
 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 

Conferință de presă din data de 16.07.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1. Cotidianul 
din data de 17iulie 2014, ora 17.42 

http://www.cotidianul.ro/teatrul-nottara-va-invita-la-un-festin-pe-bulevard-

243411/ 

 

 
 

Festivalul Comediei 

Teatrul Nottara vă invită la un "Fest(in) pe Bulevard" 

 

 
Andreea Măcelaru, Alexandru Repan în Rapsodie-n roz 

http://www.cotidianul.ro/teatrul-nottara-va-invita-la-un-festin-pe-bulevard-243411/
http://www.cotidianul.ro/teatrul-nottara-va-invita-la-un-festin-pe-bulevard-243411/
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În cadrul conferinţei de presă organizate miercuri, 16 iulie 2014, în elegantul spaţiu 

al Café Nott, criticul de teatru Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara, a oferit detalii 

despre cea de-a II-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru ”Fest(in) pe Bulevard”, 

care va avea loc între 11 şi 18 octombrie 2014. 

Faptul că traversăm o perioadă zbuciumată în toate domeniile este mult discutat. 

Acest festival s-a născut tocmai din nevoia de a exorciza toate crizele vieţii contemporane 

prin întâlniri frumoase între artişti valoroşi care redau, prin spectacolele lor, sens vieţii. 

Manifestarea cuprinde două secţiuni: una competitivă, intitulată ”Mici crize şi... 

electorale”, desfăşurată la Sala ”George Constantin”, şi una necompetitivă, denumită 

”Bulevardul Comediei”, care va fi găzduită, la Sala ”Horia Lovinescu”, montări de succes, 

comedii bulevardiere ale unor teatre invitate, precum şi o premieră a teatrului gazdă: ”Noul 

locatar” de Eugène Ionesco, spectacolul regizorului Gábor Tompa, în scenografia lui 

Helmut Sturmer - un important eveniment teatral. 

 
Gabriel Răuţă, Ion Grosu şi Francisco Alfonsi, în Noul locatar 

Publicul va putea viziona spectacole din Franţa, Bulgaria şi Cehia, alături de 

producţii ale unor teatre din Bucureşti, din ţară. 

Astfel, vor fi prezentate următoarele spectacole: ”Scene din viaţa insectelor” de 

Karel Čapek, direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză; ”Panică” de Mika Myllyaho, în regia 

lui Theodor-Cristian Popescu; ”Bob (Fasole)” de Elin Rahnev, în regia lui Ljupco 

Gorgievski; ”Brad de Crăciun la familia Ivanov” de A. I. Vvedenski, în regia lui András 
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Urbán; ”Poker Face” de Petr Kolečko, în regia Adelei Biţică; ”Maso” (Carne) de Viliam 

Klimáček, în regia lui Jan Fric. Spectacolul ”Rapsodie-n roz” după ”Oscar şi Tanti Roz” 

de Eric-Emmanuel Schmitt, în regia lui Alexandru Repan va fi susţinut în afara 

competiţiei. 

 
Costin Dogioiu şi Cristiana Ioniţăƒ  în Poker Face 

Şi anul acesta Teatrul Nottara a produs un spectacol special pentru festival, şi anume 

”Poker Face”, după textul unui dramaturg ceh contemporan. Piesa aduce în prim-plan un 

eveniment important din istoria recentă, Revoluţia de catifea - moment care a provocat 

crize şi a schimbat vieţi. Autorul Petr Kolečko a fost prezent la premiera pentru presă, care 

a avut loc în data de 12 iunie 2014. 

Pe ”Bulevardul Comediei” vor putea fi vizionate producţii ale unor teatre din ţară şi 

din Bucureşti, printre care amintim: ”Titanic vals” de Tudor Muşatescu, în regia lui 

Alexandru Dabija (Teatrul Odeon), ”Tartuffe sau Impostorul”, de J.B.P. Molière, 

versiunea scenică şi direcţia de scenă aparţinându-i lui Victor Ioan Frunză (Teatrul 

Metropolis), ”Play Shakespeare” în regia lui Cristian Pepino (Teatrul Ţăndărică), precum 

şi ”VICTOR‘ia (opus 1)”, un spectacol de teatru muzical francez (Compania teatrală 

”Petits Bâtons Production”). 
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Andreea, Petrovici, Ella, Repan, în Rapsodie-n roz 

În ultima seară a festivalului, tot pe scena mare a teatrului, Marius Mihalache şi invitaţii săi vor susţine un 

spectaculos concert. 

Deschiderea oficială va avea loc pe data de 11 octombrie 2014, cu un eveniment stradal inedit, un 

happening prin care trecătorii de pe bulevard vor fi invitaţi să devină spectatori. 

 
Victoria Cociaş şi Ion Haiduc în ”Poker Face” 

Pe toată perioada manifestării, ”Teatrul Nottara” va găzdui şi alte evenimente 

conexe. Va continua proiectul ”Spectacolul începe cu o lectură”, iniţiat de regizorii Mihai 

Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu, la care vor participa studenţi ai UNATC, în 
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colaborare cu actorii teatrului. Cei doi regizori vor realiza trei spectacole-lectură, bazate pe 

textele unor comedii de bulevard. 

De asemenea, vor fi organizate colocvii, lansări de carte şi o expoziţie de fotografie. 

 

de Magdalena Popa Buluc 

http://www.cotidianul.ro/autor/magdalena-popa-buluc/
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2. Revista Teatrală Radio 
din data de 16iulie 2014,  

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=9537 

 

 
 

Fest(in) pe Bulevard 

 

Conferinţa de presă prilejuită de a II-a ediţie a Festivalului de teatru organizat 

de Teatrul Nottara, „Fest(in) pe Bulevard” are loc astăzi, miercuri, 16 iulie 2014, ora 

11.00, la sediul Teatrului Nottara. 

Festivalul păstrează caracterul competitiv al primei ediții. Astfel, pentru secţiunea de 

concurs tematica este apropiată actualității imediate, astfel încât spectatorii să-şi poată 

recunoaşte, pe scenă, nevoile, speranţele, problemele. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=9537


 7 

 

Thalia 

Fest(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara va cuprinde două secţiuni principale, precum 

şi alte evenimente conexe: 

1. La Sala Horia Lovinescu se va desfăşura Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI, care 

are drept temă comedia de bună calitate şi va cuprinde opt reprezentaţii, ale unor teatre din 

România şi din străinătate. Teatrul Nottara îşi preţuieşte publicul, dovedit a fi mare iubitor 

al genului comic (în urma unui sondaj de opinie realizat de IMAS, a rezultat faptul că 69 la 

sută dintre spectatori preferă comedia) şi va încerca să reabiliteze noţiunea de comedie 

bulevardieră, considerând că este o specie teatrală viabilă, cu condiţia unor realizări 

impecabile. 

2. Secţiunea competitivă – Mici crize şi… ELECTORALE va avea sloganul: Eu pentru 

cine votez?. Teatrul Nottara a ales această temă pentru că este un an electoral, iar alegerile 

fac parte, necondiţionat, din viaţa noastră cotidiană. Vor fi prezentate, de asemenea, 

spectacole din ţară şi din străinătate. Săptămâna festivalului mai cuprinde colocvii şi 

dezbateri pe subiecte privind regia, scenografia şi critica de teatru, spectacole-lectură 

dedicate Comediei de bulevard, precum şi lansări de carte de teatru. 

 

Posted by costintuchila 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/07/Statuia-Thaliei.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/07/Statuia-Thaliei.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?author=2
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Revista Teatrală Radio 
din data de 18iulie 2014,  

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=9591 
 

 
 

Octombrie aduce Fest(in) pe Bulevard la „Nottara” 

 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest
(in)

 pe Bulevard va avea loc în perioada 

11–18 octombrie 2014. În cadrul acestui eveniment, în cele două săli ale Teatrului 

„Nottara” – „Horia Lovinescu” şi „George Constantin” –  se vor juca o serie de 

spectacole ale unor trupe din ţară şi din străinătate, precum și patru premiere, marca 

„Nottara”, dintre care două intră în competiție. 

Festivalul propune două secţiuni. Prima, cea competitivă, a fost denumită, 

emblematic pentru anul acesta, Mici crize… și electorale şi va conţine spectacole care au 

ca tema criza, un subiect de maximă actualitate; criza de orice tip: economică, socială, 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=9591
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politică, sexuală sau de identitate, precum și cea electorală, resimțită cu precădere în acest 

an. A doua secţiune, Bulevardul Comediei, prezintă spectacole de succes, comedii 

bulevardiere ale unor teatre invitate, precum şi o premieră a teatrului gazdă. Noul locatar 

de Eugène Ionesco, spectacolul regizorului Tompa Gábor, este un important eveniment 

teatral şi suntem onoraţi de întâlnirea dintre echipa Teatrului „Nottara” şi doi creatori de 

mare valoare precum regizorul Tompa Gábor și scenograful Helmut Stürmer. 

 

Ada Navrot în Noul locatar. Foto: Mihaela Marin 

În cadrul secţiunii competitive intitulate Mici crize… și electorale, care se va 

desfăşura la Sala „George Constantin”, se vor juca, în fiecare seară, începând cu ora 21.00, 

spectacole din România, Bulgaria şi Cehia. Astfel, vor fi prezentate următoarele 

spectacole: Scene din viața insectelor de Karel Čapek, direcţia de scenă: Victor Ioan 

Frunză; Panică de Mika Myllyaho, în regia lui Theodor-Cristian Popescu; Bob (Fasole) 

de Elin Rahnev, în regia lui Ljupco Gorgievski; Brad de Crăciun la familia Ivanov de AI. 

I. Vvedenski, în regia lui András Urbán; Poker Face de Petr Kolečko, în regia Adelei 

Bițică; Maso (Carne) de Viliam Klimáček, în regia lui Jan Fric. Spectacolul Rapsodie-n 

roz după Oscar și Tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt, în regia lui Alexandru Repan, va 

fi susţinut în afara competiţiei. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/07/Ada-Navrot-%C3%AEn-Noul-locatar-foto-Mihaela-Marin.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/07/Ada-Navrot-%C3%AEn-Noul-locatar-foto-Mihaela-Marin.jpg
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Andreea Măcelaru și Alexandru Repan în Rapsodie-n roz 

Şi anul acesta Teatrul „Nottara” a produs un spectacol special pentru festival şi 

anume Poker Face, după textul unui dramaturg ceh contemporan. Piesa aduce în prim plan 

un eveniment important din istoria recentă, Revoluția de catifea – moment care a provocat 

crize şi a schimbat vieți. Autorul Petr Kolečko a fost prezent la premiera pentru presă, care 

a avut loc în data de 12 iunie 2014. 

 

Costin Dogioiu și Cristiana Ioniţă în Poker Face 

Pe Bulevardul Comediei, secţiune care se va desfăşura în Sala „Horia Lovinescu”, 

vor putea fi văzute, de la ora 18.00, producţii ale unor teatre din țară și din București, 

printre care amintim: Titanic vals de Tudor Mușatescu, în regia lui Alexandru Dabija 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/07/Andreea-Macelaru-Alexandru-Repan-in-Rapsodie-n-roz.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/07/Andreea-Macelaru-Alexandru-Repan-in-Rapsodie-n-roz.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/07/Costin-Dogioiu-Cristiana-Ioni%C5%A3%C4%83-%C3%AEn-Poker-Face.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/07/Costin-Dogioiu-Cristiana-Ioni%C5%A3%C4%83-%C3%AEn-Poker-Face.jpg
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(Teatrul Odeon), Tartuffe sau Impostorul de Molière, versiunea scenică și direcția de 

scenă aparținându-i lui Victor Ioan Frunză (Teatrul Metropolis), Play Shakespeare în regia 

lui Cristian Pepino (Teatrul „Ţăndărică”), precum şi VICTOR‘ia (opus 1), un spectacol de 

teatru muzical francez (Compania teatrală Petits Bâtons Production). 

 

Tartuffe sau Impostorul 

În ultima seară a festivalului, tot pe scena mare a teatrului, Marius Mihalache şi 

invitaţii săi vor susţine un spectaculos concert.   

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe data de 11 octombrie 2014, cu un 

eveniment stradal inedit, un happening prin care trecătorii vor fi invitați să devină 

spectatori. 

Pe toată perioada manifestării Teatrul „Nottara” va găzdui şi alte evenimente 

conexe. Va continua proiectul Spectacolul începe cu o lectură, inițiat de regizorii Mihai 

Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu, la care vor participa studenţi ai UNATC, în 

colaborare cu actorii teatrului. Cei doi regizori vor realiza trei spectacole-lectură, bazate pe 

textele unor comedii de bulevard. 

De asemenea, vor fi organizate colocvii pe temele: Critica de teatru, Scenografia – 

între arte plastice și teatru precum şi Regia de teatru. Vor fi invitați regizorii: Victor Ioan 

Frunză, Tompa Gábor, Alexandru Dabija, care au spectacole în festival, precum şi Vlad 

Massaci, Cristi Juncu, Theodor-Cristian Popescu şi alţi creatori, care au realizat montări de 

succes la „Nottara” de-a lungul timpului. Accesul la colovii şi la spectacolele-lectură este 

liber. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/07/tartuffe-teatrul-metropolis.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/07/tartuffe-teatrul-metropolis.jpg
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Ziarul festivalului, realizat în colaborare cu UNATC şi cu Facultatea de Jurnalism şi 

Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti va avea trei ediţii şi va fi 

distribuit gratuit pe tot parcursul evenimentului. 

Promovarea manifestării se va face pe site-ul dedicat acesteia, 

www.festinpebulevard.ro, pe pagina de Facebook a Teatrului (unde se vor organiza 

concursuri prin care se pot câștiga invitații la spectacolele din festival) şi cu ajutorul 

partenerilor media. 

Pentru spectacolele din Fest
(in)

 pe Bulevard, biletele vor putea fi achiziţionate, 

începând cu data de 25 august, de la Agenţia de bilete (din B-dul Magheru nr. 20, telefon: 

021.317.41.01), deschisă zilnic, între orele 10.00–20.00 şi pe site-ul  www.eventim.ro, 

după data de 1 august. 

Vă aşteptăm cu drag la un nou Fest
(in) 

cultural pe Bulevardul Magheru! 

 

Posted by costintuchila 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.eventim.ro/
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?author=2
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3. Observatorul Cultural 
din data de 18 iulie 2014,  

http://www.observatorcultural.ro/Citeste-mai-departe*id_5511-

news_details.html 

 

 
 

Teatrul Nottara anunţă organizarea celei de-a II-a ediţii a Festivalului Internațional 

de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest
(in)

 pe Bulevard va avea loc în perioada 11 – 

18 octombrie 2014. În cadrul acestui eveniment, în cele două săli ale Teatrului Nottara – 

Horia Lovinescu şi George Constantin –  se vor juca o serie de spectacole ale unor trupe 

din ţară şi din străinătate, precum și patru premiere, marca Nottara, dintre care două intră 

în competiție.  

Festivalul propune două secţiuni. Prima, cea competitivă, a fost denumită, 

emblematic pentru anul acesta, Mici crize...și electorale şi va conţine spectacole care au ca 

tema criza, un subiect de maximă actualitate; criza de orice tip: economică, socială, 

politică, sexuală sau de identitate, precum și cea electorală, resimțită cu precădere în acest 

http://www.observatorcultural.ro/Citeste-mai-departe*id_5511-news_details.html
http://www.observatorcultural.ro/Citeste-mai-departe*id_5511-news_details.html
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an. A doua secţiune, Bulevardul Comediei, prezintă spectacole de succes, comedii 

bulevardiere ale unor teatre invitate, precum şi o premieră a teatrului gazdă. Noul locatar 

de Eugène Ionesco, spectacolul regizorului Gábor Tompa, este un important eveniment 

teatral şi suntem onoraţi de întâlnirea dintre echipa Teatrului Nottara şi doi creatori de 

mare valoare precum regizorul Gábor Tompa și scenograful Helmut Stürmer.  

În cadrul secţiunii competitive intitulate Mici crize...și electorale, care se va 

desfăşura la Sala George Constantin, se vor juca, în fiecare seară, începând cu ora 21:00, 

spectacole din România, Bulgaria şi Cehia. Astfel, vor fi prezentate următoarele 

spectacole: Scene din viața insectelor de Karel Čapek, direcţia de scenă: Victor Ioan 

Frunză; Panică de Mika Myllyaho, în regia lui Theodor-Cristian Popescu; Bob (Fasole) 

de Elin Rahnev, în regia lui Ljupco Gorgievski; Brad de Crăciun la familia Ivanov de AI. 

I. Vvedenski, în regia lui András Urbán; Poker Face de Petr Kolečko, în regia Adelei 

Bițică; Maso (Carne) de Viliam Klimáček, în regia lui Jan Fric. Spectacolul Rapsodie-n 

roz după Oscar și Tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt, în regia lui Alexandru Repan va fi 

susţinut în afara competiţiei.  

Şi anul acesta Teatrul Nottara a produs un spectacol special pentru festival şi anume 

Poker Face, după textul unui dramaturg ceh contemporan. Piesa aduce în prim plan un 

eveniment important din istoria recentă, Revoluția de catifea - moment care a provocat 

crize şi a schimbat vieți. Autorul Petr Kolečko a fost prezent la premiera pentru presă, care 

a avut loc în data de 12 iunie 2014.  

 Pe Bulevardul Comediei, secţiune care se va desfăşura în Sala Horia Lovinescu, vor 

putea fi văzute, de la ora 18:00, producţii ale unor teatre din țară și din București, printre 

care amintim: Titanic vals de Tudor Mușatescu, în regia lui Alexandru Dabija (Teatrul 

Odeon), Tartuffe sau Impostorul, de J.B.P. Molière, versiunea scenică și direcția de scenă 

aparținându-i lui Victor Ioan Frunză (Teatrul Metropolis), Play Shakespeare în regia lui 

Cristian Pepino (Teatrul Ţăndărică) , precum şi VICTOR‘ia (opus 1), un spectacol de 

teatru muzical francez (Compania teatrală Petits Bâtons Production).  
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În ultima seară a festivalului, tot pe scena mare a teatrului, Marius Mihalache şi 

invitaţii săi vor susţine un spectaculos concert.   

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe data de 11 octombrie 2014, cu un 

eveniment stradal inedit, un happening prin care trecătorii vor fi invitați să devină 

spectatori.  

Pe toată perioada manifestării Teatrul Nottara va găzdui şi alte evenimente conexe. 

Va continua proiectul Spectacolul începe cu o lectură, inițiat de regizorii Mihai Lungeanu 

și Alexandru Mâzgăreanu, la care vor participa studenţi ai UNATC, în colaborare cu 

actorii teatrului. Cei doi regizori vor realiza trei spectacole-lectură, bazate pe textele unor 

comedii de bulevard.  

De asemenea, vor fi organizate colocvii pe temele: Critica de teatru, Scenografia - 

 între arte plastice și teatru precum şi Regia de teatru. Vor fi invitați regizorii: Victor Ioan 

Frunză, Gábor Tompa, Alexandru Dabija, care au spectacole în festival, precum şi Vlad 

Massaci, Cristi Juncu, Theodor-Cristian Popescu şi alţi creatori, care au realizat montări de 

succes la Nottara de-a lungul timpului. Accesul la colovii şi la spectacolele-lectură este 

liber.  

            Ziarul festivalului, realizat în colaborare cu UNATC şi cu Facultatea de Jurnalism 

şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti va avea trei ediţii şi va fi 

distribuit gratuit pe tot parcursul evenimentului.  

 Promovarea manifestării se va face pe site-ul dedicat acesteia, 

www.festinpebulevard.ro, pe pagina de Facebook a Teatrului (unde se vor organiza 

concursuri prin care se pot câștiga invitații la spectacolele din festival) şi cu ajutorul 

partenerilor media.  

Pentru spectacolele din Fest
(in)

 pe Bulevard, biletele vor putea fi achiziţionate, 

începând cu data de 25 august, de laAgenţia de bilete (din B-dul Magheru nr. 20, telefon: 

021.317.41.01), deschisă zilnic, între orele 10.00 -20.00şi pe site-ul  www.eventim.ro, 

după data de 1 august.  

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.eventim.ro/
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4. Critix 
din data de 16 iulie 2014, ora 17.26 

http://critix.ro/festin-pe-bulevard-aduce-la-teatrul-nottara-mici-crize-si-

electorale-intre-11-si-18-octombrie/ 

 

 
 

Fest(in) pe Bulevard aduce la Teatrul Nottara “mici crize şi…electorale”, între 11 şi 

18 octombrie 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va desfăşura între 11 

şi 18 octombrie, la Teatrul Nottara din Capitală, prezintă spectacole ale unor trupe din ţară 

şi din străinătate, în cele două secţiuni ale evenimentului: "Mici crize... şi electorale" 

şi "Bulevardul Comediei". 

Astfel, în cele două săli ale Teatrului Nottara - "Horia Lovinescu" şi "George 

Constantin" - se vor juca o serie de spectacole ale unor trupe din ţară şi din străinătate, 

precum şi patru premiere ale Teatrului Nottara, dintre care două intră în competiţie, a 

anunţat, miercuri, Marinela Ţepuş, directoarea instituţiei, în cadrul unei conferinţe, care s-a 

desfăşurat în incinta Teatrului. 

Festivalul, ajuns la cea de-a doua ediţie, propune două secţiuni. Prima, cea 

competitivă, a fost denumită anul acesta "Mici crize... şi electorale" şi va conţine 

spectacole care au ca temă criza, un subiect de maximă actualitate - criza economică, 

http://critix.ro/festin-pe-bulevard-aduce-la-teatrul-nottara-mici-crize-si-electorale-intre-11-si-18-octombrie/
http://critix.ro/festin-pe-bulevard-aduce-la-teatrul-nottara-mici-crize-si-electorale-intre-11-si-18-octombrie/
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socială, politică, sexuală sau de identitate, precum şi cea electorală, resimţită cu precădere 

în acest an. 

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe 11 octombrie, cu un eveniment 

stradal inedit, un "happening" prin care trecătorii vor fi invitaţi să devină spectatori. 

A doua secţiune, "Bulevardul Comediei", prezintă spectacole de succes, comedii 

bulevardiere ale unor teatre invitate, precum şi o premieră a teatrului gazdă. "Noul 

locatar", de Eugène Ionesco, spectacol regizat de Gábor Tompa, este un important 

eveniment teatral, au afirmat reprezentanţii Teatrului Nottara. 

În cadrul secţiunii competitive, care se va desfăşura în sala "George Constantin", se 

vor juca, în fiecare seară, începând cu ora 21.00, spectacole din România, Bulgaria şi 

Cehia. Astfel, vor fi prezentate următoarele spectacole: "Scene din viaţa insectelor", de 

Karel Čapek (direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză), "Panică", de Mika Myllyaho, în regia 

lui Theodor-Cristian Popescu, "Bob (Fasole)", de Elin Rahnev, în regia lui Ljupco 

Georgievski, "Brad de Crăciun la familia Ivanov", de Al. I. Vvedenski, în regia lui András 

Urbán, "Poker Face", de Petr Kolečko, în regia Adelei Biţică, "Maso (Carne)", de Viliam 

Klimáček, în regia lui Jan Fric. Spectacolul "Rapsodie-n roz", după "Oscar şi Tanti Roz", 

de Eric-Emmanuel Schmitt, în regia lui Alexandru Repan, va fi prezentat în afara 

competiţiei. 

Şi anul acesta, Teatrul Nottara a produs un spectacol special pentru festival, "Poker 

Face", după textul unui dramaturg ceh contemporan. Piesa aduce în prim-plan un 

eveniment important din istoria recentă, Revoluţia de catifea - moment care a provocat 

crize şi a schimbat destine. Autorul Petr Kolečko a fost prezent la premiera pentru presă, 

care a avut loc în data de 12 iunie. 

Pe "Bulevardul Comediei", secţiune care se va desfăşura în sala "Horia Lovinescu", 

vor putea fi văzute, de la ora 18.00, producţii ale unor teatre din ţară şi din Bucureşti, 

printre care "Titanic vals", de Tudor Muşatescu, în regia lui Alexandru Dabija (Teatrul 

Odeon), "Tartuffe sau Impostorul", de Molière, versiunea scenică şi direcţia de scenă 

aparţinându-i lui Victor Ioan Frunză (Teatrul Metropolis), "Play Shakespeare", în regia lui 

Cristian Pepino (Teatrul Ţăndărică), precum şi "VICTOR'ia (opus 1)", un spectacol de 

teatru muzical francez (Compania teatrală Petits Bâtons Production). 

În ultima seară a festivalului, pe scena mare a teatrului, Marius Mihalache şi invitaţii 

săi vor susţine un spectacol - concert. 

Pe toată durata manifestării, Teatrul Nottara va găzdui şi alte evenimente conexe. 

Astfel, va continua proiectul "Spectacolul începe cu o lectură", iniţiat de regizorii Mihai 

Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu, la care vor participa studenţi ai Universităţii 

Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Cristian%20Popescu#search
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(UNATC), în colaborare cu actorii teatrului. Cei doi regizori vor realiza trei spectacole - 

lectură, bazate pe textele unor comedii de bulevard. 

De asemenea, vor fi organizate colocvii cu temele: "Critica de teatru", "Scenografia 

- între arte plastice şi teatru" şi "Regia de teatru". În acest sens, vor fi invitaţi regizorii 

Victor Ioan Frunză, Gábor Tompa şi Alexandru Dabija, care au spectacole în festival, 

precum şi Vlad Massaci, Cristi Juncu, Theodor - Cristian Popescu şi alţi creatori, care au 

realizat montări de succes la Teatrul Nottara de-a lungul timpului. Accesul la colocvii şi la 

spectacolele-lectură vor fi libere. 

Totodată, va exista un ziar al festivalului, realizat în colaborare cu UNATC şi 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti. 

Acesta va avea trei ediţii şi va fi distribuit gratuit pe tot parcursul evenimentului. 

O noutate în acest an va fi site-ul Festivalului, www.festinpebulevard.ro, unde se va 

realiza promovarea manifestării. De asemenea, informaţii referitoare la evenimentul din 

Capitală vor putea fi găsite pe pagina de Facebook a Teatrului, unde se vor organiza 

concursuri, iar participanţii vor putea câştiga invitaţii la spectacolele din festival. 

Pentru spectacolele Fest(in) pe Bulevard, biletele vor putea fi achiziţionate, 

începând cu data de 25 august, de la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara, dar şi de pe site-

ul eventim.ro. 

 

de REDACTIA CRITIX  

http://www.festinpebulevard.ro/
http://critix.ro/author/admin/
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5. Mediafax.ro 
din data de 16 iulie 2014, ora 17.06 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-aduce-la-teatrul-

nottara-mici-crize-si-electorale-intre-11-si-18-octombrie-

12938087?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed

%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29 

 

 
 

Fest(in) pe Bulevard aduce la Teatrul Nottara “mici crize şi…electorale”, între 11 şi 

18 octombrie 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va desfăşura între 11 

şi 18 octombrie, la Teatrul Nottara din Capitală, prezintă spectacole ale unor trupe din ţară 

şi din străinătate, în cele două secţiuni ale evenimentului: "Mici crize... şi electorale" 

şi "Bulevardul Comediei". 

Astfel, în cele două săli ale Teatrului Nottara - "Horia Lovinescu" şi "George 

Constantin" - se vor juca o serie de spectacole ale unor trupe din ţară şi din străinătate, 

precum şi patru premiere ale Teatrului Nottara, dintre care două intră în competiţie, a 

anunţat, miercuri, Marinela Ţepuş, directoarea instituţiei, în cadrul unei conferinţe, care s-a 

desfăşurat în incinta Teatrului. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-aduce-la-teatrul-nottara-mici-crize-si-electorale-intre-11-si-18-octombrie-12938087?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.mediafax.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-aduce-la-teatrul-nottara-mici-crize-si-electorale-intre-11-si-18-octombrie-12938087?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.mediafax.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-aduce-la-teatrul-nottara-mici-crize-si-electorale-intre-11-si-18-octombrie-12938087?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.mediafax.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-aduce-la-teatrul-nottara-mici-crize-si-electorale-intre-11-si-18-octombrie-12938087?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
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Festivalul, ajuns la cea de-a doua ediţie, propune două secţiuni. Prima, cea 

competitivă, a fost denumită anul acesta "Mici crize... şi electorale" şi va conţine 

spectacole care au ca temă criza, un subiect de maximă actualitate - criza economică, 

socială, politică, sexuală sau de identitate, precum şi cea electorală, resimţită cu precădere 

în acest an. 

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe 11 octombrie, cu un eveniment 

stradal inedit, un "happening" prin care trecătorii vor fi invitaţi să devină spectatori. 

A doua secţiune, "Bulevardul Comediei", prezintă spectacole de succes, comedii 

bulevardiere ale unor teatre invitate, precum şi o premieră a teatrului gazdă. "Noul 

locatar", de Eugène Ionesco, spectacol regizat de Gábor Tompa, este un important 

eveniment teatral, au afirmat reprezentanţii Teatrului Nottara. 

În cadrul secţiunii competitive, care se va desfăşura în sala "George Constantin", se 

vor juca, în fiecare seară, începând cu ora 21.00, spectacole din România, Bulgaria şi 

Cehia. Astfel, vor fi prezentate următoarele spectacole: "Scene din viaţa insectelor", de 

Karel Čapek (direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză), "Panică", de Mika Myllyaho, în regia 

lui Theodor-Cristian Popescu, "Bob (Fasole)", de Elin Rahnev, în regia lui Ljupco 

Georgievski, "Brad de Crăciun la familia Ivanov", de Al. I. Vvedenski, în regia lui András 

Urbán, "Poker Face", de Petr Kolečko, în regia Adelei Biţică, "Maso (Carne)", de Viliam 

Klimáček, în regia lui Jan Fric. Spectacolul "Rapsodie-n roz", după "Oscar şi Tanti Roz", 

de Eric-Emmanuel Schmitt, în regia lui Alexandru Repan, va fi prezentat în afara 

competiţiei. 

Şi anul acesta, Teatrul Nottara a produs un spectacol special pentru festival, "Poker 

Face", după textul unui dramaturg ceh contemporan. Piesa aduce în prim-plan un 

eveniment important din istoria recentă, Revoluţia de catifea - moment care a provocat 

crize şi a schimbat destine. Autorul Petr Kolečko a fost prezent la premiera pentru presă, 

care a avut loc în data de 12 iunie. 

Pe "Bulevardul Comediei", secţiune care se va desfăşura în sala "Horia Lovinescu", 

vor putea fi văzute, de la ora 18.00, producţii ale unor teatre din ţară şi din Bucureşti, 

printre care "Titanic vals", de Tudor Muşatescu, în regia lui Alexandru Dabija (Teatrul 

Odeon), "Tartuffe sau Impostorul", de Molière, versiunea scenică şi direcţia de scenă 

aparţinându-i lui Victor Ioan Frunză (Teatrul Metropolis), "Play Shakespeare", în regia lui 

Cristian Pepino (Teatrul Ţăndărică), precum şi "VICTOR'ia (opus 1)", un spectacol de 

teatru muzical francez (Compania teatrală Petits Bâtons Production). 

În ultima seară a festivalului, pe scena mare a teatrului, Marius Mihalache şi invitaţii 

săi vor susţine un spectacol - concert. 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Cristian%20Popescu#search
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Pe toată durata manifestării, Teatrul Nottara va găzdui şi alte evenimente conexe. 

Astfel, va continua proiectul "Spectacolul începe cu o lectură", iniţiat de regizorii Mihai 

Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu, la care vor participa studenţi ai Universităţii 

Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti 

(UNATC), în colaborare cu actorii teatrului. Cei doi regizori vor realiza trei spectacole - 

lectură, bazate pe textele unor comedii de bulevard. 

De asemenea, vor fi organizate colocvii cu temele: "Critica de teatru", "Scenografia 

- între arte plastice şi teatru" şi "Regia de teatru". În acest sens, vor fi invitaţi regizorii 

Victor Ioan Frunză, Gábor Tompa şi Alexandru Dabija, care au spectacole în festival, 

precum şi Vlad Massaci, Cristi Juncu, Theodor - Cristian Popescu şi alţi creatori, care au 

realizat montări de succes la Teatrul Nottara de-a lungul timpului. Accesul la colocvii şi la 

spectacolele-lectură vor fi libere. 

Totodată, va exista un ziar al festivalului, realizat în colaborare cu UNATC şi 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti. 

Acesta va avea trei ediţii şi va fi distribuit gratuit pe tot parcursul evenimentului. 

O noutate în acest an va fi site-ul Festivalului, www.festinpebulevard.ro, unde se va 

realiza promovarea manifestării. De asemenea, informaţii referitoare la evenimentul din 

Capitală vor putea fi găsite pe pagina de Facebook a Teatrului, unde se vor organiza 

concursuri, iar participanţii vor putea câştiga invitaţii la spectacolele din festival. 

Pentru spectacolele Fest(in) pe Bulevard, biletele vor putea fi achiziţionate, 

începând cu data de 25 august, de la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara, dar şi de pe site-

ul eventim.ro. 

 

de Dorina Calin 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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6. Jurnalul.ro 
din data de 16 iulie 2014, ora 20.07 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-

bulevard-la-nottara-intre-11-si-18-octombrie-673099.html 

 

 
 

Festivalul International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, la “Nottara”, între 11 şi 18 

octombrie 

Stagiunea la “Nottara” se încheie cu pregătirea pentru noul sezon teatral. Sunt gata 

două spectacole, prezentate în avanpremieră, şi este aproape gata programul celei de-a 

doua ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va desfăşura 

la toamnă, între 11 şi 18 octombrie. Despre acest eveniment a vorbit miercuri, la o 

conferinţă de presă, Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. În cele opt zile de 

festival se vor juca spectacole româneşti dar şi străine. Pentru că tema legată de criza 

economică a stat la baza înfiinţării acestui festival, termenul se menţine. Astfel, secţiunea 

competitivă, denumită emblematic “Mici crize... şi electorale”, va include montări ce au ca 

temă criza de orice fel, după cum am fost informaţi: de la cea economică, socială, politică, 

la cea sexuală, de identitate, electorală. Reprezentaţiile vor avea loc la Sala “George 

Constantin” şi vor începe la ora 21:00. Deocamdată, sunt selecţionate spectacole din 

România, Bulgaria şi Cehia. Marinela Ţepuş a precizat că “Nottara” a propus şi în acest an 

un spectacol “special pentru festival”: “Poker Face” de dramaturgul ceh contemporan Petr 

Kolecko, în regia Adelei Biţică, şi prezentat de curând pentru presă. E despre un eveniment 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-la-nottara-intre-11-si-18-octombrie-673099.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-la-nottara-intre-11-si-18-octombrie-673099.html


 23 

din istoria recentă – “Revoluţia de catifea” –, “moment care a provocat crize şi a schimbat 

vieţi”. 

 

A doua secţiune – “Bulevardul comediei” – va aduce “spectacole de succes, comedii 

bulevardiere ale unor teatre invitate”, dar şi premiera cu piesa lui Ionesco “Noul locatar”, 

în regia lui Gábor Tompa, producţie a teatrului gazdă. Reprezentaţiile pe “Bulevardul 

comediei” sunt programate la 18:00, Sala “Horia Lovinescu”. 

Fest(in) pe Bulevard va începe cu un eveniment stradal – happening –, gândit pentru 

a invita trecătorii să devină spectatori de teatru. La final însă va fi un spectacol-concert, cu 

“Marius Mihalache şi invitaţii săi”, ca şi anul trecut. 

Dincolo de toate acestea, vor avea loc şi evenimente conexe. Amintim proiectul 

“Spectacolul începe cu o lectură”, iniţiat anul trecut, la care participă actori de la  

“Nottara” şi studenţi de la UNATC. Vor fi create trei spectacole-lectură, coordonate de 

regizorii Mihai Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu, “bazate pe texele unor comedii de 

bulevard”. 

Nu vor lipsi colocviile, axate pe temele: “Critica de teatru”, “Scenografia – între arte 

plastice şi teatru”, “Regia de teatru”. Sunt invitaţi Victor Ioan Frunză, Gábor Tompa, 

Alexandru Dabija – trei nume care vor aduce în stagiunea viitoare în repertoriul teatrului 

noi montări, dar şi Vlad Massaci, Cristian Juncu, Theodor Cristian Popescu, care au 

semnat creaţii aflate în repertoriul “Nottara”. 

Cei care vor să vadă spectacolele din festival sunt anunţaţi că biletele pot fi 

cumparate de la 1 august pe eventim.ro, iar de la 25 august - la Agenţia de bilete a 

Teatrului Nottara. 

De la 1 septembrie, “Nottara” va avea un nou site, “dublat de site-ul festivalului”, 

precum şi un al treilea, care va conţine arhiva teatrului, înregistrări în direct pe internet etc. 

Autor: Maria Sârbu 

http://jurnalul.ro/autor/maria-sarbu.html
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7. Radio România Cultural 
din data de 17 iulie 2014,  

http://www.radioromaniacultural.ro/festin_pe_bulevard_la_teatrul_nottara-

17872 

 

 
 

Fest(in) pe Bulevard la Teatrul Nottara 

 
  

Cea de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 'Fest(in) pe Bulevard' se 

va desfăşura în perioada 11-18 octombrie, în cele două săli ale Teatrului Nottara, Horia 

Lovinescu şi George Constantin, a declarat Marinela Ţepuş, directorul teatrului, miercuri, 

în cadrul unei conferinţe de presă. 

Un reportaj de Ioana Goia: 

 

http://www.radioromaniacultural.ro/festin_pe_bulevard_la_teatrul_nottara-17872
http://www.radioromaniacultural.ro/festin_pe_bulevard_la_teatrul_nottara-17872
http://www.radioromaniacultural.ro/files/18/thaliafest-festin-pe-bulevard.jpg
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Secţiunea competitivă a festivalului a fost denumită la această ediţie 'Mici crize... şi 

electorale' şi va conţine spectacole din România, Bulgaria, Cehia, Franţa şi, poate, Polonia, 

potrivit directorului festivalului, tema acestora fiind, ca şi la prima ediţie, criza - cea 

economică, socială, politică, sexuală sau de identitate, precum şi cea electorală. 

Spectacolele din secţiunea competitivă vor fi prezentate în fiecare seară de la ora 

21,00, printre cele deja anunţate numărându-se 'Scene din viaţa insectelor' de Karel Capek, 

direcţia de scenă Victor Ioan Frunză, 'Panică' de Mika Myllyaho, regia Theodor-Cristian 

Popescu, 'Bob (Fasole)' de Elin Rahnev, regia Ljupco Gorgievski, 'Brad de Crăciun la 

familia Ivanov' de Al.I. Vvedenski, regia Andras Urban, 'Poker Face' de Petr Kolecko, 

regia Adela Biţică, 'Maso (Carne)' de Viliam Klimacek, regia Jan Fric. 

Spectacolul Teatrului Nottara produs special pentru festival, 'Poker Face', aduce în 

prim plan un eveniment important din istoria recentă, Revoluţia de catifea, 'moment care a 

provocat crize şi a schimbat vieţi'. 

A doua secţiune a festivalului, 'Bulevardul Comediei', prezintă spectacole de succes, 

comedii bulevardiere ale unor teatre invitate, precum şi o piesă în premieră a teatrului 

gazdă, 'Noul locatar' de Eugene Ionescu, în regia lui Gabor Tompa. 

Pe 'Bulevardul Comediei', secţiune care va avea loc în sala Horia Lovinescu, vor fi 

prezentate, de la ora 18,00, producţii precum 'Titanic vals' de Tudor Muşatescu, regia 

Alexandru Dabija, 'Tartuffe sau Impostorul' de J.B.P. Moliere, versiunea scenică şi direcţia 

de scenă Victor Ioan Frunză, 'Play Skaespeare' regia Cristian Pepino, precum şi 

'VICTOR'ia (opus 1)', un spectacol de teatru muzical francez al Companiei teatrale Petits 

Batons Productiion. 

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe 11 octombrie cu un eveniment 

stradal inedit, un 'happening' prin care trecătorii vor fi invitaţi să devină spectatori. 

 Pe parcursul manifestării vor fi prezente şi o serie de evenimente conexe. În cadrul 

proiectului 'Spectacolul începe cu o lectură', iniţiat de regizorii Mihai Lungeanu şi 

Alexandru Mâzgăreanu, cei doi vor realiza trei spectacole-lectură, bazate pe textele unor 

comedii de bulevard. 

De asemenea, vor fi organizate trei colocvii pe temele 'Critica de teatru', 

'Scenografia - între arte plastice şi teatru' şi 'Regia de teatru'. Printre invitaţi se vor număra 

Victor Ioan Frunză, Gabor Tompa, Alexandru Dabija, Vlad Massaci, Cristi Juncu, 

Theodor-Cristian Popescu şi alţi creatori. Accesul la colocvii şi la spectacolele-lectură este 

liber. 

Festivalul se va închide cu un concert spectaculos susţinut pe scena mare a teatrului 

de Marius Mihalache şi invitaţii săi. 

Biletele pentru spectacolele din festival vor putea fi achiziţionate, începând cu data 

de 25 august, de la Agenţia de bilete a teatrului, şi din 1 august de pe site-ul Eventim. 
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8. Nonguvernamental 
din data de 17 iulie 2014,  

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/festivalului-international-de-

teatru-festin-pe-bulevard-la-doua-editie/ 

 

 
 

Festivalul International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, la a doua editie 

 

In acest an, Festivalul International de Teatru Fest(in) pe Bulevard va avea loc 

in perioada 11 – 18 octombrie. In cadrul acestui eveniment, in cele doua sali ale 

Teatrului Nottara – Horia Lovinescu si George Constantin –  se vor juca o serie de 

spectacole ale unor trupe din tara si din strainatate, precum si patru premiere, marca 

Nottara, dintre care doua intra in competitie.  

Festivalul propune doua sectiuni. Prima, cea competitiva, a fost denumita, 

emblematic pentru anul acesta, Mici crize…si electorale si va contine spectacole care au ca 

tema criza, un subiect de maxima actualitate; criza de orice tip: economica, sociala, 

politica, sexuala sau de identitate, precum si cea electorala, resimtita cu precadere in acest 

an. A doua sectiune, Bulevardul Comediei, prezinta spectacole de succes, comedii 

bulevardiere ale unor teatre invitate, precum si o premiera a teatrului gazda. 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-la-doua-editie/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-la-doua-editie/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-la-doua-editie/
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Si anul acesta Teatrul Nottara a produs un spectacol special pentru festival si anume 

Poker Face, dupa textul unui dramaturg ceh contemporan. Piesa aduce in prim plan un 

eveniment important din istoria recenta, Revolutia de catifea – moment care a provocat 

crize si a schimbat vieti. 

Pe Bulevardul Comediei, sectiune care se va desfasura in Sala Horia Lovinescu, vor 

putea fi vazute, de la ora 18:00, productii ale unor teatre din tara si din Bucuresti. In ultima 

seara a festivalului, tot pe scena mare a teatrului, Marius Mihalache si invitatii sai vor 

sustine un concert. 

Deschiderea oficiala a festivalului va avea loc pe data de 11 octombrie 2014, cu un 

eveniment stradal inedit, prin care trecatorii vor fi invitati sa devina spectatori. 

Site-ul de stiri nONGuvernamental este unul dintre partenerii media pentru stagiunea 

2014-2015 ai Teatrului Nottara precum si ai Festivalului International de Teatru Fest(in) 

pe Bulevard. 

 

de (A.D.). 
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9. The Epoch Times 
din data de 18 iulie 2014,  

http://epochtimes-romania.com/news/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-

nottara---220697 

 

 
 

Octombrie aduce Fest(in) pe Bulevard la Nottara 

Teatrul Nottara anunta organizarea celei de-a II-a editii a Festivalului Internaţional 

de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard va 

avea loc în perioada 11 - 18 octombrie 2014. 

În cadrul acestui eveniment, în cele două săli ale Teatrului Nottara — Horia 

Lovinescu şi George Constantin — se vor juca o serie de spectacole ale unor trupe din ţară 

şi din strainătate, precum şi patru premiere, marca Nottara, dintre care două intră în 

competiţie. 

Festivalul propune două secţiuni. Prima, cea competitivă, a fost denumită, 

emblematic pentru anul acesta, Mici crize...şi electorale şi va contine spectacole care au ca 

temă criza, un subiect de maximă actualitate; criza de orice tip: economică, socială, 

politică, sexuală sau de identitate, precum şi cea electorală, resimţită cu precădere în acest 

an. A doua secţiune, Bulevardul Comediei, prezintă spectacole de succes, comedii 

bulevardiere ale unor teatre invitate, precum şi o premieră a teatrului gazdă. Noul locatar 

http://epochtimes-romania.com/news/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara---220697
http://epochtimes-romania.com/news/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara---220697
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de Eugčne Ionesco, spectacolul regizorului Gábor Tompa, este un important eveniment 

teatral şi suntem onoraţi de întâlnirea dintre echipa Teatrului Nottara şi doi creatori de 

mare valoare precum regizorul Gábor Tompa şi scenograful Helmut Stürmer. 

În cadrul sectiunii competitive intitulate Mici crize...şi electorale, care se va 

desfăşura la Sala George Constantin, se vor juca, în fiecare seară, începând cu ora 21:00, 

spectacole din România, Bulgaria şi Cehia. Astfel, vor fi prezentate următoarele 

spectacole: Scene din viaţa insectelor de Karel Capek, direcţia de scena: Victor Ioan 

Frunză; Panică de Mika Myllyaho, în regia lui Theodor-Cristian Popescu; Bob (Fasole) de 

Elin Rahnev, în regia lui Ljupco Gorgievski; Brad de Crăciun la familia Ivanov de AI. I. 

Vvedenski, în regia lui András Urbán; Poker Face de Petr Kolecko, în regia Adelei Biţică; 

Maso (Carne) de Viliam Klimácek, în regia lui Jan Fric. Spectacolul Rapsodie-n roz după 

Oscar şi Tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt, în regia lui Alexandru Repan va fi sustinut 

în afara competitiei. 

Si anul acesta Teatrul Nottara a produs un spectacol special pentru festival şi anume 

Poker Face, după textul unui dramaturg ceh contemporan. Piesa aduce în prim plan un 

eveniment important din istoria recentă, Revoluţia de catifea — moment care a provocat 

crize şi a schimbat vieţi. Autorul Petr Kolecko a fost prezent la premiera pentru presă, care 

a avut loc în data de 12 iunie 2014. 

Pe Bulevardul Comediei, sectiune care se va desfasura în Sala Horia Lovinescu, vor 

putea fi vazute, de la ora 18:00, producţii ale unor teatre din ţară şi din Bucureşti, printre 

care amintim: Titanic vals de Tudor Muşatescu, în regia lui Alexandru Dabija (Teatrul 

Odeon), Tartuffe sau Impostorul, de J.B.P. Moličre, versiunea scenica şi direcţia de scenă 

aparţinându-i lui Victor Ioan Frunză (Teatrul Metropolis), Play Shakespeare în regia lui 

Cristian Pepino (Teatrul Ţăndărică), precum şi VICTOR?ia (opus 1), un spectacol de 

teatru muzical francez (Compania teatrală Petits Bâtons Production). 

În ultima seară a festivalului, tot pe scena mare a teatrului, Marius Mihalache şi 

invitaţii săi vor susţine un spectaculos concert. 

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe data de 11 octombrie 2014, cu un 

eveniment stradal inedit, un happening prin care trecătorii vor fi invitaţi să devină 

spectatori. 

Pe toata perioada manifestării Teatrul Nottara va găzdui şi alte evenimente conexe. 

Va continua proiectul Spectacolul începe cu o lectură, iniţiat de regizorii Mihai Lungeanu 

şi Alexandru Mâzgăreanu, la care vor participa studenti ai UNATC, în colaborare cu 

actorii teatrului. Cei doi regizori vor realiza trei spectacole-lectură, bazate pe textele unor 

comedii de bulevard. 
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De asemenea, vor fi organizate colocvii pe temele: Critica de teatru, Scenografia — 

între arte plastice şi teatru precum şi Regia de teatru. Vor fi invitaţi regizorii: Victor Ioan 

Frunză, Gábor Tompa, Alexandru Dabija, care au spectacole în festival, precum şi Vlad 

Massaci, Cristi Juncu, Theodor-Cristian Popescu şi alţi creatori, care au realizat montări de 

succes la Nottara de-a lungul timpului. Accesul la colovii şi la spectacolele-lectură este 

liber. 

Ziarul festivalului, realizat în colaborare cu UNATC şi cu Facultatea de Jurnalism şi 

Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti va avea trei ediţii şi va fi 

distribuit gratuit pe tot parcursul evenimentului. 

Promovarea manifestării se va face pe site-ul dedicat acesteia, www.festinpebulevard.ro, 

pe pagina de Facebook a Teatrului (unde se vor organiza concursuri prin care se pot 

câştiga invitaţii la spectacolele din festival) şi cu ajutorul partenerilor media. 

Pentru spectacolele din Fest(in) pe Bulevard, biletele vor putea fi achiziţionate, 

începând cu data de 25 august, de la Agenţia de bilete (din B-dul Magheru nr. 20, telefon: 

021.317.41.01), deschisa zilnic, între orele 10.00—20.00 şi pe site-ul www.eventim.ro, 

după data de 1 august. 

Va asteptam cu drag la un nou Fest(in) cultural pe Bulevardul Magheru! 
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10. Fă-te auzit! 
din data de 22 iulie 2014,  

http://www.ralucauluiteanu.eu/festin-pe-bulevard/ 

 

 

Fest(in) pe Bulevard 

Luna Octombrie aduce Fest(in) pe Bulevard la Nottara. 

Cea de-a doua editie a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard se 

va desfasura in perioada 11 – 18 octombrie 2014. In cadrul acestui festival, la Teatrul 

Nottara se vor juca o serie de spectacole ale unor trupe din tara si din strainatate, precum si 

patru premiere marca Nottara. 

 

Festivalul are doua sectiuni. Prima este sectiunea competitiva, denumita in acest 

an: Mici crize .. si electorale si va contine spectacole care au ca tema criza economica, 

politica, sociala, sexuala, precum si cea electorala. Cea de-a doua sectiune este denumita 

http://www.ralucauluiteanu.eu/festin-pe-bulevard/
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Bulevardul Comediei si va contine spectacole de succes, comedii bulevardiere ale unor 

teatre invitate precum si cea mai noua premiera a Teatrului Nottara: Noul locatar, de 

Eugen Ionesco, in regia lui Gabor Tompa. 

Sectiunea Mici crize .. si electorale se va desfasura in sala George Constantin a 

Teatrului Nottara, in fiecare seara incepand cu ora 21.00. In cadrul acestei sectiuni putem 

vedea spectacole din Romania, Bulgaria si Cehia. 

Scene din viata insectelor, de Karel Capek; 

Panica, de Mika Myllyaho. Regia: Theordor Cristian Popescu; 

Bob (Fasole), de Elin Rahnev. Regia: Ljupco Gorgievski; 

Brad de Craciun la familia Ivanov, de Al. I. Vvedenski. Regia: Andra Urban; 

Poker Face, de Petr Kolecko. Regia:Adela Bitica; 

Maso (Carne), de Viliam Klimacek. Regia: Jan Fric. 

Spectacolul Rapsodie-n roz, dupa E.E. Schmitt, in regia lui Alexandru Repan, va fi 

sustinut inafara competitiei. 

In sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara se va desfasura sectiunea Bulevardul 

Comediei. In fiecare zi, de la ora 18, aici vor putea fi vazute: 

Titanic vals, de Tudor Musatescu. Regia: Alexandru Dabija. Un spectacol al Teatrului 

Odeon. 

Tartuffe sau Impostorul, de J.B.P. Moliere. Un spectacol al Teatrului Metropolis. 

Play Shakespeare, regia Cristian Pepino. – Teatrul Tandarica 

VICTOR’ia (Opus 1), un spectacol de teatru muzical francez Petits Batons Production. 

Deschiderea oficiala a festivalului va avea loc pe data de 11 octombrie 2014 cu un 

eveniment stradal inedit, un happening prin care trecatorii vor fi invitati sa devina 

spectatori. 

In inchiderea festivalului, Marius Mihalache si invitatii sai vor sustine un concert 

spectaculos. 

Ne vedem la Fest(in) pe Bulevard la Nottara!  

 

 

de Raluca Uluiteanu 

http://www.ralucauluiteanu.eu/poker-face-nottara/
http://raluka-fa-teauzit.blogspot.ro/2014/03/rapsodie-n-roz.html
http://www.ralucauluiteanu.eu/author/raluka/
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11. Comunicate de afaceri 
din data de 29 iulie 2014,  

http://www.comunicatedeafaceri.ro/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-

nottara_8129.html 

 

 
 

Octombrie aduce Fest(in) pe Bulevard la Nottara 

Festivalul International de Teatru Fest(in) pe Bulevard va avea loc in perioada 11 - 

18 octombrie 2014. In cadrul acestui eveniment, in cele doua sali ale Teatrului Nottara - 

Horia Lovinescu si George Constantin - se vor juca o serie de spectacole ale unor trupe din 

tara si din strainatate, precum si patru premiere, marca Nottara, dintre care doua intra in 

competitie.  

Festivalul propune doua sectiuni. Prima, cea competitiva, a fost denumita, 

emblematic pentru anul acesta, "Mici crize... și electorale" si va contine spectacole care au 

ca tema criza, un subiect de maxima actualitate; criza de orice tip: economica, sociala, 

politica, sexuala sau de identitate, precum și cea electorala, resimțita cu precadere in acest 

an. A doua sectiune, Bulevardul Comediei, prezinta spectacole de succes, comedii 

bulevardiere ale unor teatre invitate, precum si o premiera a teatrului gazda. Noul locatar 

de Eugene Ionesco, spectacolul regizorului Gabor Tompa, este un important eveniment 

teatral si suntem onorati de intalnirea dintre echipa Teatrului Nottara si doi creatori de 

mare valoare precum regizorul Gabor Tompa și scenograful Helmut Sturmer.  

http://www.comunicatedeafaceri.ro/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara_8129.html
http://www.comunicatedeafaceri.ro/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara_8129.html
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In cadrul sectiunii competitive intitulate Mici crize...și electorale, care se va 

desfasura la Sala George Constantin, se vor juca, in fiecare seara, incepand cu ora 21:00, 

spectacole din Romania, Bulgaria si Cehia. Astfel, vor fi prezentate urmatoarele 

spectacole: Scene din viața insectelor de Karel Capek, directia de scena: Victor Ioan 

Frunza; Panica de Mika Myllyaho, in regia lui Theodor-Cristian Popescu; Bob (Fasole) de 

Elin Rahnev, in regia lui Ljupco Gorgievski; Brad de Craciun la familia Ivanov de AI. I. 

Vvedenski, in regia lui Andras Urban; Poker Face de Petr Kolecko, in regia Adelei Bițica; 

Maso (Carne) de Viliam Klimacek, in regia lui Jan Fric. Spectacolul Rapsodie-n roz dupa 

Oscar și Tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt, in regia lui Alexandru Repan va fi sustinut 

in afara competitiei.  

Si anul acesta Teatrul Nottara a produs un spectacol special pentru festival si anume 

Poker Face, dupa textul unui dramaturg ceh contemporan. Piesa aduce in prim plan un 

eveniment important din istoria recenta, Revoluția de catifea - moment care a provocat 

crize si a schimbat vieți. Autorul Petr Kolecko a fost prezent la premiera pentru presa, care 

a avut loc in data de 12 iunie 2014. 

Pe Bulevardul Comediei, sectiune care se va desfasura in Sala Horia Lovinescu, vor 

putea fi vazute, de la ora 18:00, productii ale unor teatre din țara și din București, printre 

care amintim: Titanic vals de Tudor Mușatescu, in regia lui Alexandru Dabija (Teatrul 

Odeon), Tartuffe sau Impostorul, de J.B.P. Moliere, versiunea scenica și direcția de scena 

aparținandu-i lui Victor Ioan Frunza (Teatrul Metropolis), Play Shakespeare in regia lui 

Cristian Pepino (Teatrul Tandarica) , precum si VICTOR‘ia (opus 1), un spectacol de 

teatru muzical francez (Compania teatrala Petits Batons Production). 

In ultima seara a festivalului, tot pe scena mare a teatrului, Marius Mihalache si 

invitatii sai vor sustine un spectaculos concert.  

Deschiderea oficiala a festivalului va avea loc pe data de 11 octombrie 2014, cu un 

eveniment stradal inedit, un happening prin care trecatorii vor fi invitați sa devina 

spectatori. 

Pe toata perioada manifestarii Teatrul Nottara va gazdui si alte evenimente conexe. 

Va continua proiectul Spectacolul incepe cu o lectura, inițiat de regizorii Mihai Lungeanu 

și Alexandru Mazgareanu, la care vor participa studenti ai UNATC, in colaborare cu 

actorii teatrului. Cei doi regizori vor realiza trei spectacole-lectura, bazate pe textele unor 

comedii de bulevard. 

 De asemenea, vor fi organizate colocvii pe temele: Critica de teatru, Scenografia - 

intre arte plastice și teatru precum si Regia de teatru. Vor fi invitați regizorii: Victor Ioan 

Frunza, Gabor Tompa, Alexandru Dabija, care au spectacole in festival, precum si Vlad 

Massaci, Cristi Juncu, Theodor-Cristian Popescu si alti creatori, care au realizat montari de 

succes la Nottara de-a lungul timpului. Accesul la colovii si la spectacolele-lectura este 

liber.  

Ziarul festivalului, realizat in colaborare cu UNATC si cu Facultatea de Jurnalism si 

Stiintele Comunicarii din cadrul Universitatii din Bucuresti va avea trei editii si va fi 

distribuit gratuit pe tot parcursul evenimentului.  
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Promovarea manifestarii se va face pe site-ul dedicat acesteia, 

www.festinpebulevard.ro, pe pagina de Facebook a Teatrului (unde se vor organiza 

concursuri prin care se pot caștiga invitații la spectacolele din festival) si cu ajutorul 

partenerilor media.  

Pentru spectacolele din Fest(in) pe Bulevard, biletele vor putea fi achizitionate, 

incepand cu data de 25 august, de la Agentia de bilete (din B-dul Magheru nr. 20, telefon: 

021.317.41.01), deschisa zilnic, intre orele 10.00 -20.00 si pe site-ul www.eventim.ro, 

dupa data de 1 august.  

Va asteptam cu drag la un nou Fest(in) cultural pe Bulevardul Magheru!  

 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.eventim.ro/
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12. UltimileȘtiri.com 
din data de 23 iulie 2014, ora 09.23 

http://www.ultimelestiri.com/comedii-pe-bulevardul-magheru-538004.html 

 

 
 

Comedii pe Bulevardul Magheru 

 

 

Teatrul Nottara își invită încă de pe acum spectatorii la cea de-a doua ediție a 

festivalului „Fest(in) pe Bulevard“, eveniment ce va avea loc în perioada 11-18 octombrie. 

În cadrul festivalului se vor prezenta o serie de spectacole ale unor trupe din țară și 

din străinătate, dar și patru premiere ale teatrului-gazdă. 

http://www.ultimelestiri.com/comedii-pe-bulevardul-magheru-538004.html
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Festivalul are două secțiuni. O secțiune competitivă, care a fost denumită, în mod 

simbolic pentru un an în care sunt organizate două serii de alegeri „Mici crize...și 

electorale“. Spectacolele din această „ramură“ a festivalului vor trata desigur criza ce pare 

să se eternizeze la noi în țară, și campania electorală cu toate tarele ei. În cadrul acestei 

secțiuni care pare atât de promițătoare se vor juca spectacolele: „Scene din viața 

insectelor“ de Karel Capek, în direcția de scenă a lui Victor Ioan Frunză; „Panică“ de Mika 

Myllyaho, în regia lui Theodor-Cristian Popescu; „Bob (Fasole)“ de Elin Rahnev, în regia 

lui Ljupco Gorgievski; „Brad de Crăciun la familia Ivanov“ de AI. I. Vvedenski, în regia 

lui András Urbán; „Poker Face“ de Petr Kolecko, în regia Adelei Bițică; „Maso (Carne)“ 

de Viliam Klimácek, în regia lui Jan Fric. Spectacolul „Rapsodie-n roz“ după „Oscar și 

Tanti Roz“ de Eric-Emmanuel Schmitt, în regia lui Alexandru Repan, va fi jucat în afara 

competiției. 

Teatrul Nottara a produs special pentru competiția acestui festival un spectacol. Este 

vorba de „Poker Face“, pe textul unui dramaturg ceh contemporan, Petr Kolecko. Acțiunea 

piesei se desfășoară în perioada faimoasei Revoluții de catifea, moment de cotitură în 

istoria Cehoslovaciei comuniste cu răsunet în toate țările blocului estic. 

Să râdem la Nottara! 

O a doua secțiune, intitulată „Bulevardul Comediei“, prezintă, spre satisfacția 

publicului Teatrului Nottara, care arătat interesul mai ales pentru astfel de montări, 

comedii bulevardiere, potrivite, se pare, unui teatru aflat chiar pe un mare bulevard. 

Pe „Bulevardul Comediei“ vor putea fi văzute câteva producții care vor fi, cu 

siguranță, pe placul publicului: „Titanic vals“ de Tudor Mușatescu, în regia lui Alexandru 

Dabija, montare a Teatrului Odeon, „Tartuffe sau Impostorul“, de J.B.P. Moliere, pus în 

scenă la Teatrul Metropolis, în direcția de scenă a lui Victor Ioan Frunză, „Play 

Shakespeare“ în regia lui Cristian Pepino (Teatrul Țăndărică), precum și „Victor’ia (opus 

1)“, un spectacol al companiei franceze Petits Bâtons. 

„Noul locatar“ 

Un moment de neratat în acest festival este premiera spectacolului „Noul locatar“ 

(foto) de Eugéne Ionesco, un spectacol ce marchează o fructuoasă colaborare între doi 

mari artiști: regizorul Gábor Tompa și scenograful Helmut Stürmer. 

După cum au declarat organizatorii, este posibil ca la premieră să vină și Marie-

France Ionesco, fiica marelui dramaturg româno-francez Eugéne Ionesco, care, după ani 

întregi de „luptă“, ar putea face, în sfârșit, pace cu teatrul românesc. 

Evenimente conexe 

Va continua și anul acesta proiectul „Spectacolul începe cu o lectură“, inițiat de 

regizorii Mihai Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu, la care vor participa studenți ai 
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UNATC, în colaborare cu actorii teatrului. Cei doi regizori vor realiza trei spectacole-

lectură, bazate pe textele unor comedii bulevardiere. 

În cadrul evenimentelor conexe, vor fi organizate colocvii pe mai multe teme: 

Critica de teatru, Scenografia — între arte plastice și teatru precum și Regia de teatru. La 

aceste dezbateri vor fi folosiți drept „material didactic“ regizorii Victor Ioan Frunză, Gábor 

Tompa, Alexandru Dabija, care au spectacole în festival, precum și Vlad Massaci, Cristi 

Juncu, Theodor-Cristian Popescu și alți creatori, care au realizat de-a lungul timpului 

montări memorabile la Teatrul Nottara.   

 

 

 

Sursa: Romania Libera 

http://www.romanialibera.ro/
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13. Ournet 
din data de 23 iulie 2014,  

http://news.ournet.ro/item/comedii-pe-bulevardul-magheru-11404310 

 

 
 

Comedii pe Bulevardul Magheru 

 

 

Teatrul Nottara își invită încă de pe acum spectatorii la cea de-a doua ediție a 

festivalului „Fest(in) pe Bulevard“, eveniment ce va avea loc în perioada 11-18 octombrie. 

În cadrul festivalului se vor prezenta o serie de spectacole ale unor trupe din țară și 

din străinătate, dar și patru premiere ale teatrului-gazdă. 

http://news.ournet.ro/item/comedii-pe-bulevardul-magheru-11404310
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Festivalul are două secțiuni. O secțiune competitivă, care a fost denumită, în mod 

simbolic pentru un an în care sunt organizate două serii de alegeri „Mici crize...și 

electorale“. Spectacolele din această „ramură“ a festivalului vor trata desigur criza ce pare 

să se eternizeze la noi în țară, și campania electorală cu toate tarele ei. În cadrul acestei 

secțiuni care pare atât de promițătoare se vor juca spectacolele: „Scene din viața 

insectelor“ de Karel Capek, în direcția de scenă a lui Victor Ioan Frunză; „Panică“ de Mika 

Myllyaho, în regia lui Theodor-Cristian Popescu; „Bob (Fasole)“ de Elin Rahnev, în regia 

lui Ljupco Gorgievski; „Brad de Crăciun la familia Ivanov“ de AI. I. Vvedenski, în regia 

lui András Urbán; „Poker Face“ de Petr Kolecko, în regia Adelei Bițică; „Maso (Carne)“ 

de Viliam Klimácek, în regia lui Jan Fric. Spectacolul „Rapsodie-n roz“ după „Oscar și 

Tanti Roz“ de Eric-Emmanuel Schmitt, în regia lui Alexandru Repan, va fi jucat în afara 

competiției. 

Teatrul Nottara a produs special pentru competiția acestui festival un spectacol. Este 

vorba de „Poker Face“, pe textul unui dramaturg ceh contemporan, Petr Kolecko. Acțiunea 

piesei se desfășoară în perioada faimoasei Revoluții de catifea, moment de cotitură în 

istoria Cehoslovaciei comuniste cu răsunet în toate țările blocului estic. 

Să râdem la Nottara! 

O a doua secțiune, intitulată „Bulevardul Comediei“, prezintă, spre satisfacția 

publicului Teatrului Nottara, care arătat interesul mai ales pentru astfel de montări, 

comedii bulevardiere, potrivite, se pare, unui teatru aflat chiar pe un mare bulevard. 

Pe „Bulevardul Comediei“ vor putea fi văzute câteva producții care vor fi, cu 

siguranță, pe placul publicului: „Titanic vals“ de Tudor Mușatescu, în regia lui Alexandru 

Dabija, montare a Teatrului Odeon, „Tartuffe sau Impostorul“, de J.B.P. Moliere, pus în 

scenă la Teatrul Metropolis, în direcția de scenă a lui Victor Ioan Frunză, „Play 

Shakespeare“ în regia lui Cristian Pepino (Teatrul Țăndărică), precum și „Victor’ia (opus 

1)“, un spectacol al companiei franceze Petits Bâtons. 

„Noul locatar“ 

Un moment de neratat în acest festival este premiera spectacolului „Noul locatar“ 

(foto) de Eugéne Ionesco, un spectacol ce marchează o fructuoasă colaborare între doi 

mari artiști: regizorul Gábor Tompa și scenograful Helmut Stürmer. 

După cum au declarat organizatorii, este posibil ca la premieră să vină și Marie-

France Ionesco, fiica marelui dramaturg româno-francez Eugéne Ionesco, care, după ani 

întregi de „luptă“, ar putea face, în sfârșit, pace cu teatrul românesc. 

Evenimente conexe 

Va continua și anul acesta proiectul „Spectacolul începe cu o lectură“, inițiat de 

regizorii Mihai Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu, la care vor participa studenți ai 
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UNATC, în colaborare cu actorii teatrului. Cei doi regizori vor realiza trei spectacole-

lectură, bazate pe textele unor comedii bulevardiere. 

În cadrul evenimentelor conexe, vor fi organizate colocvii pe mai multe teme: 

Critica de teatru, Scenografia — între arte plastice și teatru precum și Regia de teatru. La 

aceste dezbateri vor fi folosiți drept „material didactic“ regizorii Victor Ioan Frunză, Gábor 

Tompa, Alexandru Dabija, care au spectacole în festival, precum și Vlad Massaci, Cristi 

Juncu, Theodor-Cristian Popescu și alți creatori, care au realizat de-a lungul timpului 

montări memorabile la Teatrul Nottara.   

 

 

 

Sursa: Romania Libera 

http://www.romanialibera.ro/
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 Ournet 
din data de 16 iulie 2014,  

http://news.ournet.ro/item/fest-in-pe-bulevard-aduce-la-teatrul-nottara-

mici-crize-si-electorale-intre-11-s-11315081 

 

 
 

Fest(in) pe Bulevard aduce la Teatrul Nottara “mici crize şi…electorale”, între 11 şi 

18 octombrie 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va desfăşura între 11 

şi 18 octombrie, la Teatrul Nottara din Capitală, prezintă spectacole ale unor trupe din ţară 

şi din străinătate, în cele două secţiuni ale evenimentului: "Mici crize... şi electorale" 

şi "Bulevardul Comediei". 

Astfel, în cele două săli ale Teatrului Nottara - "Horia Lovinescu" şi "George 

Constantin" - se vor juca o serie de spectacole ale unor trupe din ţară şi din străinătate, 

precum şi patru premiere ale Teatrului Nottara, dintre care două intră în competiţie, a 

anunţat, miercuri, Marinela Ţepuş, directoarea instituţiei, în cadrul unei conferinţe, care s-a 

desfăşurat în incinta Teatrului. 

Festivalul, ajuns la cea de-a doua ediţie, propune două secţiuni. Prima, cea 

competitivă, a fost denumită anul acesta "Mici crize... şi electorale" şi va conţine 

spectacole care au ca temă criza, un subiect de maximă actualitate - criza economică, 

http://news.ournet.ro/item/fest-in-pe-bulevard-aduce-la-teatrul-nottara-mici-crize-si-electorale-intre-11-s-11315081
http://news.ournet.ro/item/fest-in-pe-bulevard-aduce-la-teatrul-nottara-mici-crize-si-electorale-intre-11-s-11315081
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socială, politică, sexuală sau de identitate, precum şi cea electorală, resimţită cu precădere 

în acest an. 

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe 11 octombrie, cu un eveniment 

stradal inedit, un "happening" prin care trecătorii vor fi invitaţi să devină spectatori. 

A doua secţiune, "Bulevardul Comediei", prezintă spectacole de succes, comedii 

bulevardiere ale unor teatre invitate, precum şi o premieră a teatrului gazdă. "Noul 

locatar", de Eugène Ionesco, spectacol regizat de Gábor Tompa, este un important 

eveniment teatral, au afirmat reprezentanţii Teatrului Nottara. 

În cadrul secţiunii competitive, care se va desfăşura în sala "George Constantin", se 

vor juca, în fiecare seară, începând cu ora 21.00, spectacole din România, Bulgaria şi 

Cehia. Astfel, vor fi prezentate următoarele spectacole: "Scene din viaţa insectelor", de 

Karel Čapek (direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză), "Panică", de Mika Myllyaho, în regia 

lui Theodor-Cristian Popescu, "Bob (Fasole)", de Elin Rahnev, în regia lui Ljupco 

Georgievski, "Brad de Crăciun la familia Ivanov", de Al. I. Vvedenski, în regia lui András 

Urbán, "Poker Face", de Petr Kolečko, în regia Adelei Biţică, "Maso (Carne)", de Viliam 

Klimáček, în regia lui Jan Fric. Spectacolul "Rapsodie-n roz", după "Oscar şi Tanti Roz", 

de Eric-Emmanuel Schmitt, în regia lui Alexandru Repan, va fi prezentat în afara 

competiţiei. 

Şi anul acesta, Teatrul Nottara a produs un spectacol special pentru festival, "Poker 

Face", după textul unui dramaturg ceh contemporan. Piesa aduce în prim-plan un 

eveniment important din istoria recentă, Revoluţia de catifea - moment care a provocat 

crize şi a schimbat destine. Autorul Petr Kolečko a fost prezent la premiera pentru presă, 

care a avut loc în data de 12 iunie. 

Pe "Bulevardul Comediei", secţiune care se va desfăşura în sala "Horia Lovinescu", 

vor putea fi văzute, de la ora 18.00, producţii ale unor teatre din ţară şi din Bucureşti, 

printre care "Titanic vals", de Tudor Muşatescu, în regia lui Alexandru Dabija (Teatrul 

Odeon), "Tartuffe sau Impostorul", de Molière, versiunea scenică şi direcţia de scenă 

aparţinându-i lui Victor Ioan Frunză (Teatrul Metropolis), "Play Shakespeare", în regia lui 

Cristian Pepino (Teatrul Ţăndărică), precum şi "VICTOR'ia (opus 1)", un spectacol de 

teatru muzical francez (Compania teatrală Petits Bâtons Production). 

În ultima seară a festivalului, pe scena mare a teatrului, Marius Mihalache şi invitaţii 

săi vor susţine un spectacol - concert. 

Pe toată durata manifestării, Teatrul Nottara va găzdui şi alte evenimente conexe. 

Astfel, va continua proiectul "Spectacolul începe cu o lectură", iniţiat de regizorii Mihai 

Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu, la care vor participa studenţi ai Universităţii 

Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Cristian%20Popescu#search
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(UNATC), în colaborare cu actorii teatrului. Cei doi regizori vor realiza trei spectacole - 

lectură, bazate pe textele unor comedii de bulevard. 

De asemenea, vor fi organizate colocvii cu temele: "Critica de teatru", "Scenografia 

- între arte plastice şi teatru" şi "Regia de teatru". În acest sens, vor fi invitaţi regizorii 

Victor Ioan Frunză, Gábor Tompa şi Alexandru Dabija, care au spectacole în festival, 

precum şi Vlad Massaci, Cristi Juncu, Theodor - Cristian Popescu şi alţi creatori, care au 

realizat montări de succes la Teatrul Nottara de-a lungul timpului. Accesul la colocvii şi la 

spectacolele-lectură vor fi libere. 

Totodată, va exista un ziar al festivalului, realizat în colaborare cu UNATC şi 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti. 

Acesta va avea trei ediţii şi va fi distribuit gratuit pe tot parcursul evenimentului. 

O noutate în acest an va fi site-ul Festivalului, www.festinpebulevard.ro, unde se va 

realiza promovarea manifestării. De asemenea, informaţii referitoare la evenimentul din 

Capitală vor putea fi găsite pe pagina de Facebook a Teatrului, unde se vor organiza 

concursuri, iar participanţii vor putea câştiga invitaţii la spectacolele din festival. 

Pentru spectacolele Fest(in) pe Bulevard, biletele vor putea fi achiziţionate, 

începând cu data de 25 august, de la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara, dar şi de pe site-

ul eventim.ro. 

 

de Dorina Calin 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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14. DCNews 
din data de 11 iulie 2014, ora 22.04 

http://www.dcnews.ro/festin-pe-bulevard-la-teatrul-nottara-vezi-ce-

cuprinde_448538.html 

 

 
 

Fest(in) pe Bulevard, la Teatrul Nottara, festival de teatru. Vezi ce cuprinde 

 

Fest(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara. O nouă ediție a festivalului de 

teatru organizat de Teatrul Nottara, Fest(in) pe Bulevard! 

http://www.dcnews.ro/festin-pe-bulevard-la-teatrul-nottara-vezi-ce-cuprinde_448538.html
http://www.dcnews.ro/festin-pe-bulevard-la-teatrul-nottara-vezi-ce-cuprinde_448538.html
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Fest(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara. Festivalul păstrează caracterul competitiv 

al primei ediții. Astfel, pentru secţiunea de concurs tematica este apropiată actualității 

imediate, astfel încât spectatorii să-şi poată recunoaşte, pe scenă, nevoile, speranţele, 

problemele. 

Fest(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara. El va cuprinde două secţiuni principale, 

precum şi alte evenimente conexe: 

1. La Sala Horia Lovinescu se va desfăşura Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI, care 

are drept temă comedia de bună calitate şi va cuprinde opt reprezentaţii, ale unor teatre din 

România şi din străinătate. Teatrul Nottara îşi preţuieşte publicul, dovedit a fi mare iubitor 

al genului comic (în urma unui sondaj de opinie realizat de IMAS, a rezultat faptul că 69 la 

sută dintre spectatori preferă comedia) şi va încerca să reabiliteze noţiunea de comedie 

bulevardieră, considerând că este o specie teatrală viabilă, cu condiţia unor realizări 

impecabile. 

2. Secţiunea competitivă - Mici crize şi... ELECTORALE va avea sloganul: Eu pentru cine 

votez?. Teatrul Nottara a ales această temă pentru că este un an electoral, iar alegerile fac 

parte, necondiţionat, din viaţa noastră cotidiană. Vor fi prezentate, de asemenea, spectacole 

din ţară şi din străinătate. Săptămâna festivalului mai cuprinde colocvii şi dezbateri pe 

subiecte privind regia, scenografia şi critica de teatru, spectacole-lectură dedicate 

Comediei de bulevard, precum şi lansări de carte de teatru. 

 

 

de Anca Murgoci 

http://www.dcnews.ro/autori/anca-murgoci.html
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15. Ziarul Metropolis 
din data de 18 iulie 2014, ora 07.23 

http://www.ziarulmetropolis.ro/mici-crize-si-electorale-la-festin-intre-11-

si-18-octombrie/ 

 

 
 

Mici crize… şi electorale, la Fest(in), între 11 şi 18 octombrie  

 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va desfăşura între 11 

şi 18 octombrie, la Teatrul Nottara din Capitală, prezintă spectacole ale unor trupe din ţară 

şi din străinătate, în cele două secţiuni ale evenimentului: “Mici crize… şi electorale” şi 

“Bulevardul Comediei”. 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/mici-crize-si-electorale-la-festin-intre-11-si-18-octombrie/
http://www.ziarulmetropolis.ro/mici-crize-si-electorale-la-festin-intre-11-si-18-octombrie/
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Astfel, în cele două săli ale Teatrului Nottara – “Horia Lovinescu” şi “George 

Constantin” – se vor juca o serie de spectacole ale unor trupe din ţară şi din străinătate, 

precum şi patru premiere ale Teatrului Nottara, dintre care două intră în competiţie, a 

anunţat, miercuri, Marinela Ţepuş, directoarea instituţiei, în cadrul unei conferinţe, 

care s-a desfăşurat în incinta Teatrului. 

Festivalul, ajuns la cea de-a doua ediţie, propune două secţiuni. Prima, cea 

competitivă, a fost denumită anul acesta “Mici crize… şi electorale” şi va conţine 

spectacole care au ca temă criza, un subiect de maximă actualitate – criza economică, 

socială, politică, sexuală sau de identitate, precum şi cea electorală, resimţită cu precădere 

în acest an. 

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe 11 octombrie, cu un eveniment 

stradal inedit, un “happening” prin care trecătorii vor fi invitaţi să devină spectatori. 

 

A doua secţiune, “Bulevardul Comediei”, prezintă spectacole de succes, comedii 

bulevardiere ale unor teatre invitate, precum şi o premieră a teatrului gazdă. 

“Noul locatar”, de Eugène Ionesco, spectacol regizat de Gábor Tompa, este un important 

eveniment teatral, au afirmat reprezentanţii Teatrului Nottara. 

În cadrul secţiunii competitive, care se va desfăşura în sala “George Constantin”, se 

vor juca, în fiecare seară, începând cu ora 21.00, spectacole din România, Bulgaria şi 

Cehia. 



 49 

Astfel, vor fi prezentate următoarele spectacole: “Scene din viaţa insectelor”, de 

Karel Čapek (direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză), “Panică”, de Mika Myllyaho, în regia 

lui Theodor-Cristian Popescu, “Bob (Fasole)”, de Elin Rahnev, în regia lui Ljupco 

Georgievski, “Brad de Crăciun la familia Ivanov”, de Al. I. Vvedenski, în regia lui András 

Urbán, “Poker Face”, de Petr Kolečko, în regia Adelei Biţică, “Maso (Carne)”, de Viliam 

Klimáček, în regia lui Jan Fric. 

Spectacolul “Rapsodie-n roz”, după “Oscar şi Tanti Roz”, de Eric-Emmanuel 

Schmitt, în regia lui Alexandru Repan, va fi prezentat în afara competiţiei. 

Pe “Bulevardul Comediei”, secţiune care se va desfăşura în sala “Horia Lovinescu”, 

vor putea fi văzute, de la ora 18.00, producţii ale unor teatre din ţară şi din Bucureşti. 

Printre acestea: “Titanic vals”, de Tudor Muşatescu, în regia lui Alexandru Dabija 

(Teatrul Odeon), “Tartuffe sau Impostorul”, de Molière, versiunea scenică şi direcţia de 

scenă aparţinându-i lui Victor Ioan Frunză (Teatrul Metropolis), “Play Shakespeare”, în 

regia lui Cristian Pepino (Teatrul Ţăndărică), precum şi “VICTOR’ia (opus 1)”, un 

spectacol de teatru muzical francez (Compania teatrală Petits Bâtons Production). 

 Foto cu Mici crize şi Fest(in) – în deschiderea 

articolului  – spectacolul „Tartuffe“, în direcţia de scenă a lui Victor Ioan Frunză (foto Adriana Grand) 

 

 

Un articol de Petre Ivan 

 

http://www.nottara.ro/despre_teatru/festivaluri
http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva?autor=petre-ivan

