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1. BulgariaBiz 
din data de 5 mai 2014,  
http://www.inbulgaria.biz/news.selected.php?id=94 

 

 
 

Comedie de moda veche 

 Foto: cronicadefalticeni.com 

 

Intre 16 - 22 mai, orasul Vratsa va gazdui două festivaluri: cea de-a 25-a editie a 

Festivalului National de forme teatrale mici si cea de-a a 4-a editie a Festivalului 

International de Teatru de Studio, organizat de Asociatia Europeana de Teatru NETA. 

Orasul Vratsa are o traditie de peste 20 de ani in organizarea festivalurilor de teatru. De-a 

lungul deceniilor, pe scena Teatrului Dramatic de Papusi de aici si-au demonstrat talentul 

actori din majoritatea teatrelor din Bulgaria (peste 40 teatre de stat), precum si invitati 

internationali.   

http://www.inbulgaria.biz/news.selected.php?id=94
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 Anul acesta, in cadrul Festivalului International de Teatru de Studio va fi prezent si 

Teatrul Nottara din Bucuresti. Va fi prezentat spectacolul "Comedie de modă veche" de A. 

Arbuzov, in regia lui Vasile Toma, coregrafia Valeriu Panait, cu Ada Navrot, Vasile Toma 

si Dan Clucinschi. Traducerea piesei pentru spectatorii bulgari este realizata de Olga Rece. 

 In prezentarea oficială a Teatrului Nottara se arată ca “spectacolul reflectă neputinta 

oamenilor de varsta mijlocie si nu numai, de a mai face inca un pas spre dragoste şi fericire 

după un esec care a lasat urme adanci in sufletele lor. Presarat cu multe picanterii, 

spectacolul dupa piesa lui Alexei Arbuzov reuseste o comedie de buna calitate unde 

firescul actorilor si savoarea timpurilor de altadata se impletesc cu o muzica divina pe care 

actorii o cantă live, cu dansuri hazoase ce ne fac sa ne gandim la o vraja apusa pentru 

vremurile in care traim, vraja ce captiveaza spectatorul intr-un mod cu totul neobisnuit, 

ducandu-l pe un taram de vis unde ii generează emotii puternice, placute, pline de farmec, 

intr-un cuvant - de neuitat”. 

 La Bucuresti, spectacolul lui Arbuzov a mai fost jucat cu mare succes in anii '70, pe 

scena Teatrului National, in stralucitoarea interpretare a lui Carmen Stănescu alaturi de 

inegalabilul Misu Fotino. 
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2. DCNews 
din data de 28 mai 2014, ora 8:54 
http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-festivaluri-pline-de-premii-i-aplauze-

gala-vedeteatru_444405.html 
 

 
 

Teatrul Nottara, festivaluri pline de premii și aplauze. Gala VedeTeatru 

 

            
 

La cele mai recente festivaluri la care a participat, Teatrul Nottara a obţinut 

ropote de aplauze, dar şi binemeritate premii.  

Teatrul Nottara a participat recent la cea de-a a 4-a ediţie a Festivalului Internaţional 

de Teatru de Studio (Festival of the Small Theatrical Forms), organizat de Asociaţia 

Europeană de Teatru NETA, şi care s-a desfăşurat la Vraţa, în Bulgaria, între 17 şi 22 mai. 

http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-festivaluri-pline-de-premii-i-aplauze-gala-vedeteatru_444405.html
http://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-festivaluri-pline-de-premii-i-aplauze-gala-vedeteatru_444405.html
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Pornind în căutarea noului spirit al teatrului european, trupe din Macedonia, Grecia, 

Muntenegru, Bulgaria, Serbia şi România au luat parte cu entuziasm la acest eveniment 

teatral, considerat cel important din Balcani. Un juriu format din specialişti cu experienţă – 

cronicari şi dramaturgi precum: Eleonora Makarova (Rusia), Todor Kuzmanov 

(Macedonia), Goce Ristevski (Macedonia), Simon Grabovač (Serbia), Veselina Gyuleva 

(Bulgaria) – a decernat spectacolului Comedie de modă veche de Alexei Arbuzov, regizat 

de Vasile Toma, Premiul pentru cea mai bună trupă de teatru. 

Ada Navrot, Vasile Toma, Dan Clucinski i-au impresionat, cu talentul şi dăruirea 

lor, atât pe spectatori, cât şi pe criticii de teatru. În perioada 17-24 mai s-a desfăşurat la 

Buzău cea de-a XI-a ediţie a Galei Vedetelor – VEDETEATRU. 

Teatrul Evreiesc de Stat, Compania Teatrală Vouă, Teatrul Nottara, ARCUB – 

Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi Compania Passe-Partout Dan Puric au urcat 

pe scenă în Secţiunea Oficială cu producţii tonice, de bună calitate, ale căror distribuţii au 

cuprins mari nume ale teatrului românesc, precum: Maia Morgenstern, Ion Besoiu, Magda 

Catone, Paul Chiribuţă, Ionel Mihăilescu, Vlad Zamfirescu, Cerasela Iosifescu şi alţii. 

Juriul publicului, desemnat dintre cei mai fideli şi mai pasionaţi spectatori, a acordat 

Premiul pentru cel mai bun spectacol montării piesei Matrimoniale de Lia Bugnar, în regia 

Dianei Lupescu – o producţie a Teatrului Nottara. 

Actorii Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Lucian Ghimişi şi Mihai Marinescu au 

înfăţişat cu măiestrie povestea complicată şi surprinzătoare a unor oamenii care tânjesc 

după fericire şi dragoste. Crizele şi temerile îmbracă aparenţa comicului şi fac spectatorul 

să privească personajele uneori cu amuzament, alteori cu empatie. „Dacă publicul este 

fericit, înseamnă că noi ne-am împlinit menirea. Pentru dumneavoastră, cei din sală, 

trudim noi artiştii şi numai împreună ne e bucuria deplină", a declarat regizoarea Diana 

Lupescu la înmânarea premiului. Cele două distincţii, care au încununat săptămâna trecută 

activitatea Teatrului Nottara, sunt motiv de bucurie pentru echipă şi dovada vie că 

spectacolele realizate sunt bine primite atât de public, cât şi de critica de specialitate. 

 

de Anca Murgoci  

 

 
 


