
 

 

 

 

 

Dosar de presă 
Cafeneaua literar-artistică 

  



1. News 
din data de 26 Februarie 2017 

http://www.news.ro/cultura-media/actorul-alexandru-repan-va-lansa-
un-proiect-intitulat-cafeneaua-literar-artistica-la-teatrul-nottara-
1922410326002017021516733391 
 

 
 

Actorul Alexandru Repan va lansa un proiect intitulat ”Cafeneaua 
literar-artistică”, la Teatrul Nottara  

 

 
 
Alexandru Repan in Efecte colaterale de Alexandru Popa (Foto: Teatrul Nottara/ 
Ciprian Duica) 
 



Actorul Alexandru Repan, care împlineşte, duminică, vârsta de 77 de ani, va 
lansa un proiect intitulat ”Cafeneaua literar-artistică”, la Teatrul Nottara din 
Bucureşti, pe 2 martie. 

 
 
 
 
 
 

de; Ana Maria Anitoiu 
 



2. DC NEWS 
din data de 26 Februarie 2017, ora 13;51 

https://www.dcnews.ro/de-ziua-lui-maestrul-alexandru-repan-
lanseaza-un-nou-proiect-cafeaua-literar-artistica_533927.html 
 

 
 

La mulți ani, Alexandru Repan! 

 

 
Alexandru Repan în Efecte colaterale de Alexandru Popa. Foto Ciprian Duica 
 

De ziua lui, Maestrul Alexandru Repan lansează un nou proiect: 
Cafeneaua literar-artistică. Astăzi, 26 februarie, Maestrul Alexandru 
Repan împlineşte 77 de ani. Cunoscut publicului pentru zecile de roluri de 
teatru şi film pe care le-a interpretat până acum, el poate fi văzut în 
continuare pe scena Teatrului Nottara, unde joacă în 



spectacolele: Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, Aniversarea de Thomas 
Vinterberg și Mogens Rukov şi Efecte colaterale de Alexandru Popa. 

 
Mai mult, din 2 martie, marele actor lansează un proiect inedit, prin care 

publicul bucureştean poate fi mai aproape ca niciodată de el şi de invitaţii săi: o 
cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o atmosferă boemă, în spiritul 
unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la sine”, după cum declara 
însuşi maestrul Repan. Acest proiect face parte din iniţiativa 
Teatrului Nottara de a promova o operă literară mai puţin cunoscută publicului 
larg, dar mai provocatoare, într-un mod artistic, şi va avea loc la CafeNott 
(Teatrul Nottara, etajul 1). 

 
La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii Teatrului Nottara! 
 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol într-un altfel 
de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 
contemporane a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitaţi în ultima vreme: Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 
Neagu, Ion Băieşu şi alţii.  
  

 

Alexandru Repan în Aniversarea 
  

Cafeneaua noastră se va deschide pe 2 martie când vă aşteptăm împreună 
cu Ion Minulescu, George Topârceanu, şi ai noştri: Luminiţa Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cociş şi nu în ultimul rând 
compozitorul şi pianistul George Marcu”, declară Alexandru Repan.  

 
 
 
 
 

de: Magdalena Popa Buluc 



3. IQool 
din data de 26 Februarie 2017 

https://www.iqool.ro/maestrul-alexandru-repan-lanseaza-un-nou-
proiect-cafeaua-literar-artistica/ 
 

 
 

Maestrul Alexandru Repan lansează un nou proiect: Cafeaua literar-artistică 
  
  

 

 
Astăzi, 26 februarie, Maestrul Alexandru Repan împlineşte 77 de ani. 

Cunoscut publicului pentru zecile de roluri de teatru şi film pe care le-a 
interpretat până acum, el poate fi văzut în continuare pe scena 
Teatrului Nottara, unde joacă în spectacolele: Vizitatorul de Eric-Emmanuel 
Schmitt, Aniversarea de Thomas Vinterberg și Mogens Rukov şi Efecte 
colaterale de Alexandru Popa. 



Mai mult, din 2 martie, marele actor lansează un proiect inedit, prin care 
publicul bucureştean poate fi mai aproape ca niciodată de el şi de invitaţii săi: o 
cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o atmosferă boemă, în spiritul 
unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la sine”, după cum declara 
însuşi maestrul Repan. Acest proiect face parte din iniţiativa 
Teatrului Nottara de a promova o operă literară mai puţin cunoscută publicului 
larg, dar mai provocatoare, într-un mod artistic, şi va avea loc la CafeNott 
(Teatrul Nottara, etajul 1). 

 

La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii Teatrului Nottara! 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol într-un altfel 
de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 
contemporane a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitaţi în ultima vreme: Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 
Neagu, Ion Băieşu şi alţii. 

Cafeneaua noastră se va deschide pe 2 martie când vă aşteptăm împreună 
cu Ion Minulescu, George Topârceanu, şi ai noştri: Luminiţa Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cociş şi nu în ultimul rând 
compozitorul şi pianistul George Marcu”, declară Alexandru Repan. 

 
 
 

 
 
 

de: Alexandru Asănache  
 

  



4. Bucureștii vechi și noi  
din data de 26 Februarie 2017 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/02/la-multi-ani-alexandru-
repan/ 
 

 
 

La mulți ani, Alexandru Repan! 
  

 
Familia Nottara îl sărbătorește astăzi pe marele actor Alexandru Repan! Îi 

dorim o longevitate cât mai mare pe scena teatrului pe care a onorat-o 

întotdeauna cu eleganța sa înnăscută și cu prezență sa artistică impunătoare, 

distinctivă și inimitabilă. Deceniile dedicate scenei teatrului românesc sunt 

martorii acestei originalități artistice cu care este înzestrat maestrul Alexandru 

Repan.  



Alexandru Repan este un bărbat şarmant, cu privire pătrunzătoare şi cu 

zâmbet cuceritor. A fost fratele mijlociu din Fraţii Karamazov, fermecătorul 

Claudiu din Hamlet sau Lopahin din Livada de vişini. Actorul mărturiseşte că 

hobby-ul său e teatrul, iar meseria sa e viaţa. 

 

 
 

A urcat pentru prima dată pe scenă în clasa a V-a, într-o piesă de I.L. 

Caragiale. Anul următor, făcea prima regie şi aducea în scenă Scrisoarea III a 

lui Mihai Eminescu, unde interpreta şi rolul lui Baiazid. La 14-15 ani, ştia, deja, 

pe dinafară, o mulţime de roluri din piese celebre. După absolvirea liceului, 

Alexandru Repan a urmat cursurile Facultăţii de Istorie, răstimp în care a jucat şi 

a montat spectacole la Casa de Cultură a Studenţilor. O perioadă unică, în care 

teatrul era făcut cu pasiune şi la intensitate maximă. 

 

În 1961, intră la Institutul de teatru, la clasa profesorilor Mony Ghelerter 

şi Zoe Anghel. Îi are colegi, printre alţii, pe Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu, 

Ştefan Sileanu, Olga Bucătaru. Alexandru Repan îşi începe cariera la 

Teatrul Barbu Ştefănescu Delavrancea. În 1968, este remarcat de Horia 

Lovinescu, care îl aduce în trupa Teatrului Nottara. Au urmat roluri memorabile 

şi colaborări cu regizori de marcă, precum: Dan Micu, Dan Nasta, Dinu 

Cernescu, Dominic Dembinski, Alexandru Dabija, Felix Alexa. 

 

 



Alexandru Repan a împrumutat vocea-i inconfundabilă unor personaje 

celebre din spectacole radiofonice şi a făcut parte din distribuţiile unor filme de 

succes (Rochia albă de dantelă, Hanul dintre dealuri, Lumini şi umbre). 

O viaţă plină şi un destin împlinit. Peste 30 de filme şi mai mult de 70 de 

spectacole de teatru. Alexandru Repan a fost distins cu numeroase premii şi 

decorat cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler. 

În actuala stagiune, îl puteţi vedea pe scena Teatrului Nottara în 

spectacolele: Aniversarea, regia: Vlad Massaci, Vizitatorul, regia: Claudiu Goga 

și Efecte Colaterale, regia: Vlad Zamfirescu. 

 

Din postura de regizor și actor, maestrul Repan vă invită pe 2 martie la 

Cafeneaua literar-artistică,  ce îşi propune să creeze o atmosferă boemă, în 

spiritul unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la sine”.  

La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii Teatrului Nottara! 

 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol într-un altfel 

de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 

roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 

contemporane a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 

dramaturgi uitaţi în ultima vreme Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 

Neagu, Ion Băieşu şi alţii”, declară Repan. 

 

Spectacole la Teatrul Nottara: 

 
 Oscar – Rapsodie-n roz, adaptare după romanul omonim al lui Eric-Emmanuel 

Schmitt, regia: Alexandru Repan (2014); 
 Max Logan – Nu vorbiţi cu actorii de Tom Dudzick, regia: Diana Lupescu 

(2011); 
 Helge – Aniversarea de Thomas Vinterberg şi Mogens Rukov, regia: Vlad 

Massaci (2009); 
 Creon – Antigona de Jean Anouilh, regia: Claudiu Goga (2008); 
 Henri Schultz – Execuţie în direct de Arthur Miller, regia: Petre Bokor (2008); 
 Blues de Arthur Miller, regia: Petre Bokor (2008); 



 Sir – Cabinierul de Ronald Harwood, regia: Marcel Ţop; 
 Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmidt, regia: Claudiu Goga (2006); 
 Vlad – Petrecere într-un pian cu coadă de Mihai Ispirescu, regia: Alexandru 

Repan (2005); 
 Variaţiuni enigmatice de Eric-Emmanuel Schmidt, regia: Claudiu Goga; 
 Jerome de Lavoisier – Jocul dragostei şi-al morţii de R. Rolland, regia: Lucian 

Giurchescu (2004); 
 Regele Peter – Leonce şi Lena de Georg Büchner, regia: Felix Alexa (2004); 
 Soţul – Hora iubirilor de Arthur Schnitzler, regia: Felix Alexa (2002); 
 Romeo şi Jeanette de Jean Anouilh, regia: Claudiu Goga (2002); 
 Baronul – Prăpăstiile Bucureştilor, adaptare după Matei Millo, regia: Ada Lupu; 
 Richard al III-lea nu se mai face de Matei Vişniec, regia: Michel Vivier (2005) 
 Vino la pod, iubita mea! de K. Gabor, regia: Alexandru Repan (2001); 
 Underground, adaptare după Azilul de noapte de Maxim Gorki, regia: 

Alexandru Repan (1993); 
 Cui i-e frica de Virginia Woolf? de Edward Albee, regia: Radu Gabrea (1999). 
 Arşita şi viscolul de Mihai Ispirescu, regia: Dominic Dembinski (1993); 
 Regele moare de Eugène Ionescu, regia: Dominic Dembinski (1991); 
 Al patrulea anotimp de Horia Lovinescu, regia: Dan Micu (1989); 
 Lopahin – Livada de vişini de A.P. Cehov, regia: Dominic Dembinski (1988) 
 Frederick – Cum vă place de William Shakespeare, regia: Dan Micu (1985); 
 Jocul de-a vacanţa de Mihail Sebastian, regia: Ştefan Valeriu (1984); 
 Negru şi roşu de Horia Lovinescu, regia: Dan Micu (1983); 
 Insomnie de Adrian Dohotaru, regia: Alexandru Dabija (1982); 
 Ivan Karamazov – Karamazovii, adaptare după Fraţii Karamazov de Fiodor 

Dostoievski, regia: Dan Micu (1981); 
 Noaptea umbrelor de Horia Lovinescu, regia: Dan Nasta (1980); 
 Mizantropul de Molière, regia: Dan Nasta (1979); 
 Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă de Horia Lovinescu, regia: Dan 

Micu (1979); 
 Pagini din Craii de Curtea Veche de Mateiu Caragiale, regia: Alexandru Repan 

(1978); 
 Patime fără sfârşit de Horia Lovinescu, regia: George Rafael (1977); 
 Prinţul Henric – Frumoasa istorie a vieţii şi a morţii regelui Henric al IV-lea de 

William Shakespeare, regia: Lucian Giurchescu (1976); 
 Întoarcerea la Micene de Evanghelos Averoff Tossizza, regia: Dan Nasta 

(1975); 
 Claudius – Hamlet de William Shakespeare, regia: Dinu Cernescu (1974); 
 O, Memphis de Edward Albee, Bessie Smith de Paul Claudel şi TV de Van 

Itallie, regia: Eugen Mandric (1973); 
 Cei Şase de Frederic Dard şi Robert Hossein, regia: George Rafael (1973); 
 Noaptea nechemată de Al. Popescu, regia: Dan Nasta (1972); 
 Hans – Şi eu am fost în Arcadia de Horia Lovinescu, regia: Dan Nasta (1971); 



 Gallus – Fântâna Blanduziei de Vasile Alecsandri, regia: Dan Nasta (1971); 
 Rakitin – O lună la ţară de Turgheniev, regia: George Rafael (1970); 
 Petrov – Crimă şi pedeapsă, adaptare după romanul lui Fiodor Dostoievski, 

regia: Sanda Manu (1970); 
 Anonimul de Dan Nasta, regia: Dan Nasta (1969); 

   

Alte spectacole de teatru: 
 Pagini din „Craii de Curtea Veche”, adaptare după romanul lui Mateiu 

Caragiale, regia: Alexandru Repan, Teatrul Metropolis (2010); 
 Craii de Curtea Veche, adaptare după romanul lui Mateiu Caragiale, regia: 

Alexandru Repan, Teatrul Sică Alexandrescu Braşov (2009); 
 Polonius – Hamlet de William Shakespeare, regia: László Bocsárdi, Teatrul 

Metropolis (2009); 
 Mihăiţă – Colonia îngerilor de Ştefan Caraman, regia: Nona Ciobanu, Teatrul 

Mic (2007); 
 Bărbatul – Nopţi albe (Matrushka) de Tuncer Cucenoglu, regia: Mihai 

Lungeanu, Teatrul G.A. Petculescu (2004); 
 Jacques şi stăpânul său de Milan Kundera, Teatrul Mic; 
 Da, bine, mama… de Matei Vişniec, Teatrul Mic; 
 Năluca de Fănuş Neagu, Teatrul Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti 
 Oscar Wilde – Bună seara, domnule Wilde, adaptare după Oscar Wilde, regia: 

Alexandru Bocăneţ, Teatrul Naţional de Televiziune (1971); 

  

Filme: 
 Vacanţa la mare, regia: A. Călăraşu; 
 Casa neterminată, regia: Andrei Blaier; 
 Ciprian Porumbescu, regia: Vitanidis; 
 Pentru că se iubesc, regia: M. Iacob; 
 Cantemir, regia: Vitanidis; 
 Muşchetarul român, regia: Vitanidis; 
 Clipa, regia: Vitanidis; 
 Clipa de la miezul nopţii, regia: Vitanidis; 
 Culoarul de turcoaze, regia: Vitanidis; 
 Mihai Viteazul, regia: Sergiu Nicolaescu; 
 Vulcanul Stins, regia: G. Cornea; 
 Calculatorul mărturiseşte, regia: G. Cornea; 
 Aurel Vlaicu, regia: I. Drăgan; 
 Braţele Afroditei, regia: I. Drăgan; 
 Rochia de mireasă, regia: Dan Piţa; 



 Faimosul paparazzo, regia: N. Mărgineanu; 
 Între lup şi câine, regia: Alexandre Arcady; 
 Vlad Ţepeş, regia: D. Năstase; 
 Sindromul Timişoara, regia: M. Barna; 
 Trădarea, regia: Radu Mihăileanu. 

 
 

 
 
 

Sursa: Bucureștii vechi și noi 
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Alexandru Repan deschide de Mărţişor o cafenea literar-teatrală la Teatrul 

Nottara 
 

Actorul Alexandru Repan, care a împlinit 77 de ani, lansează la Teatrul 
Nottara un proiect inedit: o cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o 
atmosferă boemă, în spiritul unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de 
la sine”. 
  

Pe 26 februarie, Alexandru Repan a împlinit 77 de ani. Cunoscut 
publicului pentru zecile de roluri de teatru şi film pe care le-a interpretat până 
acum, el poate fi văzut în continuare pe scena Teatrului Nottara, unde joacă în 
spectacolele: Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, Aniversarea de Thomas 
Vinterberg şi Mogens Rukov şi Efecte colaterale de Alexandru Popa.  
 

Mai mult, din 2 martie, marele actor lansează un proiect inedit, prin care 
publicul bucureştean poate fi mai aproape ca niciodată de el şi de invitaţii săi: o 
cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o atmosferă boemă, în spiritul 
unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la sine”, după cum declara 
însuşi maestrul Repan. Acest proiect face parte din iniţiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puţin cunoscută publicului larg, dar mai 



provocatoare, într-un mod artistic, şi va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, 
etajul 1). 

  
La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii Teatrului 
Nottara!  
 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol într-un altfel 
de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 
contemporane a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitaţi în ultima vreme: Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 
Neagu, Ion Băieşu şi alţii.  
 

Cafeneaua se va deschide, la Teatrul Nottara, pe 2 martie cu un program 
de Ion Minulescu, George Topârceanu, susţinut de actorii Luminiţa Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cociş şi nu în ultimul rând 
compozitorul şi pianistul George Marcu.    
 

Alexandru Repan are puterea, forta si rezistenta de a crea nenumarate 
individualitati distincte. Nu face parte dintre aceia care pretind ca publicul este 
stapanul, dimpotriva. Crede ca artistul de pe scena este cel care trebuie sa 
domine. Alexandru Repan implineste 77 de ani.  
 

S-a nascut la Bucuresti, pe Strada Pache Protopopescu, colt cu Popa Nan, 
in apropierea Liceului "Mihai Viteazul" si a scolii de fete Notre Dame. A 
copilarit in atmosfera anilor ’40, vremuri naprasnice de care la varsta sa nu era 
constient. Jucaria perfecta a fost o trotineta cu rulmenti, care facea un zgomot 
ingrozitor.  
 

"Ai mei nu au avut nici un fel de legatura cu arta, cu scrisul. In schimb au 
iubit teatrul. M-au dus la teatru de mic. Ce-i drept, mama – fiind, intr-adevar, 
foarte frumoasa – cochetase, in tinerete, cu gandul de a se dedica scenei. Iubirea 
ei pentru teatru mi s-a transmis chiar de la nastere", spune Alexandru Repan.  
 

Pe la 14 ani a vazut "Othello", cu Emil Botta in rolul principal, de 14 ori, 
invatase replicile de dinafara, le visa chiar. "La capatul bulevardului Pache 
Protopopescu, acolo unde bulevardul se intalnea cu strada Matasari, era 
cinematograful Pache. Mai tarziu s-a chemat cinema Popular. Patroana 
cinematografului era mama unui copil cu care ma jucam eu. Si asa se facea ca 
amandoi intram dimineata, pe la 10, in sala de cinema si mai ieseam de-acolo 
abia spre seara, pe la 6, spre disperarea parintilor mei. Vedeam cate un film de 
sase ori. La dorinta mamei, am dat la Facultatea de Istorie. Am intrat din primul 
foc. Am terminat studiile in toata regula, cu examen de stat cu tot. Odata 



ispravite studiile de istorie, in 1961 m-am prezentat la examenul de admitere la 
Institutul de Teatru. In comisie erau personalitati care te faceau sa simti cum ti 
se taie picioarele, Mony Ghelerter, Alexandru Finti, Ion Fintesteanu, Beate 
Fredanov. Am intrat din primul foc, cu o schita de Caragiale, «Amicul X». Si un 
sonet de Eminescu. In clasa Mony Ghelerter – Zoe Anghel. In seria noastra au 
fost Ruxandra Sireteanu, Emil Hossu, Melania Carje, Peter Paulhofer, Stefan 
Sileanu, Olga Bucataru, dar si Andrei Serban, Alexandru Bocanet, care dupa 
primul an au plecat la Regie." 
 
  In 1968 este invitat de Horia Lovinescu sa joace la Teatrul "Nottara", 
unde era director. Intalnirea cu acesta a insemnat o cotitura in viata lui 
Alexandru Repan. "Am avut norocul sa joc cu nume mari, de prima marime ale 
teatrului si filmului romanesc. Inveti, ca spectator, de unul singur, fara dascali de 
specialitate, fara cursuri si conferinte, doar venind la teatru. Odata intrat in sala, 
dobandesti deschiderea necesara pentru a participa la actul teatral. Astfel 
primesti mesajul piesei. Pentru mine, piesa fara mesaj nu exista. N-am acceptat 
niciodata sa joc in montari de divertisment. Si nu joc cum trebuie daca 
spectatorul nu cinsteste cum se cuvine reprezentatia, daca nu ne cinsteste pe noi, 
comedienii.  Am tinut mult si tin la «Craii de Curtea Veche». Se adreseaza unui 
numar restrans de spectatori. M-am temut atunci, sa fiu sincer. Poate fiindca ma 
simteam dator fascinantului Mateiu Caragiale. El a fost intotdeauna in gandurile 
si inima mea, mi-a daruit unele dintre cele mai mari bucurii oferite vreodata de o 
carte. Tineam sa-i multumesc. Dar s-a intamplat un miracol. Lumea a venit. Sala 
a fost cu fiecare reprezentatie mai plina. Toti ascultau cu atentie incordata. Le 
sunt recunoscator." 

   
 
 
 
 
 
 
 

de: Loreta Popa 
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Alexandru Repan deschide de Mărţişor o cafenea literar-teatrală 

la Teatrul Nottara 
 

 

 
Alexandru Repan deschide de Mărţişor o cafenea literar-teatrală la Teatrul 

Nottara 
 

Actorul Alexandru Repan, care a împlinit 77 de ani, lansează la Teatrul 
Nottara un proiect inedit: o cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o 



atmosferă boemă, în spiritul unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de 
la sine”. 
  

Pe 26 februarie, Alexandru Repan a împlinit 77 de ani. Cunoscut 
publicului pentru zecile de roluri de teatru şi film pe care le-a interpretat până 
acum, el poate fi văzut în continuare pe scena Teatrului Nottara, unde joacă în 
spectacolele: Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, Aniversarea de Thomas 
Vinterberg şi Mogens Rukov şi Efecte colaterale de Alexandru Popa.  
 

Mai mult, din 2 martie, marele actor lansează un proiect inedit, prin care 
publicul bucureştean poate fi mai aproape ca niciodată de el şi de invitaţii săi: o 
cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o atmosferă boemă, în spiritul 
unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la sine”, după cum declara 
însuşi maestrul Repan. Acest proiect face parte din iniţiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puţin cunoscută publicului larg, dar mai 
provocatoare, într-un mod artistic, şi va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, 
etajul 1). 

  
La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii Teatrului 
Nottara!  
 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol într-un altfel 
de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 
contemporane a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitaţi în ultima vreme: Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 
Neagu, Ion Băieşu şi alţii.  
 

Cafeneaua se va deschide, la Teatrul Nottara, pe 2 martie cu un program 
de Ion Minulescu, George Topârceanu, susţinut de actorii Luminiţa Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cociş şi nu în ultimul rând 
compozitorul şi pianistul George Marcu.    
 

Alexandru Repan are puterea, forta si rezistenta de a crea nenumarate 
individualitati distincte. Nu face parte dintre aceia care pretind ca publicul este 
stapanul, dimpotriva. Crede ca artistul de pe scena este cel care trebuie sa 
domine. Alexandru Repan implineste 77 de ani.  
 

S-a nascut la Bucuresti, pe Strada Pache Protopopescu, colt cu Popa Nan, 
in apropierea Liceului "Mihai Viteazul" si a scolii de fete Notre Dame. A 
copilarit in atmosfera anilor ’40, vremuri naprasnice de care la varsta sa nu era 
constient. Jucaria perfecta a fost o trotineta cu rulmenti, care facea un zgomot 
ingrozitor.  



 
"Ai mei nu au avut nici un fel de legatura cu arta, cu scrisul. In schimb au 

iubit teatrul. M-au dus la teatru de mic. Ce-i drept, mama – fiind, intr-adevar, 
foarte frumoasa – cochetase, in tinerete, cu gandul de a se dedica scenei. Iubirea 
ei pentru teatru mi s-a transmis chiar de la nastere", spune Alexandru Repan.  
 

Pe la 14 ani a vazut "Othello", cu Emil Botta in rolul principal, de 14 ori, 
invatase replicile de dinafara, le visa chiar. "La capatul bulevardului Pache 
Protopopescu, acolo unde bulevardul se intalnea cu strada Matasari, era 
cinematograful Pache. Mai tarziu s-a chemat cinema Popular. Patroana 
cinematografului era mama unui copil cu care ma jucam eu. Si asa se facea ca 
amandoi intram dimineata, pe la 10, in sala de cinema si mai ieseam de-acolo 
abia spre seara, pe la 6, spre disperarea parintilor mei. Vedeam cate un film de 
sase ori. La dorinta mamei, am dat la Facultatea de Istorie. Am intrat din primul 
foc. Am terminat studiile in toata regula, cu examen de stat cu tot. Odata 
ispravite studiile de istorie, in 1961 m-am prezentat la examenul de admitere la 
Institutul de Teatru. In comisie erau personalitati care te faceau sa simti cum ti 
se taie picioarele, Mony Ghelerter, Alexandru Finti, Ion Fintesteanu, Beate 
Fredanov. Am intrat din primul foc, cu o schita de Caragiale, «Amicul X». Si un 
sonet de Eminescu. In clasa Mony Ghelerter – Zoe Anghel. In seria noastra au 
fost Ruxandra Sireteanu, Emil Hossu, Melania Carje, Peter Paulhofer, Stefan 
Sileanu, Olga Bucataru, dar si Andrei Serban, Alexandru Bocanet, care dupa 
primul an au plecat la Regie." 
 
  In 1968 este invitat de Horia Lovinescu sa joace la Teatrul "Nottara", 
unde era director. Intalnirea cu acesta a insemnat o cotitura in viata lui 
Alexandru Repan. "Am avut norocul sa joc cu nume mari, de prima marime ale 
teatrului si filmului romanesc. Inveti, ca spectator, de unul singur, fara dascali de 
specialitate, fara cursuri si conferinte, doar venind la teatru. Odata intrat in sala, 
dobandesti deschiderea necesara pentru a participa la actul teatral. Astfel 
primesti mesajul piesei. Pentru mine, piesa fara mesaj nu exista. N-am acceptat 
niciodata sa joc in montari de divertisment. Si nu joc cum trebuie daca 
spectatorul nu cinsteste cum se cuvine reprezentatia, daca nu ne cinsteste pe noi, 
comedienii.  Am tinut mult si tin la «Craii de Curtea Veche». Se adreseaza unui 
numar restrans de spectatori. M-am temut atunci, sa fiu sincer. Poate fiindca ma 
simteam dator fascinantului Mateiu Caragiale. El a fost intotdeauna in gandurile 
si inima mea, mi-a daruit unele dintre cele mai mari bucurii oferite vreodata de o 
carte. Tineam sa-i multumesc. Dar s-a intamplat un miracol. Lumea a venit. Sala 
a fost cu fiecare reprezentatie mai plina. Toti ascultau cu atentie incordata. Le 
sunt recunoscator." 
 
 

Sursa: Adevărul 
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Alexandru Repan deschide de Mărţişor o cafenea literar-teatrală la Teatrul 

Nottara 
 

Actorul Alexandru Repan, care a împlinit 77 de ani, lansează la Teatrul 
Nottara un proiect inedit: o cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o 
atmosferă boemă, în spiritul unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de 
la sine”. 
  

Pe 26 februarie, Alexandru Repan a împlinit 77 de ani. Cunoscut 
publicului pentru zecile de roluri de teatru şi film pe care le-a interpretat până 
acum, el poate fi văzut în continuare pe scena Teatrului Nottara, unde joacă în 
spectacolele: Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, Aniversarea de Thomas 
Vinterberg şi Mogens Rukov şi Efecte colaterale de Alexandru Popa.  
 

Mai mult, din 2 martie, marele actor lansează un proiect inedit, prin care 
publicul bucureştean poate fi mai aproape ca niciodată de el şi de invitaţii săi: o 
cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o atmosferă boemă, în spiritul 
unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la sine”, după cum declara 
însuşi maestrul Repan. Acest proiect face parte din iniţiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puţin cunoscută publicului larg, dar mai 



provocatoare, într-un mod artistic, şi va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, 
etajul 1). 

  
La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii Teatrului 
Nottara!  
 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol într-un altfel 
de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 
contemporane a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitaţi în ultima vreme: Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 
Neagu, Ion Băieşu şi alţii.  
 

Cafeneaua se va deschide, la Teatrul Nottara, pe 2 martie cu un program 
de Ion Minulescu, George Topârceanu, susţinut de actorii Luminiţa Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cociş şi nu în ultimul rând 
compozitorul şi pianistul George Marcu.    
 

Alexandru Repan are puterea, forta si rezistenta de a crea nenumarate 
individualitati distincte. Nu face parte dintre aceia care pretind ca publicul este 
stapanul, dimpotriva. Crede ca artistul de pe scena este cel care trebuie sa 
domine. Alexandru Repan implineste 77 de ani.  
 

S-a nascut la Bucuresti, pe Strada Pache Protopopescu, colt cu Popa Nan, 
in apropierea Liceului "Mihai Viteazul" si a scolii de fete Notre Dame. A 
copilarit in atmosfera anilor ’40, vremuri naprasnice de care la varsta sa nu era 
constient. Jucaria perfecta a fost o trotineta cu rulmenti, care facea un zgomot 
ingrozitor.  
 

"Ai mei nu au avut nici un fel de legatura cu arta, cu scrisul. In schimb au 
iubit teatrul. M-au dus la teatru de mic. Ce-i drept, mama – fiind, intr-adevar, 
foarte frumoasa – cochetase, in tinerete, cu gandul de a se dedica scenei. Iubirea 
ei pentru teatru mi s-a transmis chiar de la nastere", spune Alexandru Repan.  
 

Pe la 14 ani a vazut "Othello", cu Emil Botta in rolul principal, de 14 ori, 
invatase replicile de dinafara, le visa chiar. "La capatul bulevardului Pache 
Protopopescu, acolo unde bulevardul se intalnea cu strada Matasari, era 
cinematograful Pache. Mai tarziu s-a chemat cinema Popular. Patroana 
cinematografului era mama unui copil cu care ma jucam eu. Si asa se facea ca 
amandoi intram dimineata, pe la 10, in sala de cinema si mai ieseam de-acolo 
abia spre seara, pe la 6, spre disperarea parintilor mei. Vedeam cate un film de 
sase ori. La dorinta mamei, am dat la Facultatea de Istorie. Am intrat din primul 
foc. Am terminat studiile in toata regula, cu examen de stat cu tot. Odata 



ispravite studiile de istorie, in 1961 m-am prezentat la examenul de admitere la 
Institutul de Teatru. In comisie erau personalitati care te faceau sa simti cum ti 
se taie picioarele, Mony Ghelerter, Alexandru Finti, Ion Fintesteanu, Beate 
Fredanov. Am intrat din primul foc, cu o schita de Caragiale, «Amicul X». Si un 
sonet de Eminescu. In clasa Mony Ghelerter – Zoe Anghel. In seria noastra au 
fost Ruxandra Sireteanu, Emil Hossu, Melania Carje, Peter Paulhofer, Stefan 
Sileanu, Olga Bucataru, dar si Andrei Serban, Alexandru Bocanet, care dupa 
primul an au plecat la Regie." 
 
  In 1968 este invitat de Horia Lovinescu sa joace la Teatrul "Nottara", 
unde era director. Intalnirea cu acesta a insemnat o cotitura in viata lui 
Alexandru Repan. "Am avut norocul sa joc cu nume mari, de prima marime ale 
teatrului si filmului romanesc. Inveti, ca spectator, de unul singur, fara dascali de 
specialitate, fara cursuri si conferinte, doar venind la teatru. Odata intrat in sala, 
dobandesti deschiderea necesara pentru a participa la actul teatral. Astfel 
primesti mesajul piesei. Pentru mine, piesa fara mesaj nu exista. N-am acceptat 
niciodata sa joc in montari de divertisment. Si nu joc cum trebuie daca 
spectatorul nu cinsteste cum se cuvine reprezentatia, daca nu ne cinsteste pe noi, 
comedienii.  Am tinut mult si tin la «Craii de Curtea Veche». Se adreseaza unui 
numar restrans de spectatori. M-am temut atunci, sa fiu sincer. Poate fiindca ma 
simteam dator fascinantului Mateiu Caragiale. El a fost intotdeauna in gandurile 
si inima mea, mi-a daruit unele dintre cele mai mari bucurii oferite vreodata de o 
carte. Tineam sa-i multumesc. Dar s-a intamplat un miracol. Lumea a venit. Sala 
a fost cu fiecare reprezentatie mai plina. Toti ascultau cu atentie incordata. Le 
sunt recunoscator." 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul 
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Alexandru Repan deschide de Mărţişor o cafenea literar-teatrală la Teatrul 

Nottara 
 

Actorul Alexandru Repan, care a împlinit 77 de ani, lansează la Teatrul 
Nottara un proiect inedit: o cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o 
atmosferă boemă, în spiritul unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de 
la sine”. 
  

Pe 26 februarie, Alexandru Repan a împlinit 77 de ani. Cunoscut 
publicului pentru zecile de roluri de teatru şi film pe care le-a interpretat până 
acum, el poate fi văzut în continuare pe scena Teatrului Nottara, unde joacă în 
spectacolele: Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, Aniversarea de Thomas 
Vinterberg şi Mogens Rukov şi Efecte colaterale de Alexandru Popa.  
 

Mai mult, din 2 martie, marele actor lansează un proiect inedit, prin care 
publicul bucureştean poate fi mai aproape ca niciodată de el şi de invitaţii săi: o 
cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o atmosferă boemă, în spiritul 
unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la sine”, după cum declara 
însuşi maestrul Repan. Acest proiect face parte din iniţiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puţin cunoscută publicului larg, dar mai 



provocatoare, într-un mod artistic, şi va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, 
etajul 1). 

  
La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii Teatrului 
Nottara!  
 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol într-un altfel 
de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 
contemporane a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitaţi în ultima vreme: Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 
Neagu, Ion Băieşu şi alţii.  
 

Cafeneaua se va deschide, la Teatrul Nottara, pe 2 martie cu un program 
de Ion Minulescu, George Topârceanu, susţinut de actorii Luminiţa Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cociş şi nu în ultimul rând 
compozitorul şi pianistul George Marcu.    
 

Alexandru Repan are puterea, forta si rezistenta de a crea nenumarate 
individualitati distincte. Nu face parte dintre aceia care pretind ca publicul este 
stapanul, dimpotriva. Crede ca artistul de pe scena este cel care trebuie sa 
domine. Alexandru Repan implineste 77 de ani.  
 

S-a nascut la Bucuresti, pe Strada Pache Protopopescu, colt cu Popa Nan, 
in apropierea Liceului "Mihai Viteazul" si a scolii de fete Notre Dame. A 
copilarit in atmosfera anilor ’40, vremuri naprasnice de care la varsta sa nu era 
constient. Jucaria perfecta a fost o trotineta cu rulmenti, care facea un zgomot 
ingrozitor.  
 

"Ai mei nu au avut nici un fel de legatura cu arta, cu scrisul. In schimb au 
iubit teatrul. M-au dus la teatru de mic. Ce-i drept, mama – fiind, intr-adevar, 
foarte frumoasa – cochetase, in tinerete, cu gandul de a se dedica scenei. Iubirea 
ei pentru teatru mi s-a transmis chiar de la nastere", spune Alexandru Repan.  
 

Pe la 14 ani a vazut "Othello", cu Emil Botta in rolul principal, de 14 ori, 
invatase replicile de dinafara, le visa chiar. "La capatul bulevardului Pache 
Protopopescu, acolo unde bulevardul se intalnea cu strada Matasari, era 
cinematograful Pache. Mai tarziu s-a chemat cinema Popular. Patroana 
cinematografului era mama unui copil cu care ma jucam eu. Si asa se facea ca 
amandoi intram dimineata, pe la 10, in sala de cinema si mai ieseam de-acolo 
abia spre seara, pe la 6, spre disperarea parintilor mei. Vedeam cate un film de 
sase ori. La dorinta mamei, am dat la Facultatea de Istorie. Am intrat din primul 
foc. Am terminat studiile in toata regula, cu examen de stat cu tot. Odata 



ispravite studiile de istorie, in 1961 m-am prezentat la examenul de admitere la 
Institutul de Teatru. In comisie erau personalitati care te faceau sa simti cum ti 
se taie picioarele, Mony Ghelerter, Alexandru Finti, Ion Fintesteanu, Beate 
Fredanov. Am intrat din primul foc, cu o schita de Caragiale, «Amicul X». Si un 
sonet de Eminescu. In clasa Mony Ghelerter – Zoe Anghel. In seria noastra au 
fost Ruxandra Sireteanu, Emil Hossu, Melania Carje, Peter Paulhofer, Stefan 
Sileanu, Olga Bucataru, dar si Andrei Serban, Alexandru Bocanet, care dupa 
primul an au plecat la Regie." 
 
  In 1968 este invitat de Horia Lovinescu sa joace la Teatrul "Nottara", 
unde era director. Intalnirea cu acesta a insemnat o cotitura in viata lui 
Alexandru Repan. "Am avut norocul sa joc cu nume mari, de prima marime ale 
teatrului si filmului romanesc. Inveti, ca spectator, de unul singur, fara dascali de 
specialitate, fara cursuri si conferinte, doar venind la teatru. Odata intrat in sala, 
dobandesti deschiderea necesara pentru a participa la actul teatral. Astfel 
primesti mesajul piesei. Pentru mine, piesa fara mesaj nu exista. N-am acceptat 
niciodata sa joc in montari de divertisment. Si nu joc cum trebuie daca 
spectatorul nu cinsteste cum se cuvine reprezentatia, daca nu ne cinsteste pe noi, 
comedienii.  Am tinut mult si tin la «Craii de Curtea Veche». Se adreseaza unui 
numar restrans de spectatori. M-am temut atunci, sa fiu sincer. Poate fiindca ma 
simteam dator fascinantului Mateiu Caragiale. El a fost intotdeauna in gandurile 
si inima mea, mi-a daruit unele dintre cele mai mari bucurii oferite vreodata de o 
carte. Tineam sa-i multumesc. Dar s-a intamplat un miracol. Lumea a venit. Sala 
a fost cu fiecare reprezentatie mai plina. Toti ascultau cu atentie incordata. Le 
sunt recunoscator." 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul 
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Alexandru Repan deschide de Mărţişor o cafenea literar-teatrală la Teatrul 

Nottara 
 

Actorul Alexandru Repan, care a împlinit 77 de ani, lansează la Teatrul 
Nottara un proiect inedit: o cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o 
atmosferă boemă, în spiritul unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de 
la sine”. 
  

Pe 26 februarie, Alexandru Repan a împlinit 77 de ani. Cunoscut 
publicului pentru zecile de roluri de teatru şi film pe care le-a interpretat până 
acum, el poate fi văzut în continuare pe scena Teatrului Nottara, unde joacă în 
spectacolele: Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, Aniversarea de Thomas 
Vinterberg şi Mogens Rukov şi Efecte colaterale de Alexandru Popa.  
 

Mai mult, din 2 martie, marele actor lansează un proiect inedit, prin care 
publicul bucureştean poate fi mai aproape ca niciodată de el şi de invitaţii săi: o 
cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o atmosferă boemă, în spiritul 
unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la sine”, după cum declara 
însuşi maestrul Repan. Acest proiect face parte din iniţiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puţin cunoscută publicului larg, dar mai 
provocatoare, într-un mod artistic, şi va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, 
etajul 1). 



  
La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii Teatrului 
Nottara!  
 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol într-un altfel 
de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 
contemporane a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitaţi în ultima vreme: Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 
Neagu, Ion Băieşu şi alţii.  
 

Cafeneaua se va deschide, la Teatrul Nottara, pe 2 martie cu un program 
de Ion Minulescu, George Topârceanu, susţinut de actorii Luminiţa Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cociş şi nu în ultimul rând 
compozitorul şi pianistul George Marcu.    
 

Alexandru Repan are puterea, forta si rezistenta de a crea nenumarate 
individualitati distincte. Nu face parte dintre aceia care pretind ca publicul este 
stapanul, dimpotriva. Crede ca artistul de pe scena este cel care trebuie sa 
domine. Alexandru Repan implineste 77 de ani.  
 

S-a nascut la Bucuresti, pe Strada Pache Protopopescu, colt cu Popa Nan, 
in apropierea Liceului "Mihai Viteazul" si a scolii de fete Notre Dame. A 
copilarit in atmosfera anilor ’40, vremuri naprasnice de care la varsta sa nu era 
constient. Jucaria perfecta a fost o trotineta cu rulmenti, care facea un zgomot 
ingrozitor.  
 

"Ai mei nu au avut nici un fel de legatura cu arta, cu scrisul. In schimb au 
iubit teatrul. M-au dus la teatru de mic. Ce-i drept, mama – fiind, intr-adevar, 
foarte frumoasa – cochetase, in tinerete, cu gandul de a se dedica scenei. Iubirea 
ei pentru teatru mi s-a transmis chiar de la nastere", spune Alexandru Repan.  
 

Pe la 14 ani a vazut "Othello", cu Emil Botta in rolul principal, de 14 ori, 
invatase replicile de dinafara, le visa chiar. "La capatul bulevardului Pache 
Protopopescu, acolo unde bulevardul se intalnea cu strada Matasari, era 
cinematograful Pache. Mai tarziu s-a chemat cinema Popular. Patroana 
cinematografului era mama unui copil cu care ma jucam eu. Si asa se facea ca 
amandoi intram dimineata, pe la 10, in sala de cinema si mai ieseam de-acolo 
abia spre seara, pe la 6, spre disperarea parintilor mei. Vedeam cate un film de 
sase ori. La dorinta mamei, am dat la Facultatea de Istorie. Am intrat din primul 
foc. Am terminat studiile in toata regula, cu examen de stat cu tot. Odata 
ispravite studiile de istorie, in 1961 m-am prezentat la examenul de admitere la 
Institutul de Teatru. In comisie erau personalitati care te faceau sa simti cum ti 



se taie picioarele, Mony Ghelerter, Alexandru Finti, Ion Fintesteanu, Beate 
Fredanov. Am intrat din primul foc, cu o schita de Caragiale, «Amicul X». Si un 
sonet de Eminescu. In clasa Mony Ghelerter – Zoe Anghel. In seria noastra au 
fost Ruxandra Sireteanu, Emil Hossu, Melania Carje, Peter Paulhofer, Stefan 
Sileanu, Olga Bucataru, dar si Andrei Serban, Alexandru Bocanet, care dupa 
primul an au plecat la Regie." 
 
  In 1968 este invitat de Horia Lovinescu sa joace la Teatrul "Nottara", 
unde era director. Intalnirea cu acesta a insemnat o cotitura in viata lui 
Alexandru Repan. "Am avut norocul sa joc cu nume mari, de prima marime ale 
teatrului si filmului romanesc. Inveti, ca spectator, de unul singur, fara dascali de 
specialitate, fara cursuri si conferinte, doar venind la teatru. Odata intrat in sala, 
dobandesti deschiderea necesara pentru a participa la actul teatral. Astfel 
primesti mesajul piesei. Pentru mine, piesa fara mesaj nu exista. N-am acceptat 
niciodata sa joc in montari de divertisment. Si nu joc cum trebuie daca 
spectatorul nu cinsteste cum se cuvine reprezentatia, daca nu ne cinsteste pe noi, 
comedienii.  Am tinut mult si tin la «Craii de Curtea Veche». Se adreseaza unui 
numar restrans de spectatori. M-am temut atunci, sa fiu sincer. Poate fiindca ma 
simteam dator fascinantului Mateiu Caragiale. El a fost intotdeauna in gandurile 
si inima mea, mi-a daruit unele dintre cele mai mari bucurii oferite vreodata de o 
carte. Tineam sa-i multumesc. Dar s-a intamplat un miracol. Lumea a venit. Sala 
a fost cu fiecare reprezentatie mai plina. Toti ascultau cu atentie incordata. Le 
sunt recunoscator." 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul 
  



10. Teatrul Nottara 
din data de 18 Februarie 2017 

https://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=183 
 

 
 

La cafenea! 

Cu Alexandru Repan 

 

Cafeneaua literar-artistică 

Marele actor Alexandru Repan lansează o provocare publicului 
bucureştean: o cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o atmosferă 
boemă, în spiritul unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la sine”, 
după cum afirmă însuşi maestrul Repan. 

Primul spectacol va avea loc pe data de 2 martie la ora 19:00! Vă 
aşteptăm la Cafeneaua literar-artistică, „un altfel de spectacol într-un altfel de 
spaţiu”! 

  La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii 
Teatrului Nottara! 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol într-un altfel 
de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 



contemporane a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitaţi în ultima vreme Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 
Neagu, Ion Băieşu şi alţii. 

Cafeneaua noastră se va deschide pe 2 martie, când vă aşteptăm împreună 
cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi ai noştri: Luminiţa Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cociş, şi nu în ultimul rând 
cu pianistul și compozitorul George Marcu”, declară Alexandru Repan. 

 
 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
 

  



11. Ziare.com 
din data de 28 Februarie 2017 

http://ziare.www.ro/alexandru-repan-deschide-de-martisor-o-cafenea-
literar-teatrala-la-teatrul-nottara.html 
 

 
 
Alexandru Repan deschide de Mărţişor o cafenea literar-teatrală la Teatrul 

Nottara 
 

Actorul Alexandru Repan, care a împlinit 77 de ani, lansează la Teatrul 
Nottara un proiect inedit: o cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o 
atmosferă boemă, în spiritul unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de 
la sine”. 
  

Pe 26 februarie, Alexandru Repan a împlinit 77 de ani. Cunoscut 
publicului pentru zecile de roluri de teatru şi film pe care le-a interpretat până 
acum, el poate fi văzut în continuare pe scena Teatrului Nottara, unde joacă în 
spectacolele: Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, Aniversarea de Thomas 
Vinterberg şi Mogens Rukov şi Efecte colaterale de Alexandru Popa.  
 

Mai mult, din 2 martie, marele actor lansează un proiect inedit, prin care 
publicul bucureştean poate fi mai aproape ca niciodată de el şi de invitaţii săi: o 
cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o atmosferă boemă, în spiritul 
unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la sine”, după cum declara 
însuşi maestrul Repan. Acest proiect face parte din iniţiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puţin cunoscută publicului larg, dar mai 



provocatoare, într-un mod artistic, şi va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, 
etajul 1). 

  
La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii Teatrului 
Nottara!  
 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol într-un altfel 
de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 
contemporane a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitaţi în ultima vreme: Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 
Neagu, Ion Băieşu şi alţii.  
 

Cafeneaua se va deschide, la Teatrul Nottara, pe 2 martie cu un program 
de Ion Minulescu, George Topârceanu, susţinut de actorii Luminiţa Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cociş şi nu în ultimul rând 
compozitorul şi pianistul George Marcu.    
 

Alexandru Repan are puterea, forta si rezistenta de a crea nenumarate 
individualitati distincte. Nu face parte dintre aceia care pretind ca publicul este 
stapanul, dimpotriva. Crede ca artistul de pe scena este cel care trebuie sa 
domine. Alexandru Repan implineste 77 de ani.  
 

S-a nascut la Bucuresti, pe Strada Pache Protopopescu, colt cu Popa Nan, 
in apropierea Liceului "Mihai Viteazul" si a scolii de fete Notre Dame. A 
copilarit in atmosfera anilor ’40, vremuri naprasnice de care la varsta sa nu era 
constient. Jucaria perfecta a fost o trotineta cu rulmenti, care facea un zgomot 
ingrozitor.  
 

"Ai mei nu au avut nici un fel de legatura cu arta, cu scrisul. In schimb au 
iubit teatrul. M-au dus la teatru de mic. Ce-i drept, mama – fiind, intr-adevar, 
foarte frumoasa – cochetase, in tinerete, cu gandul de a se dedica scenei. Iubirea 
ei pentru teatru mi s-a transmis chiar de la nastere", spune Alexandru Repan.  
 

Pe la 14 ani a vazut "Othello", cu Emil Botta in rolul principal, de 14 ori, 
invatase replicile de dinafara, le visa chiar. "La capatul bulevardului Pache 
Protopopescu, acolo unde bulevardul se intalnea cu strada Matasari, era 
cinematograful Pache. Mai tarziu s-a chemat cinema Popular. Patroana 
cinematografului era mama unui copil cu care ma jucam eu. Si asa se facea ca 
amandoi intram dimineata, pe la 10, in sala de cinema si mai ieseam de-acolo 
abia spre seara, pe la 6, spre disperarea parintilor mei. Vedeam cate un film de 
sase ori. La dorinta mamei, am dat la Facultatea de Istorie. Am intrat din primul 
foc. Am terminat studiile in toata regula, cu examen de stat cu tot. Odata 



ispravite studiile de istorie, in 1961 m-am prezentat la examenul de admitere la 
Institutul de Teatru. In comisie erau personalitati care te faceau sa simti cum ti 
se taie picioarele, Mony Ghelerter, Alexandru Finti, Ion Fintesteanu, Beate 
Fredanov. Am intrat din primul foc, cu o schita de Caragiale, «Amicul X». Si un 
sonet de Eminescu. In clasa Mony Ghelerter – Zoe Anghel. In seria noastra au 
fost Ruxandra Sireteanu, Emil Hossu, Melania Carje, Peter Paulhofer, Stefan 
Sileanu, Olga Bucataru, dar si Andrei Serban, Alexandru Bocanet, care dupa 
primul an au plecat la Regie." 
 
  In 1968 este invitat de Horia Lovinescu sa joace la Teatrul "Nottara", 
unde era director. Intalnirea cu acesta a insemnat o cotitura in viata lui 
Alexandru Repan. "Am avut norocul sa joc cu nume mari, de prima marime ale 
teatrului si filmului romanesc. Inveti, ca spectator, de unul singur, fara dascali de 
specialitate, fara cursuri si conferinte, doar venind la teatru. Odata intrat in sala, 
dobandesti deschiderea necesara pentru a participa la actul teatral. Astfel 
primesti mesajul piesei. Pentru mine, piesa fara mesaj nu exista. N-am acceptat 
niciodata sa joc in montari de divertisment. Si nu joc cum trebuie daca 
spectatorul nu cinsteste cum se cuvine reprezentatia, daca nu ne cinsteste pe noi, 
comedienii.  Am tinut mult si tin la «Craii de Curtea Veche». Se adreseaza unui 
numar restrans de spectatori. M-am temut atunci, sa fiu sincer. Poate fiindca ma 
simteam dator fascinantului Mateiu Caragiale. El a fost intotdeauna in gandurile 
si inima mea, mi-a daruit unele dintre cele mai mari bucurii oferite vreodata de o 
carte. Tineam sa-i multumesc. Dar s-a intamplat un miracol. Lumea a venit. Sala 
a fost cu fiecare reprezentatie mai plina. Toti ascultau cu atentie incordata. Le 
sunt recunoscator." 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul 
  



12. Nmedia 
din data de 01 Martie 2017 

https://www.nmedia.ro/alexandru-repan-deschide-de-martisor-o-
cafenea-literar-teatrala-la-teatrul-nottara 
 

 
 
Alexandru Repan deschide de Mărţişor o cafenea literar-teatrală la Teatrul 

Nottara 
 

Actorul Alexandru Repan, care a împlinit 77 de ani, lansează la Teatrul 
Nottara un proiect inedit: o cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o 
atmosferă boemă, în spiritul unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de 
la sine”. 
  

Pe 26 februarie, Alexandru Repan a împlinit 77 de ani. Cunoscut 
publicului pentru zecile de roluri de teatru şi film pe care le-a interpretat până 
acum, el poate fi văzut în continuare pe scena Teatrului Nottara, unde joacă în 
spectacolele: Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, Aniversarea de Thomas 
Vinterberg şi Mogens Rukov şi Efecte colaterale de Alexandru Popa.  
 

Mai mult, din 2 martie, marele actor lansează un proiect inedit, prin care 
publicul bucureştean poate fi mai aproape ca niciodată de el şi de invitaţii săi: o 
cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o atmosferă boemă, în spiritul 
unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la sine”, după cum declara 
însuşi maestrul Repan. Acest proiect face parte din iniţiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puţin cunoscută publicului larg, dar mai 



provocatoare, într-un mod artistic, şi va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, 
etajul 1). 

  
La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii Teatrului 
Nottara!  
 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol într-un altfel 
de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 
contemporane a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitaţi în ultima vreme: Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 
Neagu, Ion Băieşu şi alţii.  
 

Cafeneaua se va deschide, la Teatrul Nottara, pe 2 martie cu un program 
de Ion Minulescu, George Topârceanu, susţinut de actorii Luminiţa Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cociş şi nu în ultimul rând 
compozitorul şi pianistul George Marcu.    
 

Alexandru Repan are puterea, forta si rezistenta de a crea nenumarate 
individualitati distincte. Nu face parte dintre aceia care pretind ca publicul este 
stapanul, dimpotriva. Crede ca artistul de pe scena este cel care trebuie sa 
domine. Alexandru Repan implineste 77 de ani.  
 

S-a nascut la Bucuresti, pe Strada Pache Protopopescu, colt cu Popa Nan, 
in apropierea Liceului "Mihai Viteazul" si a scolii de fete Notre Dame. A 
copilarit in atmosfera anilor ’40, vremuri naprasnice de care la varsta sa nu era 
constient. Jucaria perfecta a fost o trotineta cu rulmenti, care facea un zgomot 
ingrozitor.  
 

"Ai mei nu au avut nici un fel de legatura cu arta, cu scrisul. In schimb au 
iubit teatrul. M-au dus la teatru de mic. Ce-i drept, mama – fiind, intr-adevar, 
foarte frumoasa – cochetase, in tinerete, cu gandul de a se dedica scenei. Iubirea 
ei pentru teatru mi s-a transmis chiar de la nastere", spune Alexandru Repan.  
 

Pe la 14 ani a vazut "Othello", cu Emil Botta in rolul principal, de 14 ori, 
invatase replicile de dinafara, le visa chiar. "La capatul bulevardului Pache 
Protopopescu, acolo unde bulevardul se intalnea cu strada Matasari, era 
cinematograful Pache. Mai tarziu s-a chemat cinema Popular. Patroana 
cinematografului era mama unui copil cu care ma jucam eu. Si asa se facea ca 
amandoi intram dimineata, pe la 10, in sala de cinema si mai ieseam de-acolo 
abia spre seara, pe la 6, spre disperarea parintilor mei. Vedeam cate un film de 
sase ori. La dorinta mamei, am dat la Facultatea de Istorie. Am intrat din primul 
foc. Am terminat studiile in toata regula, cu examen de stat cu tot. Odata 



ispravite studiile de istorie, in 1961 m-am prezentat la examenul de admitere la 
Institutul de Teatru. In comisie erau personalitati care te faceau sa simti cum ti 
se taie picioarele, Mony Ghelerter, Alexandru Finti, Ion Fintesteanu, Beate 
Fredanov. Am intrat din primul foc, cu o schita de Caragiale, «Amicul X». Si un 
sonet de Eminescu. In clasa Mony Ghelerter – Zoe Anghel. In seria noastra au 
fost Ruxandra Sireteanu, Emil Hossu, Melania Carje, Peter Paulhofer, Stefan 
Sileanu, Olga Bucataru, dar si Andrei Serban, Alexandru Bocanet, care dupa 
primul an au plecat la Regie." 
 
  In 1968 este invitat de Horia Lovinescu sa joace la Teatrul "Nottara", 
unde era director. Intalnirea cu acesta a insemnat o cotitura in viata lui 
Alexandru Repan. "Am avut norocul sa joc cu nume mari, de prima marime ale 
teatrului si filmului romanesc. Inveti, ca spectator, de unul singur, fara dascali de 
specialitate, fara cursuri si conferinte, doar venind la teatru. Odata intrat in sala, 
dobandesti deschiderea necesara pentru a participa la actul teatral. Astfel 
primesti mesajul piesei. Pentru mine, piesa fara mesaj nu exista. N-am acceptat 
niciodata sa joc in montari de divertisment. Si nu joc cum trebuie daca 
spectatorul nu cinsteste cum se cuvine reprezentatia, daca nu ne cinsteste pe noi, 
comedienii.  Am tinut mult si tin la «Craii de Curtea Veche». Se adreseaza unui 
numar restrans de spectatori. M-am temut atunci, sa fiu sincer. Poate fiindca ma 
simteam dator fascinantului Mateiu Caragiale. El a fost intotdeauna in gandurile 
si inima mea, mi-a daruit unele dintre cele mai mari bucurii oferite vreodata de o 
carte. Tineam sa-i multumesc. Dar s-a intamplat un miracol. Lumea a venit. Sala 
a fost cu fiecare reprezentatie mai plina. Toti ascultau cu atentie incordata. Le 
sunt recunoscator." 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul 
  



13. eAZI 
din data de 01 Martie 2017, ora 12:00 

http://www.eazi.ro/in-cultura/la-masa-cu-ion-minulescu-george-
toparceanu-si-actorii-teatrului-nottara 
 

 
 

La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii 
Teatrului Nottara 

 

Marele actor Alexandru Repan lansează o provocare publicului 
bucureştean: o cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o atmosferă 
boemă, în spiritul unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la 
sine”, după cum declară maestrul Repan. 



Acest proiect face parte din iniţiativa Teatrului Nottara de a promova o 
operă literară mai puţin cunoscută publicului larg, dar mai provocatoare, într-un 
mod artistic, şi va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, etajul 1). Primul 
spectacol va avea loc pe data de 2 martie, la ora 19.00. 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol, într-un altfel 
de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 
contemporane, a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitaţi în ultima vreme: Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 
Neagu, Ion Băieşu şi alţii. La deschiderea  cafenelei noastre, vă aşteptăm 
împreună cu Ion Minulescu, George Topârceanu, şi ai noştri: Luminiţa Erga, 
Vlad Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cociş şi nu în ultimul 
rând compozitorul şi pianistul George Marcu”, spune Alexandru Repan. 

Pe 26 februarie, maestrul a împlinit 77 de ani. Cunoscut publicului pentru 
zecile de roluri de teatru şi film pe care le-a interpretat până acum, actorul poate 
fi văzut în continuare pe scena Teatrului Nottara, unde joacă în spectacolele: 
„Vizitatorul” de Eric-Emmanuel Schmitt, „Aniversarea” de Thomas Vinterberg 
şi „Efecte colaterale” de Alexandru Popa. 

Alexandru Repan are puterea, forţa şi rezistenţa de a crea nenumărate 
individualităţi distincte. Nu face parte dintre aceia care pretind că publicul este 
stăpânul, dimpotrivă. Crede că artistul de pe scenă este cel care trebuie să 
domine.  

 
  S-a născut la Bucureşti, pe Strada Pache Protopopescu, colţ cu Popa Nan, 
în apropierea Liceului „Mihai Viteazul” şi a şcolii de fete „Notre Dame”. A 
copilărit în atmosfera anilor ‘40, vremuri năprasnice de care la vârsta sa nu era 
conştient. Jucăria perfectă a fost o trotinetă cu rulmenţi, care făcea un zgomot 
îngrozitor. „Ai mei nu au avut niciun fel de legătură cu arta, cu scrisul. În 
schimb, au iubit teatrul. M-au dus la teatru de mic. Ce-i drept, mama - fiind, într-
adevăr, foarte frumoasă – cochetase, în tinereţe, cu gândul de a se dedica scenei. 
Iubirea ei pentru teatru mi s-a transmis chiar de la naştere”, povesteşte 
Alexandru Repan.  

 
 
 
 
 

Sursa: eAzi 



14. Cultural BZI 
din data de 26 Februarie 2017 

http://cultural.bzi.ro/la-multi-ani-alexandru-repan-54134 
 

 
 

La multi ani, Alexandru Repan! 

 

 

Alexandru Repan 

De ziua lui, Maestrul Alexandru Repan lanseaza un nou proiect: 
Cafeneaua literar-artistica. Astazi, 26 februarie, Maestrul Alexandru 
Repan implineste 77 de ani. Cunoscut publicului pentru zecile de roluri 
de teatru si film pe care le-a interpretat pana acum, el poate fi vazut in 
continuare pe scena Teatrului Nottara, unde joaca in spectacolele: Vizitatorul 



de Eric-Emmanuel Schmitt, Aniversarea de Thomas Vinterberg si Mogens 
Rukov si Efecte colaterale de Alexandru Popa. 
 
  
  Mai mult, din 2 martie, marele actor lanseaza un proiect inedit, prin care 
publicul bucurestean poate fi mai aproape ca niciodata de el si de invitatii sai: o 
cafenea literar-artistica ce isi propune sa creeze o atmosfera boema, in spiritul 
unei „proze si poezii vii peste timp care vorbeste de la sine”, dupa cum declara 
insusi maestrul Repan. Acest proiect face parte din initiativa Teatrului Nottara 
de a promova o opera literara mai putin cunoscuta publicului larg, dar mai 
provocatoare, intr-un mod artistic, si va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, 
etajul 1). 
 
 
La masa cu Ion Minulescu, George Toparceanu si actorii Teatrului 
Nottara! 
 
  „Teatrul Nottara s-a gandit sa va ofere un altfel de spectacol intr-un altfel 
de spatiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
rosu sau poate un ceai sau o cafea, in compania unor versuri clasice si 
contemporane a unei proze mai putin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitati in ultima vreme: Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fanus 
Neagu, Ion Baiesu si altii.  
 
 
  Cafeneaua noastra se va deschide pe 2 martie cand va asteptam impreuna 
cu Ion Minulescu, George Toparceanu, si ai nostri: Luminita Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cocis si nu in ultimul rand 
compozitorul si pianistul George Marcu”, declara Alexandru Repan.  
 
  Biletele pentru prima editie a Cafenelei literar artistice au fost epuizate, 
dar urmariti www.nottara.ro pentru a afla cand va avea loc urmatoarea. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Cultural BZI 
 



15. Portal-ro 
din data de 28 Februarie 2017, ora 14:00 

http://portal-ro.com/post/alexandru-repan-deschide-de-marti/ 
 

 
 
Alexandru Repan deschide de Mărţişor o cafenea literar-teatrală la Teatrul 

Nottara 
 

Actorul Alexandru Repan, care a împlinit 77 de ani, lansează la Teatrul 
Nottara un proiect inedit: o cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o 
atmosferă boemă, în spiritul unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de 
la sine”. 
  

Pe 26 februarie, Alexandru Repan a împlinit 77 de ani. Cunoscut 
publicului pentru zecile de roluri de teatru şi film pe care le-a interpretat până 
acum, el poate fi văzut în continuare pe scena Teatrului Nottara, unde joacă în 
spectacolele: Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, Aniversarea de Thomas 
Vinterberg şi Mogens Rukov şi Efecte colaterale de Alexandru Popa.  
 

Mai mult, din 2 martie, marele actor lansează un proiect inedit, prin care 
publicul bucureştean poate fi mai aproape ca niciodată de el şi de invitaţii săi: o 
cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o atmosferă boemă, în spiritul 
unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la sine”, după cum declara 
însuşi maestrul Repan. Acest proiect face parte din iniţiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puţin cunoscută publicului larg, dar mai 
provocatoare, într-un mod artistic, şi va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, 
etajul 1). 



  
La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii Teatrului 
Nottara!  
 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol într-un altfel 
de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 
contemporane a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitaţi în ultima vreme: Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 
Neagu, Ion Băieşu şi alţii.  
 

Cafeneaua se va deschide, la Teatrul Nottara, pe 2 martie cu un program 
de Ion Minulescu, George Topârceanu, susţinut de actorii Luminiţa Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cociş şi nu în ultimul rând 
compozitorul şi pianistul George Marcu.    
 

Alexandru Repan are puterea, forta si rezistenta de a crea nenumarate 
individualitati distincte. Nu face parte dintre aceia care pretind ca publicul este 
stapanul, dimpotriva. Crede ca artistul de pe scena este cel care trebuie sa 
domine. Alexandru Repan implineste 77 de ani.  
 

S-a nascut la Bucuresti, pe Strada Pache Protopopescu, colt cu Popa Nan, 
in apropierea Liceului "Mihai Viteazul" si a scolii de fete Notre Dame. A 
copilarit in atmosfera anilor ’40, vremuri naprasnice de care la varsta sa nu era 
constient. Jucaria perfecta a fost o trotineta cu rulmenti, care facea un zgomot 
ingrozitor.  
 

"Ai mei nu au avut nici un fel de legatura cu arta, cu scrisul. In schimb au 
iubit teatrul. M-au dus la teatru de mic. Ce-i drept, mama – fiind, intr-adevar, 
foarte frumoasa – cochetase, in tinerete, cu gandul de a se dedica scenei. Iubirea 
ei pentru teatru mi s-a transmis chiar de la nastere", spune Alexandru Repan.  
 

Pe la 14 ani a vazut "Othello", cu Emil Botta in rolul principal, de 14 ori, 
invatase replicile de dinafara, le visa chiar. "La capatul bulevardului Pache 
Protopopescu, acolo unde bulevardul se intalnea cu strada Matasari, era 
cinematograful Pache. Mai tarziu s-a chemat cinema Popular. Patroana 
cinematografului era mama unui copil cu care ma jucam eu. Si asa se facea ca 
amandoi intram dimineata, pe la 10, in sala de cinema si mai ieseam de-acolo 
abia spre seara, pe la 6, spre disperarea parintilor mei. Vedeam cate un film de 
sase ori. La dorinta mamei, am dat la Facultatea de Istorie. Am intrat din primul 
foc. Am terminat studiile in toata regula, cu examen de stat cu tot. Odata 
ispravite studiile de istorie, in 1961 m-am prezentat la examenul de admitere la 
Institutul de Teatru. In comisie erau personalitati care te faceau sa simti cum ti 



se taie picioarele, Mony Ghelerter, Alexandru Finti, Ion Fintesteanu, Beate 
Fredanov. Am intrat din primul foc, cu o schita de Caragiale, «Amicul X». Si un 
sonet de Eminescu. In clasa Mony Ghelerter – Zoe Anghel. In seria noastra au 
fost Ruxandra Sireteanu, Emil Hossu, Melania Carje, Peter Paulhofer, Stefan 
Sileanu, Olga Bucataru, dar si Andrei Serban, Alexandru Bocanet, care dupa 
primul an au plecat la Regie." 
 
  In 1968 este invitat de Horia Lovinescu sa joace la Teatrul "Nottara", 
unde era director. Intalnirea cu acesta a insemnat o cotitura in viata lui 
Alexandru Repan. "Am avut norocul sa joc cu nume mari, de prima marime ale 
teatrului si filmului romanesc. Inveti, ca spectator, de unul singur, fara dascali de 
specialitate, fara cursuri si conferinte, doar venind la teatru. Odata intrat in sala, 
dobandesti deschiderea necesara pentru a participa la actul teatral. Astfel 
primesti mesajul piesei. Pentru mine, piesa fara mesaj nu exista. N-am acceptat 
niciodata sa joc in montari de divertisment. Si nu joc cum trebuie daca 
spectatorul nu cinsteste cum se cuvine reprezentatia, daca nu ne cinsteste pe noi, 
comedienii.  Am tinut mult si tin la «Craii de Curtea Veche». Se adreseaza unui 
numar restrans de spectatori. M-am temut atunci, sa fiu sincer. Poate fiindca ma 
simteam dator fascinantului Mateiu Caragiale. El a fost intotdeauna in gandurile 
si inima mea, mi-a daruit unele dintre cele mai mari bucurii oferite vreodata de o 
carte. Tineam sa-i multumesc. Dar s-a intamplat un miracol. Lumea a venit. Sala 
a fost cu fiecare reprezentatie mai plina. Toti ascultau cu atentie incordata. Le 
sunt recunoscator." 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul 
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Alexandru Repan deschide de Mărţişor o cafenea literar-teatrală la Teatrul 

Nottara 
 

Actorul Alexandru Repan, care a împlinit 77 de ani, lansează la Teatrul 
Nottara un proiect inedit: o cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o 
atmosferă boemă, în spiritul unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de 
la sine”. 
  

Pe 26 februarie, Alexandru Repan a împlinit 77 de ani. Cunoscut 
publicului pentru zecile de roluri de teatru şi film pe care le-a interpretat până 
acum, el poate fi văzut în continuare pe scena Teatrului Nottara, unde joacă în 
spectacolele: Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, Aniversarea de Thomas 
Vinterberg şi Mogens Rukov şi Efecte colaterale de Alexandru Popa.  
 

Mai mult, din 2 martie, marele actor lansează un proiect inedit, prin care 
publicul bucureştean poate fi mai aproape ca niciodată de el şi de invitaţii săi: o 
cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o atmosferă boemă, în spiritul 
unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la sine”, după cum declara 
însuşi maestrul Repan. Acest proiect face parte din iniţiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puţin cunoscută publicului larg, dar mai 



provocatoare, într-un mod artistic, şi va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, 
etajul 1). 

  
La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii Teatrului 
Nottara!  
 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol într-un altfel 
de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 
contemporane a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitaţi în ultima vreme: Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 
Neagu, Ion Băieşu şi alţii.  
 

Cafeneaua se va deschide, la Teatrul Nottara, pe 2 martie cu un program 
de Ion Minulescu, George Topârceanu, susţinut de actorii Luminiţa Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cociş şi nu în ultimul rând 
compozitorul şi pianistul George Marcu.    
 

Alexandru Repan are puterea, forta si rezistenta de a crea nenumarate 
individualitati distincte. Nu face parte dintre aceia care pretind ca publicul este 
stapanul, dimpotriva. Crede ca artistul de pe scena este cel care trebuie sa 
domine. Alexandru Repan implineste 77 de ani.  
 

S-a nascut la Bucuresti, pe Strada Pache Protopopescu, colt cu Popa Nan, 
in apropierea Liceului "Mihai Viteazul" si a scolii de fete Notre Dame. A 
copilarit in atmosfera anilor ’40, vremuri naprasnice de care la varsta sa nu era 
constient. Jucaria perfecta a fost o trotineta cu rulmenti, care facea un zgomot 
ingrozitor.  
 

"Ai mei nu au avut nici un fel de legatura cu arta, cu scrisul. In schimb au 
iubit teatrul. M-au dus la teatru de mic. Ce-i drept, mama – fiind, intr-adevar, 
foarte frumoasa – cochetase, in tinerete, cu gandul de a se dedica scenei. Iubirea 
ei pentru teatru mi s-a transmis chiar de la nastere", spune Alexandru Repan.  
 

Pe la 14 ani a vazut "Othello", cu Emil Botta in rolul principal, de 14 ori, 
invatase replicile de dinafara, le visa chiar. "La capatul bulevardului Pache 
Protopopescu, acolo unde bulevardul se intalnea cu strada Matasari, era 
cinematograful Pache. Mai tarziu s-a chemat cinema Popular. Patroana 
cinematografului era mama unui copil cu care ma jucam eu. Si asa se facea ca 
amandoi intram dimineata, pe la 10, in sala de cinema si mai ieseam de-acolo 
abia spre seara, pe la 6, spre disperarea parintilor mei. Vedeam cate un film de 
sase ori. La dorinta mamei, am dat la Facultatea de Istorie. Am intrat din primul 
foc. Am terminat studiile in toata regula, cu examen de stat cu tot. Odata 



ispravite studiile de istorie, in 1961 m-am prezentat la examenul de admitere la 
Institutul de Teatru. In comisie erau personalitati care te faceau sa simti cum ti 
se taie picioarele, Mony Ghelerter, Alexandru Finti, Ion Fintesteanu, Beate 
Fredanov. Am intrat din primul foc, cu o schita de Caragiale, «Amicul X». Si un 
sonet de Eminescu. In clasa Mony Ghelerter – Zoe Anghel. In seria noastra au 
fost Ruxandra Sireteanu, Emil Hossu, Melania Carje, Peter Paulhofer, Stefan 
Sileanu, Olga Bucataru, dar si Andrei Serban, Alexandru Bocanet, care dupa 
primul an au plecat la Regie." 
 
  In 1968 este invitat de Horia Lovinescu sa joace la Teatrul "Nottara", 
unde era director. Intalnirea cu acesta a insemnat o cotitura in viata lui 
Alexandru Repan. "Am avut norocul sa joc cu nume mari, de prima marime ale 
teatrului si filmului romanesc. Inveti, ca spectator, de unul singur, fara dascali de 
specialitate, fara cursuri si conferinte, doar venind la teatru. Odata intrat in sala, 
dobandesti deschiderea necesara pentru a participa la actul teatral. Astfel 
primesti mesajul piesei. Pentru mine, piesa fara mesaj nu exista. N-am acceptat 
niciodata sa joc in montari de divertisment. Si nu joc cum trebuie daca 
spectatorul nu cinsteste cum se cuvine reprezentatia, daca nu ne cinsteste pe noi, 
comedienii.  Am tinut mult si tin la «Craii de Curtea Veche». Se adreseaza unui 
numar restrans de spectatori. M-am temut atunci, sa fiu sincer. Poate fiindca ma 
simteam dator fascinantului Mateiu Caragiale. El a fost intotdeauna in gandurile 
si inima mea, mi-a daruit unele dintre cele mai mari bucurii oferite vreodata de o 
carte. Tineam sa-i multumesc. Dar s-a intamplat un miracol. Lumea a venit. Sala 
a fost cu fiecare reprezentatie mai plina. Toti ascultau cu atentie incordata. Le 
sunt recunoscator." 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul 
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Alexandru Repan deschide de Mărţişor o cafenea literar-teatrală la Teatrul 

Nottara 
 

Actorul Alexandru Repan, care a împlinit 77 de ani, lansează la Teatrul 
Nottara un proiect inedit: o cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o 
atmosferă boemă, în spiritul unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de 
la sine”. 
  

Pe 26 februarie, Alexandru Repan a împlinit 77 de ani. Cunoscut 
publicului pentru zecile de roluri de teatru şi film pe care le-a interpretat până 
acum, el poate fi văzut în continuare pe scena Teatrului Nottara, unde joacă în 
spectacolele: Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, Aniversarea de Thomas 
Vinterberg şi Mogens Rukov şi Efecte colaterale de Alexandru Popa.  
 

Mai mult, din 2 martie, marele actor lansează un proiect inedit, prin care 
publicul bucureştean poate fi mai aproape ca niciodată de el şi de invitaţii săi: o 
cafenea literar-artistică ce îşi propune să creeze o atmosferă boemă, în spiritul 
unei „proze şi poezii vii peste timp care vorbeşte de la sine”, după cum declara 
însuşi maestrul Repan. Acest proiect face parte din iniţiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puţin cunoscută publicului larg, dar mai 



provocatoare, într-un mod artistic, şi va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, 
etajul 1). 

  
La masă cu Ion Minulescu, George Topârceanu şi actorii Teatrului 
Nottara!  
 

„Teatrul Nottara s-a gândit să vă ofere un altfel de spectacol într-un altfel 
de spaţiu. Vom sta la mese, vom degusta un pahar de vin alb, un pahar de vin 
roşu sau poate un ceai sau o cafea, în compania unor versuri clasice şi 
contemporane a unei proze mai puţin cunoscute de Ion Luca Caragiale, a unor 
dramaturgi uitaţi în ultima vreme: Mihail Sebastian, Horia Lovinescu, Fănuş 
Neagu, Ion Băieşu şi alţii.  
 

Cafeneaua se va deschide, la Teatrul Nottara, pe 2 martie cu un program 
de Ion Minulescu, George Topârceanu, susţinut de actorii Luminiţa Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu, Sorin Cociş şi nu în ultimul rând 
compozitorul şi pianistul George Marcu.    
 

Alexandru Repan are puterea, forta si rezistenta de a crea nenumarate 
individualitati distincte. Nu face parte dintre aceia care pretind ca publicul este 
stapanul, dimpotriva. Crede ca artistul de pe scena este cel care trebuie sa 
domine. Alexandru Repan implineste 77 de ani.  
 

S-a nascut la Bucuresti, pe Strada Pache Protopopescu, colt cu Popa Nan, 
in apropierea Liceului "Mihai Viteazul" si a scolii de fete Notre Dame. A 
copilarit in atmosfera anilor ’40, vremuri naprasnice de care la varsta sa nu era 
constient. Jucaria perfecta a fost o trotineta cu rulmenti, care facea un zgomot 
ingrozitor.  
 

"Ai mei nu au avut nici un fel de legatura cu arta, cu scrisul. In schimb au 
iubit teatrul. M-au dus la teatru de mic. Ce-i drept, mama – fiind, intr-adevar, 
foarte frumoasa – cochetase, in tinerete, cu gandul de a se dedica scenei. Iubirea 
ei pentru teatru mi s-a transmis chiar de la nastere", spune Alexandru Repan.  
 

Pe la 14 ani a vazut "Othello", cu Emil Botta in rolul principal, de 14 ori, 
invatase replicile de dinafara, le visa chiar. "La capatul bulevardului Pache 
Protopopescu, acolo unde bulevardul se intalnea cu strada Matasari, era 
cinematograful Pache. Mai tarziu s-a chemat cinema Popular. Patroana 
cinematografului era mama unui copil cu care ma jucam eu. Si asa se facea ca 
amandoi intram dimineata, pe la 10, in sala de cinema si mai ieseam de-acolo 
abia spre seara, pe la 6, spre disperarea parintilor mei. Vedeam cate un film de 
sase ori. La dorinta mamei, am dat la Facultatea de Istorie. Am intrat din primul 
foc. Am terminat studiile in toata regula, cu examen de stat cu tot. Odata 



ispravite studiile de istorie, in 1961 m-am prezentat la examenul de admitere la 
Institutul de Teatru. In comisie erau personalitati care te faceau sa simti cum ti 
se taie picioarele, Mony Ghelerter, Alexandru Finti, Ion Fintesteanu, Beate 
Fredanov. Am intrat din primul foc, cu o schita de Caragiale, «Amicul X». Si un 
sonet de Eminescu. In clasa Mony Ghelerter – Zoe Anghel. In seria noastra au 
fost Ruxandra Sireteanu, Emil Hossu, Melania Carje, Peter Paulhofer, Stefan 
Sileanu, Olga Bucataru, dar si Andrei Serban, Alexandru Bocanet, care dupa 
primul an au plecat la Regie." 
 
  In 1968 este invitat de Horia Lovinescu sa joace la Teatrul "Nottara", 
unde era director. Intalnirea cu acesta a insemnat o cotitura in viata lui 
Alexandru Repan. "Am avut norocul sa joc cu nume mari, de prima marime ale 
teatrului si filmului romanesc. Inveti, ca spectator, de unul singur, fara dascali de 
specialitate, fara cursuri si conferinte, doar venind la teatru. Odata intrat in sala, 
dobandesti deschiderea necesara pentru a participa la actul teatral. Astfel 
primesti mesajul piesei. Pentru mine, piesa fara mesaj nu exista. N-am acceptat 
niciodata sa joc in montari de divertisment. Si nu joc cum trebuie daca 
spectatorul nu cinsteste cum se cuvine reprezentatia, daca nu ne cinsteste pe noi, 
comedienii.  Am tinut mult si tin la «Craii de Curtea Veche». Se adreseaza unui 
numar restrans de spectatori. M-am temut atunci, sa fiu sincer. Poate fiindca ma 
simteam dator fascinantului Mateiu Caragiale. El a fost intotdeauna in gandurile 
si inima mea, mi-a daruit unele dintre cele mai mari bucurii oferite vreodata de o 
carte. Tineam sa-i multumesc. Dar s-a intamplat un miracol. Lumea a venit. Sala 
a fost cu fiecare reprezentatie mai plina. Toti ascultau cu atentie incordata. Le 
sunt recunoscator." 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul 
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Cafenea literar-artistică, la Nottara; Alexandru Repan: Prima seară, 

dedicată unor "mari poeți minori" 

 

Actorul Alexandru Repan a dat întâlnire publicului joi seară, la Teatrul 
Nottara, la cafeneaua literar-artistică, în care și-a propus să creeze o atmosferă 
boemă, cu "proze și poezii vii peste timp". 

 



Alături de Alexandru Repan au fost pe scenă actorii Luminița Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu și Sorin Cociș, acompaniați la 
pian de compozitorul George Marcu. 

Ei au recitat versuri din "mari poeți minori", după cum a spus Alexandru 
Repan, — George Topîrceanu, Ion Minulescu și Jacques Prevert. 

"În această seară ne-am gândit ca pentru prima seară a cafenelei noastre 
literare să vă oferim un titlu mai ciudat: 'Mari poeți minori'. Cineva ar putea 
spune că e o prostie. Altul, mai școlit, că e ceva de neînțeles. Nu, este vorba doar 
de o glumă. Este vorba de niște mari poeți ca Minulescu, Jacques Prevert, 
George Topîrceanu, poeți pe care critica literară i-a catalogat drept poeți minori, 
dar nu în sensul peiorativ al cuvântului, ci în sensul în care în muzică gamele 
majore și gamele minore stau împreună reunind, din când în când, o simfonie", a 
spus Alexandru Repan, în deschiderea cafenelei literare. 

Printre poeziile recitate, timp de o oră și zece minute, s-au aflat "A murit 
dresorul de sticleți", "Romanță fără muzică", Strofe pentru foc", "Păpușa 
automată" de Ion Minulescu, "Balada călătorului", "Balada morții", "Chinurile 
lui Ulise", "Vara la țară" de George Topîrceanu, sau "Pater noster", "La vânat 
balene", "Măturătorul", "Cafeaua de dimineață" de Jacques Prevert. 

Seara s-a încheiat cu un moment dedicat celor doi sărbătoriți ai 
săptămânii, actorii Alexandru Repan, care pe 26 februarie a împlinit 77 de ani, și 
Vlad Zamfirescu, care pe 1 martie a împlinit 43 de ani. Publicul le-a cântat celor 
doi sărbătoriți "La mulți ani!" și le-a oferit un tort și flori. 

Evenimentul desfășurat joi seară face parte din inițiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puțin cunoscută publicului larg, dar mai 
provocatoare, într-un mod artistic, și se desfășoară lunar. 

Pentru următoarea cafenea literară actorul Alexandru Repan a declarat că 
pregătește o ediție "dedicată lui Caragiale, Ion Luca și Mateiu" 

 
 
 

 
 

de; Petronius Craiu 
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ALEXANDRU REPAN, ÎNTÂLNIRE CU PUBLICUL LA 
NOTTARA 

 

 

Actorul Alexandru Repan a dat întâlnire publicului joi seară, la 

Teatrul Nottara, la cafeneaua literar-artistică, în care și-a propus să creeze 

o atmosferă boemă, cu „proze și poezii vii peste timp”. 



Alături de Alexandru Repan au fost pe scenă actorii Luminița Erga, Vlad 

Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu și Sorin Cociș, acompaniați la 

pian de compozitorul George Marcu, informează Agerpres. 

Ei au recitat versuri din „mari poeți minori”, după cum a spus Alexandru 

Repan, — George Topîrceanu, Ion Minulescu și Jacques Prevert. 

„În această seară ne-am gândit ca pentru prima seară a cafenelei noastre 

literare să vă oferim un titlu mai ciudat: ‘Mari poeți minori’. Cineva ar putea 

spune că e o prostie. Altul, mai școlit, că e ceva de neînțeles. Nu, este vorba doar 

de o glumă. Este vorba de niște mari poeți ca Minulescu, Jacques Prevert, 

George Topîrceanu, poeți pe care critica literară i-a catalogat drept poeți minori, 

dar nu în sensul peiorativ al cuvântului, ci în sensul în care în muzică gamele 

majore și gamele minore stau împreună reunind, din când în când, o simfonie”, a 

spus Alexandru Repan, în deschiderea cafenelei literare. 

Printre poeziile recitate, timp de o oră și zece minute, s-au aflat „A murit 

dresorul de sticleți”, „Romanță fără muzică”, Strofe pentru foc”, „Păpușa 

automată” de Ion Minulescu, „Balada călătorului”, „Balada morții”, „Chinurile 

lui Ulise”, „Vara la țară” de George Topîrceanu, sau „Pater noster”, „La vânat 

balene”, „Măturătorul”, „Cafeaua de dimineață” de Jacques Prevert. 

 
 
 

 
Sursa: Cronica Română 
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Cafenea literar-artistică, la Nottara; Alexandru Repan: Prima seară, 

dedicată unor "mari poeți minori" 

 

Actorul Alexandru Repan a dat întâlnire publicului joi seară, la Teatrul 
Nottara, la cafeneaua literar-artistică, în care și-a propus să creeze o atmosferă 
boemă, cu "proze și poezii vii peste timp". 

 



Alături de Alexandru Repan au fost pe scenă actorii Luminița Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu și Sorin Cociș, acompaniați la 
pian de compozitorul George Marcu. 

Ei au recitat versuri din "mari poeți minori", după cum a spus Alexandru 
Repan, — George Topîrceanu, Ion Minulescu și Jacques Prevert. 

"În această seară ne-am gândit ca pentru prima seară a cafenelei noastre 
literare să vă oferim un titlu mai ciudat: 'Mari poeți minori'. Cineva ar putea 
spune că e o prostie. Altul, mai școlit, că e ceva de neînțeles. Nu, este vorba doar 
de o glumă. Este vorba de niște mari poeți ca Minulescu, Jacques Prevert, 
George Topîrceanu, poeți pe care critica literară i-a catalogat drept poeți minori, 
dar nu în sensul peiorativ al cuvântului, ci în sensul în care în muzică gamele 
majore și gamele minore stau împreună reunind, din când în când, o simfonie", a 
spus Alexandru Repan, în deschiderea cafenelei literare. 

Printre poeziile recitate, timp de o oră și zece minute, s-au aflat "A murit 
dresorul de sticleți", "Romanță fără muzică", Strofe pentru foc", "Păpușa 
automată" de Ion Minulescu, "Balada călătorului", "Balada morții", "Chinurile 
lui Ulise", "Vara la țară" de George Topîrceanu, sau "Pater noster", "La vânat 
balene", "Măturătorul", "Cafeaua de dimineață" de Jacques Prevert. 

Seara s-a încheiat cu un moment dedicat celor doi sărbătoriți ai 
săptămânii, actorii Alexandru Repan, care pe 26 februarie a împlinit 77 de ani, și 
Vlad Zamfirescu, care pe 1 martie a împlinit 43 de ani. Publicul le-a cântat celor 
doi sărbătoriți "La mulți ani!" și le-a oferit un tort și flori. 

Evenimentul desfășurat joi seară face parte din inițiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puțin cunoscută publicului larg, dar mai 
provocatoare, într-un mod artistic, și se desfășoară lunar. 

Pentru următoarea cafenea literară actorul Alexandru Repan a declarat că 
pregătește o ediție "dedicată lui Caragiale, Ion Luca și Mateiu" 
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21. ZiareLive 
din data de 03 Martie 2017, ora 09:08 

http://www.ziarelive.ro/stiri/cafenea-literar-artistica-la-nottara-
alexandru-repan-prima-seara-dedicata-unor-mari-poeti-minori.html 
 

 
 
Cafenea literar-artistică, la Nottara; Alexandru Repan: Prima seară, 

dedicată unor "mari poeți minori" 

 

Actorul Alexandru Repan a dat întâlnire publicului joi seară, la Teatrul 
Nottara, la cafeneaua literar-artistică, în care și-a propus să creeze o atmosferă 
boemă, cu "proze și poezii vii peste timp". 

 



Alături de Alexandru Repan au fost pe scenă actorii Luminița Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu și Sorin Cociș, acompaniați la 
pian de compozitorul George Marcu. 

Ei au recitat versuri din "mari poeți minori", după cum a spus Alexandru 
Repan, — George Topîrceanu, Ion Minulescu și Jacques Prevert. 

"În această seară ne-am gândit ca pentru prima seară a cafenelei noastre 
literare să vă oferim un titlu mai ciudat: 'Mari poeți minori'. Cineva ar putea 
spune că e o prostie. Altul, mai școlit, că e ceva de neînțeles. Nu, este vorba doar 
de o glumă. Este vorba de niște mari poeți ca Minulescu, Jacques Prevert, 
George Topîrceanu, poeți pe care critica literară i-a catalogat drept poeți minori, 
dar nu în sensul peiorativ al cuvântului, ci în sensul în care în muzică gamele 
majore și gamele minore stau împreună reunind, din când în când, o simfonie", a 
spus Alexandru Repan, în deschiderea cafenelei literare. 

Printre poeziile recitate, timp de o oră și zece minute, s-au aflat "A murit 
dresorul de sticleți", "Romanță fără muzică", Strofe pentru foc", "Păpușa 
automată" de Ion Minulescu, "Balada călătorului", "Balada morții", "Chinurile 
lui Ulise", "Vara la țară" de George Topîrceanu, sau "Pater noster", "La vânat 
balene", "Măturătorul", "Cafeaua de dimineață" de Jacques Prevert. 

Seara s-a încheiat cu un moment dedicat celor doi sărbătoriți ai 
săptămânii, actorii Alexandru Repan, care pe 26 februarie a împlinit 77 de ani, și 
Vlad Zamfirescu, care pe 1 martie a împlinit 43 de ani. Publicul le-a cântat celor 
doi sărbătoriți "La mulți ani!" și le-a oferit un tort și flori. 

Evenimentul desfășurat joi seară face parte din inițiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puțin cunoscută publicului larg, dar mai 
provocatoare, într-un mod artistic, și se desfășoară lunar. 

Pentru următoarea cafenea literară actorul Alexandru Repan a declarat că 
pregătește o ediție "dedicată lui Caragiale, Ion Luca și Mateiu" 
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22. Ziare pe net  
din data de 03 Martie 2017 
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/cafenea-literar-artistica-la-nottara-
alexandru-repan-prima-seara-dedicata-unor-mari-poeti-minori-
5139579.html 
 

 
 
  
Cafenea literar-artistică, la Nottara; Alexandru Repan: Prima seară, 

dedicată unor "mari poeți minori" 

 

Actorul Alexandru Repan a dat întâlnire publicului joi seară, la Teatrul 
Nottara, la cafeneaua literar-artistică, în care și-a propus să creeze o atmosferă 
boemă, cu "proze și poezii vii peste timp". 

 



Alături de Alexandru Repan au fost pe scenă actorii Luminița Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu și Sorin Cociș, acompaniați la 
pian de compozitorul George Marcu. 

Ei au recitat versuri din "mari poeți minori", după cum a spus Alexandru 
Repan, — George Topîrceanu, Ion Minulescu și Jacques Prevert. 

"În această seară ne-am gândit ca pentru prima seară a cafenelei noastre 
literare să vă oferim un titlu mai ciudat: 'Mari poeți minori'. Cineva ar putea 
spune că e o prostie. Altul, mai școlit, că e ceva de neînțeles. Nu, este vorba doar 
de o glumă. Este vorba de niște mari poeți ca Minulescu, Jacques Prevert, 
George Topîrceanu, poeți pe care critica literară i-a catalogat drept poeți minori, 
dar nu în sensul peiorativ al cuvântului, ci în sensul în care în muzică gamele 
majore și gamele minore stau împreună reunind, din când în când, o simfonie", a 
spus Alexandru Repan, în deschiderea cafenelei literare. 

Printre poeziile recitate, timp de o oră și zece minute, s-au aflat "A murit 
dresorul de sticleți", "Romanță fără muzică", Strofe pentru foc", "Păpușa 
automată" de Ion Minulescu, "Balada călătorului", "Balada morții", "Chinurile 
lui Ulise", "Vara la țară" de George Topîrceanu, sau "Pater noster", "La vânat 
balene", "Măturătorul", "Cafeaua de dimineață" de Jacques Prevert. 

Seara s-a încheiat cu un moment dedicat celor doi sărbătoriți ai 
săptămânii, actorii Alexandru Repan, care pe 26 februarie a împlinit 77 de ani, și 
Vlad Zamfirescu, care pe 1 martie a împlinit 43 de ani. Publicul le-a cântat celor 
doi sărbătoriți "La mulți ani!" și le-a oferit un tort și flori. 

Evenimentul desfășurat joi seară face parte din inițiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puțin cunoscută publicului larg, dar mai 
provocatoare, într-un mod artistic, și se desfășoară lunar. 

Pentru următoarea cafenea literară actorul Alexandru Repan a declarat că 
pregătește o ediție "dedicată lui Caragiale, Ion Luca și Mateiu" 
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23. Feedler 
din data de 03 Martie 2017 
http://www.feedler.ro/feed/5551938--cafenea-literar-artistica-la-
nottara-alexandru-repan-prima-seara-dedicata-unor-mari-poeti-
minori 
 

 
 
Cafenea literar-artistică, la Nottara; Alexandru Repan: Prima seară, 

dedicată unor "mari poeți minori" 

 

Actorul Alexandru Repan a dat întâlnire publicului joi seară, la Teatrul 
Nottara, la cafeneaua literar-artistică, în care și-a propus să creeze o atmosferă 
boemă, cu "proze și poezii vii peste timp". 

 



Alături de Alexandru Repan au fost pe scenă actorii Luminița Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu și Sorin Cociș, acompaniați la 
pian de compozitorul George Marcu. 

Ei au recitat versuri din "mari poeți minori", după cum a spus Alexandru 
Repan, — George Topîrceanu, Ion Minulescu și Jacques Prevert. 

"În această seară ne-am gândit ca pentru prima seară a cafenelei noastre 
literare să vă oferim un titlu mai ciudat: 'Mari poeți minori'. Cineva ar putea 
spune că e o prostie. Altul, mai școlit, că e ceva de neînțeles. Nu, este vorba doar 
de o glumă. Este vorba de niște mari poeți ca Minulescu, Jacques Prevert, 
George Topîrceanu, poeți pe care critica literară i-a catalogat drept poeți minori, 
dar nu în sensul peiorativ al cuvântului, ci în sensul în care în muzică gamele 
majore și gamele minore stau împreună reunind, din când în când, o simfonie", a 
spus Alexandru Repan, în deschiderea cafenelei literare. 

Printre poeziile recitate, timp de o oră și zece minute, s-au aflat "A murit 
dresorul de sticleți", "Romanță fără muzică", Strofe pentru foc", "Păpușa 
automată" de Ion Minulescu, "Balada călătorului", "Balada morții", "Chinurile 
lui Ulise", "Vara la țară" de George Topîrceanu, sau "Pater noster", "La vânat 
balene", "Măturătorul", "Cafeaua de dimineață" de Jacques Prevert. 

Seara s-a încheiat cu un moment dedicat celor doi sărbătoriți ai 
săptămânii, actorii Alexandru Repan, care pe 26 februarie a împlinit 77 de ani, și 
Vlad Zamfirescu, care pe 1 martie a împlinit 43 de ani. Publicul le-a cântat celor 
doi sărbătoriți "La mulți ani!" și le-a oferit un tort și flori. 

Evenimentul desfășurat joi seară face parte din inițiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puțin cunoscută publicului larg, dar mai 
provocatoare, într-un mod artistic, și se desfășoară lunar. 

Pentru următoarea cafenea literară actorul Alexandru Repan a declarat că 
pregătește o ediție "dedicată lui Caragiale, Ion Luca și Mateiu" 
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24. România News 
din data de 03 Martie 2017 
http://romania.shafaqna.com/RO/RO/726900 
 

 
 
Cafenea literar-artistică, la Nottara; Alexandru Repan: Prima seară, 

dedicată unor "mari poeți minori" 

 

Actorul Alexandru Repan a dat întâlnire publicului joi seară, la Teatrul 
Nottara, la cafeneaua literar-artistică, în care și-a propus să creeze o atmosferă 
boemă, cu "proze și poezii vii peste timp". 

 

Alături de Alexandru Repan au fost pe scenă actorii Luminița Erga, Vlad 
Zamfirescu, Diana Roman, Raluca Gheorghiu și Sorin Cociș, acompaniați la 
pian de compozitorul George Marcu. 



Ei au recitat versuri din "mari poeți minori", după cum a spus Alexandru 
Repan, — George Topîrceanu, Ion Minulescu și Jacques Prevert. 

"În această seară ne-am gândit ca pentru prima seară a cafenelei noastre 
literare să vă oferim un titlu mai ciudat: 'Mari poeți minori'. Cineva ar putea 
spune că e o prostie. Altul, mai școlit, că e ceva de neînțeles. Nu, este vorba doar 
de o glumă. Este vorba de niște mari poeți ca Minulescu, Jacques Prevert, 
George Topîrceanu, poeți pe care critica literară i-a catalogat drept poeți minori, 
dar nu în sensul peiorativ al cuvântului, ci în sensul în care în muzică gamele 
majore și gamele minore stau împreună reunind, din când în când, o simfonie", a 
spus Alexandru Repan, în deschiderea cafenelei literare. 

Printre poeziile recitate, timp de o oră și zece minute, s-au aflat "A murit 
dresorul de sticleți", "Romanță fără muzică", Strofe pentru foc", "Păpușa 
automată" de Ion Minulescu, "Balada călătorului", "Balada morții", "Chinurile 
lui Ulise", "Vara la țară" de George Topîrceanu, sau "Pater noster", "La vânat 
balene", "Măturătorul", "Cafeaua de dimineață" de Jacques Prevert. 

Seara s-a încheiat cu un moment dedicat celor doi sărbătoriți ai 
săptămânii, actorii Alexandru Repan, care pe 26 februarie a împlinit 77 de ani, și 
Vlad Zamfirescu, care pe 1 martie a împlinit 43 de ani. Publicul le-a cântat celor 
doi sărbătoriți "La mulți ani!" și le-a oferit un tort și flori. 

Evenimentul desfășurat joi seară face parte din inițiativa Teatrului Nottara 
de a promova o operă literară mai puțin cunoscută publicului larg, dar mai 
provocatoare, într-un mod artistic, și se desfășoară lunar. 

Pentru următoarea cafenea literară actorul Alexandru Repan a declarat că 
pregătește o ediție "dedicată lui Caragiale, Ion Luca și Mateiu" 
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