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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9. Bucureștii vechi și noi  
din data de 20 Decembrie 2016 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/volumul-colectiv-
buliniada-o-lectie-de-sinceritate-vointa-si-optimism/ 
 

 
 

Volumul colectiv BULINIADA, o lecţie de sinceritate, voinţă şi 
optimism! 

 

 
 

Mâine după ora 20:00 la Teatrului Nottara va avea loc lansarea unui 
volum colectiv realizat de 213 autori, sugestiv intitulat BULINIADA. Cartea 
cuprinde povestea celor zece luni de exil a Teatrului Nottara, obligat, la sfârșitul 
anului trecut, să-și suspende spectacolele la sediu și să joace în locuri adeseori 
nepotrivite. 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/volumul-colectiv-buliniada-o-lectie-de-sinceritate-vointa-si-optimism/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/volumul-colectiv-buliniada-o-lectie-de-sinceritate-vointa-si-optimism/
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O lecţie de sinceritate, voinţă şi optimism 

Volumul colectiv BULINIADA este realizat de 213 autori, profesionişti 
din teatru – angajaţi şi colaboratori ai Teatrului Nottara. Cartea înfăţişează 
povestea celor zece luni de exil ale prestigioasei instituţii culturale, prin 
Bucureşti şi nu numai. Echipa Nottara a fost obligată, de o buclucaşă bulină, ce 
semnala un posibil risc seismic de gradul I, ca, la sfârșitul anului trecut, să-și 
suspende activitatea cu publicul la sediu și să găsescă soluţii de a continua să 
joace, de a se lupta pentru păstrarea identităţii sale, pentru Adevăr şi Valoare. 
 

Din fericire, totul a fost cu happy-end. Însă, toate aceste mărturii 
împărtăşesc cititorului o lecţie de sinceritate, voinţă şi optimism, pe care au 
primit-o şi au oferit-o cei din Teatrul de pe Bulevard, dar şi cei apropiaţi lor, o 
experienţă importantă, care nu trebuie uitată. 
 

Lansarea va avea loc miercuri, 21 decembrie, în Foaierul Sălii Horia 
Lovinescu, după concertul lui Grigore Leşe – Aşteptând Crăciunul –, care va 
începe la ora 19.00. Mare parte dintre autori (printre care îndrăgiţi actori ai 
Teatrului Nottara, şi nu numai) vor fi prezenți, pentru a oferi autografe și pentru 
a ciocni un pahar cu vin alături de spectatori. (Cartea poate fi achiziționată la 
Agenția de bilete a teatrului, la prețul simbolic de 13 lei.) 

 
Cei mai mulți autori vor fi prezenți pentru a oferi autografe și pentru a 

ciocni un pahar cu vin alături de spectatori. (Cartea poate fi achiziționată la 
Agenția de bilete a teatrului, la prețul simbolic de 13 lei.) 
 
 

 
 
 
 

de: Alexandru Dumitru Filimon 
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10. DC NEWS 
din data de 16 Decembrie 2016, ora 14:22 
https://www.dcnews.ro/craciunul-acasa-la-teatrul-nottara-concert-
grigore-lese-si-lansare-buliniada_526123.html 
 

 
 

Crăciunul, ACASĂ, la Teatrul Nottara. Concert Grigore Leşe şi 
lansare "Buliniada" 

 

 
 

De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 
evenimente culturale menite să-i aducă laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai 
instituției. Și totuși, de astă dată, Sărbătorile au o semnificație aparte.  
 

Dacă, în 2015, Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al 
plecării, pe termen nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el 

https://www.dcnews.ro/craciunul-acasa-la-teatrul-nottara-concert-grigore-lese-si-lansare-buliniada_526123.html
https://www.dcnews.ro/craciunul-acasa-la-teatrul-nottara-concert-grigore-lese-si-lansare-buliniada_526123.html
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va sta sub semnul bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele 
două săli de spectacole, atât de îndrăgite de publicul bucureştean. 

Mai mult, cu acest prilej, echipa Teatrului Nottara dorește să puncteze și 
cei 70 de ani de la inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea 
cunoscutul teatru de pe bulevard. 

Prin urmare, familia Teatrului Nottara vă invită la un CRĂCIUN, 
ACASĂ, cu brad și cu colinde, miercuri, 21 decembrie 2016, ora 19:00, la Sala 
Horia Lovinescu, unde GRIGORE LEȘE și ceata de colindători din Titești, jud. 
Vâlcea, vor susține concertul Așteptând Crăciunul. Cântul marelui rapsod ne 
îmbogățește cu noblețea trecutului, ne cheamă înapoi la esențe, la „rosturile 
adânci ale vieții". 

 
  Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la Teatrul 
Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria Chifu, la 
fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, populare, 
cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau alţii. Toţi vor 
fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un teatru cu artişti de 
valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului contribuie la 
prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un scop nobil, 
aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai întunecată 
scenă, declară Grigore Leșe. 

Seara va continua în foaierul teatrului cu lansarea volumului colectiv, 
realizat de 213 autori, sugestiv intitulat BULINIADA. Cartea cuprinde povestea 
celor zece luni de „bejenie" a Teatrului Nottara, obligat, la sfârșitul anului trecut, 
să-și suspende activitatea cu publicul la sediu și să joace pe te miri unde. Mare 
parte dintre autori vor fi prezenți, pentru a oferi autografe și pentru a ciocni un 
pahar cu vin alături de spectatori. 

 
 
 
 
 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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11. Yorick 
din data de 21 Decembrie 2016, ora 14:22 
http://yorick.ro/lansarea-buliniadei-si-grigore-lese-la-nottara/ 
 

 
 

Lansarea „Buliniadei” și Grigore Leșe la Nottara 

 

Pe 21 decembrie, începând cu ora 19.00, la Teatrul Nottara va avea loc un 
eveniment special, intitulat „Crăciunul, acasă”, cu brad şi cu colinde unde 
Grigore Leşe şi ceata de colindători din Titeşti, jud. Vâlcea, vor susţine 
concertul „Aşteptând Crăciunul”. Concertul va fi urmat de lansarea volumului 
„Buliniada”, realizat de 213 autori. Cartea cuprinde povestea celor zece luni de 

http://yorick.ro/lansarea-buliniadei-si-grigore-lese-la-nottara/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/12/lese.jpg
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„bejenie” a Teatrului Nottara, obligat, la sfârșitul anului trecut, să-și suspende 
activitatea cu publicul la sediu și să joace pe te miri unde. Mare parte dintre 
autori vor fi prezenți, pentru a oferi autografe și pentru a ciocni un pahar cu vin 
alături de spectatori. 

De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 
evenimente culturale menite să-i aducă laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai instituției. 
De această dată, însă, Sărbătorile au o semnificație aparte. „Dacă, în 2015, 
Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al plecării, pe termen 
nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el va sta sub semnul 
bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele două săli de 
spectacole, atât de îndrăgite de publicul bucureştean”, se arată într-un comunicat 
de presă. „Mai mult, cu acest prilej, dorim să punctăm și cei 70 de ani de la 
inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea cunoscutul teatru de pe 
bulevard.” 

„Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la 
Teatrul Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria 
Chifu, la fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, 
populare, cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau 
alţii. Toţi vor fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un teatru 
cu artişti de valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului 
contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un 
scop nobil, aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai 
întunecată scenă”, declară Grigore Leșe. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Yorick 
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12. Raftul cu idei  
din data de 12 Decembrie 2016 
http://www.raftulcuidei.ro/sarbatori-la-nottara/ 
 

 
 

Sarbatori la Nottara 
   

 

Comunicat de presă: Sărbători la Nottara 

    De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 
evenimente care au menirea de a-i aduce laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai instituției. 

http://www.raftulcuidei.ro/sarbatori-la-nottara/
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/12/Screen-Shot-2016-12-16-at-13.11.06.png
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    Și totuși, de astă dată, Sărbătorile au o semnificație aparte. Dacă, în 2015, 
Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al plecării, pe termen 
nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el va sta sub semnul 
bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele două săli de 
spectacole. 

    Mai  mult, cu acest prilej, dorim să punctăm și cei 70 de ani de la 
inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea teatrul de pe bulevard. 

     Prin urmare, familia Teatrului Nottara vă invită la un CRĂCIUN, 
ACASĂ, cu brad, colinde și spectacole pline de emoție: 

    Miercuri, 21 decembrie, de la ora 11:00, la Sala George Constantin, 
elevii Liceului Tehnologic Special Beethoven din Craiova vor prezenta, cu toată 
disponibilitatea și veselia adolescenţei, spectacolul Fulgi de zăpadă. Aflându-se 
pentru prima dată pe o scenă profesionistă bucureșteană, ei doresc să ne aducă 
bucurie, speranță și desfătarea Sărbătorilor. Să-i întâmpinăm cu generozitate! 

    Tot miercuri, de ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu, GRIGORE LEȘE 
și ceata de colindători din Titești, județul Vâlcea, vor susține 
concertul Așteptând Crăciunul. Cântul marelui rapsod ne îmbogățește cu 
noblețea trecutului, ne cheamă înapoi la esențe, la „rosturile adânci ale 
vieții”.  Programul include cântece de stea, colinde și alte melodii din repertoriul 
tradițional al Sărbătorilor de iarnă, special alese pentru ca, în seara în care „se 
deschid cerurile”, locul să fie curat, timpul, bun și sufletul, primenit. 

    Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la 
Teatrul Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria 
Chifu, la fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, 
populare, cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau 
alţii. Toţi vor fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un 
teatru cu artişti de valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului 
contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un 
scop nobil, aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai 
întunecată scenă – declară Grigore Leșe. 
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    Seara va continua în foaierul mare al teatrului cu lansarea unui 
volum colectiv realizat de 213 autori, sugestiv intitulat BULINIADA. Cartea 
cuprinde povestea celor zece luni de „bejenie” a Teatrului Nottara, obligat, la 
sfârșitul anului trecut, să-și suspende spectacolele la sediu și să joace în locuri 
adeseori nepotrivite. Cei mai mulți autori vor fi prezenți pentru a oferi autografe 
și pentru a ciocni un pahar cu vin alături de spectatori. (Cartea poate fi 
achiziționată la Agenția de bilete a teatrului, la prețul simbolic de 13 lei.) 

    Joi, 22 decembrie, de la ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu: 
Teatrul Nottara și Asociația SmartArt le propun părinţilor, copiilor şi bunicilor 
să petreacă, împreună cu All’s Choir & Ballet, Crăciunul, altfel, în ritmurile 
colindelor de la noi şi de pe alte meleaguri, cu un bonus pe măsură: Desenele 
copilăriei, totul petrecându-se sub deviza: Lăsați toată grija cea lumească și 
veniți să ne bucurăm împreună de 1001 EMOȚII ÎNTR-O SINGURĂ SEARĂ! 

    Parafrazându-l pe Grigore Leșe, vă invităm alături de noi la toate aceste 
evenimente artistice, pentru a vă bucura ochii și a vă lumina sufletele! 

 
 
  
 
 
 

Sursa: Raftul cu idei 
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13. Bucureștii vechi și noi 
din data de 17 Decembrie 2016 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/sarbatori-la-nottara/ 
 

 
 

Sărbători la Nottara 
 

 
 

De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 
evenimente care au menirea de a-i aduce laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai instituției. 
Și totuși, de astă dată, Sărbătorile au o semnificație aparte. Dacă, în 2015, 
Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al plecării, pe termen 
nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el va sta sub semnul 

The picture can't be displayed.

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/sarbatori-la-nottara/
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bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele două săli de 
spectacole. 

Mai  mult, cu acest prilej, dorim să punctăm și cei 70 de ani de la 
inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea teatrul de pe bulevard. 

  Prin urmare, familia Teatrului Nottara vă invită la un CRĂCIUN, 
ACASĂ, cu brad, colinde și spectacole pline de emoție: 
 

• Miercuri, 21 decembrie, ora 00, la Sala George Constantin, elevii Liceului 
Tehnologic Special Beethoven din Craiova vor prezenta, cu toată disponibilitatea 
și veselia adolescenţei, spectacolul Fulgi de zăpădă. Aflându-se pentru prima 
dată pe o scenă profesionistă bucureșteană, ei doresc să ne aducă bucurie, 
speranță și desfătarea Sărbătorilor. Să-i întâmpinăm cu generozitate! 
 

• Miercuri, 21 decembrie 2016, ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu, GRIGORE 
LEȘE și ceata de colindători din Titești, județul Vâlcea, vor susține 
concertul Așteptând Crăciunul. Cântul marelui rapsod ne îmbogățește cu 
noblețea trecutului, ne cheamă înapoi la esențe, la „rosturile adânci ale 
vieții”.  Programul include cântece de stea, colinde și alte melodii din repertoriul 
tradițional al Sărbătorilor de iarnă, special alese pentru ca, în seara în care „se 
deschid cerurile”, locul să fie curat, timpul, bun și sufletul, primenit. 
  

Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la 
Teatrul Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria 
Chifu, la fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, 
populare, cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau 
alţii. Toţi vor fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un 
teatru cu artişti de valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului 
contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un 
scop nobil, aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai 
întunecată scenă – declară Grigore Leșe. 
                                                                                     

Seara va continua în foaierul mare al teatrului cu lansarea unui 
volum colectiv realizat de 213 autori, sugestiv intitulat BULINIADA. Cartea 
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cuprinde povestea celor zece luni de „bejenie” a Teatrului Nottara, obligat, la 
sfârșitul anului trecut, să-și suspende spectacolele la sediu și să joace în locuri 
adeseori nepotrivite. Cei mai mulți autori vor fi prezenți pentru a oferi autografe 
și pentru a ciocni un pahar cu vin alături de spectatori. (Cartea poate fi 
achiziționată la Agenția de bilete a teatrului, la prețul simbolic de 13 lei.) 
 

• Joi, 22 decembrie, ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu: Teatrul Nottara și 
Asociația SmartArt le propun părinţilor, copiilor şi bunicilor să petreacă, 
împreună cu All’s Choir & Ballet, Crăciunul, altfel, în ritmurile colindelor de la 
noi şi de pe alte meleaguri, cu un bonus pe măsură: Desenele copilăriei, totul 
petrecându-se sub deviza: Lăsați toată grija cea lumească și veniți să ne 
bucurăm împreună de 1001 EMOȚII ÎNTR-O SINGURĂ SEARĂ! 
  

  Parafrazându-l pe Grigore Leșe, vă invitam alături de noi la toate aceste 
evenimente artistice, pentru a vă bucura ochii și a vă lumina sufletele! 
 

 
 
 
 
 

Sursa: Bucureștii vechi și noi 
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14. Ziarul Metropolis 
din data de 16 Decembrie 2016 

http://www.ziarulmetropolis.ro/grigore-lese-aduce-craciunul-la-
nottara/ 
 

 
 

Grigore Leșe aduce Crăciunul la Nottara 

 
Pe 21 decembrie, începând cu ora 19.00, la Teatrul Nottara va avea loc un 

eveniment special, intitulat „Crăciunul, acasă”, cu brad şi cu colinde unde 
Grigore Leşe şi ceata de colindători din Titeşti, jud. Vâlcea, vor susţine 
concertul Aşteptând Crăciunul. 
 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/grigore-lese-aduce-craciunul-la-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/grigore-lese-aduce-craciunul-la-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/grigore-lese-aduce-craciunul-la-nottara/
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De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 

evenimente culturale menite să-i aducă laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai instituției. 
De această dată, însă, Sărbătorile au o semnificație aparte. „Dacă, în 2015, 
Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al plecării, pe termen 
nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el va sta sub semnul 
bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele două săli de 
spectacole, atât de îndrăgite de publicul bucureştean”, se arată într-un comunicat 
de presă. „Mai mult, cu acest prilej, dorim să punctăm și cei 70 de ani de la 
inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea cunoscutul teatru de pe 
bulevard.” 

 
„Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la 

Teatrul Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria 
Chifu, la fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, 
populare, cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau 
alţii. Toţi vor fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un teatru 
cu artişti de valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului 
contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un 
scop nobil, aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai 
întunecată scenă”, declară Grigore Leșe. 

 
Seara va continua în foaierul teatrului cu lansarea volumului colectiv, 

realizat de 213 autori, intitulat BULINIADA. Cartea cuprinde povestea celor 
zece luni de „bejenie” a Teatrului Nottara, obligat, la sfârșitul anului trecut, să-și 
suspende activitatea cu publicul la sediu și să joace pe te miri unde. Mare parte 
dintre autori vor fi prezenți, pentru a oferi autografe și pentru a ciocni un pahar 
cu vin alături de spectatori. 
 
 

 
 
 
 
 

de: Liliana Matei 
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15. Şapte seri  
din data de 16 Decembrie 2016 
http://sapteseri.ro/noutati/evenimente-speciale-la-teatrul-nottara 
 

 
 

Evenimente speciale la Teatrul Nottara 

 

 
 

De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 
evenimente care au menirea de a-i aduce laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai instituției. 

http://sapteseri.ro/noutati/evenimente-speciale-la-teatrul-nottara


43 
 

 
Și totuși, de astă dată, Sărbătorile au o semnificație aparte. Dacă, în 2015, 

Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al plecării, pe termen 
nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el va sta sub semnul 
bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele două săli de 
spectacole. 
 

Mai  mult, cu acest prilej, dorim să punctăm și cei 70 de ani de la 
inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea teatrul de pe bulevard. 
 

Prin urmare, familia Teatrului Nottara vă invită la un CRĂCIUN, ACASĂ, 
cu brad, colinde și spectacole pline de emoție. 
 

• Miercuri, 21 decembrie, ora 11.00, la Sala George Constantin, elevii 
Liceului Tehnologic Special Beethoven din Craiova vor prezenta, cu toată 
disponibilitatea și veselia adolescenţei, spectacolul Fulgi de 
zăpădă. Aflându-se pentru prima dată pe o scenă profesionistă 
bucureșteană, ei doresc să ne aducă bucurie, speranță și desfătarea 
Sărbătorilor. Să-i întâmpinăm cu generozitate! 

 

• Miercuri, 21 decembrie 2016, ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu, 
GRIGORE LEȘE și ceata de colindători din Titești, județul Vâlcea,  vor 
susține concertul Așteptând Crăciunul. Cântul marelui rapsod ne 
îmbogățește cu noblețea trecutului, ne cheamă înapoi la esențe, la 
„rosturile adânci ale vieții”.  Programul include cântece de stea, colinde și 
alte melodii din repertoriul tradițional al Sărbătorilor de iarnă, special 
alese pentru ca, în seara în care „se deschid cerurile”, locul să fie curat, 
timpul, bun și sufletul, primenit. 

 

Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la 
Teatrul Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria 
Chifu, la fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, 
populare, cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau 
alţii. Toţi vor fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un 
teatru cu artişti de valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului 
contribuie la prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un 
scop nobil, aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai 
întunecată scenă – declară Grigore Leșe. 
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Seara va continua în foaierul mare al teatrului cu lansarea unui volum 
colectiv realizat de 213 autori, sugestiv intitulat  BULINIADA. Cartea 
cuprinde povestea celor zece luni de „bejenie” a Teatrului Nottara, obligat, la 
sfârșitul anului trecut, să-și suspende spectacolele la sediu și să joace în locuri 
adeseori nepotrivite. Cei mai mulți autori vor fi prezenți pentru a oferi autografe 
și pentru a ciocni un pahar cu vin alături de spectatori. (Cartea poate fi 
achiziționată la Agenția de bilete a teatrului, la prețul simbolic de 13 lei.) 

• Joi, 22 decembrie, ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu: 
Teatrul Nottara și Asociația SmartArt le propun părinţilor, copiilor şi 
bunicilor să petreacă, împreună cu All's Choir & Ballet, Crăciunul, altfel, 
în ritmurile colindelor de la noi şi de pe alte meleaguri, cu un bonus pe 
măsură: Desenele copilăriei, totul petrecându-se sub deviza: Lăsați toată 
grija cea lumească și veniți să ne bucurăm împreună de 1001 EMOȚII 
ÎNTR-O SINGURĂ SEARĂ! 

 

 Parafrazându-l pe Grigore Leșe, vă invitam alături de noi la toate aceste 
evenimente artistice, pentru a vă bucura ochii și a vă lumina sufletele! 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Şapte Seri 
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16. Mircea M. Ionescu 
din data de 23 Decembrie 2016 
http://mirceamionescu.com/2016/12/jurnal-de-iarna-6-serbari-de-vis-
la-nottara-teatrul-care-a-invins-imposibilul/ 
 

 
 
Jurnal de iarnă (6). SERBĂRI DE VIS LA ”NOTTARA”, TEATRUL 

CARE A ÎNVINS IMPOSIBILUL! 
 

 
  

…În ajunul Sfintelor Sărbători, Teatrul Nottara și-a înnobilat spectatorii și 
prietenii cu un evantai de evenimente rare, de suflet. Mai întâi a frost fantasticul 
recital „Nobile William”, susținut de extraordinarul actor britanic Michael 
Pennington, o încâtătoare Istorie nescrisă a operelor lui Shakespeare, creată pe 
scenă cu o voce magică și un har divin într-un rar văzut one-man –show de mare 
ținută estetică. Acest recital de colecție, împreună cu cel al maestrului Emil 

http://mirceamionescu.com/2016/12/jurnal-de-iarna-6-serbari-de-vis-la-nottara-teatrul-care-a-invins-imposibilul/
http://mirceamionescu.com/2016/12/jurnal-de-iarna-6-serbari-de-vis-la-nottara-teatrul-care-a-invins-imposibilul/
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Boroghimă („Lumea-ntreagă e o scenă”), directorul Festivalului Internațional 
Shakespeare, au tras ultima cortină, în ovații, la „Nottara”, peste „Anul 
Shakespeare 400 în România”. O splendidă comemorare a celor patru veacuri de 
când Mare Will s-a ridicat în Ceruri, pe care British Council le-a marcat printr-o 
Sărbătoare mondială a vieții titanului Dramaturgiei Universale, program aflat 
sub un nobil Motto: „Shakespeare trăiește”! Negreșit trăiește! 

…Eveniment de altitudine artistică și în România, marcat la „Nottara” și 
de un Colocviu pe tema operei shakesperiene în țara noastră, cu două figuri 
marcante, criticul de teatru Marina Constantinescu și redutabilul regizor Dinu 
Cernescu, directorul de scenă care a reușit la „Nottara”, prin anii ’70, printre 
altele, două montări de antologie, „Hamlet”, cu un fulminant Ștefan Iordache, 
întâiul Hamlet politic în spectacologia română, și „Timon din Atena”… 

…Ca, în Ajun de venirea Moșului cu daruri, miercuri seară, un Recital rar, 
„Colinde de Crăciun”, susținut de Grigore Leșe, într-o sală tulburată de muzica 
populară pură, culeasă din matca ei străbună, nemodernizată, nedeformată. 
Recital ce ne-a demonstrat că există o sublimă armonie între această muzică 
pură, poate naivă (ca și pictura naivă!) și muzica zisă cultă! 

…Un regal rar pentru sufletele noastre, oferit de Teatrul Nottara în Ajun 
de Sfinte Sărbători, pornind de la Shakespeare și armonizând Frumosul din nou 
prin glasul lui Grigore Leșe, însoțit de 12 rapsozi veniți în sumane de pe plaiuri 
vâlcene și soprana care ne-a înălțat cu arpegii divine în Zborul Păsării Măestre a 
lui Brâncuși! 

…Ca Finalul acestui evantai de Evenimente rare să-l reprezinte lansarea 
volumului-document „Buliniada”, Istoria celor zece luni de exil al Teatrului 
Nottara, închis pentru Bulina roșie!… O carte absolut tulburătoare, cu…213 
autori-întregul colectiv al Teatrului și câțiva dintre numeroșii prieteni. Jean 
Giraudoux are o piesă intitulată „Din jale s-a întrupat Electra”. Experiența de 
zece luni a Teatrului Nottara poate fi numită „Din Jale s-a-ntrupat Miracolul”!… 
Pentru că realmente am trăit un Miracol. Născut din jalea celor zece luni, din 
zbuciumul bogatei istorii a teatrului de pe Bulevard, din zece luni de exil și 
pribegie, care au născut, însă, și prieteni de la alte teatre, invitând să joace pe 
scenele lor trupa surghiunită de soartă și superficialitatea unor autorități. 

…Acele zece luni de „viață și de moarte în deșertul de cenușă” au zămislit 
un sublim colectiv, „Familia de la Nottara”, „Famlie de artiști” (cum sună titlul 
uneia dintre premierele create, cu Alexander Hausvater la timonă, în timpul 
acela suspendat!) care a făcut din devotament frate cu sacrificul, din vis-speranță 
și necedare. Miracolul acesta a însemnat câștigarea unei bătălii cu Imposibilul, 
un uriaș rol avându-l bravul „comandant de navă” Marinela Țepuș-directoarea 
Teatrului Nottara-, cu o fantastică putere de luptă și uluitoare forță de 
convingere a celor în drept, cu un crez fără fisură în triumful Adevărului și, în 
fond, al Teatrului!.. 

http://mirceamionescu.com/tag/hamlet/
http://mirceamionescu.com/tag/atena/
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. 
…Aceste Evenimente nobile care au aureolat Anul 2016 –unul de…patru luni în 
cazul Teatrului Nottara- se porniseră, în fapt, între 10-22 octombrie, când s-a 
desfășurat ediția a IV-a a unui remarcabil „Fest(in) pe Bulevard”, Festivalul 
Teatrului Nottara, ce răspundea la replica unui spectacol prezentat de Institutul 
Maghiar Balassi, „O să mai vii tu pe făgașul visurilor mele?” de Csaba Kiss, în 
regia lui Mihai Lungeanu. 

…Da, Teatrul Nottara, Teatrul care a învins Imposibilul, ne ține vii sufletul și 
cugetul, conectați la Visul de Frumos din fascinanta… „Lume-ntreagă ce-i o 
scenă, iar toți oamenii Actori”! 

 
…Mulțumim Marinela Țepuș, mulțumim minunat colectiv de la Nottara! Ne ne-
ați lăsat fără Vise!… 

 
…Și vouă, un Crăciun de Poveste și un An Nou cu 2017 bucurii majore, pe 
scena Vieții și în viața Scenei! 

 
 
 
 
 
 

de: Mircea M. Ionescu 
  

http://mirceamionescu.com/tag/an-nou/


48 
 

17. Teatrul Nottara  
din data de 22 Decembrie 2016 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=171 
 

 
 

Am lansat 
Buliniada! 

Pe 21 decembrie, pe la 9 seara, a fost înghesuială mare în foaierul Sălii Horia 
Lovinescu: s-a lansat Buliniada! 

Autorii (cei solicitaţi) au semnat volumul. 

Ceteraşii de la Râmnicu Vâlcea au mai colindat o dată, după cântarea din scenă. 

Şi toată lumea a ciocnit un pahar de vin, urându-şi Sărbători fericite! 

  

Ce găsiţi în volum? 

Ce au simţit şi ce cred despre bejenia impusă de o lege intempestiv aplicată, 
actorii şi actriţele Teatrului Nottara, personalul administrative, eroicul personal 
tehnic, care a alergat între diferitele scene puse la dispoziţie de prietenii noştri, 
pentru a ne putea continua activitatea şi a rămâne alături de public.   

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=171
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Ce cred oamenii de teatru despre acest eveniment ce era aproape să nu închidă 
gura, ca instituţie, ce cred prietenii noştri. 

Ce crede publicul, care ne-a fost alături în ultimii ani, aşa cum s-a întâmplat în 
cei 70 de ani, de când în cele două săli din Magheru este slujită zeiţa Thalia. 

Prin acest volum, reconfirmăm credinţa noastră că orice fapt important trăit de 
instituţia noastră trebuie să lase o amintire. Pentru amatorii de azi şi cercetătorii 
de mâine. 

  

Cartea poate fi achiziționată la Agenția de bilete a teatrului, la prețul simbolic 
de 13 lei. 

 
 
 
 
 
 
 

de: Sanda Vişan 
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18. Ziua News 
din data de 16 Decembrie 2016 
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/craciunul-acasa-la-teatrul-
nottara-concert-grigore-lese-si-lansare-buliniada-596192 
 
 

 
 

Crăciunul, ACASĂ, la Teatrul Nottara. Concert Grigore Leşe şi 
lansare "Buliniada" 

 

 
 

De zece ani, în ajunul Sărbătorilor de Iarnă, Nottara organizează 
evenimente culturale menite să-i aducă laolaltă pe angajații teatrului și pe 
spectatorii cei mai fideli, personalități culturale, jurnaliști, apropiați ai 
instituției. Și totuși, de astă dată, Sărbătorile au o semnificație aparte.  
 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/craciunul-acasa-la-teatrul-nottara-concert-grigore-lese-si-lansare-buliniada-596192
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/craciunul-acasa-la-teatrul-nottara-concert-grigore-lese-si-lansare-buliniada-596192
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Dacă, în 2015, Crăciunul Teatrului Nottara a stat sub semnul crâncen al 
plecării, pe termen nedefinit, din sediul de pe Bd Magheru nr. 20, în acest an, el 
va sta sub semnul bucuriei de a fi din nou acasă, jucând, aproape zilnic, în cele 
două săli de spectacole, atât de îndrăgite de publicul bucureştean. 

Mai mult, cu acest prilej, echipa Teatrului Nottara dorește să puncteze și 
cei 70 de ani de la inaugurarea imobilului în care își desfășoară activitatea 
cunoscutul teatru de pe bulevard. 

Prin urmare, familia Teatrului Nottara vă invită la un CRĂCIUN, 
ACASĂ, cu brad și cu colinde, miercuri, 21 decembrie 2016, ora 19:00, la Sala 
Horia Lovinescu, unde GRIGORE LEȘE și ceata de colindători din Titești, jud. 
Vâlcea, vor susține concertul Așteptând Crăciunul. Cântul marelui rapsod ne 
îmbogățește cu noblețea trecutului, ne cheamă înapoi la esențe, la „rosturile 
adânci ale vieții". 

 
  Putem încununa această sărbătoare a bucuriei cu spectacolul de la Teatrul 
Nottara. Acolo voi avea alături de mine instrumentişti talentaţi, Maria Chifu, la 
fagot, şi Mihaela Prieten, soprană. Vom cânta colinde tradiţionale, populare, 
cântece folclorice, dar nu-i vom uita pe Chopin, Bach, Enescu sau alţii. Toţi vor 
fi într-unul! Vin cu deosebită plăcere la Nottara, care este un teatru cu artişti de 
valoare, care aduc atâta bucurie oamenilor. Actorii teatrului contribuie la 
prosperitatea noastră spirituală. Joacă mereu cu bucurie. Ei au un scop nobil, 
aduc evlavie, blândeţe, sunt purtători de lumină chiar şi pe cea mai întunecată 
scenă, declară Grigore Leșe. 

Seara va continua în foaierul teatrului cu lansarea volumului colectiv, 
realizat de 213 autori, sugestiv intitulat BULINIADA. Cartea cuprinde povestea 
celor zece luni de „bejenie" a Teatrului Nottara, obligat, la sfârșitul anului trecut, 
să-și suspende activitatea cu publicul la sediu și să joace pe te miri unde. Mare 
parte dintre autori vor fi prezenți, pentru a oferi autografe și pentru a ciocni un 
pahar cu vin alături de spectatori. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: DC NEWS 
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19. Vocea Giurgiului 
din data de 22 Decembrie 2016 
http://voceagiurgiului.ro/jurnal-de-iarna-6-serbari-de-vis-la-nottara-
teatrul-care-a-invins-imposibilul/ 
 

 
 
 
 

Jurnal de iarnă (6). SERBĂRI DE VIS LA ”NOTTARA”, 
TEATRUL CARE A ÎNVINS IMPOSIBILUL! 

 
…În ajunul Sfintelor Sărbători, Teatrul Nottara și-a înnobilat spectatorii și 

prietenii cu un evantai de evenimente rare, de suflet. Mai întâi a fost fantasticul 
recital „Nobile William”, susținut de extraordinarul actor britanic Michael 
Pennington, o încâtătoare Istorie nescrisă a operelor lui Shakespeare, creată pe 
scenă cu o voce magică și un har divin într-un rar văzut one-man –show de mare 
ținută estetică. Acest recital de colecție, împreună cu cel al maestrului Emil 
Boroghimă („Lumea-ntreagă e o scenă”), directorul Festivalului Internațional 
Shakespeare, au tras ultima cortină, în ovații, la „Nottara”, peste „Anul 
Shakespeare 400 în România”. O splendidă comemorare a celor patru veacuri de 
când Mare Will s-a ridicat în Ceruri, pe care British Council le-a marcat printr-o 
Sărbătoare mondială a vieții titanului Dramaturgiei Universale, program aflat 
sub un nobil Motto: „Shakespeare trăiește”! Negreșit trăiește! 

…Eveniment de altitudine artistică și în România, marcat la „Nottara” și 
de un Colocviu pe tema operei shakesperiene în țara noastră, cu două figuri 
marcante, criticul de teatru Marina Constantinescu și redutabilul regizor Dinu 

http://voceagiurgiului.ro/jurnal-de-iarna-6-serbari-de-vis-la-nottara-teatrul-care-a-invins-imposibilul/
http://voceagiurgiului.ro/jurnal-de-iarna-6-serbari-de-vis-la-nottara-teatrul-care-a-invins-imposibilul/
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Cernescu, directorul de scenă care a reușit la „Nottara”, prin anii ’70, printre 
altele, două montări de antologie, „Hamlet”, cu un fulminant Ștefan Iordache, 
întâiul Hamlet politic în spectacologia română, și „Timon din Atena”… 

…Ca, în Ajun de venirea Moșului cu daruri, miercuri seară, un Recital rar, 
„Colinde de Crăciun”, susținut de Grigore Leșe, într-o sală tulburată de muzica 
populară pură, culeasă din matca ei străbună, nemodernizată, nedeformată. 
Recital ce ne-a demonstrat că există o sublimă armonie între această muzică 
pură, poate naivă (ca și pictura naivă!) și muzica zisă cultă! 

…Un regal rar pentru sufletele noastre, oferit de Teatrul Nottara în Ajun 
de Sfinte Sărbători, pornind de la Shakespeare și armonizând Frumosul din nou 
prin glasul lui Grigore Leșe, însoțit de 12 rapsozi veniți în sumane de pe plaiuri 
vâlcene și soprana care ne-a înălțat cu arpegii divine în Zborul Păsării Măestre a 
lui Brâncuși! 

…Ca Finalul acestui evantai de Evenimente rare să-l reprezinte lansarea 
volumului-document „Buliniada”, Istoria celor zece luni de exil al Teatrului 
Nottara, închis pentru Bulina roșie!… O carte absolut tulburătoare, cu…213 
autori-întregul colectiv al Teatrului și câțiva dintre numeroșii prieteni. Jean 
Giraudoux are o piesă intitulată „Din jale s-a întrupat Electra”. Experiența de 
zece luni a Teatrului Nottara poate fi numită „Din Jale s-a-ntrupat Miracolul”!… 
Pentru că realmente am trăit un Miracol. Născut din jalea celor zece luni, din 
zbuciumul bogatei istorii a teatrului de pe Bulevard, din zece luni de exil și 
pribegie, care au născut, însă, și prieteni de la alte teatre, invitând să joace pe 
scenele lor trupa surghiunită de soartă și superficialitatea unor autorități. 

…Acele zece luni de „viață și de moarte în deșertul de cenușă” au zămislit 
un sublim colectiv, „Familia de la Nottara”, „Famlie de artiști” (cum sună titlul 
uneia dintre premierele create, cu Alexander Hausvater la timonă, în timpul 
acela suspendat!) care a făcut din devotament frate cu sacrificul, din vis-speranță 
și necedare. Miracolul acesta a însemnat câștigarea unei bătălii cu Imposibilul, 
un uriaș rol avându-l bravul „comandant de navă” Marinela Țepuș-directoarea 
Teatrului Nottara-, cu o fantastică putere de luptă și uluitoare forță de 
convingere a celor în drept, cu un crez fără fisură în triumful Adevărului și, în 
fond, al Teatrului!… 

…Aceste Evenimente nobile care au aureolat Anul 2016 –unul de…patru 
luni în cazul Teatrului Nottara- se porniseră, în fapt, între 10-22 octombrie, când 
s-a desfășurat ediția a IV-a a unui remarcabil „Fest(in) pe Bulevard”, Festivalul 
Teatrului Nottara, ce răspundea la replica unui spectacol prezentat de Institutul 
Maghiar Balassi, „O să mai vii tu pe făgașul visurilor mele?” de Csaba Kiss, în 
regia lui Mihai Lungeanu. 
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…Da, Teatrul Nottara, Teatrul care a învins Imposibilul, ne ține vii 
sufletul și cugetul, conectați la Visul de Frumos din fascinanta… „Lume-ntreagă 
ce-i o scenă, iar toți oamenii Actori”! 

…Mulțumim Marinela Țepuș, mulțumim minunat colectiv de la Nottara! 
Ne ne-ați lăsat fără Vise!… 

…Și vouă, un Crăciun de Poveste și un An Nou cu 2017 bucurii majore, 
pe scena Vieții și în viața Scenei! 

 

 

 

 

 Sursa: Blog Mircea M. Ionescu 
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