
 

 

 

 

Dosar de presă 

Festivalul Nottara 70 – mai tânăr ca niciodată 

  



1. Yorick 
din data de 28 Aprilie 2017 

https://yorick.ro/spectacole-stradale-si-alte-evenimente-la-nottara-

70/ 
 

 

 

  

Spectacole stradale și alte evenimente la Nottara 70 

 

Între 14 și 21 mai, la Teatrul Nottara va avea loc un eveniment aniversar 

care va marca istoria de 70 de ani a teatrului și va rememora spectacole, artiști, 

întâlniri, spectatori. Aniversarea va aduce în prim-plan oamenii care, prin 

pasiunea și creativitatea lor, au tranformat, la Nottara, viața în emoție, anunță un 

comunicat de presă. 

https://yorick.ro/spectacole-stradale-si-alte-evenimente-la-nottara-70/
https://yorick.ro/spectacole-stradale-si-alte-evenimente-la-nottara-70/
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Festivalul este prefațat de două evenimente stradale inedite. Scenă va 

deveni chiar bulevardul Magheru, spațiu-simbol al Bucureștiului. Încă din 

perioada Teatrului Armatei, acesta a fost parte din arhitectura sălii de spectacol, 

identificându-se cu spiritul instituției: demnitate, neliniște, tradiție, energie, 

forfotă, unicitate, punct de interes și de intersecție a mai multor drumuri. Toate 

ducând spre Teatrul de pe Bulevard. 

Duminică, 7 mai, de la ora 14.00, în fața Teatrului Nottara, compozitoru 

de muzică de teatru,CÁRI Tibor (pian și muzică originală), alături de dansatorii 

BACZÓ Tünde și Alin STATE, dar și de violoncelistul SZABÓ J. Attila, vă 

invită la Antonimul venețian (parafrază la volumul faimos al lui Giuseppe 

Berto).  Spectacolul melancolic despre dragoste și fermecătoarea Veneție, 

despre cuvintele nespuse și amăgirile inimii, este programat cu o săptămână 

înainte de deschiderea micro-festivalului și dă primul gong pe Magheru, cu 

teatru și dans sub cerul liber. 

Acest eveniment va fi „coperta” pentru marea sărbătoare ce începe 

duminică, 14 mai. Iar în cea de-a doua zi de spectacole și manifestări dedicate 

Nottara 70, bulevardul se va transforma într-o galerie de povești, eroi, și întâlniri 

cu trecutul. 

Luni, 15 mai, de la ora 17.00, istoria Teatrului Nottara iese în stradă. 

Trecătorii de pe Magheru vor deveni actori în distribuția unei întâmplări teatrale 

speciale (concept și coordonator proiect: regizorul Mihai LUNGEANU), fiind 

întâmpinați în drumul lor de muzică şi personaje de teatru, într-un decor special 

(scenografia: Victor DIACONU), care-i va face atenți la poveștile Nottara. De-a 

lungul trotuarului din fața sediului vor fi expuse afișe ale spectacolelor care au 

marcat existența teatrului, atunci și acum, de la eficientele, robustele și 

coloratele afișe de literă ale Teatrului Armatei, la viziunea oarecum austeră și 

unitar cromatică a celor din perioada directoratului lui Horia Lovinescu, până la 

creativele propuneri vizuale de astăzi, care îmbracă bulevardul. O vizită 

culturală, neconvențională și pasionantă, prin istoria Nottara, în aer liber. 

„Nottara 70 nu ar fi fost posibil fără spectatorii teatrului, așa că ne 

bucurăm să vă ieșim în întâmpinare, prin intermediul acestor și a altor câteva 

evenimente stradale, dedicate bulevardului și oamenilor lui. La aceste două 

spectacole/întâlniri pe bulevard, accesul este liber, fără limită de locuri. Dar 

sărbătoarea continuă și în teatru, cu spectacole-reper, colocvii, spectacole-

lectură, seri de dans și de stat la povești. Între 14 și 21 mai, celebrăm cele 7 

decenii de tinerețe”, a declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

Sursa: Yorick.ro 

 



2. AGERPRES 
din data de 15 Mai 2017, ora 07:22 

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/05/15/marinela-tepus-la-

aniversarea-nottara-70-consideram-ca-acest-teatru-merita-sa-

ramana-pe-bulevardul-magheru-07-22-51 
 

 

 

Marinela Țepuș, la aniversarea Nottara 70: Considerăm că acest Teatru merită 

să rămână pe bulevardul Magheru 

 

Sub sloganul "Nottara 70 - mai tânăr ca niciodată", teatrul bucureștean a 

deschis duminică seria de manifestări dedicate aniversării celor 70 de ani de 

existență. 
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"Considerăm că este o sumă reprezentativă pentru a ne gândi că am intrat 

în istorie și că vom rămâne acolo. Considerăm că merită să ne facem această 

sărbătoare aici, acasă, pentru că anul trecut eram aproape dezrădăcinați. 

Considerăm că atât Teatrul Nottara, cu cei 70 de ani de istorie, și imobilul 

acesta, cu cei 71 de ani de istorie, merită să rămână pe bulevardul Magheru 

pentru bucuria tuturor spectatorilor, tuturor trecătorilor pe care ne dorim să-i 

aducem cu orice preț în sălile noastre. Este motivul principal pentru care facem 

o sărbătoare ce va dura șapte zile, ca-n povești, plus un bal, adică a opta, și 

musai până la urmă să afle tot Bucureștiul, și dacă se poate toată țara, că suntem 

acasă pe bulevardul Magheru, de unde nu mai vrem să plecăm niciodată", a 

declarat, pentru AGERPRES, Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

Teatrul Nottara organizează, în perioada 14-21 mai, un mini-festival în 

care vor fi prezentate spectacole "pentru toate generațiile", petreceri și un bal 

mascat. 

"Pentru că ne-am obișnuit spectatorii, sper, cu un festin, în cadrul 

Festinului pe Bulevard, din octombrie, acum vrem să le oferim spectacole pentru 

toate generațiile, pentru toate vârstele, pentru toate mediile sociale, pentru toate 

mediile culturale. De aceea veți vedea spectacole de comedie, comedie de 

bulevard, veți vedea spectacole sofisticate, teatru-instalație, cum este "Iarna", un 

spectacol aparte cum este "Alcool" (un concert-spectacol de Mihai Măniuțiu și 

Ada Milea), comedii de bulevard — "Fazanul" în regia lui Alex Mâzgăreanu, și 

un spectacol proaspăt de Felix Alexa — "Aproape împreună", un bal, mai mult 

sau mai puțin mascat, pentru că vom purta cu toții elemente sau chiar costume 

de teatru din toate epocile — în 70 de ani putem să ne răsfățăm, nu am ales o 

epocă anume — și petreceri. După fiecare spectacol vom avea o petrecere pe 

muzica câte unui deceniu", a mai spus Marinela Țepuș. 

Prima seară a festivalului a fost deschisă de o festivitate de premiere, în 

care Teatrul Nottara a oferit plachete aniversare 'Nottara 70'. 

"Dorim să oferim plachete acelor care ne-au sprijinit fizic și psihic, și cu 

trup, și cu suflet, anul trecut, când a fost momentul de răscruce în care nu 

speram că astăzi vom putea să fim aici, în casa noastră, și să sărbătorim 70 de 

ani", a precizat managerul Teatrului Nottara.  

Agenția Națională de Presă AGERPRES s-a aflat printre instituțiile care 

au susținut de-a lungul timpului Teatrul Nottara, iar placheta aniversară a fost 

înmânată directorului general al instituției, Alexandru Giboi. 

"Vă felicit pentru cei 70 de ani. Felicit și TVR-ul pentru 60 de ani și felicit 

AGERPRES pentru 128 de ani. (...) Vă doresc un viitor cât mai luminos aici și 

în oricare altă parte unde vă doriți dumneavoastră și să aveți o familie fericită", a 

spus, cu acest prilej, Alexandru Giboi. 



Plachete aniversare au mai fost oferite reprezentanților TVR, Antena 3 și 

Antena 1, Happy Channel TV, precum și Mediafax. 

Printre cei care au premiați s-au mai aflat Teatrul de Comedie, Teatrul 

Mic, Teatrul Bulandra, Teatrul Metropolis, Teatrul "Țăndărică", Teatrul de Stat 

din Constanța, Teatrul "Toni Bulandra" din Târgoviște, Teatrul Ginta Latină din 

Chișinău, Institutul Cultural Maghiar din București, Cercul Militar Național, 

Agenția Națională a Penitenciarelor, precum și fostul prefect al Capitalei, Paul 

Petrovan. 

O plachetă aniversară a fost oferită și fostului director al Teatrului 

Nottara, actorul Mircea Diaconu. 

"Ce am înțeles eu din viață, printre altele, este că, ori de câte ori te poți 

bucura, trebuie să o faci. De multe ori asta se întâmplă de la sine. Alteori e bine 

chiar să provoci evenimente. Singur e mult mai greu, așa că bucurați-vă cu orice 

prilej. Dacă nu găsiți, inventați. Dar ar fi păcat ca anii, lunile, clipele vieții 

noastre să fie doar niște cifre. Trebuie să fie povești, amintiri. Dragi colegi, dragi 

prieteni, depănați, vă rog, din păcate fără mine, amintiri de teatru care, cum știți 

bine, nu se termină niciodată", a spus Mircea Diaconu, într-un mesaj citit pe 

actorul Adrian Văncică. 

O plachetă aniversară și titlul de ambasador al Teatrului Nottara au fost 

oferite fostului ministru al Lucrărilor Publice, Nicolae Noica. 

"Suntem în această clădire datorită unei doamne de fier, și nu spun vorbe 

în vânt — doamna Țepuș. Perseverența ei ne-a condus la această situație. Eu am 

sprijinit revenirea aici pentru că aici este casa marelui Liviu Ciulei, marele 

regizor, casă care i-a fost făcută de tatăl său, marele inginer Liviu Ciulley, de 

care nu se mai știe", a spus Nicolae Noica. 

Prima zi a mini-festivalului organizat de Nottara a continuat cu 

spectacolul "Fazanul" de Georges Feydeau, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 

Ziua s-a încheiat cu un omagiu adus pentru două dintre vedetele 

reprezentative ale Teatrului Nottara, actorii Ion Haiduc și Ion Siminie, în cadrul 

momentului "Vedeta de lângă tine". 

 

 

de: Petronius Craiu 

  



3. Life.ro 
din data de 21 Aprilie 2017 

http://www.life.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-din-bucuresti-

sarbatoreste-70-de-ani-de-existenta-printr-un-mini-festival-16917902 

 

 

Teatrul Nottara din Bucureşti sărbătoreşte 70 de ani de existenţă printr-

un mini-festival 

 

 
Foto: Nottara 

 

”Nottara 70 - mai tânăr ca niciodată”, acesta este sloganul sub care 

teatrul Nottara din Bucureşti sărbătoreşte 70 de ani de la înfiinţare. Un mini-

festival dedicat acestui eveniment va aduce pe scenă, între 14 şi 21 mai, unele 

dintre cele mai de succes producţii ale teatrului. 
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“În sălile Teatrului din bd. Magheru s-a plâns, s-a râs, s-a visat şi s-a 

trăit viaţa într-o clipită”, scriu oficialii teatrului în prezentarea evenimentului 

ce readuce în lumină istoria acestei instituţii, începută în 1947, într-o fostă 

arenă de circ din Calea 13 septembrie, sub numele de Teatrul Armatei, şi 

continuată, începând cu 1960, când  a primit, sub conducerea actorului George 

Vraca, numele pe care-l poartă şi astăzi: „C.I. Nottara”. 

 

Timp de şapte zile, cât va dura acest mini-festival, spectatorii sunt 

invitaţi să ia parte la experienţe teatrale de neuitat: ”Vestul singuratic” (de 

Martin McDonagh), regizat de Cristi Juncu, cu Florin Piersic jr., Vlad 

Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Ioana Calotă/ Corina Dragomir; ”Fazanul” 

(de Georges Feydeau), regizat de Alexandru Mâzgăreanu, cu Gabriel Răuţă, 

Şerban Gomoi, Ştefan Lupu etc.; avanpremiera ”Aproape împreună” (Alan 

Alyckbourn), în regia lui Felix Alexa, cu Constantin Cotimanis, Catrinel 

Dumitrescu, Gabriel Răuţă şi Raluca Gheorghiu; “Alcool”, pe versurile lui 

Ion Mureşan, regia lui Mihai Măniuţiu şi muzica de Ada Milea şi multe, 

multe altele. 

 

 

 

de: Oana Borviz  
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http://www.life.ro/cultura/teatru/premiera-micul-print-la-teatrul-de-comedie-dorina-chiriac-este-micul-print-iar-artistul-mircea-cantor-semneaza-scenografia-16592383


4. România Liberă 
din data de 14 Aprilie 2017, ora 10:17 
http://romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/70-de-ani-de-nottara-

449204 

 

 

70 de ani de Nottara 

 

 

Teatrul Nottara sărbătorește, în perioada 14 - 21 mai, 70 de ani de existență 

printr-un mini-festival. 

"Mai tânăr ca niciodată, Teatrul Nottara sărbătorește! Suntem la primii 70 

de ani de teatru, de povești, de amintiri, de spectacole și de miracole împărtășite. 

Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul și dragul artiștilor, 

tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis împlinit prin spectatorii care au 

făcut posibilă întâlnirea dintre scenă și lume, dar și prin colegii care ne-au fost 

http://romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/70-de-ani-de-nottara-449204
http://romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/70-de-ani-de-nottara-449204


alături, indiferent de vreme și vremuri", a declarat Marinela Țepuș, directorul 

Teatrului Nottara, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. 

Sărbătoarea Teatrului Nottara va fi deschisă, duminică, la Sala George 

Constantin, cu spectacolul "Vestul singuratic" de Martin McDonagh, în regia lui 

Cristi Juncu, cu Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana 

Calotă/Corina Dragomir. 

Din mini-festival nu vor lipsi spectacole ale Nottara-ului precum "Efecte 

colaterale" de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu, "Aproape împreună" de 

Alan Alyckbourn, regia Felix Alexa, prezentat în avanpremieră, spectacolul-

lectură "Karamazovii", concept și regie Alexandru Mâzgăreanu, urmat de o 

discuție cu publicul, sau "Alcool", pe versurile lui Ion Mureșan, în regia lui 

Mihai Măniuțiu. 

 

  În 1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 septembrie, Teatrul 

Armatei (azi Nottara) își începea activitatea. Apoi, la scurtă vreme, sub 

conducerea directorului de scenă Al. Finți, s-a mutat în clădirea construită de 

inginerul-arhitect Liviu Ciulley (tatăl regizorului Liviu Ciulei), din bulevardul 

Magheru. În 1960, instituția de cultură iese de sub tutela Armatei și este pusă 

sub egida Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul în care 

primește un nou nume: Teatrul "C. I. Nottara", iar noul său director este 

strălucitul actor George Vraca. Cu un început aflat sub oblăduirea a doi actori 

(unul patron spiritual și altul părintele care va reda artiștilor teatrul viu și liber în 

ciuda presiunilor politice ale perioadei) instituția va rămâne o prezență ce nu 

poate fi ignorată nici în breaslă, nici în rândul spectatorilor, arată sursa citată. 

Pe scena sa au jucat mari actori ai teatrului românesc — Gilda Marinescu, 

Margareta Pogonat, Melania Cîrje, George Calboreanu, George Constantin, 

Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Emil Hossu, s-au rostit vorbele unora dintre cei 

mai importanți autori ai repertoriului național și universal — Shakespeare, 

Cehov, Eugene Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia Lovinescu, I. L. 

Caragiale, au montat regizori cu dăruire artistică — Vlad Mugur, Dan Micu, 

George Rafael, Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, Sanda 

Manu și au construit lumi scenografi remarcabili — Dan Nemțeanu, Mircea 

Marosin, Tony Gheorghiu, Ion Ipser. 

 

 

de: Răzvan Printulescu 



5. Ziarul Metropolis 
din data de 21 Aprilie 2017 
http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-70-de-ani-de-existenta/ 

 

Teatrul Nottara, 70 de ani de existență! 

 

Sub sloganul „Nottara 70 – mai tânăr ca niciodată”, Teatrul Nottara 

sărbătoreşte, în perioada 14 – 21 mai, 70 de ani de existenţă printr-un mini-

festival. Sărbătoarea Teatrului Nottara va fi deschisă, pe 14 mai, la Sala George 

Constantin, cu spectacolul „Vestul singuratic” de Martin McDonagh, în regia lui 

Cristi Juncu, cu Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana 

Calotă/ Corina Dragomir. 

 

 

Din mini-festival nu vor lipsi spectacole ale Nottara-ului precum „Efecte 

colaterale” de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu, „Aproape împreună” de 

Alan Alyckbourn, regia Felix Alexa, prezentat în avanpremieră, spectacolul-

lectură „Karamazovii”, concept și regie Alexandru Mâzgăreanu, urmat de o 

http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-70-de-ani-de-existenta/
http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-70-de-ani-de-existenta/


discuție cu publicul, sau „Alcool”, pe versurile lui Ion Mureșan, în regia lui 

Mihai Măniuțiu. 

În 1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 septembrie, Teatrul 

Armatei (azi Nottara) își începe activitatea. Apoi, la scurtă vreme, sub 

conducerea directorului de scenă Al. Finți, se mută în clădirea construită de 

inginerul-arhitect Liviu Ciulley (tatăl regizorului Liviu Ciulei), din bulevardul 

Magheru. 

 

În 1960, instituția de cultură iese de sub tutela Armatei și este pusă sub egida 

Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul în care primește un 

nou nume: Teatrul „C. I. Nottara”, iar noul său director este strălucitul actor 

George Vraca. 

 

Cu un început aflat sub oblăduirea a doi actori (unul patron spiritual și 

altul părintele care va reda artiștilor teatrul viu și liber în ciuda presiunilor 

politice ale perioadei) instituția va rămâne o prezență ce nu poate fi ignorată nici 

în breaslă, nici în rândul spectatorilor, arată sursa citată. 

 

Mai tânăr ca niciodată, Teatrul Nottara sărbătorește! Suntem la primii 70 

de ani de teatru, de povești, de amintiri, de spectacole și de miracole împărtășite. 

Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul și dragul artiștilor, 

tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis împlinit prin spectatorii care au 

făcut posibilă întâlnirea dintre scenă și lume, dar și prin colegii care ne-au fost 

alături, indiferent de vreme și vremuri. – Marinela Țepuș, directorul Teatrului 

Nottara. 

De –a lungul timpului, pe scena Teatrul Nottara au jucat mari actori ai 

teatrului românesc precum: Gilda Marinescu, Margareta Pogonat, Melania Cîrje, 

George Calboreanu, George Constantin, Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Emil 

Hossu și au montat regizori: Vlad Mugur, Dan Micu, George Rafael, Marietta 

Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie sau Sanda Manu. 

 

Foto: Teatrul Nottara – facebook 

 

 

de: Petre Ivan 

  

https://www.facebook.com/Nottara/


6. Ziarul Metropolis 
din data de 28 Aprilie 2017 
http://www.ziarulmetropolis.ro/nottara-70-vine-cu-povesti-eroi-si-

spectacole/ 

 

„Nottara 70” vine cu povești, eroi și spectacole 

 

În perioada 14-21 mai, la Teatrul Nottara va avea loc un eveniment 

aniversar care va marca istoria de 70 de ani a teatrului şi va rememora 

spectacole, artişti, întâlniri, spectatori. 

 

 
Aniversarea va aduce în prim-plan oamenii care, prin pasiunea și 

creativitatea lor, au tranformat, la Nottara, viața în emoție, anunță un comunicat 

de presă. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/nottara-70-vine-cu-povesti-eroi-si-spectacole/
http://www.ziarulmetropolis.ro/nottara-70-vine-cu-povesti-eroi-si-spectacole/
http://www.ziarulmetropolis.ro/nottara-70-vine-cu-povesti-eroi-si-spectacole/


Festivalul este prefațat de două evenimente stradale inedite. Scena va 

deveni chiar bulevardul Magheru, spațiu-simbol al Bucureștiului. Încă din 

perioada Teatrului Armatei, acesta a fost parte din arhitectura sălii de spectacol, 

identificându-se cu spiritul instituției: demnitate, neliniște, tradiție, energie, 

forfotă, unicitate, punct de interes și de intersecție a mai multor drumuri. Toate 

ducând spre Teatrul de pe Bulevard. 

 

Duminică, 7 mai, de la ora 14.00, în fața Teatrului Nottara, compozitorul 

de muzică de teatru, Cari Tibor (pian și muzică originală), alături de dansatorii 

Baczo Tünde și Alin State, dar și de violoncelistul Szaabo J. Attila, vă invită 

la Antonimul venețian (parafrază la volumul faimos al lui Giuseppe 

Berto).  Spectacolul melancolic despre dragoste și fermecătoarea Veneție, 

despre cuvintele nespuse și amăgirile inimii, este programat cu o săptămână 

înainte de deschiderea micro-festivalului și dă primul gong pe Magheru, cu 

teatru și dans sub cerul liber. 

 

Acest eveniment va fi „coperta” pentru marea sărbătoare ce începe 

duminică, 14 mai. Iar în cea de-a doua zi de spectacole și manifestări dedicate 

Nottara 70, bulevardul se va transforma într-o galerie de povești, eroi și întâlniri 

cu trecutul. 

 

Luni, 15 mai, de la ora 17.00, istoria Teatrului Nottara iese în stradă. 

Trecătorii de pe Magheru vor deveni actori în distribuția unei întâmplări teatrale 

speciale (concept și coordonator proiect: regizorul Mihai Lungeanu), fiind 

întâmpinați în drumul lor de muzică şi personaje de teatru, într-un decor special 

(scenografia: Victor Diaconu), care-i va face atenți la poveștile Nottara. De-a 

lungul trotuarului din fața sediului vor fi expuse afișe ale spectacolelor care au 

marcat existența teatrului, atunci și acum, de la eficientele, robustele și 

coloratele afișe de literă ale Teatrului Armatei, la viziunea oarecum austeră și 

unitar cromatică a celor din perioada directoratului lui Horia Lovinescu, până la 

creativele propuneri vizuale de astăzi, care îmbracă bulevardul. O vizită 

culturală, neconvențională și pasionantă, prin istoria Nottara, în aer liber. 

 

„Nottara 70 nu ar fi fost posibil fără spectatorii teatrului, așa că ne 

bucurăm să vă ieșim în întâmpinare, prin intermediul acestor și a altor câteva 

evenimente stradale, dedicate bulevardului și oamenilor lui. La aceste două 

spectacole/întâlniri pe bulevard, accesul este liber, fără limită de locuri. Dar 

sărbătoarea continuă și în teatru, cu spectacole-reper, colocvii, spectacole-

lectură, seri de dans și de stat la povești. Între 14 și 21 mai, celebrăm cele 7 

decenii de tinerețe”, a declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

 

de: Liliana Matei 



7. HotNews 
din data de 05 Mai 2017. Ora 10:44 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21749513-spectacolul-antonimul-

venetian-duminica-trotuarul-din-fata-teatrului-nottara.htm 

 

Povesti pe bulevard, in deschiderea festivalului aniversar Nottara 70 

Spectacolul "Antonimul venetian", duminica, pe trotuarul din fata Teatrului 

Nottara 

 
Teatrul Nottara 

Foto: Poster 

Intre 14 si 21 mai 2017 Teatrul Nottara este in sarbatoare. Timp de opt zile va 

avea loc sărbătoarea culturală a celor 70 de ani de spectacole-fenomen, artiști-

vizionari, spectatori talentați, amintiri și întâlniri remarcabile.  

Pe ritmul muzicii anilor, vor fi celebrați oamenii care prin pasiunea și 

creativitatea lor au tranformat, la Nottara, viața în emoție. 

 

Festivalul este prefațat de două evenimente stradale inedite. Scenă va deveni 

chiar bulevardul Magheru, spațiu-simbol al Bucureștiului. Încă din perioada 

Teatrului Armatei, acesta a fost parte din arhitectura sălii de spectacol, 

identificându-se cu spiritul instituției: demnitate, neliniște, tradiție, energie, 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21749513-spectacolul-antonimul-venetian-duminica-trotuarul-din-fata-teatrului-nottara.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21749513-spectacolul-antonimul-venetian-duminica-trotuarul-din-fata-teatrului-nottara.htm
http://www.nottara.ro/
http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2017-05-5-21749511-46-teatrul-nottara.jpg


forfotă, unicitate, punct de interes și de intersecție a mai multor drumuri. Toate 

ducând spre Teatrul de pe Bulevard… 

 

 

Astfel, duminică, 7 mai, de la ora 14.00, în fața Teatrului Nottara, foarte 

talentatul și apreciatul compozitor de muzică de teatru, CÁRI Tibor (pian și 

muzică originală), alături de dansatorii BACZÓ Tünde și Alin STATE, dar și de 

violoncelistul SZABÓ J. Attila vă invită la Antonimul venețian (parafrază la 

volumul faimos al lui Giuseppe Berto).  Un performance de teatru-dans și 

muzică realizat de coregrafa Baczó Tünde, după un concept de Simona Donici. 

Spectacolul delicat și melancolic, despre dragoste și fermecătoarea Veneție, 

despre cuvintele nespuse și amăgirile inimii, este programat cu o săptămână 

înainte de deschiderea micro-festivalului și dă primul gong pe Magheru, cu 

teatru și dans sub cerul liber. O experiență misterioasă și fermecătoare ca viața 

însăși, ce nu trebuie ratată. 

 

Acest eveniment va fi coperta pentru marea sărbătoare ce începe duminică, 14 

mai. Iar în cea de-a doua zi de spectacole și evenimente dedicate Nottara 70, 

transformăm bulevardul într-o galerie de povești, eroi, emoții și întâlniri cu 

trecutul cultural. 

 

Luni, 15 mai, de la ora 17.00, istoria Teatrului Nottara iese în stradă. Trecătorii 

de pe Magheru vor deveni actori în distribuția unei întâmplări teatrale speciale 

(concept și coordonator proiect: regizorul Mihai LUNGEANU), fiind 

întâmpinați în drumul lor de muzică şi personaje de teatru, într-un decor special 

(scenografia: Victor DIACONU), care-i va face atenți la poveștile Nottara. De-a 

lungul trotuarului din fața sediului vor fi expuse afișe ale spectacolelor care au 

marcat existența teatrului, atunci și acum, de la eficientele, robustele și 

coloratele afișe de literă ale Teatrului Armatei, la viziunea oarecum austeră și 

unitar cromatică a celor din perioada directoratului lui Horia Lovinescu, până la 

creativele propuneri vizuale de astăzi, care îmbracă bulevardul. O vizită 

culturală, neconvențională și pasionantă, prin istoria Nottara, în aer liber. 

 

“Nottara 70 nu ar fi fost posibil fără spectatorii teatrului, așa că ne bucurăm să 

vă ieșim în întâmpinare, prin intermediul acestor și a altor câteva evenimente 

stradale, dedicate bulevardului și oamenilor lui. La aceste două 

spectacole/întâlniri pe bulevard, accesul este liber, fără limită de locuri. Dar 

sărbătoarea continuă și în teatru, cu spectacole-reper, colocvii, spectacole-

lectură, seri de dans și de stat la povești. Între 14 și 21 mai, celebrăm cele 7 

decenii de tinerețe.” a declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

 

 

de: D.S 



8. DC News 
din data de 07 Mai 2017. ora 22:24 
https://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-sarbatoreste-implinirea-a-70-

de-ani-de-existenta-profesionalism-talent-pasiune_542193.html 

 

Teatrul Nottara sărbătoreşte împlinirea a 70 de ani de existenţă: profesionalism, 

talent, pasiune 

 
 

În perioada 14-21 mai, Teatrul Nottara, iniţial numit Teatrul Armatei, 

sărbătoreşte, printr-un mini-festival, împlinirea 70 de ani de existență, de 

activitate neîntreruptă și de contribuție semnificativă în domeniul cultural. În tot 

acest timp, artiști de mare valoare, sprijiniți de oamenii din culise și birouri, au 

creat lumi care au atins sufletul a sute de mii de spectatori. În sălile Teatrului din 

bd. Magheru s-a plâns, s-a râs, s-a visat și s-a trăit viața într-o clipită. 

 

Sub sloganul „Nottara 70 – mai tânăr ca niciodată”,în cadrul 

evenimentului se va prezenta selecția unora dintre cele mai de succes producții 

https://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-sarbatoreste-implinirea-a-70-de-ani-de-existenta-profesionalism-talent-pasiune_542193.html
https://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-sarbatoreste-implinirea-a-70-de-ani-de-existenta-profesionalism-talent-pasiune_542193.html


ale sale, cărora li se alătură numeroase evenimente conexe. Vor fi 7 zile 

efervescente, în care se vor evoca și se vor sărbători – cu teatru, muzică și dans – 

7 decenii de profesionalism, de talent și pasiune. 

  

Festivalul este prefațat de două evenimente stradale inedite. Scenă va 

deveni chiar bulevardul Magheru, spațiu-simbol al Bucureștiului. Încă din 

perioada Teatrului Armatei, acesta a fost parte din arhitectura sălii de spectacol, 

identificându-se cu spiritul instituției: demnitate, neliniște, tradiție, energie, 

forfotă, unicitate, punct de interes și de intersecție a mai multor drumuri. Toate 

ducând spre Teatrul de pe Bulevard… 

Astfel, duminică, 7 mai, de la ora 14.00, în fața Teatrului Nottara, foarte 

talentatul și apreciatul compozitor de muzică de teatru, CÁRI Tibor (pian și 

muzică originală), alături de dansatorii BACZÓ Tünde și Alin STATE, dar și de 

violoncelistul SZABÓ J. Attila vă invită la Antonimul venețian (parafrază la 

volumul faimos al lui Giuseppe Berto). Spectacolul delicat și melancolic, despre 

dragoste și fermecătoarea Veneție, despre cuvintele nespuse și amăgirile inimii, 

este programat cu o săptămână înainte de deschiderea micro-festivalului și dă 

primul gong pe Magheru, cu teatru și dans sub cerul liber. O experiență 

misterioasă și fermecătoare ca viața însăși, ce nu trebuie ratată. 

 

Acest eveniment va fi coperta pentru marea sărbătoare ce începe 

duminică, 14 mai. Iar în cea de-a doua zi de spectacole și evenimente 

dedicate Nottara 70, transformăm bulevardul într-o galerie de povești, eroi, 

emoții și întâlniri cu trecutul cultural. 

  

Luni, 15 mai, de la ora 17.00, istoria Teatrului Nottara iese în stradă. 

Trecătorii de pe Magheru vor deveni actori în distribuția unei întâmplări teatrale 

speciale (concept și coordonator proiect: regizorul Mihai LUNGEANU), fiind 

întâmpinați în drumul lor de muzică şi personaje de teatru, într-un decor special 

(scenografia: Victor DIACONU), care-i va face atenți la poveștile Nottara. De-a 

lungul trotuarului din fața sediului vor fi expuse afișe ale spectacolelor care au 

marcat existența teatrului, atunci și acum, de la eficientele, robustele și 

coloratele afișe de literă ale Teatrului Armatei, la viziunea oarecum austeră și 

unitar cromatică a celor din perioada directoratului lui Horia Lovinescu, până la 

creativele propuneri vizuale de astăzi, care îmbracă bulevardul. O vizită 

culturală, neconvențională și pasionantă, prin istoria Nottara, în aer liber.  

 

„Mai tânăr ca niciodată, Teatrul Nottara sărbătorește! Suntem la primii 70 

de ani de teatru, de povești, de amintiri, de spectacole și de miracole împărtășite. 

Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul și dragul artiștilor, 

tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis împlinit prin spectatorii care au 

făcut posibilă întâlnirea dintre scenă și lume, dar și prin colegii care ne-au fost 



alături, indiferent de vreme și vremuri.” a declarat Marinela Ţepuş, 

directorul TeatruluiNottara. 
  

În 1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 septembrie, Teatrul 

Armatei își începe activitatea. Apoi, la scurtă vreme, sub conducerea 

directorului de scenă Al. Finți, se mută în clădirea construită de inginerul-

arhitect Liviu Ciulley (tatăl regizorului Liviu Ciulei), din Bulevardul Magheru. În 

1960, instituția de cultură iese de sub tutela Armatei și este pus sub egida 

Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul în care primește un 

nou nume: Teatrul „C.I. Nottara”, iar noul său director este strălucitul 

actor George Vraca. Astfel, cu un început aflat sub oblăduirea a doi actori (unul 

patron spiritual și altul părintele care va reda artiștilor teatrul viu și liber în ciuda 

presiunilor politice ale perioadei) instituția va rămâne o prezență ce nu poate fi 

ignorată nici în breaslă, nici în rândul spectatorilor. 

 

Pe scena sa au jucat mari actori ai teatrului românesc (Gilda Marinescu, 

Margareta Pogonat, Melania Cîrje, George Calboreanu, George Constantin, 

Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Emil Hossu și mulți alții), s-au rostit vorbele 

unora dintre cei mai importanți autori ai repertoriului național și universal 

(Shakespeare, Cehov, Eugène Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia 

Lovinescu, I.L. Caragiale), au montat regizori cu dăruire artistică (Vlad Mugur, 

Dan Micu, George Rafael, Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, 

Sanda Manu) și au construit lumi scenografi remarcabili (Dan Nemțeanu, 

Mircea Marosin, Tony Gheorghiu, Ion Ipser).   

Vreme de 7 decenii, Teatrul „C.I. Nottara” a vibrat la aplauzele sutelor de mii 

de spectatori care au râs, au plâns, au visat și au trăit o viață într-o clipită, alături 

de artiști. 

  

  

Program Nottara 70 

  

DUMINICĂ, 14 MAI 2017 

Ora 18:00, Sala George Constantin 
Vestul singuratic de Martin McDonagh 

 

Regia: Cristi Juncu 



Scenografia: Carmencita Brojboiu 

Cu: Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calotă / Corina 

Dragomir 

  

Ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 

Deschiderea minifestivalului 

Ora 19:30 

Fazanulde Georges Feydeau 

Regia: Alexandru Mâzgăreanu 

Decorul: Ştefan Caragiu, costumele: Alexandra Mâzgăreanu 

Cu: Gabriel Răuţă, Şerban Gomoi, Ştefan Lupu, Alexandru Suciu, Sorina 

Ştefănescu, Laura Vasiliu, Raluca Gheorghiu, Diana Roman, Ion Haiduc, 

Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, Alexandru Mike Gheorghiu, Vlad Bălan 

  

Ora 22:00, CafeNott 

Vedeta de lângă tine 
Aniversaţi: Ion Haiduc, Ion Siminie 

  

LUNI, 15 MAI 2017 

Ora 16:00, CafeNott 

Colocviu 

  

Ora 17:00, în faţa Teatrului Nottara 

Eveniment stradal 
Concept și coordonator proiect: Mihai Lungeanu 

  

MARŢI, 16 MAI 2017 

Ora 19:00, CafeNott 

Cafeneaua cultural-artistică 
Conceput şi coordonator proiect: Alexandru Repan 

  

MIERCURI, 17 MAI 2017 

Ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 



 
Alcool, pe versurile lui Ion Mureșan 

Regia: Mihai Măniuțiu 

Muzica: Ada Milea 

Coregrafia: Vava Ştefănescu 

Cu: Ada Milea, Vava Ștefănescu, Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, 

Gabriel Răuţă, Alexandru Jitea, Bobo Burlăcianu, Alexandru Neagu, Vladimir 

Ivanov 

Ora 19:30, Sala George Constantin 
Iarna de Jon Fosse 

 

Regia: Mihai Măniuțiu 

Scenografia: Adrian Damian 

Muzica: Mihai Dobre, Ana-Teodora Popa 

Coregrafia: Andrea Gavriliu 

Cu: Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea Gavriliu, Ştefan Lupu 

  

Ora 22:00, CafeNott 

Vedeta de lângă tine 
Aniversaţi: Crenguţa Hariton, Mircea Teodorescu, Marian Tița 

  

JOI, 18 MAI 2017 

Ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 



Spectacol-lectură Karamazovii urmat de discuţie cu publicul (perioada de aur a 

teatrului: binomul  Horia Lovinescu – Dan Micu) 

Concept și regie: Alexandru Mâzgăreanu 

  

VINERI, 19 MAI 2017 

Ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 
Efecte colaterale de Alexandru Popa 

Regia: Vlad Zamfirescu 

Decorul: Ştefan Caragiu, costumele: Bogdan Spătaru 

Cu: Gheorghe Ifrim, Vlad Zamfirescu, Alexandru Repan, Dan Bordeianu, 

Nadiana Sălăgean, Luminiţa Erga, Diana Roman, Ioana Calotă / Laura Vasiliu 

  

Ora 19:30, Sala George Constantin 

 
Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski 

Regia: Evghenia Berkovici (Rusia) 

Scenografia: Ksenia Sorokina (Rusia) 

Cu: Ada Navrot, Ion Grosu, Dani Popescu, Sorin Cociş, Anca Bejenaru, Anda 

Caropol, Sorina Ştefănescu, Carmen Florescu, Vlad Trifaș, Carmen 

Lopăzan /Raluca Jugănaru Grosu 

Ora 22:00, CafeNott 

Vedeta de lângă tine 
Aniversaţi: Anca Bejenaru, Costel Lăpușan, Claudiu Romilă 

  

SÂMBĂTĂ, 20 MAI 2017 

Ora 18:30, Foaier Sala Horia Lovinescu 
Lansarea monografiei „Nottara” 70 (autori: Claudia Dimiu și Daria Dimiu) 

Lansare album cu fotografii din arhiva Teatrului Nottara 

  

Ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 
Provocări inocentede Maria Lado 

Regia: Ljupcho Gyorgievski 



Scenografia: Luana Drăgoiescu 

Cu: Gheorghe Ifrim, Vlad Zamfirescu, Alexandru Repan, Dan Bordeianu, 

Nadiana Sălăgean, Luminiţa Erga, Diana Roman, Ioana Calotă / Laura Vasiliu 

  

Ora 19:30, Sala George Constantin 
Metoda de Jordi Galcéran 

Regia: Theodor-Cristian Popescu 

Scenografia: Ştefan Caragiu 

Cu: Adrian Văncică, Alexandru Jitea, Gabriel Răuţă, Cerasela Iosifescu 

  

Ora 22:00, CafeNott 

Vedeta de lângă tine 
Aniversaţi: Victoria Cociaș, Sorin Cociş, Ion Dichiseanu 

  

DUMINICĂ, 21 MAI 2017 

Ora 17:00, Sala Horia Lovinescu 
Aproape împreună de Alan Alyckbourn– avanpremieră 

Regia: Felix Alexa 

Scenografia: Andrada Chiriac 

Cu: Constantin Cotimanis, Catrinel Dumitrescu, Gabriel Răuţă, Raluca 

Gheorghiu 

  

Ora 19:00, Cercul Militar Naţional 

Marele BAL 

 

 

 

de: Magdalena Popa Buluc 

  



9. Europa FM 
din data de 14 Mai 2017, ora 10:15 
https://www.europafm.ro/teatrul-nottara-la-a-70-a-aniversare/ 

 

Teatrul Nottara, la a 70-a aniversare 

 

Sub sloganul ‘Mai tânăr ca niciodată!’, Teatrul Nottara sărbătoreşte, în 

perioada 14 – 21 mai, 70 de ani de existenţă printr-un mini-festival. 

„Suntem la primii 70 de ani de teatru, de poveşti, de amintiri, de 

spectacole şi de miracole împărtăşite. Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din 

iubirea, harul şi dragul artiştilor, tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis 

împlinit prin spectatorii care au făcut posibilă întâlnirea dintre scenă şi lume, dar 

şi prin colegii care ne-au fost alături, indiferent de vreme şi vremuri’, 

declară Marinela Ţepuş, directorul instituţiei culturale bucureştene, potrivit unui 

comunicat. 

https://www.europafm.ro/teatrul-nottara-la-a-70-a-aniversare/
https://www.europafm.ro/teatrul-nottara-la-a-70-a-aniversare/


În 1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 septembrie, teatrul – pe 

atunci al Armatei – îşi începea activitatea. Apoi, la scurtă vreme, sub conducerea 

directorului de scenă Al. Finţi, s-a mutat în clădirea construită de inginerul-

arhitect Liviu Ciulley, din bulevardul Magheru. 

În 1960, teatrul este rebotezat ‘C. I. Nottara’, iar noul său director este 

strălucitul actor George Vraca, căpătând apreciere în breaslă şi în rândul 

spectatorilor. 

Pe scena sa au jucat mari actori ai teatrului românesc (Gilda Marinescu, 

Margareta Pogonat, Melania Cîrje, George Calboreanu, George Constantin, 

Ştefan Iordache, Ştefan Radof, Emil Hossu), s-au rostit vorbele unora dintre cei 

mai importanţi autori ai repertoriului naţional şi universal (Shakespeare, Cehov, 

Eugene Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia Lovinescu, I. L. Caragiale), au 

montat regizori cu dăruire artistică (Vlad Mugur, Dan Micu, George Rafael, 

Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, Sanda Manu) şi au construit 

lumi scenografi remarcabili (Dan Nemţeanu, Mircea Marosin, Tony Gheorghiu 

sau Ion Ipser). 

Sărbătoarea Teatrului Nottara va fi deschisă, duminică, la Sala George 

Constantin, cu spectacolul ‘Vestul singuratic’ de Martin McDonagh, în regia lui 

Cristi Juncu, cu Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana 

Calotă/Corina Dragomir. 

Din mini-festival nu vor lipsi spectacole ale Nottara-ului precum ‘Efecte 

colaterale’, de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu, ‘Aproape împreună’ de 

Alan Alyckbourn, regia Felix Alexa, prezentat în avanpremieră, spectacolul-

lectură ‘Karamazovii’, concept şi regie Alexandru Mâzgăreanu, urmat de o 

discuţie cu publicul, sau ‘Alcool’, pe versurile lui Ion Mureşan, în regia lui 

Mihai Măniuţiu. 

 

 

 

Sursa: Europa FM 

  



10. Antena 3 
din data de 15 Mai 2017, ora 09:27 

https://www.antena3.ro/actualitate/media/antena-3-premiata-la-

aniversarea-teatrului-nottara-413238.html 

 

 
 

Antena 3, premiată la aniversarea Teatrului Nottara 

 

Antena 3 şi Antena 1 au fost premiate de conducerea Teatrului Nottara cu 

plachete de mulţumire pentru contribuţia adusă instituţiei de cultură. 

Teatrul Nottara a fost pe punctul de a-şi pierde sediul anul trecut, după ce 

actorilor li s-a interzis să mai joace în clădirea cu bulină roşie. 

Televiziunile trustului Intact au dus o campanie de sprijinire a actorilor în 

demesul lor pentru consolidarea imobilului. La 70 de ani de la înfiinţarea 

teatrului, actorii pot juca din nou în casa lor! 

https://www.antena3.ro/actualitate/media/antena-3-premiata-la-aniversarea-teatrului-nottara-413238.html
https://www.antena3.ro/actualitate/media/antena-3-premiata-la-aniversarea-teatrului-nottara-413238.html


„Dorim să oferim plachete acelora care ne-au sprijint fizic și psihic și cu 

trup și cu suflet cu totul anul trecut cand a fost momentul acela de răscruce în 

care nu speram că astăzi vom putea să fim aici, în casa noastră și să sărbătorim 

70 de ani. 

Antena 3 a fost cea care a dat semnal anul trecut despre situația în care 

suntem. Televiziunile Trustului Intact au fost primele care s-au solidarizat cu 

actorii Teatrului Nottara în momentul în care aceştia au fost pe punctul de a-şi 

pierde sediul. Acum, în zi de sărbătoare, spectatorii se pot întoarce fără teamă la 

spectacole, iar cei care le+au fost alături artiştilor în tot acest timp, au fost 

recompensaţi de conducerea instituţiei”, a declarat Marinela Țepuș, directorul 

Teatrului Nottara. 

 

 

 

 

Sursa: Antena 3 

 

  



11. TVR.ro 
din data de 13 Martie 2017 

http://www.tvr.ro/teatrul-nottara-fest-in-pe-bulevard-70-de-

ani_19103.html#view 

 

Teatrul Nottara, Fest(IN) PE BULEVARD - 70 de ani 

  

Evenimentele speciale organizate de teatrul devenit brand al Capitalei la 

împlinirea a şapte decenii de existenţă au fost reflectate într-un reportaj difuzat 

sâmbătă, 18 martie, de la ora 11.00, la TVR 1 şi pe TVR+. 

 

 

Pe 15 octombrie 2016, chiar în timpul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care a marcat revenirea în 

Bulevardul Magheru a Teatrului Nottara, se împlineau 70 de ani de la primele 

spectacole jucate în sălile construite de marele inginer Liviu Ciulley pentru fiul 

său, regizorul Liviu Ciulei. În aceeaşi zi, a fost dată jos bulina roşie de pe 

clădire, eliberând Teatrul Nottara de stigmatul pericolului în caz de cutremur, pe 

care l-a purtat pe nedrept vreme de 20 de ani. 

http://www.tvr.ro/teatrul-nottara-fest-in-pe-bulevard-70-de-ani_19103.html#view
http://www.tvr.ro/teatrul-nottara-fest-in-pe-bulevard-70-de-ani_19103.html#view


Ca instituţie însă, Teatrul Nottara lua naştere abia un an mai târziu, în 

1947, iniţial sub denumirea de Teatru al Armatei, pentru ca, ulterior, să 

primească numele pe care îl poartă şi astăzi. 

Pentru a sărbători cele şapte decenii de existenţă, Teatrul Nottara 

organizează în luna martie o serie de evenimente speciale, menite să arate că, la 

70 de ani, poţi fi mai tânăr ca niciodată. Telespectatorii TVR 1 şi cei care 

urmăresc programele Televiziunii Române online, pe TVR+, se pot convinge de 

acest lucru vizionând sâmbătă, 18 martie, de la ora 11.00, reportajul Teatrul 

Nottara, Fest(IN) PE BULEVARD - 70 de ani. 

  

 

 

Sursa: TVR 

 

  



12. Libertatea 
din data de 14 Mai 2017, ora 13:04 

http://www.libertatea.ro/stiri/teatrul-nottara-implineste-70-de-ani-de-

existenta-1838421 

 

 

Teatrul Nottara împlinește 70 de ani, dar este “mai tânăr ca niciodată”. Mesajul 

primarului Capitalei, Gabriela Firea 

 

Teatrul Nottara împlinește 70 de ani de existență. Teatrul Nottara 

sărbătorește, în perioada 14-21 mai2017 , 70 de ani de existență printr-un 

mini-festival, sub sloganul „Nottara 70 – mai tânăr ca niciodată”. 

Sărbătoarea Teatrului Nottara va fi deschisă duminică, 14 mai, la Sala 

George Constantin, cu spectacolul „Vestul singuratic” de Martin McDonagh, în 

regia lui Cristi Juncu, cu Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, 

Ioana Calotă/Corina Dragomir. 

Din mini-festival nu vor lipsi spectacole ale Nottara-ului precum „Efecte 

colaterale” de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu, „Aproape împreună” de 

Alan Alyckbourn, regia Felix Alexa, prezentat în avanpremieră, spectacolul-

lectură „Karamazovii”, concept și regie Alexandru Mâzgăreanu, urmat de o 

http://www.libertatea.ro/stiri/teatrul-nottara-implineste-70-de-ani-de-existenta-1838421
http://www.libertatea.ro/stiri/teatrul-nottara-implineste-70-de-ani-de-existenta-1838421


discuție cu publicul, sau „Alcool”, pe versurile lui Ion Mureșan, în regia lui 

Mihai Măniuțiu. 

 „Mai tânăr ca niciodată, Teatrul Nottara sărbătorește! Suntem la primii 70 de 

ani de teatru, de povești, de amintiri, de spectacole și de miracole împărtășite. 

Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul și dragul artiștilor, 

tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis împlinit prin spectatorii care au 

făcut posibilă întâlnirea dintre scenă și lume, dar și prin colegii care ne-au fost 

alături, indiferent de vreme și vremuri”, a declarat Marinela Țepuș, directorul 

Teatrului Nottara, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial nottara.ro, acolo 

unde se găsește și programului mini-festivalului de teatru „ Nottara 70„. 

Cu această ocazie, și Primarul General al Municipului București, Gabriela 

Firea, a transmis un mesaj insituției de cultură, acum în prag de sărbătoare. 

“Se împlinesc 70 de ani de la înființarea unei instituții remarcabile, 70 de ani de 

bucurie și emoție dăruite publicului spectator. Scena acestui teatru a fost 

înnobilată, de-a lungul timpului, de talentul, originalitatea și nu în ultimul rând, 

de bucuria de a juca a unora dintre cei mai apreciați artiști români, fie că a fost 

vorba de actori, regizori, coregrafi sau scenariști. Dragostea și aprecierea 

publicului pentru toți cei care alcătuiesc familia Nottara a consolidat, de-a 

lungul timpului, renumele instituției atât în țară, cât și peste hotare. Lor le 

suntem recunoscători, le mulțumim și îi felicităm! Vă invit să sărbătorim 

împreună această aniversare, să spunem cu toții La mulți ani Teatrului Nottara! 

Mulțumim pentru momentele unice oferite!”, este mesajul Gabrielei Firea, 

postat pe același site. 

Teatrul Nottara împlinește 70 de ani de existență. Când și cum a început 

totul 

În anul 1947, Teatrul Armatei (azi Nottara) își începea activitatea într-o 

fostă arenă de circ din București, pe Calea 13 septembrie. 

Apoi, la scurtă vreme, s-a mutat în clădirea actuală de pe bulevardul 

Magheru, construită de inginerul-arhitect Liviu Ciulley (tatăl regizorului Liviu 

http://nottara.ro/


Ciulei), sub conducerea directorului de scenă Alexandru  Finți, regizor și actor 

român, profesor la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, 

În 1960, instituția de cultură iese de sub tutela Armatei și este pusă sub 

egida Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul în care primește 

un nou nume, Teatrul „C. I. Nottara”, după numele marelui actor român 

Constantin I. Nottara (1859-1935), iar noul său director devine George Vraca, 

un alt strălucit artist. 

Pe scena sa au jucat mari actori ai teatrului românesc (Gilda Marinescu, 

Margareta Pogonat, Melania Cîrje, George Calboreanu, George Constantin, 

Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Emil Hossu și mulți alții), s-au rostit vorbele 

unora dintre cei mai importanți autori ai repertoriului național și universal 

(Shakespeare, Cehov, Eugène Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia 

Lovinescu, I.L. Caragiale), au montat regizori cu dăruire artistică (Vlad Mugur, 

Dan Micu, George Rafael, Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, 

Sanda Manu) și au construit lumi scenografi remarcabili (Dan Nemțeanu, 

Mircea Marosin, Tony Gheorghiu, Ion Ipser). 

 

 

Sursa: Libertatea 

  



13. B-Critic 
din data de 06 Mai 2017 

https://www.b-critic.ro/actualitatea/nottara-70/ 

 

Nottara 70 

 

În perioada 14-21 mai, Teatrul Nottara, iniţial numit Teatrul Armatei, 

sărbătoreşte, printr-un festival, împlinirea a 70 de ani de existență, de activitate 

neîntreruptă și de contribuție semnificativă în domeniul cultural. În tot acest 

timp, artiști de mare valoare, sprijiniți de oamenii din culise și birouri, au creat 

lumi care au atins sufletul a sute de mii de spectatori.  

Sub sloganul „Nottara 70 – mai tânăr ca niciodată”, se va prezenta 

selecția unora dintre cele mai de succes producții ale sale, cărora li se alătură 

numeroase evenimente conexe. Vor fi șapte zile efervescente, în care se vor 

evoca și se vor sărbători – cu teatru, muzică și dans – șapte decenii de 

profesionalism, de talent și pasiune. 

*** 

https://www.b-critic.ro/actualitatea/nottara-70/


Festivalul este prefațat de două evenimente stradale inedite. Scenă va 

deveni chiar Bulevardul Magheru, spațiu-simbol al Bucureștiului. Încă din 

perioada Teatrului Armatei, acesta a făcut parte din arhitectura sălii de 

spectacol, identificându-se cu spiritul instituției: demnitate, neliniște, tradiție, 

energie, forfotă, unicitate, punct de interes și de intersecție a mai multor 

drumuri. Toate ducând spre Teatrul de pe Bulevard… 

Astfel, duminică, 7 mai, de la ora 14.00, în fața Teatrului Nottara, foarte 

talentatul și apreciatul compozitor de muzică de teatru, CÁRI Tibor (pian și 

muzică originală), alături de dansatorii BACZÓ Tünde și Alin STATE, dar și de 

violoncelistul SZABÓ J. Attila vă invită la Antonimul venețian (parafrază la 

volumul faimos al lui Giuseppe Berto).  Un performance de teatru-dans și 

muzică realizat de coregrafa Baczó Tünde, după un concept de Simona 

Donici. Spectacolul delicat și melancolic, despre dragoste și fermecătoarea 

Veneție, despre cuvintele nespuse și amăgirile inimii, este programat cu o 

săptămână înainte de deschiderea micro-festivalului și dă primul gong pe 

Magheru, cu teatru și dans sub cerul liber. O experiență misterioasă și 

fermecătoare ca viața însăși, ce nu trebuie ratată. 

Luni, 15 mai, de la ora 17.00, istoria Teatrului Nottara iese în stradă. 

Trecătorii de pe Magheru vor deveni actori în distribuția unei întâmplări teatrale 

speciale (concept și coordonator proiect: regizorul Mihai LUNGEANU), fiind 

întâmpinați în drumul lor de muzică şi personaje de teatru, într-un decor special 

(scenografia: Victor DIACONU), care-i va face atenți la poveștile Nottara. De-a 

lungul trotuarului din fața sediului vor fi expuse afișe ale spectacolelor care au 

marcat existența teatrului, atunci și acum, de la eficientele, robustele și 

coloratele afișe de literă ale Teatrului Armatei, la viziunea oarecum austeră și 

unitar cromatică a celor din perioada directoratului lui Horia Lovinescu, până la 

creativele propuneri vizuale de astăzi, care îmbracă bulevardul. O vizită 

culturală, neconvențională și pasionantă, prin istoria Nottara, în aer liber 

Programul complet al manifestării poate fi consultat pe www.nottara.ro. 

 

 

Sursa: B-Critic 
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14. CREDIDAM 
din data de 07 Mai 2017 

http://credidam.ro/wp/nottara-pune-teatrul-in-miscare-povesti-pe-

bulevard-in-deschiderea-festivalului-aniversar-nottara-70/ 

 

 

 

Nottara pune teatrul în mişcare – Poveşti pe bulevard, în deschiderea 

festivalului aniversar Nottara 70 - 

Pentru 8 zile, între 14 şi 21 mai, la Teatrul Nottara, mai tânăr ca 

niciodată, are loc sărbătoarea culturală a celor 70 de ani de spectacole-

fenomen, artişti-vizionari, spectatori talentaţi, amintiri şi întâlniri 

remarcabile. Evenimentul are loc cu sprijinul Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Pe ritmul muzicii anilor, vor fi celebraţi oamenii care prin pasiunea şi 

creativitatea lor au tranformat, la Nottara, viaţa în emoţie. 

http://credidam.ro/wp/nottara-pune-teatrul-in-miscare-povesti-pe-bulevard-in-deschiderea-festivalului-aniversar-nottara-70/
http://credidam.ro/wp/nottara-pune-teatrul-in-miscare-povesti-pe-bulevard-in-deschiderea-festivalului-aniversar-nottara-70/


Festivalul este prefaţat de două evenimente stradale inedite. Scenă va 

deveni chiar bulevardul Magheru, spaţiu-simbol al Bucureştiului. Încă din 

perioada Teatrului Armatei, acesta a fost parte din arhitectura sălii de spectacol, 

identificându-se cu spiritul instituţiei: demnitate, nelinişte, tradiţie, energie, 

forfotă, unicitate, punct de interes şi de intersecţie a mai multor drumuri. Toate 

ducând spre Teatrul de pe Bulevard… 

Astfel, duminică, 7 mai, de la ora 14.00, în faţa Teatrului Nottara, foarte 

talentatul şi apreciatul compozitor de muzică de teatru, CÁRI Tibor (pian şi 

muzică originală), alături de dansatorii BACZÓ Tünde şi Alin STATE, dar şi de 

violoncelistul SZABÓ J. Attila vă invită la Antonimul veneţian (parafrază la 

volumul faimos al lui Giuseppe Berto).  Spectacolul delicat şi melancolic, 

despre dragoste şi fermecătoarea Veneţie, despre cuvintele nespuse şi amăgirile 

inimii, este programat cu o săptămână înainte de deschiderea micro-festivalului 

şi dă primul gong pe Magheru, cu teatru şi dans sub cerul liber. O experienţă 

misterioasă şi fermecătoare ca viaţa însăşi, ce nu trebuie ratată. 

Acest eveniment va fi coperta pentru marea sărbătoare ce începe 

duminică, 14 mai. Iar în cea de-a doua zi de spectacole şi evenimente dedicate 

Nottara 70, organizatorii îşi propun să transforme bulevardul într-o galerie de 

poveşti, eroi, emoţii şi întâlniri cu trecutul cultural. 

Luni, 15 mai, de la ora 17.00, istoria Teatrului Nottara iese în stradă. 

Trecătorii de pe Magheru vor deveni actori în distribuţia unei întâmplări teatrale 

speciale (concept şi coordonator proiect: regizorul Mihai LUNGEANU), fiind 

întâmpinaţi în drumul lor de muzică şi personaje de teatru, într-un decor special 

(scenografia: Victor DIACONU), care-i va face atenţi la poveştile Nottara. De-a 

lungul trotuarului din faţa sediului vor fi expuse afişe ale spectacolelor care au 

marcat existenţa teatrului, atunci şi acum, de la eficientele, robustele şi 

coloratele afişe de literă ale Teatrului Armatei, la viziunea oarecum austeră şi 

unitar cromatică a celor din perioada directoratului lui Horia Lovinescu, până la 

creativele propuneri vizuale de astăzi, care îmbracă bulevardul. O vizită 

culturală, neconvenţională şi pasionantă, prin istoria Nottara, în aer liber. 

“Nottara 70 nu ar fi fost posibil fără spectatorii teatrului, aşa că ne 

bucurăm să vă ieşim în întâmpinare, prin intermediul acestor şi a altor câteva 

evenimente stradale, dedicate bulevardului şi oamenilor lui. La aceste două 

spectacole/întâlniri pe bulevard, accesul este liber, fără limită de locuri. Dar 

sărbătoarea continuă şi în teatru, cu spectacole-reper, colocvii, spectacole-

lectură, seri de dans şi de stat la poveşti. Între 14 şi 21 mai, celebrăm cele 7 

decenii de tinereţe.” a declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

 

Sursa: CREDIDAM 



15. eAzi 
din data de 05 Mai 2017, ora 15:30 

http://eazi.ro/in-cultura/teatrul-nottara-implineste-70-de-ani 

 

 

Teatrul Nottara împlineşte 70 de ani 

 

Spectacolul „Antonimul veneţian”, va prefaţa, duminică, de la ora 

14.00, pe trotuarul din faţa Teatrului Nottara, evenimentele organizate 

pentru a marca aniversarea instituţiei.   

Între 14 şi 21 mai 2017 Teatrul Nottara va fi în sărbătoare. Timp de opt 

zile va avea loc sărbătoarea culturală a celor 70 de ani de spectacole-fenomen, 

artişti-vizionari, spectatori talentaţi, amintiri şi întâlniri remarcabile. Pe ritmul 

muzicii anilor, vor fi celebraţi oamenii care prin pasiunea şi creativitatea lor au 

tranformat, la Nottara, viaţa în emoţie. 

Festivalul este prefaţat de două evenimente stradale inedite. Scenă va 

deveni chiar bulevardul Magheru, spaţiu-simbol al Bucureştiului. Încă din 

perioada Teatrului Armatei, acesta a fost parte din arhitectura sălii de spectacol, 

identificându-se cu spiritul instituţiei: demnitate, nelinişte, tradiţie, energie, 

http://eazi.ro/in-cultura/teatrul-nottara-implineste-70-de-ani
javascript:void(0);
http://www.nottara.ro/
javascript:void(0);


forfotă, unicitate, punct de interes şi de intersecţie a mai multor drumuri. Toate 

ducând spre Teatrul de pe Bulevard… 

 

  Astfel, duminică, în faţa Teatrului Nottara, foarte talentatul şi apreciatul 

compozitor de muzică de teatru, Cari Tibor (pian şi muzică originală), alături de 

dansatorii Baczo  Tünde şi Alin State, dar şi de violoncelistul Szabo J. Attila vă 

invită la „Antonimul veneţian” (parafrază la romanul faimos al lui Giuseppe 

Berto).  Un performance de teatru-dans şi muzică, realizat de coregrafa Baczó 

Tünde, după un concept de Simona Donici. Spectacolul delicat şi melancolic, 

despre dragoste şi fermecătoarea Veneţie, despre cuvintele nespuse şi amăgirile 

inimii, este programat cu o săptămână înainte de deschiderea micro-festivalului 

şi dă primul gong pe Magheru, cu teatru şi dans sub cerul liber. O experienţă 

misterioasă şi fermecătoare ca viaţa însăşi, ce nu trebuie ratată. 

Acest eveniment va fi coperta pentru marea sărbătoare ce va începe 

duminică, 14 mai. Iar în cea de-a doua zi de spectacole şi evenimente dedicate 

Nottara 70, vom transforma bulevardul într-o galerie de poveşti, eroi, emoţii şi 

întâlniri cu trecutul cultural. 

 

  Luni, 15 mai, de la ora 17.00, istoria Teatrului Nottara iese în stradă. 

Trecătorii de pe Magheru vor deveni actori în distribuţia unei întâmplări teatrale 

speciale (concept şi coordonator proiect regizorul Mihai Lungeanu), fiind 

întâmpinaţi în drumul lor de muzică şi personaje de teatru, într-un decor special 

(scenografia Victor Diaconu), care-i va face atenţi la poveştile Nottara. De-a 

lungul trotuarului din faţa sediului, vor fi expuse afişe ale spectacolelor care au 

marcat existenţa teatrului, atunci şi acum, de la eficientele, robustele şi 

coloratele afişe de literă ale Teatrului Armatei, la viziunea oarecum austeră şi 

unitar cromatică a celor din perioada directoratului lui Horia Lovinescu, până la 

creativele propuneri vizuale de astăzi, care îmbracă bulevardul. O vizită 

culturală, neconvenţională şi pasionantă, prin istoria Nottara, în aer liber. 

 

 

 

Sursa; eAzi.ro 

  



16. Observator TV 
din data de 15 Mai 2017, ora 08:00 

https://observator.tv/social/antena-1-si-antena-3-au-fost-premiate-

de-conducerea-teatrului-nottara-cu-plachete-de-multumire-pentru-

contributia-adusa-institutiei-de-cultura-209897.html 

 

 
 

Antena 1 şi Antena 3, premiate de Teatrul Nottara pentru contribuţia 

adusă instituţiei de cultură 

Teatrul Nottara a fost pe punctul de a-şi pierde sediul anul trecut, 

după ce actorilor li s-a interzis să mai joace în clădirea cu bulină roşie. 

Televiziunile trustului Intact au dus o campanie de sprijinire a actorilor în 

demesul lor pentru consolidarea imobilului. La 70 de ani de la înfiinţarea 

teatrului, actorii pot juca din nou în casa lor! 

Televiziunile Trustului Intact au fost primele care s-au solidarizat cu 

actorii Teatrului Nottara în momentul în care aceştia au fost pe punctul de a-şi 

pierde sediul. Acum, în zi de sărbătoare, spectatorii se pot întoarce fără teamă la 

spectacole, iar cei care le+au fost alături artiştilor în tot acest timp, au fost 

recompensaţi de conducerea instituţiei. 

https://observator.tv/social/antena-1-si-antena-3-au-fost-premiate-de-conducerea-teatrului-nottara-cu-plachete-de-multumire-pentru-contributia-adusa-institutiei-de-cultura-209897.html
https://observator.tv/social/antena-1-si-antena-3-au-fost-premiate-de-conducerea-teatrului-nottara-cu-plachete-de-multumire-pentru-contributia-adusa-institutiei-de-cultura-209897.html
https://observator.tv/social/antena-1-si-antena-3-au-fost-premiate-de-conducerea-teatrului-nottara-cu-plachete-de-multumire-pentru-contributia-adusa-institutiei-de-cultura-209897.html


Cei prezenţi la aniversarea de 70 de ani de la înfiinţarea Teatrului Nottara, 

au apreciat campania dusă de Antena3 şi Antena 1. 

Sărbătoarea a 70 de ani de existenţă continuă la Teatrul Nottara până pe 

21 mai cu un mini-festival ! Spectatorii fideli se vor bucura de prestaţia actorilor 

preferaţi în piesele  'Efecte colaterale', 'Aproape împreună' sau 'Alcool'. 

 

 

 

Sursa; Observator TV 

  



17. Juridice.ro 
din data de 16 Mai 2017 

https://www.juridice.ro/511212/anp-si-teatrul-nottara-colaboreaza-de-

9-ani.html 

 

 

ANP și Teatrul Nottara colaborează de 9 ani 

Duminică, 14 mai 2017, în deschiderea evenimentului prin intermediul 

căruia Teatrul Nottara aniversează 70 de ani de activitate neîntreruptă, Marinela 

Țepuș, directorul teatrului, a adresat mulțumiri Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, potrivit unui comunicat al ANP. 

De aproximativ 9 ani, sistemul penitenciar colaborează cu Teatrul Nottara 

pentru organizarea Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi „Dana Cenușă – 

Descătuşare prin cultură”, eveniment care reuşeşte să reunească deţinuţi, 

personal de penitenciare şi voluntari care lucrează împreună la realizarea unor 

spectacole. De asemenea, deţinuţi de la Penitenciarul Bucureşti Jilava au 

sprijinit, de-a lungul timpului, Teatrul Nottara prin activităţile de reparaţii pe 

care le-au realizat. 

https://www.juridice.ro/511212/anp-si-teatrul-nottara-colaboreaza-de-9-ani.html
https://www.juridice.ro/511212/anp-si-teatrul-nottara-colaboreaza-de-9-ani.html
https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2017/05/anp-2.pdf


Totodată, la nivelul anului 2015, între cele două instituții s-a încheiat un 

protocol de colaborare prin care  s-a convenit la dezvoltarea unor activităţi care 

să contribuie la facilitarea reinserţiei sociale a persoanelor private de libertate. 

 

 

 

 

Sursa; JURIDICE.ro 

  



18. Radio România Bucureşti FM 
din data de 15 Mai 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/05/15/teatrul-nottara-este-pentru-ion-

haiduc-a-doua-casa/ 

 

Teatrul Nottara este pentru Ion Haiduc a doua casă 

 

De mai bine de un sfert de veac existența lor este strâns legată una de 

cealaltă. Ucu a venit la Nottara în 1990 și a rămas aici. Multe dintre spectacolele 

de referință ale acestui teatru îl au pe afiș. 

 

  Teatrul Nottara este acum în plină sărbătoare. Se împlinesc 70 de ani la de 

înființarea acestei instituții, sub numele de Teatrul Armatei. Momentul este 

marcat nu printr-o seară aniversară, ci printr-un festival inedit. 

A fost un bun pretext pentru a afla ce a însemnat această perioadă pentru actorul 

Ion Haiduc. 

 

  Surprinzător, Nottara nu s-a aflat de la bun început printre preferințele 

sale, a mărturisit acesta, sâmbătă, la București FM. 

http://bucurestifm.ro/2017/05/15/teatrul-nottara-este-pentru-ion-haiduc-a-doua-casa/
http://bucurestifm.ro/2017/05/15/teatrul-nottara-este-pentru-ion-haiduc-a-doua-casa/


  Teatrul Nottara a devenit cu adevărat ”locul sufletului său” abia atunci 

când a jucat alături de Ștefan Iordache în spectacolul ”Prințul negru”. 

Viața într-un teatru e ca o căsnicie, spune Haiduc, cu bune și cu rele, cu șuișuri 

și coborâșuri. 

Important este că nu s-a produs și o ruptură în această relație de dragoste, 

iar acum Ion Haiduc joacă nu mai puțin de 7 spectacole pe această scenă: ”Trei 

nopți cu Madox”,”Familie de artişti”, ”Poker Face”, ”Vacanță în Guadelupa”, 

”Fazanul”, ”Călătoria”, ”Mult zgomot pentru nimic”. Mai amintim și 

montarea cu ”Soţul păcălit” care a avut o viață lungă și un număr impresionant 

de reprezentații. 

 

  Actorul crede că Teatrul Nottara ar putea organiza ”o săptamână Haiduc”, 

pe modelul festivalului din acest moment, în luna decembrie, când și el 

împlinește 70 de ani. S-ar putea folosi chiar și același slogan: ”Mai tânăr ca 

niciodată”. Li se potrivește amândurora: Teatrul Nottara și Ion Haiduc. 

 

 

 

de: Andreia Bârsan 

  



19. Radio Clasic 
din data de 21 Aprilie 2017 

http://www.clasicradio.ro/teatrul-nottara-sarbatoreste-in-luna-mai-70-

de-ani-de-existenta/ 

 

Teatrul Nottara sărbătorește în luna mai 70 de ani de existență 

 

 
 

Sub sloganul "Nottara 70 – mai tânăr ca niciodată", Teatrul Nottara 

sărbătorește, în perioada 14 – 21 mai, 70 de ani de existență printr-un mini-

festival. 

"Mai tânăr ca niciodată, Teatrul Nottara sărbătorește! Suntem la primii 

70 de ani de teatru, de povești, de amintiri, de spectacole și de miracole 

împărtășite. Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul și dragul 

artiștilor, tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis împlinit prin 

spectatorii care au făcut posibilă întâlnirea dintre scenă și lume, dar și prin 

colegii care ne-au fost alături, indiferent de vreme și vremuri", a declarat 

Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara 

http://www.clasicradio.ro/teatrul-nottara-sarbatoreste-in-luna-mai-70-de-ani-de-existenta/
http://www.clasicradio.ro/teatrul-nottara-sarbatoreste-in-luna-mai-70-de-ani-de-existenta/


Sărbătoarea Teatrului Nottara va fi deschisă, pe 14 mai, la Sala George 

Constantin, cu spectacolul "Vestul singuratic" de Martin McDonagh, în regia lui 

Cristi Juncu, cu Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana 

Calotă/ Corina Dragomir. 

Din mini-festival nu vor lipsi spectacole ale Nottara-ului precum "Efecte 

colaterale" de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu, "Aproape împreună" de 

Alan Alyckbourn, regia Felix Alexa, prezentat în avanpremieră, spectacolul-

lectură "Karamazovii", concept și regie Alexandru Mâzgăreanu, urmat de o 

discuție cu publicul, sau "Alcool", pe versurile lui Ion Mureșan, în regia lui 

Mihai Măniuțiu. 

 

 

 

Sursa: Radio Clasic 

  



20. CECAR Business Magazine  
din data de 08 Mai 2017 

http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/nottara-70-sapte-decenii-de-

profesionalism-talent-si-pasiune-a2005/ 

 

Nottara 70 – șapte decenii de profesionalism, talent și pasiune 

Teatrul Nottara sărbătorește 70 de ani de existență printr-o serie de 

evenimente care vor avea loc în perioada 14-21 mai. Sub sloganul Nottara 70 – 

mai tânăr ca niciodată se vor prezenta unele dintre cele mai renumite producții 

ale instituției și sunt programate numeroase manifestări conexe. 

Spectacolul Vestul singuratic de Martin McDonagh va deschide 

evenimentele aniversare, duminică, 14 mai. Din distribuție fac parte Florin 

Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calotă / Corina Dragomir. 

Regia este semnată de Cristi Juncu, iar scenografia, de Carmencita Brojboiu. 

În programul evenimentului sunt incluse și alte producții ale Teatrului 

Nottara, precum Iarna de Jon Fosse (regia Mihai Măniuțiu), spectacolul-

lectură Karamazovii, urmat de o discuție cu publicul (concept și regie Alexandru 

Mâzgăreanu), Efecte colaterale de Alexandru Popa (regia Vlad 

Zamfirescu), Alcool, pe versurile lui Ion Mureșan (regia Mihai 

Măniuțiu), Aproape împreună de Alan Alyckbourn (regia Felix Alexa). 

Teatrul Nottara, denumit inițial Teatrul Armatei, și-a început activitatea în 

1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 Septembrie. Apoi, la scurtă vreme, 

http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/nottara-70-sapte-decenii-de-profesionalism-talent-si-pasiune-a2005/
http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/nottara-70-sapte-decenii-de-profesionalism-talent-si-pasiune-a2005/


sub conducerea directorului de scenă Al. Finți, s-a mutat în clădirea construită 

de inginerul-arhitect Liviu Ciulley (tatăl regizorului Liviu Ciulei), din 

Bulevardul Magheru. În 1960, instituția de cultură a ieșit de sub tutela Armatei 

și a intrat în administrarea Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este 

momentul în care a primit un nou nume: Teatrul „C.I. Nottara”, actorul George 

Vraca devenind noul director al instituției. 

Pe scena Teatrului Nottara au jucat, de-a lungul timpului, mari actori ai 

teatrului românesc, dintre care îi amintim pe Gilda Marinescu, Margareta 

Pogonat, Melania Cîrje, George Calboreanu, George Constantin, Ștefan 

Iordache, Ștefan Radof, Emil Hossu, și s-au jucat piesele unora dintre cei mai 

importanți dramaturgi ai literaturii universale (Shakespeare, Cehov, Eugène 

Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia Lovinescu, I.L. Caragiale).  

 

 

Sursa: CECAR Business Magazine 

  



21. Raluca Uluiteanu  
din data de 02 Mai 2017 

http://www.ralucauluiteanu.eu/2017/05/02/nottara-70-mai-tanar-ca-

niciodata/ 

 

 

Sarbatoare, mare sarbatoare! Teatrul Nottara implineste 70 de ani de 

existenta. 

Cum sarbatorim altfel, daca nu printr-un mini-festival care aduce pe scena 

teatrului cele mai de succes productii ale sale. Vor fi 7 zile efervescente, in care 

se vor evoca si se vor sarbatori – cu teatru, muzica si dans – 7 decenii de 

profesionalism, de talent si pasiune. Am spus teatru, muzica si dans? Daaa, 

pentru ca alaturi de cele mai de succes productii ale Teatrului Nottara vor exista 

si cateva evenimente conexe. 

 

 

http://www.ralucauluiteanu.eu/2017/05/02/nottara-70-mai-tanar-ca-niciodata/
http://www.ralucauluiteanu.eu/2017/05/02/nottara-70-mai-tanar-ca-niciodata/


“Mai tanar ca niciodata, Teatrul Nottara sarbatoreste! Suntem la primii 70 

de ani de teatru, de povesti, de amintiri, de spectacole si de miracole impartasite. 

Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul si dragul artistilor, 

tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis implinit prin spectatorii care au 

facut posibila intalnirea dintre scena si lume, dar si prin colegii care ne-au fost 

alaturi, indiferent de vreme si vremuri.” a declarat Marinela Tepus, directorul 

Teatrului Nottara. 

  

In 1947, intr-o fosta arena de circ din Calea 13 septembrie, Teatrul 

Armatei isi incepe activitatea. Apoi, la scurta vreme, sub conducerea 

directorului de scena Al. Finți, se muta in cladirea construita de inginerul-

arhitect Liviu Ciulley (tatal regizorului Liviu Ciulei), din Bulevardul Magheru. 

In 1960, institutia de cultura iese de sub tutela Armatei si este pus sub egida 

Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul in care primeste un 

nou nume: Teatrul “C.I. Nottara”. 

 

Legenda spune ca Ing. Liviu Ciulley isi dorea ca fiul sau sa-i calce pe 

urme si sa ajunga intr-o zi un mare arhitect. Doar ca baiatul cocheta cu teatrul si 

a facut Facultatea de Regie pe ascuns. Totusi, la absolvire, la spectacolul pe care 

l-a regizat, Liviu Ciulei si-a invitat tatal. Atunci, inginerul-arhitect L. Ciulley a 

realizat cat de talentat este fiul sau si a construit o cladire pentru ca acesta sa 

aiba unde sa monteze spectacole. Nu stiu cat adevar este in aceasta istorioara, 

dar va spun ca Teatrul Nottara este teatrul meu de suflet si ii doresc viata lunga, 

cu multe spectacole faine, actori, regizori si scenografi talentati si un public 

frumos si respectuos. 

  

Programul Nottara 70 – mai tanar ca niciodata 

  

Duminica, 14 mai 

Ora 18, Sala George Constantin  
Vestul singuratic de Martin McDonagh 

Regia: Cristi Juncu 

Scenografia: Carmencita Brojboiu 

Cu: Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calota / Corina 

Dragomir 

  

Ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 

Deschiderea minifestivalului 

Ora 19:30 
Fazanul de Georges Feydeau 

Regia: Alexandru Mazgareanu 

  

Ora 22:00, CafeNott 

http://www.ralucauluiteanu.eu/2016/06/22/vestul-singuratic/
http://www.ralucauluiteanu.eu/2015/05/22/fazanul/


Vedeta de langa tine 

Aniversati: Ion Haiduc, Ion Siminie 

  

  

Luni, 15 mai 

Ora 16:00, CafeNott 
Colocviu 

Ora 17:00, in fata Teatrului Nottara 

Eveniment stradal 
Concept si coordonator proiect: Mihai Lungeanu 

  

  

Marti, 16 mai 

Ora 19:00, CafeNott 

Cafeneaua cultural-artistica 
Conceput si coordonator proiect: Alexandru Repan 

  

  

Miercuri, 17 mai 

Ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 

Alcool, pe versurile lui Ion Muresan 

Regia: Mihai Maniutiu 

Muzica: Ada Milea 

Coregrafia: Vava Stefanescu 

  

Ora 19:30, Sala George Constantin 
Iarna de Jon Fosse 

Regia: Mihai Maniutiu 

Cu: Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea Gavriliu, Stefan Lupu 

  

Ora 22:00, CafeNott 

Vedeta de langa tine 
Aniversati: Crenguta Hariton, Mircea Teodorescu, Marian Tita 

  

  

Joi, 18 mai 

Ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 
Spectacol-lectura Karamazovii urmat de discutie cu publicul (perioada de aur a 

teatrului: binomul  Horia Lovinescu – Dan Micu) 

Concept si regie: Alexandru Mazgareanu 

  

  

Vineri, 19 mai 

http://www.ralucauluiteanu.eu/2017/04/19/alcool/


Ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 

Efecte colaterale de Alexandru Popa 

Regia: Vlad Zamfirescu 

Cu: Gheorghe Ifrim, Vlad Zamfirescu, Alexandru Repan, Dan Bordeianu, 

Nadiana Salagean, Luminita Erga, Diana Roman, Ioana Calota / Laura Vasiliu 

  

Ora 19:30, Sala George Constantin 

Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski 

Regia: Evghenia Berkovici (Rusia) 

Scenografia: Ksenia Sorokina (Rusia) 

Cu: Ada Navrot, Ion Grosu, Dani Popescu, Sorin Cocis, Anca Bejenaru, Anda 

Caropol, Sorina Stefanescu, Carmen Florescu,Vlad Trifas, Carmen 

Lopazan /Raluca Juganaru Grosu 

  

Ora 22:00, CafeNott 

Vedeta de langa tine 
Aniversati: Sorin Cocis, Anca Bejenaru, Costel Lapusan, Claudiu Romila 

  

  

Sambata, 20 mai 

Ora 18:30, Foaier Sala Horia Lovinescu 

Lansarea monografiei „Nottara” 70 (autori: Claudia Dimiu si Daria Dimiu) 

Lansare album cu fotografii din arhiva Teatrului Nottara 

  

Ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 
Tango, Monsieur? de Aldo Lo Castro 

Regia: Anca Maria Colteanu 

  

Ora 19:30, Sala George Constantin 
Metoda de Jordi Galcéran 

Regia: Theodor-Cristian Popescu 

Scenografia: Dtefan Caragiu 

Cu: Adrian Vancica, Alexandru Jitea, Gabriel Rauta, Cerasela Iosifescu 

  

Ora 22:00, CafeNott 

Vedeta de langa tine 
Aniversati: Victoria Cocias, Ion Dichiseanu 

  

  

Duminica, 21 mai 

Ora 17:00, Sala Horia Lovinescu 
Aproape impreuna de Alan Alyckbourn – avanpremiera 

Regia: Felix Alexa 

http://www.ralucauluiteanu.eu/2016/06/23/efecte-colaterale/


Scenografia: Andrada Chiriac 

Cu: Constantin Cotimanis, Catrinel Dumitrescu, Gabriel Rauta, Raluca 

Gheorghiu 

  

Ora 19:00, Cercul Militar National 

Marele BAL 

 

 

de: Raluca Uluiteanu 

  



22. Cultural BZI  
din data de 15 Mai 2017 

https://cultural.bzi.ro/marinela-tepus-la-aniversarea-nottara-70-

consideram-ca-acest-teatru-merita-sa-ramana-pe-bulevardul-magheru-

56656 

 

 

Marinela Tepus, la aniversarea Nottara 70: Consideram ca acest Teatru 

merita sa ramana pe bulevardul Magheru 

 
  Marinela Tepus 

Sub sloganul "Nottara 70 - mai tanar ca niciodata", teatrul bucurestean a 

deschis duminica seria de manifestari dedicate aniversarii celor 70 de ani de 

existenta.  
 

 "Consideram ca este o suma reprezentativa pentru a ne gandi ca am intrat in 

https://cultural.bzi.ro/marinela-tepus-la-aniversarea-nottara-70-consideram-ca-acest-teatru-merita-sa-ramana-pe-bulevardul-magheru-56656
https://cultural.bzi.ro/marinela-tepus-la-aniversarea-nottara-70-consideram-ca-acest-teatru-merita-sa-ramana-pe-bulevardul-magheru-56656
https://cultural.bzi.ro/marinela-tepus-la-aniversarea-nottara-70-consideram-ca-acest-teatru-merita-sa-ramana-pe-bulevardul-magheru-56656


istorie si ca vom ramane acolo. Consideram ca merita sa ne facem aceasta 

sarbatoare aici, acasa, pentru ca anul trecut eram aproape dezradacinati. 

Consideram ca atat Teatrul Nottara, cu cei 70 de ani de istorie, si imobilul 

acesta, cu cei 71 de ani de istorie, merita sa ramana pe bulevardul Magheru 

pentru bucuria tuturor spectatorilor, tuturor trecatorilor pe care ne dorim sa-i 

aducem cu orice pret in salile noastre. Este motivul principal pentru care facem 

o sarbatoare ce va dura sapte zile, ca-n povesti, plus un bal, adica a opta, si 

musai pana la urma sa afle tot Bucurestiul, si daca se poate toata tara, ca suntem 

acasa pe bulevardul Magheru, de unde nu mai vrem sa plecam niciodata", a 

declarat, pentru AGERPRES, Marinela Tepus, managerul Teatrului Nottara. 

 

Teatrul Nottara organizeaza, in perioada 14-21 mai, un mini-festival in care vor 

fi prezentate spectacole "pentru toate generatiile", petreceri si un bal mascat. 

 

"Pentru ca ne-am obisnuit spectatorii, sper, cu un festin, in cadrul Festinului pe 

Bulevard, din octombrie, acum vrem sa le oferim spectacole pentru toate 

generatiile, pentru toate varstele, pentru toate mediile sociale, pentru toate 

mediile culturale. De aceea veti vedea spectacole de comedie, comedie de 

bulevard, veti vedea spectacole sofisticate, teatru-instalatie, cum este "Iarna", un 

spectacol aparte cum este "Alcool" (un concert-spectacol de Mihai Maniutiu si 

Ada Milea), comedii de bulevard — "Fazanul" in regia lui Alex Mazgareanu, si 

un spectacol proaspat de Felix Alexa — "Aproape impreuna", un bal, mai mult 

sau mai putin mascat, pentru ca vom purta cu totii elemente sau chiar costume 

de teatru din toate epocile — in 70 de ani putem sa ne rasfatam, nu am ales o 

epoca anume — si petreceri. Dupa fiecare spectacol vom avea o petrecere pe 

muzica cate unui deceniu", a mai spus Marinela Tepus. 

 

 

Prima seara a festivalului a fost deschisa de o festivitate de premiere, in care 

Teatrul Nottara a oferit plachete aniversare 'Nottara 70'. 

 

"Dorim sa oferim plachete acelor care ne-au sprijinit fizic si psihic, si cu trup, si 

cu suflet, anul trecut, cand a fost momentul de rascruce in care nu speram ca 

astazi vom putea sa fim aici, in casa noastra, si sa sarbatorim 70 de ani", a 

precizat managerul Teatrului Nottara. 

 

 

 

Sursa: BZI Cultural 

  



23. Cultural BZI  
din data de 14 Mai 2017 

https://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-sarbatoreste-in-luna-mai-70-de-

ani-de-existenta-56618 

 

 

Teatrul Nottara sarbatoreste in luna mai 70 de ani de existenta 

 

 
Teatrul Nottara 

Sub sloganul "Nottara 70 - mai tanar ca niciodata", Teatrul Nottara 

sarbatoreste, in perioada 14 - 21 mai, 70 de ani de existenta printr-un mini-

festival.  

https://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-sarbatoreste-in-luna-mai-70-de-ani-de-existenta-56618
https://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-sarbatoreste-in-luna-mai-70-de-ani-de-existenta-56618


 

"Mai tanar ca niciodata, Teatrul Nottara sarbatoreste! Suntem la primii 70 de 

ani de teatru, de povesti, de amintiri, de spectacole si de miracole impartasite. 

Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul si dragul artistilor, 

tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis implinit prin spectatorii care au 

facut posibila intalnirea dintre scena si lume, dar si prin colegii care ne-au fost 

alaturi, indiferent de vreme si vremuri", a declarat Marinela Tepus, directorul 

Teatrului Nottara, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. 

 

Sarbatoarea Teatrului Nottara va fi deschisa, duminica, la Sala George 

Constantin, cu spectacolul "Vestul singuratic" de Martin McDonagh, in regia lui 

Cristi Juncu, cu Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana 

Calota/Corina Dragomir. 

 

 

Din mini-festival nu vor lipsi spectacole ale Nottara-ului precum "Efecte 

colaterale" de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu, "Aproape impreuna" de 

Alan Alyckbourn, regia Felix Alexa, prezentat in avanpremiera, spectacolul-

lectura "Karamazovii", concept si regie Alexandru Mazgareanu, urmat de o 

discutie cu publicul, sau "Alcool", pe versurile lui Ion Muresan, in regia lui 

Mihai Maniutiu. 

 

 

In 1947, intr-o fosta arena de circ din Calea 13 septembrie, Teatrul Armatei (azi 

Nottara) isi incepea activitatea. Apoi, la scurta vreme, sub conducerea 

directorului de scena Al. Finti, s-a mutat in cladirea construita de inginerul-

arhitect Liviu Ciulley (tatal regizorului Liviu Ciulei), din bulevardul Magheru. 

In 1960, institutia de cultura iese de sub tutela Armatei si este pusa sub egida 

Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul in care primeste un 

nou nume: Teatrul "C. I. Nottara", iar noul sau director este stralucitul actor 

George Vraca. Cu un inceput aflat sub obladuirea a doi actori (unul patron 

spiritual si altul parintele care va reda artistilor teatrul viu si liber in ciuda 

presiunilor politice ale perioadei) institutia va ramane o prezenta ce nu poate fi 

ignorata nici in breasla, nici in randul spectatorilor, arata sursa citata. 

 

Pe scena sa au jucat mari actori ai teatrului romanesc — Gilda Marinescu, 

Margareta Pogonat, Melania Cirje, George Calboreanu, George Constantin, 

Stefan Iordache, Stefan Radof, Emil Hossu, s-au rostit vorbele unora dintre cei 

mai importanti autori ai repertoriului national si universal — Shakespeare, 

Cehov, Eugene Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia Lovinescu, I. L. 

Caragiale, au montat regizori cu daruire artistica — Vlad Mugur, Dan Micu, 

George Rafael, Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, Sanda 



Manu si au construit lumi scenografi remarcabili — Dan Nemteanu, Mircea 

Marosin, Tony Gheorghiu, Ion Ipser. 

 

 

 

 

Sursa: Cultural BZI 

  



24. Antena 1  
din data de 15 Mai 2017, ora 08:01 

https://a1.ro/timp-liber/evenimente/antena-1-si-antena-3-au-fost-

premiate-de-conducerea-teatrului-nottara-cu-plachete-de-multumire-

pentru-contributia-adusa-institutiei-de-cultura-id659670.html 

 

 

Emoționant. Antena 1 şi Antena 3 au fost premiate de conducerea Teatrului Nottara! 

 

Teatrul Nottara a fost pe punctul de a-şi pierde sediul anul trecut, după ce 

actorilor li s-a interzis să mai joace în clădirea cu bulină roşie. Televiziunile 

trustului Intact au dus o campanie de sprijinire a actorilor în demesul lor pentru 

consolidarea imobilului. La 70 de ani de la înfiinţarea teatrului, actorii pot juca 

din nou în casa lor ! 

 

Sursa: Antena 1 

 

  

https://a1.ro/timp-liber/evenimente/antena-1-si-antena-3-au-fost-premiate-de-conducerea-teatrului-nottara-cu-plachete-de-multumire-pentru-contributia-adusa-institutiei-de-cultura-id659670.html
https://a1.ro/timp-liber/evenimente/antena-1-si-antena-3-au-fost-premiate-de-conducerea-teatrului-nottara-cu-plachete-de-multumire-pentru-contributia-adusa-institutiei-de-cultura-id659670.html
https://a1.ro/timp-liber/evenimente/antena-1-si-antena-3-au-fost-premiate-de-conducerea-teatrului-nottara-cu-plachete-de-multumire-pentru-contributia-adusa-institutiei-de-cultura-id659670.html


25. Bucureşti TV 
din data de 15 Mai 2017 

http://www.bucurestitv.net/nottara-70-mai-tanar-ca-niciodata/ 

 

 
 

Nottara 70 – mai tânăr ca niciodată 

 
 

 

Teatrul Nottara sărbătorește până în 21 mai, printr-un mini- festival, 70 de 

ani de existență sub sloganul „Nottara 70 – mai tânăr ca niciodată”. 

70 de ani de teatru, de povești, de spectacole și de miracole împărtășite, de 

activitate neîntreruptă și de contribuție semnificativă în domeniul cultural, au 

situat teatrul printre obiectivele importante ale Capitalei.În tot acest timp, artiști 

de mare valoare, sprijiniți de oamenii din culise și birouri, au creat lumi care au 

atins sufletul a sute de mii de spectatori. În sălile Teatrului din bd. Magheru s-a 

plâns, s-a râs, s-a visat și s-a trăit viața într-o clipită. 

http://www.bucurestitv.net/nottara-70-mai-tanar-ca-niciodata/


Festivalul este prefațat de două evenimente stradale inedite. Scenă va 

deveni chiar bulevardul Magheru, spațiu-simbol al Bucureștiului.Astăzi, de la 

ora 17.00, istoria Teatrului Nottara iese în stradă. Trecătorii de pe Magheru vor 

deveni actori în distribuția unei întâmplări teatrale speciale fiind întâmpinați în 

drumul lor de muzică şi personaje de teatru, într-un decor special care-i va face 

atenți la poveștile Nottara. De-a lungul trotuarului din fața sediului vor fi expuse 

afișe ale spectacolelor care au marcat existența teatrului. 

Totul a început în 1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 septembrie, 

sub denumirea de Teatrul Armatei. Apoi, la scurtă vreme, sub conducerea 

directorului de scenă Al. Finți, s-a mutat în clădire din bulevardul Magheru. În 

1960, instituția de cultură iese de sub tutela Armatei și este pusă sub egida 

Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul în care primește un 

nou nume: Teatrul „C. I. Nottara”, iar noul său director este strălucitul actor 

George Vraca. 

  

 

 

 

Sursa: Bucureşti TV 

  



26. Cluburi Bucureşti  
din data de 14 Mai 2017, ora 10:45 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Istoria-Teatrului-Nottara-iese-in-

strada-eveniment-stradal_51217.html 

 

 
 

Istoria Teatrului Nottara iese in strada - eveniment stradal 

15 MAI 2017, 17:00 / susținut de TEATRUL NOTTARA 

' 

Afiș eveniment "Istoria Teatrului Nottara iese in strada - eveniment stradal", 

susținut de Teatrul Nottara 

 

Luni ,  15  mai ,  de  l a  ora  17.00,  i s tor ia  Teat ru lu i  Not tara  

iese  în  s t radă .  Trecător i i  de  pe  Magheru  vor  deven i  actor i  în  

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Istoria-Teatrului-Nottara-iese-in-strada-eveniment-stradal_51217.html
http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Istoria-Teatrului-Nottara-iese-in-strada-eveniment-stradal_51217.html
http://cluburibucuresti.ro/?q=Teatrul%20Nottara


dis t r ibuț ia  unei  în tâmplăr i  teat ra le  specia le  (concept  ș i  

coordonator  proiect :  regizorul  Mihai  LUNGEANU),  f i ind  

în tâmpinaț i  în  drumul  lor  de  muzică ,  de  personaje  de  teat ru ,  

în t r -un  decor  specia l  (scenograf ia :  Victor  DIACONU),  care - i  va  

face  a tenț i  la  poveș t i le  Not tara .  De -a  lungul  t ro tuarului  d in  fa ța  

teat ru lu i  vor  f i  expuse  a f ișe  a le  spectacolelor  care  au  marcat  

exis tența  teat ru lu i ,  a tunci  ș i  acum,  de l a  ef ic ientele ,  robuste le  

ș i  colorate le  af ișe  de  l i te ră  a le  Teat ru lu i  Armatei ,  la  v iz iunea 

oarecum austeră  ș i  uni ta r  c romat ică  a  celo r  d in  per ioada 

d i rectoratu lu i  lu i  Horia  Lovinescu,  până  l a  c reat ivele  propuner i  

v izuale  de  as tăzi ,  ca re  îmbracă  bulevardul .  O viz i tă  cul turală ,  

neconvenț ională  ș i  pas ionantă ,  pr in  i s tor ia  Not tara ,  în  aer  l iber .  

 

Sursa: CluburiBucureşti.ro 

  



27.  TV HAPPY 
din data de 15 Mai 2017 

http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/antena-1-si-antena-3-au-fost-

premiate-de-conducerea-teatrului-nottara-cu-plachete-de-multumire-

pentru-contributia-adusa-institutiei-de-cultura-id220464.html 

 

Antena 1 şi Antena 3 au fost premiate de conducerea Teatrului Nottara cu 

plachete de mulţumire pentru contribuţia adusă instituţiei de cultură 

Fullscreen 

Teatrul Nottara a fost pe punctul de a-şi pierde sediul anul trecut, după ce 

actorilor li s-a interzis să mai joace în clădirea cu bulină roşie. Televiziunile 

trustului Intact au dus o campanie de sprijinire a actorilor în demesul lor pentru 

consolidarea imobilului. La 70 de ani de la înfiinţarea teatrului, actorii pot juca 

din nou în casa lor !  

 

 

Sursa; Antena 1 

 

http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/antena-1-si-antena-3-au-fost-premiate-de-conducerea-teatrului-nottara-cu-plachete-de-multumire-pentru-contributia-adusa-institutiei-de-cultura-id220464.html
http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/antena-1-si-antena-3-au-fost-premiate-de-conducerea-teatrului-nottara-cu-plachete-de-multumire-pentru-contributia-adusa-institutiei-de-cultura-id220464.html
http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/antena-1-si-antena-3-au-fost-premiate-de-conducerea-teatrului-nottara-cu-plachete-de-multumire-pentru-contributia-adusa-institutiei-de-cultura-id220464.html


28. 4arte.ro 
din data de 29 Aprilie 2017 

http://www.4arte.ro/2017/04/29/nottara-70-mai-tanar-ca-niciodata/ 

 

NOTTARA 70 – MAI TANAR CA NICIODATA 

 

 

 

Teatrul Nottara, initial numit Teatrul Armatei, sarbatoreste in 

perioada 14-21 mai, printr-un mini-festival, implinirea a 70 de ani de 

existenta, de activitate neintrerupta si de contributie semnificativa in 

domeniul cultural, artistii fiind creatorii unor lumi diferite care au atins 

sufletul a sute de mii de spectatori. 

http://www.4arte.ro/2017/04/29/nottara-70-mai-tanar-ca-niciodata/
http://www.4arte.ro/wp-content/uploads/2017/04/nottara70.jpg


Sub sloganul “Nottara 70 – mai tanar ca niciodata”, in cadrul 

evenimentului se va prezenta selectia unora dintre cele mai de succes productii 

ale sale, carora li se alatura numeroase evenimente conexe. Organizatorii promit 

ca spectatorii vor avea parte de sapte zile efervescente, in care se vor evoca si se 

vor sarbatori – cu teatru, muzica si dans – sapte decenii de profesionalism, de 

talent si pasiune. 

 

 

de: Cristina Mitrea 

  



29. Mediafax 
din data de 14 Mai 2017 

http://www.mediafaxfoto.ro/Preview.aspx?Id=7431460 

 

BUCURESTI - NOTTARA 70 - MAI TANAR CA NICIODATA 

 

Mai multe persoane au fost premiate in cadrul unei ceremonii pentru ajutorul dat 

teatrului Nottara din Bucuresti, duminica 14 mai 2017. Teatrul Nottara 

sarbatoreste implinirea a 70 de ani de existenta printr-o serie de evenimente, sub 

sloganul „Nottara 70 – mai tanar ca niciodata”. 

 

 

Sursa: Mediafax 

  

http://www.mediafaxfoto.ro/Preview.aspx?Id=7431460


30. Ştirile pe scurt 
din data de 15 Mai 2017, ora 7:22 

http://www.stirilepescurt.ro/marinela-tepus-la-aniversarea-nottara-70-

consideram-ca-acest-teatru-merita-sa-ramana-pe-bulevardul-magheru/ 

 

Marinela Țepuș, la aniversarea Nottara 70: Considerăm că acest Teatru merită 

să rămână pe bulevardul Magheru 

 

Sub sloganul "Nottara 70 - mai tânăr ca niciodată", teatrul bucureștean a 

deschis duminică seria de manifestări dedicate aniversării celor 70 de ani de 

existență. 

 

"Considerăm că este o sumă reprezentativă pentru a ne gândi că am intrat 

în istorie și că vom rămâne acolo. Considerăm că merită să ne facem această 

sărbătoare aici, acasă, pentru că anul trecut eram aproape dezrădăcinați. 

http://www.stirilepescurt.ro/marinela-tepus-la-aniversarea-nottara-70-consideram-ca-acest-teatru-merita-sa-ramana-pe-bulevardul-magheru/
http://www.stirilepescurt.ro/marinela-tepus-la-aniversarea-nottara-70-consideram-ca-acest-teatru-merita-sa-ramana-pe-bulevardul-magheru/


Considerăm că atât Teatrul Nottara, cu cei 70 de ani de istorie, și imobilul 

acesta, cu cei 71 de ani de istorie, merită să rămână pe bulevardul Magheru 

pentru bucuria tuturor spectatorilor, tuturor trecătorilor pe care ne dorim să-i 

aducem cu orice preț în sălile noastre. Este motivul principal pentru care facem 

o sărbătoare ce va dura șapte zile, ca-n povești, plus un bal, adică a opta, și 

musai până la urmă să afle tot Bucureștiul, și dacă se poate toată țara, că suntem 

acasă pe bulevardul Magheru, de unde nu mai vrem să plecăm niciodată", a 

declarat, pentru AGERPRES, Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

Teatrul Nottara organizează, în perioada 14-21 mai, un mini-festival în 

care vor fi prezentate spectacole "pentru toate generațiile", petreceri și un bal 

mascat. 

"Pentru că ne-am obișnuit spectatorii, sper, cu un festin, în cadrul 

Festinului pe Bulevard, din octombrie, acum vrem să le oferim spectacole pentru 

toate generațiile, pentru toate vârstele, pentru toate mediile sociale, pentru toate 

mediile culturale. De aceea veți vedea spectacole de comedie, comedie de 

bulevard, veți vedea spectacole sofisticate, teatru-instalație, cum este "Iarna", un 

spectacol aparte cum este "Alcool" (un concert-spectacol de Mihai Măniuțiu și 

Ada Milea), comedii de bulevard — "Fazanul" în regia lui Alex Mâzgăreanu, și 

un spectacol proaspăt de Felix Alexa — "Aproape împreună", un bal, mai mult 

sau mai puțin mascat, pentru că vom purta cu toții elemente sau chiar costume 

de teatru din toate epocile — în 70 de ani putem să ne răsfățăm, nu am ales o 

epocă anume — și petreceri. După fiecare spectacol vom avea o petrecere pe 

muzica câte unui deceniu", a mai spus Marinela Țepuș. 

Prima seară a festivalului a fost deschisă de o festivitate de premiere, în 

care Teatrul Nottara a oferit plachete aniversare 'Nottara 70'. 

"Dorim să oferim plachete acelor care ne-au sprijinit fizic și psihic, și cu 

trup, și cu suflet, anul trecut, când a fost momentul de răscruce în care nu 

speram că astăzi vom putea să fim aici, în casa noastră, și să sărbătorim 70 de 

ani", a precizat managerul Teatrului Nottara.  

Agenția Națională de Presă AGERPRES s-a aflat printre instituțiile care 

au susținut de-a lungul timpului Teatrul Nottara, iar placheta aniversară a fost 

înmânată directorului general al instituției, Alexandru Giboi. 

"Vă felicit pentru cei 70 de ani. Felicit și TVR-ul pentru 60 de ani și felicit 

AGERPRES pentru 128 de ani. (...) Vă doresc un viitor cât mai luminos aici și 

în oricare altă parte unde vă doriți dumneavoastră și să aveți o familie fericită", a 

spus, cu acest prilej, Alexandru Giboi. 

Plachete aniversare au mai fost oferite reprezentanților TVR, Antena 3 și 

Antena 1, Happy Channel TV, precum și Mediafax. 



Printre cei care au premiați s-au mai aflat Teatrul de Comedie, Teatrul 

Mic, Teatrul Bulandra, Teatrul Metropolis, Teatrul "Țăndărică", Teatrul de Stat 

din Constanța, Teatrul "Toni Bulandra" din Târgoviște, Teatrul Ginta Latină din 

Chișinău, Institutul Cultural Maghiar din București, Cercul Militar Național, 

Agenția Națională a Penitenciarelor, precum și fostul prefect al Capitalei, Paul 

Petrovan. 

O plachetă aniversară a fost oferită și fostului director al Teatrului 

Nottara, actorul Mircea Diaconu. 

"Ce am înțeles eu din viață, printre altele, este că, ori de câte ori te poți 

bucura, trebuie să o faci. De multe ori asta se întâmplă de la sine. Alteori e bine 

chiar să provoci evenimente. Singur e mult mai greu, așa că bucurați-vă cu orice 

prilej. Dacă nu găsiți, inventați. Dar ar fi păcat ca anii, lunile, clipele vieții 

noastre să fie doar niște cifre. Trebuie să fie povești, amintiri. Dragi colegi, dragi 

prieteni, depănați, vă rog, din păcate fără mine, amintiri de teatru care, cum știți 

bine, nu se termină niciodată", a spus Mircea Diaconu, într-un mesaj citit pe 

actorul Adrian Văncică. 

O plachetă aniversară și titlul de ambasador al Teatrului Nottara au fost 

oferite fostului ministru al Lucrărilor Publice, Nicolae Noica. 

"Suntem în această clădire datorită unei doamne de fier, și nu spun vorbe 

în vânt — doamna Țepuș. Perseverența ei ne-a condus la această situație. Eu am 

sprijinit revenirea aici pentru că aici este casa marelui Liviu Ciulei, marele 

regizor, casă care i-a fost făcută de tatăl său, marele inginer Liviu Ciulley, de 

care nu se mai știe", a spus Nicolae Noica. 

Prima zi a mini-festivalului organizat de Nottara a continuat cu 

spectacolul "Fazanul" de Georges Feydeau, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 

Ziua s-a încheiat cu un omagiu adus pentru două dintre vedetele 

reprezentative ale Teatrului Nottara, actorii Ion Haiduc și Ion Siminie, în cadrul 

momentului "Vedeta de lângă tine". 

 

Sursa: AGERPRES 

  



31. Ziarul Profit 
din data de 15 Mai 2017, ora 7:22 

https://www.ziarulprofit.ro/index.php/teatrul-nottara-sarbatoreste-70-

de-ani-de-la-infiintare/ 

 

 

 

 

 

 

 

Teatrul Nottara sărbătorește 70 de ani de la înființare 

 

Sub sloganul "Nottara 70 - mai tânăr ca niciodată", Teatrul Nottara 

sărbătorește, în perioada 14 - 21 mai, 70 de ani de existență printr-un mini-

festival, relatează agerpres. 

"Mai tânăr ca niciodată, Teatrul Nottara sărbătorește! Suntem la primii 70 

de ani de teatru, de povești, de amintiri, de spectacole și de miracole împărtășite. 

Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul și dragul artiștilor, 

tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis împlinit prin spectatorii care au 

https://www.ziarulprofit.ro/index.php/teatrul-nottara-sarbatoreste-70-de-ani-de-la-infiintare/
https://www.ziarulprofit.ro/index.php/teatrul-nottara-sarbatoreste-70-de-ani-de-la-infiintare/
http://www.agerpres.ro/
http://www.stiripesurse.ro/personalitati/teatru_1301.html


făcut posibilă întâlnirea dintre scenă și lume, dar și prin colegii care ne-au fost 

alături, indiferent de vreme și vremuri", a declarat Marinela Țepuș, directorul 

Teatrului Nottara. 

Sărbătoarea Teatrului Nottara va fi deschisă, duminică, la Sala George 

Constantin, cu spectacolul "Vestul singuratic" de Martin McDonagh, în regia lui 

Cristi Juncu, cu Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana 

Calotă/Corina Dragomir. 

Din mini-festival nu vor lipsi spectacole ale Nottara-ului precum "Efecte 

colaterale" de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu, "Aproape împreună" de 

Alan Alyckbourn, regia Felix Alexa, prezentat în avanpremieră, spectacolul-

lectură "Karamazovii", concept și regie Alexandru Mâzgăreanu, urmat de o 

discuție cu publicul, sau "Alcool", pe versurile lui Ion Mureșan, în regia lui 

Mihai Măniuțiu. 

 

  În 1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 septembrie, Teatrul 

Armatei (azi Nottara) își începea activitatea. Apoi, la scurtă vreme, sub 

conducerea directorului de scenă Al. Finți, s-a mutat în clădirea construită de 

inginerul-arhitect Liviu Ciulley (tatăl regizorului Liviu Ciulei), din bulevardul 

Magheru. În 1960, instituția de cultură iese de sub tutela Armatei și este pusă 

sub egida Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul în care 

primește un nou nume: Teatrul "C. I. Nottara", iar noul său director este 

strălucitul actor George Vraca. Cu un început aflat sub oblăduirea a doi actori 

(unul patron spiritual și altul părintele care va reda artiștilor teatrul viu și liber în 

ciuda presiunilor politice ale perioadei) instituția va rămâne o prezență ce nu 

poate fi ignorată nici în breaslă, nici în rândul spectatorilor, arată sursa citată. 

  Pe scena sa au jucat mari actori ai teatrului românesc — Gilda Marinescu, 

Margareta Pogonat, Melania Cîrje, George Calboreanu, George Constantin, 

Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Emil Hossu, s-au rostit vorbele unora dintre cei 

mai importanți autori ai repertoriului național și universal — Shakespeare, 

Cehov, Eugene Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia Lovinescu, I. L. 

Caragiale, au montat regizori cu dăruire artistică — Vlad Mugur, Dan Micu, 

George Rafael, Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, Sanda 

Manu și au construit lumi scenografi remarcabili — Dan Nemțeanu, Mircea 

Marosin, Tony Gheorghiu, Ion Ipser. 

   

Sursa: Ştiripesurse.ro 

 



32. Ştiri pe surse 
din data de 14 Mai 2017 

http://www.stiripesurse.ro/teatrul-nottara-sarbatore-te-70-de-ani-

de-la-infiin-are_1196039.html 

 

 

Teatrul Nottara sărbătorește 70 de ani de la înființare 

 

Sub sloganul "Nottara 70 - mai tânăr ca niciodată", Teatrul Nottara 

sărbătorește, în perioada 14 - 21 mai, 70 de ani de existență printr-un mini-

festival, relatează agerpres. 

"Mai tânăr ca niciodată, Teatrul Nottara sărbătorește! Suntem la primii 70 

de ani de teatru, de povești, de amintiri, de spectacole și de miracole împărtășite. 

Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul și dragul artiștilor, 

tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis împlinit prin spectatorii care au 

făcut posibilă întâlnirea dintre scenă și lume, dar și prin colegii care ne-au fost 

http://www.stiripesurse.ro/teatrul-nottara-sarbatore-te-70-de-ani-de-la-infiin-are_1196039.html
http://www.stiripesurse.ro/teatrul-nottara-sarbatore-te-70-de-ani-de-la-infiin-are_1196039.html
http://www.agerpres.ro/
http://www.stiripesurse.ro/personalitati/teatru_1301.html


alături, indiferent de vreme și vremuri", a declarat Marinela Țepuș, directorul 

Teatrului Nottara. 

Sărbătoarea Teatrului Nottara va fi deschisă, duminică, la Sala George 

Constantin, cu spectacolul "Vestul singuratic" de Martin McDonagh, în regia lui 

Cristi Juncu, cu Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana 

Calotă/Corina Dragomir. 

Din mini-festival nu vor lipsi spectacole ale Nottara-ului precum "Efecte 

colaterale" de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu, "Aproape împreună" de 

Alan Alyckbourn, regia Felix Alexa, prezentat în avanpremieră, spectacolul-

lectură "Karamazovii", concept și regie Alexandru Mâzgăreanu, urmat de o 

discuție cu publicul, sau "Alcool", pe versurile lui Ion Mureșan, în regia lui 

Mihai Măniuțiu. 

 

  În 1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 septembrie, Teatrul 

Armatei (azi Nottara) își începea activitatea. Apoi, la scurtă vreme, sub 

conducerea directorului de scenă Al. Finți, s-a mutat în clădirea construită de 

inginerul-arhitect Liviu Ciulley (tatăl regizorului Liviu Ciulei), din bulevardul 

Magheru. În 1960, instituția de cultură iese de sub tutela Armatei și este pusă 

sub egida Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul în care 

primește un nou nume: Teatrul "C. I. Nottara", iar noul său director este 

strălucitul actor George Vraca. Cu un început aflat sub oblăduirea a doi actori 

(unul patron spiritual și altul părintele care va reda artiștilor teatrul viu și liber în 

ciuda presiunilor politice ale perioadei) instituția va rămâne o prezență ce nu 

poate fi ignorată nici în breaslă, nici în rândul spectatorilor, arată sursa citată. 

  Pe scena sa au jucat mari actori ai teatrului românesc — Gilda Marinescu, 

Margareta Pogonat, Melania Cîrje, George Calboreanu, George Constantin, 

Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Emil Hossu, s-au rostit vorbele unora dintre cei 

mai importanți autori ai repertoriului național și universal — Shakespeare, 

Cehov, Eugene Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia Lovinescu, I. L. 

Caragiale, au montat regizori cu dăruire artistică — Vlad Mugur, Dan Micu, 

George Rafael, Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, Sanda 

Manu și au construit lumi scenografi remarcabili — Dan Nemțeanu, Mircea 

Marosin, Tony Gheorghiu, Ion Ipser. 

 

de: Denisa Miron 
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ANP și Teatrul Nottara colaborează de 9 ani 

Duminică, 14 mai 2017, în deschiderea evenimentului prin intermediul 

căruia Teatrul Nottara aniversează 70 de ani de activitate neîntreruptă, Marinela 

Țepuș, directorul teatrului, a adresat mulțumiri Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, potrivit unui comunicat al ANP. 

De aproximativ 9 ani, sistemul penitenciar colaborează cu Teatrul Nottara 

pentru organizarea Festivalului MultiArt pentru Deţinuţi „Dana Cenușă – 

Descătuşare prin cultură”, eveniment care reuşeşte să reunească deţinuţi, 

personal de penitenciare şi voluntari care lucrează împreună la realizarea unor 

spectacole. De asemenea, deţinuţi de la Penitenciarul Bucureşti Jilava au 

sprijinit, de-a lungul timpului, Teatrul Nottara prin activităţile de reparaţii pe 

care le-au realizat. 

http://www.actualitati.net/economie/anp-teatrul-nottara-colaboreaza-ani-3449581
http://www.actualitati.net/economie/anp-teatrul-nottara-colaboreaza-ani-3449581
https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2017/05/anp-2.pdf


Totodată, la nivelul anului 2015, între cele două instituții s-a încheiat un 

protocol de colaborare prin care  s-a convenit la dezvoltarea unor activităţi care 

să contribuie la facilitarea reinserţiei sociale a persoanelor private de libertate. 

 

 

 

 

Sursa; JURIDICE.ro 
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Nottara 70, singur printre ruine 

 

Sărbătoarea pregătită cu atâta efort şi bucurie găseşte Teatrul Nottara la el acasă, 

adică în sediul pe care îl ocupă de decenii. Doar că recuperarea locaţiei pare 

iluzorie de vreme ce trecerea de la bulina de risc seismic ridicat la un grad 

inferior care i-a permis instituţiei să-şi reia activitatea pe Bulevardul Magheru, 

trebuie urmată de o consolidare. Obligatorie. Când? Cum? Cu ce bani? Nu se 

ştie sigur, deocamdată.  

 

Nu e prea încurajator, aşa dar momentul, şi totuşi optimisti din fire si bătăioşi, 

cei de la Nottara- o familie- cum le place să-şi spună, dau de-o parte drobul de 

sare pentru a-şi sărbătorii în veselie cei 70 de ani de existenţă ai teatrului. 

 

 Nottara 70, mai tânăr ca niciodată, aşa sună sloganul acestui jubileu, semn că pe 

aici pe bulevard trecutul e mai degrabă un moft şi un pretext. Asta nu înseamnă 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/nottara-70-singur-printre-ruine-1_591b00095ab6550cb8277615/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/nottara-70-singur-printre-ruine-1_591b00095ab6550cb8277615/index.html


că nu sunt respectaţi înaintaşii, că nu sunt omagiaţi cum se cuvine aceia care au 

însemnat cu viaţa parcursul plin de glorie al acestui teatru. Aşa încât programul 

aniversar îmbină trecutul cu prezentul şi cu proiectele de viitor în rama colorată 

a unui festin spectacular şi colocvial, presărat cu amintiri, strângeri de mână, 

trofee, plachete, diplome şi planuri de viitor. Pentru cei care habar n- au cine au 

fost George Vraca sau Şahul, vigurosul Ion Sahighian, cu familia lui de literaţi şi 

actori armeni, şi nici cum a reuşit un scriitor elitist ca Horia Lovinescu să stea 

vreme de peste 20 de ani la conducerea Nottara-ului consolidând un repertoriu 

de marcă occidentală şi cea mai bună trupă din Bucureşti, e o ocazie să afle; 

pentru cei ataşaţi de numele de pe afişele curente al teatrului e un prilej de 

revedere în context sărbătoresc când spectacolele sunt mai însufleţite şi musafirii 

mai mulţi şi mai de vază.  

 

Veteranii, printre care mă număr, au stat la povesti cu amatorii despre vremurile 

apuse, frumoase şi ele,chiar dacă grele, ceilalţi, cei de azi fac istorie pe scenă 

ducând mai departe tradiţia acestui teatru de artă pe care bulevardul n-a reuşit 

să-l contamineze cu facilului lui proverbial. Între restituirile documentare ale 

veşnic tânărului Alexandru Repan, care a refăcut cu actori de azi, fragmente din 

fantasticele spectacole ale anilor 70-80 precum Karamazovii sau Jocul vieţii şi al 

morţii, şi reuşite ale momentului precum zguduitorul Vest singuratec, şirul 

succeselor pare neîntrerupt. A fost, ce-i drept odată un colos numit George 

Constantin care făcea să tremure candelabrele când intra în scenă, a fost 

povestea inegalatei Liliana Tomescu, sau a tulburătoarei Gilda Marinescu, a 

muzicalului antologic Bună seara Domnule Wilde, legat de numele lui Al. 

Bocăneţ, a Hamletului inovator, în zornăit de fiare creat de Dinu Cernescu la 

cumpăna anilor de dictatură, a fost şi trupa lui Dan Micu, regizorul nepereche cu 

destinul lui tragic, dar benefic colegilor lui de generaţie şi de creaţie numiţi 

Dana Dogaru, Ioana Crăciunescu, Horaţiu Mălăele, Mircea Diaconu, Dragoş 

Pâslaru, Victor Strengaru... au fost pe această scenă multe talente hărăzite şi 

bântuite ceea ce nu e un motiv de timorare.  

 

Într-o altă etapă a planetei cu alte idealuri umane şi artistice viaţa teatrului 

merge mai departe cu alte talente si alte vedete. De aceea sunt frumoase 

aniversările. Ele nu ne fac doar nostalgici ci şi mai pasionaţi de prezent, mai 

realisti. Recursul la trecut nu e doar o căutare a timpului pierdut ci şi o regăsire a 



acestuia din perspectiva prezentului. Vorbe, vorbe, vorbe... ar zice personajul 

shakespearean care ne îndeamnă la măsură. Dar şi la tăcere. La teatru însă, 

tăcerile sunt adesea mai grele de sens şi de emoţie. 

 

 Treceţi, aşadar, în această săptămână pragul Teatrului Nottara pentru a vă 

îmbărbăta de curaj, alături de colectivul acestui teatru care a reuşit miraculos să 

supravieţuiască pe un bulevard acum în ruine. Contrazicând peisajul apocaliptic 

care e de mirare că nu-i îngrozeşte pe edilii capitalei noastre zumzăind prea des 

de petreceri inutile, Nottara e un exemplu de luptă nobilă.  

 

 

 

 

de: Doina Papp 
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Aniversarea Teatrului Nottara - spectacole, expoziții, surprize și multe 

emoții 

Teatrul Nottara sărbătorește, până duminică, sub sloganul "Mai tânăr ca 

niciodată!", 70 de ani de existență printr-un eveniment ce reunește spectacole de 

teatru, spectacole de stradă, spectacole-lectură, o expoziție de fotografie și afișe, 

colocvii și aniversări ale vedetelor acestei scene. 

 

Bucureștenii au avut ocazia să urmărească până acum spectacole, 

producții proprii ale Teatrului Nottara, precum "Efecte colaterale" regia Vlad 

Zamfirescu, "Totul e relativ" regia Felix Alexa, prezentat în premieră în cadrul 

evenimentului omagial, "Vestul singuratic" regia Cristi Juncu, "Alcool" și 

"Iarna" regia Mihai Măniuțiu. 

http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1037202&title=aniversarea-teatrului-nottara-spectacole-expozitii-surprize-si-multe-emotii
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1037202&title=aniversarea-teatrului-nottara-spectacole-expozitii-surprize-si-multe-emotii
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1037202&title=aniversarea-teatrului-nottara-spectacole-expozitii-surprize-si-multe-emotii


Pe parcursul mini-festivalului organizatorii doresc să-și onoreze partenerii 

care le-au fost alături și le-au oferit ajutor și susținere, în special în perioada în 

care teatrul a fost obligat să părăsească sediul din Bulevardul Magheru. 

"Dorim să oferim plachete celor care ne-au sprijinit fizic și psihic și cu 

trup, și cu suflet, anul trecut, când a fost momentul de răscruce în care nu 

speram că astăzi vom putea să fim aici, în casa noastră, și să sărbătorim 70 de 

ani", a declarat Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

O plachetă aniversară a fost oferită instituțiilor care au susținut de-a 

lungul timpului Teatrul Nottara. Printre cei care au primit placheta s-au numărat 

consilierul prezidențial Sergiu Nistor, secretarul de stat în Ministerul Culturii și 

Identității Naționale Erwin Simsensohn, directorul Festivalului Național de 

Teatru, Marina Constantinescu, directori de teatre, Primăria Capitalei și 

reprezentanți ai mass-media. Agenția Națională de Presă AGERPRES a primit 

placheta aniversară, care a fost înmânată directorului general Alexandru Giboi. 

Potrivit profesorului, criticului de teatru și scriitorului Ștefan Oprea, tot 

ceea ce s-a organizat la Teatrul Nottara cu prilejul aniversării "este de nivel 

artistic foarte ridicat". 

"Tot ce s-a organizat în această săptămână este minunat, este de nivel 

artistic foarte ridicat. Am văzut spectacole bune și am văzut întâlniri cu oameni 

de teatru, cu oamenii teatrului acesta. Am asistat la un foarte emoționant 

moment de evocare, evocare a două mari personalități ale acestui teatru care au 

marcat istoria de 70 de ani și care văd că au rămas sub denumirea de epoca de 

aur, perioada în care ei au condus acest teatru. Mă refer la dramaturgul Horia 

Lovinescu și regizorul Dan Micu. A fost într-adevăr o perioadă de aur, deși se 

petrecea într-un context care nouă nu ne place, îl hulim, dar, așa cum vedem, 

oamenii sfințesc locul și cei doi mari oameni de teatru au sfințit acest loc care se 

numește azi, cu mândrie, Teatrul Nottara", a spus, pentru AGERPRES, Ștefan 

Oprea. 

Sărbătoarea Teatrului Nottara nu a fost lipsită de surprize și momente 

emoționante. Actrița Dana Dogaru a fost prezentă la cafeneaua cultural-artistică 

în care au fost prezentate, în interpretarea actorilor Alexandru Repan, Raluca 

Gheorghiu, Cristian Nicolae și Dani Popescu, fragmente din spectacolul "Jocul 

vieții și al morții în deșertul de cenușă", piesă a lui Horia Lovinescu, în care, la 

momentul premierei, ea juca alături de George Constantin, Alexandru Repan și 

Ștefan Sileanu. 

Un alt moment emoționant a avut loc după spectacolul-lectură 

"Karamazovii", concept și regie Alexandru Mâzgăreanu, după o adaptare a lui 



Horia Lovinescu după Dostoievski. În sala de spectacol, a fost prezentă și fiica 

dramaturgului Horia Lovinescu, Anat Epstein, însoțită de cei doi băieți ai săi. 

Anat Epstein a povestit că locuiește în Israel, la Ierusalim. Ea a spus că 

amintirile despre România și tatăl ei sunt foarte vagi deoarece a părăsit țara 

natală când era foarte mică. 

"Cred că am luat tot timpul de la el semne de întrebare și el a rămas pentru 

mine, până azi, un mare semn de întrebare", a mărturisit Anat Epstein. 

Sărbătoarea Teatrului Nottara se va încheia duminică, cu avanpremiera 

spectacolului "Aproape împreună" de Alan Alyckbourn, în regia lui Felix Alexa, 

cu Constantin Cotimanis, Catrinel Dumitrescu, Gabriel Răuță și Raluca 

Gheorghiu, la Sala Horia Lovinescu, de la ora 17,00, și un Mare Bal, de la ora 

19,00. 

Teatrul Nottara s-a înființat în 1947 sub numele de Teatrul Armatei. 

Primul sediu în care și-a desfășurat activitatea a fost într-o fostă arenă de circ din 

Calea 13 Septembrie, apoi, la scurtă vreme, sub conducerea directorului de 

scenă Al. Finți, s-a mutat în clădirea construită de inginerul-arhitect Liviu 

Ciulley în bulevardul Magheru. 

În 1960, numele teatrului este schimbat primind numele marelui actor 

Constantin I. Nottara. Primul director al Teatrului C.I. Nottara a fost George 

Vraca. În 1964, după moartea lui Vraca, al cărui ultim rol a fost în montarea lui 

Ion Șahighian, "Richard al III-lea" de William Shakespeare, la direcția teatrului 

a fost numit dramaturgul Horia Lovinescu, care se va afla în această funcție până 

la moartea sa (16 septembrie 1983). 

"Teatrul a fost înființat în 1947 de Armata Română. S-a jucat ce s-a jucat 

în 13 septembrie, într-o fostă arenă de circ, dar cu tot confortul, după care în 

1948 a fost mutat, tot ca teatru al armatei, aici pe Magheru. Din 1960, scriptic, și 

din 1961 de-adevăratelea, s-a numit Nottara și, iată, Nottara este până azi", a 

precizat Marinela Țepuș. 

După Horia Lovinescu au urmat Maxim Crișan (interimar septembrie 

1983 — iunie 1984), Ion Brad (1984 — 1990), Victor Ernest Mașek (1990 — 

1995), Maxim Crișan (interimar 1995 — 1997), Vlad Rădescu (1997 — 2000), 

Nicolae Scarlat (2000 — 2001), Vladimir Găitan (februarie 2001—iunie 2001), 

Mircea Diaconu (2001 — 2011) și Marinela Țepuș (2011 — prezent). 

Pe scena Nottara-ului au jucat mari actori ai teatrului românesc printre 

aceștia numărându-se Gilda Marinescu, Margareta Pogonat, Melania Cîrje, 

George Calboreanu, George Constantin, Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Emil 



Hossu, Alexandru Repan și au fost puse în scenă spectacole de Shakespeare, 

Cehov, Eugene Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia Lovinescu, I. L. 

Caragiale, de mari regizori, printre care Vlad Mugur, Dan Micu, George Rafael, 

Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, Sanda Manu. 

"Cred că Teatrul Nottara nu se aniversează din timp în timp de pomană, 

pentru că a fost un stâlp al mișcării teatrale și al culturii în București. Nu numai 

că este foarte vechi, a început ca un teatru al armatei care era sigur favorit al 

statului și avea bani să facă montări importante, chiar dacă era perioada 

sovietizării, dar și pentru că ulterior a avut un parcurs cu niște directorate 

senzaționale", a spus, pentru AGERPRES, criticul de teatru Doina Papp. 

În noiembrie 2015 Teatrul Nottara a fost obligat să suspende activitatea în 

spațiul din bulevardul Magheru deoarece clădirea era expertizată în gradul I de 

risc seismic. 

La șapte luni de la închiderea sălii, în iunie 2016, Primăria Generală a 

Capitalei a anunțat rezultatul unei contra-expertize în care se preciza că imobilul 

a fost încadrat în mod eronat în clasa I de risc seismic. În prezent, clădirea este 

reîncadrată în clasa de risc seismic II și, prin urmare, spectacolele au putut fi 

reluate. 

"Bulina a apărut cu 20 de ani în urmă. Stătea bine mersi pe clădire și 

nimeni nu o băga în seamă. Acum problemele sunt rezolvate pe jumătate. S-a 

actualizat cu norme europene expertiza și s-a constatat că nu e bulină de grad 

seismic I, ci este de grad seismic II, ceea ce înseamnă că pacientul este în vârstă 

și vârsta își spune cuvântul și are nevoie de câteva operații estetice. Nu sunt 

mari. Ele se pot face în șase-șapte luni", a explicat Marinela Țepuș. 

"Se pot face reparații fără ca aceasta să ne pericliteze nouă activitatea și să 

trebuiască să ieșim", a mai spus directorul Nottara-ului. 

Dacă lucrările nu vor fi realizate până în 2019, teatrul va ajunge 

administrativ sub incidența aceleiași legi prin care va fi obligat să părăsească din 

nou spațiul. 

Teatrul Nottara se află sub autoritatea Consiliului General al Municipiului 

București. Teatrul funcționează ca o companie permanentă, cu un colectiv 

artistic de 42 de actori angajați și cu o echipă tehnică și administrativă de circa 

100 de membri, potrivit site-ului instituției. 

În fiecare stagiune rulează un repertoriu cu cel puțin 15 titluri, atât la Sala 

"Horia Lovinescu", scenă italiană cu o capacitate de 485 locuri (dimensiuni: 8,5 



x 11 m), cât și la Sala "George Constantin", un spațiu elegant și funcțional cu 

maximum 99 locuri (dimensiuni: 6,5 x 6,5 m). 

 

 

Sursa: AGERPRES 
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Marinela Țepuș, la aniversarea Nottara 70: Considerăm că acest Teatru merită 

să rămână pe bulevardul Magheru 

 

Sub sloganul "Nottara 70 - mai tânăr ca niciodată", teatrul bucureștean a 

deschis duminică seria de manifestări dedicate aniversării celor 70 de ani de 

existență. 

 

"Considerăm că este o sumă reprezentativă pentru a ne gândi că am intrat 

în istorie și că vom rămâne acolo. Considerăm că merită să ne facem această 

http://fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1032610&title=marinela-tepus-la-aniversarea-nottara-70-consideram-ca-acest-teatru-merita-sa-ramana-pe-bulevardul-magheru
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sărbătoare aici, acasă, pentru că anul trecut eram aproape dezrădăcinați. 

Considerăm că atât Teatrul Nottara, cu cei 70 de ani de istorie, și imobilul 

acesta, cu cei 71 de ani de istorie, merită să rămână pe bulevardul Magheru 

pentru bucuria tuturor spectatorilor, tuturor trecătorilor pe care ne dorim să-i 

aducem cu orice preț în sălile noastre. Este motivul principal pentru care facem 

o sărbătoare ce va dura șapte zile, ca-n povești, plus un bal, adică a opta, și 

musai până la urmă să afle tot Bucureștiul, și dacă se poate toată țara, că suntem 

acasă pe bulevardul Magheru, de unde nu mai vrem să plecăm niciodată", a 

declarat, pentru AGERPRES, Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

Teatrul Nottara organizează, în perioada 14-21 mai, un mini-festival în 

care vor fi prezentate spectacole "pentru toate generațiile", petreceri și un bal 

mascat. 

"Pentru că ne-am obișnuit spectatorii, sper, cu un festin, în cadrul 

Festinului pe Bulevard, din octombrie, acum vrem să le oferim spectacole pentru 

toate generațiile, pentru toate vârstele, pentru toate mediile sociale, pentru toate 

mediile culturale. De aceea veți vedea spectacole de comedie, comedie de 

bulevard, veți vedea spectacole sofisticate, teatru-instalație, cum este "Iarna", un 

spectacol aparte cum este "Alcool" (un concert-spectacol de Mihai Măniuțiu și 

Ada Milea), comedii de bulevard — "Fazanul" în regia lui Alex Mâzgăreanu, și 

un spectacol proaspăt de Felix Alexa — "Aproape împreună", un bal, mai mult 

sau mai puțin mascat, pentru că vom purta cu toții elemente sau chiar costume 

de teatru din toate epocile — în 70 de ani putem să ne răsfățăm, nu am ales o 

epocă anume — și petreceri. După fiecare spectacol vom avea o petrecere pe 

muzica câte unui deceniu", a mai spus Marinela Țepuș. 

Prima seară a festivalului a fost deschisă de o festivitate de premiere, în 

care Teatrul Nottara a oferit plachete aniversare 'Nottara 70'. 

"Dorim să oferim plachete acelor care ne-au sprijinit fizic și psihic, și cu 

trup, și cu suflet, anul trecut, când a fost momentul de răscruce în care nu 

speram că astăzi vom putea să fim aici, în casa noastră, și să sărbătorim 70 de 

ani", a precizat managerul Teatrului Nottara.  

Agenția Națională de Presă AGERPRES s-a aflat printre instituțiile care 

au susținut de-a lungul timpului Teatrul Nottara, iar placheta aniversară a fost 

înmânată directorului general al instituției, Alexandru Giboi. 

"Vă felicit pentru cei 70 de ani. Felicit și TVR-ul pentru 60 de ani și felicit 

AGERPRES pentru 128 de ani. (...) Vă doresc un viitor cât mai luminos aici și 

în oricare altă parte unde vă doriți dumneavoastră și să aveți o familie fericită", a 

spus, cu acest prilej, Alexandru Giboi. 



Plachete aniversare au mai fost oferite reprezentanților TVR, Antena 3 și 

Antena 1, Happy Channel TV, precum și Mediafax. 

Printre cei care au premiați s-au mai aflat Teatrul de Comedie, Teatrul 

Mic, Teatrul Bulandra, Teatrul Metropolis, Teatrul "Țăndărică", Teatrul de Stat 

din Constanța, Teatrul "Toni Bulandra" din Târgoviște, Teatrul Ginta Latină din 

Chișinău, Institutul Cultural Maghiar din București, Cercul Militar Național, 

Agenția Națională a Penitenciarelor, precum și fostul prefect al Capitalei, Paul 

Petrovan. 

O plachetă aniversară a fost oferită și fostului director al Teatrului 

Nottara, actorul Mircea Diaconu. 

"Ce am înțeles eu din viață, printre altele, este că, ori de câte ori te poți 

bucura, trebuie să o faci. De multe ori asta se întâmplă de la sine. Alteori e bine 

chiar să provoci evenimente. Singur e mult mai greu, așa că bucurați-vă cu orice 

prilej. Dacă nu găsiți, inventați. Dar ar fi păcat ca anii, lunile, clipele vieții 

noastre să fie doar niște cifre. Trebuie să fie povești, amintiri. Dragi colegi, dragi 

prieteni, depănați, vă rog, din păcate fără mine, amintiri de teatru care, cum știți 

bine, nu se termină niciodată", a spus Mircea Diaconu, într-un mesaj citit pe 

actorul Adrian Văncică. 

O plachetă aniversară și titlul de ambasador al Teatrului Nottara au fost 

oferite fostului ministru al Lucrărilor Publice, Nicolae Noica. 

"Suntem în această clădire datorită unei doamne de fier, și nu spun vorbe 

în vânt — doamna Țepuș. Perseverența ei ne-a condus la această situație. Eu am 

sprijinit revenirea aici pentru că aici este casa marelui Liviu Ciulei, marele 

regizor, casă care i-a fost făcută de tatăl său, marele inginer Liviu Ciulley, de 

care nu se mai știe", a spus Nicolae Noica. 

Prima zi a mini-festivalului organizat de Nottara a continuat cu 

spectacolul "Fazanul" de Georges Feydeau, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 

Ziua s-a încheiat cu un omagiu adus pentru două dintre vedetele 

reprezentative ale Teatrului Nottara, actorii Ion Haiduc și Ion Siminie, în cadrul 

momentului "Vedeta de lângă tine". 

 

 

Sursa: AGERPRES 



37. PRO TV 
din data de 21 Mai 2017 

http://stirileprotv.ro/stiri/social/teatrul-nottara-din-capitala-70-de-ani-

de-activitate-duminica-seara-se-va-organiza-un-bal-in-cinstea-acestui-

eveniment.html 

 

Teatrul Nottara din Capitala, 70 de ani de activitate. Duminica seara, se va 

organiza un bal in cinstea acestui eveniment 

 

Teatrul Nottara din Capitala a implinit 70 de ani de activitate. 

 

Asa ca celebrarea celor 7 decenii de succese a fost facuta in 7 zile. 

 

De pe 14 mai pana si pana duminica, actorii si membrii teatrului Nottara 

au pregatit cele mai bune spectacole si au organizat festivaluri in strada. Nu au 

fost uitati marii actori care au dat faima scenei de la Notarra. 

  

In memoria celor care si-au dedicat intreaga viata scenei, organizatorii au 

editat - anul acesta, un album care sa ne aminteasca de actorii de odinioara si de 

piesele care ne tin si astazi cu sufletul la gura sau de cele care ne fac sa radem 

pana la lacrimi. 

 

Alexandru Repan, actor: "Amintirile despre actori se sterg foarte 

repede, din cand in cand noi - din egoism poate, dar nu din prevedere, inceram 

http://stirileprotv.ro/stiri/social/teatrul-nottara-din-capitala-70-de-ani-de-activitate-duminica-seara-se-va-organiza-un-bal-in-cinstea-acestui-eveniment.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/teatrul-nottara-din-capitala-70-de-ani-de-activitate-duminica-seara-se-va-organiza-un-bal-in-cinstea-acestui-eveniment.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/teatrul-nottara-din-capitala-70-de-ani-de-activitate-duminica-seara-se-va-organiza-un-bal-in-cinstea-acestui-eveniment.html


sa va mai aducem aminte de colegii nostri care astazi nu mai sunt printre noi si 

care au facut glorie acestui teatru." 

 

Cei care au trecut pragul teatrului au fost cuprinsi de nostalgie. 

 

Spectator: "Pentru mine inseamna foarte mult pentru ca de foarte multe 

ori am venit la spectacole aici si acum vin in calitate de cronicar teatral." 

 

Marinela Tepus, directorul teatrului Nottara: "Am adunat spectacole 

pentru toate varstele, dar mai ales pentru tineri si am incercat sa-i aducem la 

evenimente cat mai diverse." 

 

Duminica seara, membrii teatrului vor incheia zilele de sarbatoare printr-

un bal. 

  

  

 

Sursa: PRO TV 

  



38. Umblat.ro 
din data de 21 Mai 2017 

http://stirileprotv.ro/stiri/social/teatrul-nottara-din-capitala-70-de-ani-

de-activitate-duminica-seara-se-va-organiza-un-bal-in-cinstea-acestui-

eveniment.html 

 

Antonimul venetian - eveniment stradal 

Pe 20 mai, de la ora 17.00, in fata Teatrului "Nottara", minunatii artisti din 

spectacolul Antonimul Venetian va invita sa visati sub cerul liber, in ritmul de 

dans al inimii.  

 

  Cand bulevardul Magheru devine scena unei povesti senine si melancolice 

despre dragoste si nelinistile ei, cand strada amplifica muzica emotiilor, cand 

anostul trotuar devine decor poetic pentru inimile trecatorilor sai, intelegi, mai 

mult decat niciodata, ca teatrul inseamna intalnire si traire impartasita. Pentru ca 

altfel nu se poate explica de ce intr-o zi aglomerata de duminica, 7 mai, pe o 

artera principala din Bucuresti, cu masini accelerand, fortand culoarea galbena a 

semaforului, claxonand intermitent pentru a-si semnala graba, cu oameni 

alergand incolo si-ncoace dupa cumparaturi, cu toate astea si multe altele inca, 

http://stirileprotv.ro/stiri/social/teatrul-nottara-din-capitala-70-de-ani-de-activitate-duminica-seara-se-va-organiza-un-bal-in-cinstea-acestui-eveniment.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/teatrul-nottara-din-capitala-70-de-ani-de-activitate-duminica-seara-se-va-organiza-un-bal-in-cinstea-acestui-eveniment.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/teatrul-nottara-din-capitala-70-de-ani-de-activitate-duminica-seara-se-va-organiza-un-bal-in-cinstea-acestui-eveniment.html


pe la ora 14.00 a inceput sa se faca liniste in suflete… Asta in timp ce forfota din 

jur a continuat…  

 

  In fata Teatrului Nottara, s-a desfasurat performance-ul de teatru-dans si 

muzica Antonimul venetian, realizat de coregrafa Baczo Tunde (dansatoare in 

spectacol, alaturi de Alin State), dupa un concept de Simona Donici. Muzica 

originala ii apartine talentatului compozitor Cari Tibor (pian), iar la violoncel 

este muzicianul Szabo J. Attila. Vreme de 40 de minute, zgomotele capitalei s-

au potolit (sau pur si simplu nu au mai contat), stridentele s-au transformat in 

armonie, bulevardul a devenit spatiu al libertatii, curajului, intelepciunii inimii, 

al cuvintelor rostite doar prin semne si sunete, iar in difuzoare aproape ca iti 

auzeai inima batand cu putere.  

 

  Peste 100 de oameni au luat parte la o intalnire fermecatoare cu misterele 

Venetiei si cu teatrul, care-ti da sansa sa evadezi din galagia orasului, chiar si 

atunci cand te afli in mijlocul agitatiei lui.  

 

  Acest spectacol special a fost evenimentul-coperta pentru Nottara 70, iar o 

a doua reprezentatie a Antonimului Venetian (parafraza la volumul faimos al lui 

Giuseppe Berto) este programata, in mod exceptional, sambata, 20 mai, ora 

17.00, tot pe bulevardul Magheru, la nr. 20, pe trotuarul din fata Nottara, acolo 

unde povestile teatrului opresc lumea din graba ei, transforma zgomotul in 

muzica si miscarile in dans.  

 

  Spectacolul se desfasoara in aer liber, iar accesul este gratuit. Va 

asteptam! 

 

Sursa: Umblat.ro 



39. Ziare pe net  
din data de 05 Mai 2017 

https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/spectacolul-antonimul-venetian-

duminica-pe-trotuarul-din-fata-teatrului-nottara-5274759.html 

 

Spectacolul "Antonimul venetian", duminica, pe trotuarul din fata 

Teatrului Nottara 

 
Teatrul Nottara 

Foto: Poster 

  Intre 14 si 21 mai 2017 Teatrul Nottara este in sarbatoare. Timp de opt 

zile va avea loc sărbătoarea culturală a celor 70 de ani de spectacole-fenomen, 

artiști-vizionari, spectatori talentați, amintiri și întâlniri remarcabile.  

Pe ritmul muzicii anilor, vor fi celebrați oamenii care prin pasiunea și 

creativitatea lor au tranformat, la Nottara, viața în emoție. 

 

  Festivalul este prefațat de două evenimente stradale inedite. Scenă va 

deveni chiar bulevardul Magheru, spațiu-simbol al Bucureștiului. Încă din 

perioada Teatrului Armatei, acesta a fost parte din arhitectura sălii de spectacol, 

identificându-se cu spiritul instituției: demnitate, neliniște, tradiție, energie, 

https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/spectacolul-antonimul-venetian-duminica-pe-trotuarul-din-fata-teatrului-nottara-5274759.html
https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/spectacolul-antonimul-venetian-duminica-pe-trotuarul-din-fata-teatrului-nottara-5274759.html
http://www.nottara.ro/
http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2017-05-5-21749511-46-teatrul-nottara.jpg


forfotă, unicitate, punct de interes și de intersecție a mai multor drumuri. Toate 

ducând spre Teatrul de pe Bulevard… 

 

 

  Astfel, duminică, 7 mai, de la ora 14.00, în fața Teatrului Nottara, foarte 

talentatul și apreciatul compozitor de muzică de teatru, CÁRI Tibor (pian și 

muzică originală), alături de dansatorii BACZÓ Tünde și Alin STATE, dar și de 

violoncelistul SZABÓ J. Attila vă invită la Antonimul venețian (parafrază la 

volumul faimos al lui Giuseppe Berto).  Un performance de teatru-dans și 

muzică realizat de coregrafa Baczó Tünde, după un concept de Simona Donici. 

Spectacolul delicat și melancolic, despre dragoste și fermecătoarea Veneție, 

despre cuvintele nespuse și amăgirile inimii, este programat cu o săptămână 

înainte de deschiderea micro-festivalului și dă primul gong pe Magheru, cu 

teatru și dans sub cerul liber. O experiență misterioasă și fermecătoare ca viața 

însăși, ce nu trebuie ratată. 

 

 

  Acest eveniment va fi coperta pentru marea sărbătoare ce începe 

duminică, 14 mai. Iar în cea de-a doua zi de spectacole și evenimente dedicate 

Nottara 70, transformăm bulevardul într-o galerie de povești, eroi, emoții și 

întâlniri cu trecutul cultural. 

 

 

  Luni, 15 mai, de la ora 17.00, istoria Teatrului Nottara iese în stradă. 

Trecătorii de pe Magheru vor deveni actori în distribuția unei întâmplări teatrale 

speciale (concept și coordonator proiect: regizorul Mihai LUNGEANU), fiind 

întâmpinați în drumul lor de muzică şi personaje de teatru, într-un decor special 

(scenografia: Victor DIACONU), care-i va face atenți la poveștile Nottara. De-a 

lungul trotuarului din fața sediului vor fi expuse afișe ale spectacolelor care au 

marcat existența teatrului, atunci și acum, de la eficientele, robustele și 

coloratele afișe de literă ale Teatrului Armatei, la viziunea oarecum austeră și 

unitar cromatică a celor din perioada directoratului lui Horia Lovinescu, până la 

creativele propuneri vizuale de astăzi, care îmbracă bulevardul. O vizită 

culturală, neconvențională și pasionantă, prin istoria Nottara, în aer liber. 

 

  “Nottara 70 nu ar fi fost posibil fără spectatorii teatrului, așa că ne 

bucurăm să vă ieșim în întâmpinare, prin intermediul acestor și a altor câteva 

evenimente stradale, dedicate bulevardului și oamenilor lui. La aceste două 

spectacole/întâlniri pe bulevard, accesul este liber, fără limită de locuri. Dar 

sărbătoarea continuă și în teatru, cu spectacole-reper, colocvii, spectacole-

lectură, seri de dans și de stat la povești. Între 14 și 21 mai, celebrăm cele 7 

decenii de tinerețe.” a declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

Sursa: HotNews 



40. Wherevent 
din data de 07 Mai 2017 

http://www.wherevent.com/detail/Teatrul-Nottara-Antonimul-

venetian-eveniment-stradal 

 

 
 

Antonimul venețian – eveniment stradal 

 

  Duminică, 7 mai, de la ora 14.00, în fața Teatrului Nottara, foarte 

talentatul și apreciatul compozitor de muzică de teatru, CÁRI Tibor (pian și 

muzică originală), alături de dansatorii BACZÓ Tünde și Alin STATE, dar și 

de violoncelistul SZABÓ J. Attila vă invită la Antonimul venețian (parafrază la 

volumul faimos al lui Giuseppe Berto). Un performance de teatru-dans și 

muzică realizat de coregrafa Baczó Tünde, după un concept de Simona Donici. 

Spectacolul delicat și melancolic, despre dragoste și fermecătoarea Veneție, 

despre cuvintele nespuse și amăgirile inimii, este programat cu o săptămână 

înainte de deschiderea festivalului "Nottara 70" și dă primul gong pe Magheru, 

cu teatru și dans sub cerul liber. O experiență misterioasă și fermecătoare ca 

viața însăși, ce nu trebuie ratată. 

Acest eveniment va fi coperta pentru marea sărbătoare ce începe 

duminică, 14 mai. 

 

 Sursa: wherevent.ro 

http://www.wherevent.com/detail/Teatrul-Nottara-Antonimul-venetian-eveniment-stradal
http://www.wherevent.com/detail/Teatrul-Nottara-Antonimul-venetian-eveniment-stradal


41. Zile și nopți 
din data de 07 Mai 2017 

http://www.zilesinopti.ro/evenimente/23507/antonimul-venetian-

teatru-si-dans-sub-cerul-liber 

 

Antonimul venețian (teatru și dans sub cerul liber) 

Duminică, 7 mai, de la ora 14.00, în fața Teatrului Nottara, foarte 

talentatul și apreciatul compozitor de muzică de teatru, CÁRI Tibor (pian și 

muzică originală), alături de dansatorii BACZÓ Tünde și Alin STATE, dar și 

de violoncelistul SZABÓ J. Attila vă invită la Antonimul venețian (parafrază la 

volumul faimos al lui Giuseppe Berto). 

 

Un performance de teatru-dans și muzică realizat de coregrafa Baczó 

Tünde, după un concept de Simona Donici. Spectacolul delicat și melancolic, 

despre dragoste și fermecătoarea Veneție, este programat cu o săptămână înainte 

de deschiderea festivalului "Nottara 70" și dă primul gong pe Magheru, 

cu teatru și dans sub cerul liber. 

 

O experiență misterioasă și fermecătoare ca viața însăși, ce nu trebuie 

ratată. 

Sursa: Zile și nopți 

http://www.zilesinopti.ro/evenimente/23507/antonimul-venetian-teatru-si-dans-sub-cerul-liber
http://www.zilesinopti.ro/evenimente/23507/antonimul-venetian-teatru-si-dans-sub-cerul-liber


42. Coțofana urbană 
din data de 03 Mai 2017 

http://www.cotzoblog.ro/recomandari-de-weekend-in-bucuresti-4-7-

mai-2017/ 

 

Recomandări de weekend în Bucureşti 4- 7 Mai 2017 

Antonimul venetian – eveniment stradal 

Duminică, 7 mai, de la ora 14.00, în fața Teatrului Nottara, foarte 

talentatul și apreciatul compozitor de muzică de teatru, CÁRI Tibor (pian și 

muzică originală), alături de dansatorii BACZÓ Tünde și Alin STATE, dar și de 

violoncelistul SZABÓ J. Attila vă invită la Antonimul venețian (parafrază la 

volumul faimos al lui Giuseppe Berto). Un performance de teatru-dans și muzică 

realizat de coregrafa Baczó Tünde, după un concept de Simona Donici. 

Spectacolul delicat și melancolic, despre dragoste și fermecătoarea Veneție, 

despre cuvintele nespuse și amăgirile inimii, este programat cu o săptămână 

înainte de deschiderea festivalului “Nottara 70” și dă primul gong pe Magheru, 

cu teatru și dans sub cerul liber. 

 

Sursa: Coțofana urbană 

http://www.cotzoblog.ro/recomandari-de-weekend-in-bucuresti-4-7-mai-2017/
http://www.cotzoblog.ro/recomandari-de-weekend-in-bucuresti-4-7-mai-2017/
https://www.facebook.com/events/185162685338907/
http://www.cotzoblog.ro/wp-content/uploads/2017/05/nottara.jpg


43. 100 de locuri din București 
din data de 03 Mai 2017 

https://100delocuri.ro/idei-pentru-weekend-6-7-mai-2/ 

 

Antonimul venetian – eveniment stradal 

 
 

Duminică în fața Teatrului Nottara, foarte talentatul și apreciatul 

compozitor de muzică de teatru, CÁRI Tibor (pian și muzică originală), alături 

de dansatorii BACZÓ Tünde și Alin STATE, dar și de violoncelistul SZABÓ J. 

Attila ne invită la Antonimul venețian (parafrază la volumul faimos al lui 

Giuseppe Berto). Un performance de teatru-dans și muzică realizat de coregrafa 

Baczó Tünde, după un concept de Simona Donici. Spectacolul delicat și 

melancolic, despre dragoste și fermecătoarea Veneție, despre cuvintele nespuse 

și amăgirile inimii, este programat cu o săptămână înainte de deschiderea 

https://100delocuri.ro/idei-pentru-weekend-6-7-mai-2/


festivalului “Nottara 70” și dă primul gong pe Magheru, cu teatru și dans sub 

cerul liber. O experiență misterioasă și fermecătoare ca viața însăși, ce nu 

trebuie ratată. 

 

 

Sursa: Facebook Nottara 

  



44. Literatura de Azi 
din data de 06 Mai 2017 

https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/sa-ne-bucuram-si-strada 

 

Să ne bucurăm (și) în stradă 

 

Duminică, 7 mai, de la ora 14.00, în fața Teatrului Nottara, foarte 

talentatul și apreciatul compozitor de muzică de teatru, CÁRI Tibor (pian și 

muzică originală), alături de dansatorii BACZÓ Tünde și Alin STATE, dar și de 

violoncelistul SZABÓ J. Attila vă invită la Antonimul venețian (parafrază la 

volumul faimos al lui Giuseppe Berto). Un performance de teatru-dans și muzică 

realizat de coregrafa Baczó Tünde, după un concept de Simona Donici. 

Spectacolul delicat și melancolic, despre dragoste și fermecătoarea Veneție, 

https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/sa-ne-bucuram-si-strada
https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/sa-ne-bucuram-si-strada/attachment/venetian


despre cuvintele nespuse și amăgirile inimii, este programat cu o săptămână 

înainte de deschiderea festivalului “Nottara 70” și dă primul gong pe Magheru, 

cu teatru și dans sub cerul liber. O experiență misterioasă și fermecătoare ca 

viața însăși, ce nu trebuie ratată. 

 

 

 

Sursa: Literatura de Azi 

 



45. News 
din data de 20 Aprilie 2017 

https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-sarbatoreste-

implinirea-a-70-de-ani-de-existenta-printr-un-minifestival-in-

perioada-14-21-mai-1922405820422017041716916439 

 

 
 
Teatrul Nottara sărbătoreşte împlinirea a 70 de ani de existenţă printr-un 

minifestival, în perioada 14 - 21 mai 

 

 

 

Teatrul Nottara din Bucureşti, iniţial numit Teatrul Armatei, sărbătoreşte 

împlinirea a 70 de ani de existenţă printr-un minifestival care va avea loc la 

sediul instituţiei teatrale în perioada 14 - 21 mai. 

https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-sarbatoreste-implinirea-a-70-de-ani-de-existenta-printr-un-minifestival-in-perioada-14-21-mai-1922405820422017041716916439
https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-sarbatoreste-implinirea-a-70-de-ani-de-existenta-printr-un-minifestival-in-perioada-14-21-mai-1922405820422017041716916439
https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-sarbatoreste-implinirea-a-70-de-ani-de-existenta-printr-un-minifestival-in-perioada-14-21-mai-1922405820422017041716916439


Sub sloganul ”Nottara 70 - mai tânăr ca niciodată”, în cadrul 

evenimentului se va prezenta selecţia unora dintre cele mai de succes producţii 

ale teatrului, cărora li se alătură numeroase evenimente conexe, informează 

Teatrul Nottara. 

”Mai tânăr ca niciodată, Teatrul Nottara sărbătoreşte! Suntem la primii 70 

de ani de teatru, de poveşti, de amintiri, de spectacole şi de miracole împărtăşite. 

Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul şi dragul artiştilor, 

tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis împlinit prin spectatorii care au 

făcut posibilă întâlnirea dintre scenă şi lume, dar şi prin colegii care ne-au fost 

alături, indiferent de vreme şi vremuri”, a declarat Marinela Ţepuş, directorul 

Teatrului Nottara. 

Programul mini-festivalului începe pe 14 mai, la ora 18.00, în Sala 

George Constantin, cu spectacolul ”Vestul singuratic”, de Martin McDonagh, 

regizat de Cristi Juncu, cu actorii Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi 

Vasluianu şi Ioana Calotă/ Corina Dragomir în distribuţie. De la ora 19.00, în 

sala Horia Lovinescu este programată deschiderea oficială a minifestivalului. 

După deschiderea oficială, de la ora 19.30, este programat spectacolul 

”Fazanul”, de Georges Feydeau, regizat de Alexandru Mâzgăreanu. Din 

distribuţia celui de-al doilea spectacol fac parte: Gabriel Răuţă, Şerban Gomoi, 

Ştefan Lupu, Alexandru Suciu, Sorina Ştefănescu, Laura Vasiliu, Raluca 

Gheorghiu, Diana Roman, Ion Haiduc, Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, 

Alexandru Mike Gheorghiu şi Vlad Bălan. Seara va continua, de la ora 22.00,la 

CafeNott, cu evenimentul ”Vedeta de lângă tine”, în care vor fi aniversaţi Ion 

Haiduc şi Ion Siminie. 

În ultima zi a minifestivalului, pe 21 mai, de la ora 17.00, la sala Horia 

Lovinescu, este programată  avanpremiera spectacolului ”Aproape împreună” de 

Alan Alyckbourn, în regia lui Felix Alexa, cu distribuţia alcătuită de actorii 

Constantin Cotimanis, Catrinel Dumitrescu, Gabriel Răuţă şi Raluca Gheorghiu. 

Spectacolul va fi urmat de ”Marele BAL”, de la ora 19.00, la Cercul Militar 

Naţional. 

Teatrul Armatei, numit în prezent Teatrul Nottara, şi-a început activitatea 

în 1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 septembrie. Apoi, la scurtă 

vreme, sub conducerea directorului de scenă Al. Finţi, s-a mutat în clădirea 

construită de inginerul-arhitect Liviu Ciulley (tatăl regizorului Liviu Ciulei), din 

Bulevardul Magheru. În 1960, instituţia de cultură a ieşit de sub tutela Armatei 

şi a fost pus sub egida Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta a fost 



momentul în care a primit un nou nume: Teatrul ”C.I. Nottara”, iar noul său 

director a fost actorul George Vraca. 

Pe scena sa au jucat mari actori ai teatrului românesc, între care se 

numără: Gilda Marinescu, Margareta Pogonat, Melania Cîrje, George 

Calboreanu, George Constantin, Ştefan Iordache, Ştefan Radof şi Emil Hossu. A 

prezentat spectacole realizate după importanţi autori ai repertoriului naţional şi 

universal (Shakespeare, Cehov, Eugène Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, 

Horia Lovinescu, I.L. Caragiale). Au montat regizori precum Vlad Mugur, Dan 

Micu, George Rafael, Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie şi 

Sanda Manu şi au construit lumi scenografi precum Dan Nemţeanu, Mircea 

Marosin, Tony Gheorghiu şi Ion Ipser. 

 

 

de: Ana Maria Anitoiu 

  



46. AGERPRES 
din data de 20 Aprilie 2017, ora 11:49 

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/05/20/aniversarea-teatrului-

nottara-spectacole-expozitii-surprize-si-multe-emotii-11-49-49 

 

 
 

Aniversarea Teatrului Nottara - spectacole, expoziții, surprize și multe emoții 

Teatrul Nottara sărbătorește, până duminică, sub sloganul "Mai tânăr ca 

niciodată!", 70 de ani de existență printr-un eveniment ce reunește spectacole de 

teatru, spectacole de stradă, spectacole-lectură, o expoziție de fotografie și afișe, 

colocvii și aniversări ale vedetelor acestei scene. 

 

Bucureștenii au avut ocazia să urmărească până acum spectacole, 

producții proprii ale Teatrului Nottara, precum "Efecte colaterale" regia Vlad 

Zamfirescu, "Totul e relativ" regia Felix Alexa, prezentat în premieră în cadrul 

evenimentului omagial, "Vestul singuratic" regia Cristi Juncu, "Alcool" și 

"Iarna" regia Mihai Măniuțiu. 

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/05/20/aniversarea-teatrului-nottara-spectacole-expozitii-surprize-si-multe-emotii-11-49-49
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Pe parcursul mini-festivalului organizatorii doresc să-și onoreze partenerii 

care le-au fost alături și le-au oferit ajutor și susținere, în special în perioada în 

care teatrul a fost obligat să părăsească sediul din Bulevardul Magheru. 

"Dorim să oferim plachete celor care ne-au sprijinit fizic și psihic și cu 

trup, și cu suflet, anul trecut, când a fost momentul de răscruce în care nu 

speram că astăzi vom putea să fim aici, în casa noastră, și să sărbătorim 70 de 

ani", a declarat Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

O plachetă aniversară a fost oferită instituțiilor care au susținut de-a 

lungul timpului Teatrul Nottara. Printre cei care au primit placheta s-au numărat 

consilierul prezidențial Sergiu Nistor, secretarul de stat în Ministerul Culturii și 

Identității Naționale Erwin Simsensohn, directorul Festivalului Național de 

Teatru, Marina Constantinescu, directori de teatre, Primăria Capitalei și 

reprezentanți ai mass-media. Agenția Națională de Presă AGERPRES a primit 

placheta aniversară, care a fost înmânată directorului general Alexandru Giboi. 

Potrivit profesorului, criticului de teatru și scriitorului Ștefan Oprea, tot 

ceea ce s-a organizat la Teatrul Nottara cu prilejul aniversării "este de nivel 

artistic foarte ridicat". 

"Tot ce s-a organizat în această săptămână este minunat, este de nivel 

artistic foarte ridicat. Am văzut spectacole bune și am văzut întâlniri cu oameni 

de teatru, cu oamenii teatrului acesta. Am asistat la un foarte emoționant 

moment de evocare, evocare a două mari personalități ale acestui teatru care au 

marcat istoria de 70 de ani și care văd că au rămas sub denumirea de epoca de 

aur, perioada în care ei au condus acest teatru. Mă refer la dramaturgul Horia 

Lovinescu și regizorul Dan Micu. A fost într-adevăr o perioadă de aur, deși se 

petrecea într-un context care nouă nu ne place, îl hulim, dar, așa cum vedem, 

oamenii sfințesc locul și cei doi mari oameni de teatru au sfințit acest loc care se 

numește azi, cu mândrie, Teatrul Nottara", a spus, pentru AGERPRES, Ștefan 

Oprea. 

Sărbătoarea Teatrului Nottara nu a fost lipsită de surprize și momente 

emoționante. Actrița Dana Dogaru a fost prezentă la cafeneaua cultural-artistică 

în care au fost prezentate, în interpretarea actorilor Alexandru Repan, Raluca 

Gheorghiu, Cristian Nicolae și Dani Popescu, fragmente din spectacolul "Jocul 

vieții și al morții în deșertul de cenușă", piesă a lui Horia Lovinescu, în care, la 

momentul premierei, ea juca alături de George Constantin, Alexandru Repan și 

Ștefan Sileanu. 

Un alt moment emoționant a avut loc după spectacolul-lectură 

"Karamazovii", concept și regie Alexandru Mâzgăreanu, după o adaptare a lui 

Horia Lovinescu după Dostoievski. În sala de spectacol, a fost prezentă și fiica 

dramaturgului Horia Lovinescu, Anat Epstein, însoțită de cei doi băieți ai săi. 



Anat Epstein a povestit că locuiește în Israel, la Ierusalim. Ea a spus că 

amintirile despre România și tatăl ei sunt foarte vagi deoarece a părăsit țara 

natală când era foarte mică. 

"Cred că am luat tot timpul de la el semne de întrebare și el a rămas pentru 

mine, până azi, un mare semn de întrebare", a mărturisit Anat Epstein. 

Sărbătoarea Teatrului Nottara se va încheia duminică, cu avanpremiera 

spectacolului "Aproape împreună" de Alan Alyckbourn, în regia lui Felix Alexa, 

cu Constantin Cotimanis, Catrinel Dumitrescu, Gabriel Răuță și Raluca 

Gheorghiu, la Sala Horia Lovinescu, de la ora 17,00, și un Mare Bal, de la ora 

19,00. 

Teatrul Nottara s-a înființat în 1947 sub numele de Teatrul Armatei. 

Primul sediu în care și-a desfășurat activitatea a fost într-o fostă arenă de circ din 

Calea 13 Septembrie, apoi, la scurtă vreme, sub conducerea directorului de 

scenă Al. Finți, s-a mutat în clădirea construită de inginerul-arhitect Liviu 

Ciulley în bulevardul Magheru. 

În 1960, numele teatrului este schimbat primind numele marelui actor 

Constantin I. Nottara. Primul director al Teatrului C.I. Nottara a fost George 

Vraca. În 1964, după moartea lui Vraca, al cărui ultim rol a fost în montarea lui 

Ion Șahighian, "Richard al III-lea" de William Shakespeare, la direcția teatrului 

a fost numit dramaturgul Horia Lovinescu, care se va afla în această funcție până 

la moartea sa (16 septembrie 1983). 

"Teatrul a fost înființat în 1947 de Armata Română. S-a jucat ce s-a jucat 

în 13 septembrie, într-o fostă arenă de circ, dar cu tot confortul, după care în 

1948 a fost mutat, tot ca teatru al armatei, aici pe Magheru. Din 1960, scriptic, și 

din 1961 de-adevăratelea, s-a numit Nottara și, iată, Nottara este până azi", a 

precizat Marinela Țepuș. 

După Horia Lovinescu au urmat Maxim Crișan (interimar septembrie 

1983 — iunie 1984), Ion Brad (1984 — 1990), Victor Ernest Mașek (1990 — 

1995), Maxim Crișan (interimar 1995 — 1997), Vlad Rădescu (1997 — 2000), 

Nicolae Scarlat (2000 — 2001), Vladimir Găitan (februarie 2001—iunie 2001), 

Mircea Diaconu (2001 — 2011) și Marinela Țepuș (2011 — prezent). 

Pe scena Nottara-ului au jucat mari actori ai teatrului românesc printre 

aceștia numărându-se Gilda Marinescu, Margareta Pogonat, Melania Cîrje, 

George Calboreanu, George Constantin, Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Emil 

Hossu, Alexandru Repan și au fost puse în scenă spectacole de Shakespeare, 

Cehov, Eugene Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia Lovinescu, I. L. 

Caragiale, de mari regizori, printre care Vlad Mugur, Dan Micu, George Rafael, 

Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, Sanda Manu. 



"Cred că Teatrul Nottara nu se aniversează din timp în timp de pomană, 

pentru că a fost un stâlp al mișcării teatrale și al culturii în București. Nu numai 

că este foarte vechi, a început ca un teatru al armatei care era sigur favorit al 

statului și avea bani să facă montări importante, chiar dacă era perioada 

sovietizării, dar și pentru că ulterior a avut un parcurs cu niște directorate 

senzaționale", a spus, pentru AGERPRES, criticul de teatru Doina Papp. 

În noiembrie 2015 Teatrul Nottara a fost obligat să suspende activitatea în 

spațiul din bulevardul Magheru deoarece clădirea era expertizată în gradul I de 

risc seismic. 

La șapte luni de la închiderea sălii, în iunie 2016, Primăria Generală a 

Capitalei a anunțat rezultatul unei contra-expertize în care se preciza că imobilul 

a fost încadrat în mod eronat în clasa I de risc seismic. În prezent, clădirea este 

reîncadrată în clasa de risc seismic II și, prin urmare, spectacolele au putut fi 

reluate. 

"Bulina a apărut cu 20 de ani în urmă. Stătea bine mersi pe clădire și 

nimeni nu o băga în seamă. Acum problemele sunt rezolvate pe jumătate. S-a 

actualizat cu norme europene expertiza și s-a constatat că nu e bulină de grad 

seismic I, ci este de grad seismic II, ceea ce înseamnă că pacientul este în vârstă 

și vârsta își spune cuvântul și are nevoie de câteva operații estetice. Nu sunt 

mari. Ele se pot face în șase-șapte luni", a explicat Marinela Țepuș. 

"Se pot face reparații fără ca aceasta să ne pericliteze nouă activitatea și să 

trebuiască să ieșim", a mai spus directorul Nottara-ului. 

Dacă lucrările nu vor fi realizate până în 2019, teatrul va ajunge 

administrativ sub incidența aceleiași legi prin care va fi obligat să părăsească din 

nou spațiul. 

Teatrul Nottara se află sub autoritatea Consiliului General al Municipiului 

București. Teatrul funcționează ca o companie permanentă, cu un colectiv 

artistic de 42 de actori angajați și cu o echipă tehnică și administrativă de circa 

100 de membri, potrivit site-ului instituției. 

În fiecare stagiune rulează un repertoriu cu cel puțin 15 titluri, atât la Sala 

"Horia Lovinescu", scenă italiană cu o capacitate de 485 locuri (dimensiuni: 8,5 

x 11 m), cât și la Sala "George Constantin", un spațiu elegant și funcțional cu 

maximum 99 locuri (dimensiuni: 6,5 x 6,5 m). 

 

de: Petronius Craiu 
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Premiere în săptămână aniversară la Teatrul „Nottara 

  Foarte aproape de final de stagiune Teatrul de pe Bulevard (de pe 

bulevardul bucureştean Magheru, fireşte) şi-a sărbătorit prin spectacole, 

festivităţi, premieri şi premiere cei 70 de ani de la înfiinţare.  

Dau seama în cele ce urmează despre două premiere ale Teatrului, 

simptomatice pentru diversitatea afişului de la „Nottara”  

1. Relativităţi scenice  

Teatrul „Nottara” şi-a sărbătorit cei 70 de ani de la înfiinţare printr-o 

săptămână aniversară centrată în principal pe o selecţie de spectacole de natură 

să ofere o imagine cvasi-completă a fizionomiei sale artistice de astăzi.  

Fizionomie complexă şi bogată în care se amestecă atât spectacole al căror 

rost cert este acela de a demonstra că teatrul de artă nu doar că nu moare, ci, 

dimpotrivă, dobândeşte noi şi noi forme de exprimare ( să ne gândim doar la 

montările semnate de Mihai Măniuţiu - Alcool şi Iarna - care au avut premiera la 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/premiere-insaptamana-aniversara-teatrul-nottara-1_592262385ab6550cb8539ee1/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/premiere-insaptamana-aniversara-teatrul-nottara-1_592262385ab6550cb8539ee1/index.html


începutul stagiunii), cât şi spectacole teoretic mai puţin sofisticate, îndeobşte, 

dar nu riguros exact, numite de public. Aşa cum sunt cele cu Opt femei şi Totul e 

relativ. Reprezentând teatru de bulevard în stare pură, un gen ce are punctul de 

plecare în aşa-zisele piese bine făcute în mare vogă nu doar în secolul al XIX lea 

când a fost inventat vodevilul, ci şi pe toată durata secolului al XX lea. 

Dacă Opt femei este un titlu care nu mai are nevoie de nici o prezentare, 

aproape neexistând Teatru din România care să nu fi reprezentat vreodată 

celebra comedie poliţistă a lui Robert Thomas, cu totul alta este situaţia piesei 

Totul e relativ, scrierea din 1967 a dramaturgului britanic Alan Ayckbourn. Care 

pare să fi fost de abia acum montată pentru întâia oară pe o scenă din România.  

Dacă e într-adevăr vorba despre o premieră pe ţară, lucrul mi se pare cel 

puţin bizar, fie şi numai pentru motivul că dramaturgul nu e deloc necunoscut 

oamenilor de teatru şi nici publicului din ţara noastră în primul rând datorită 

celebrului spectacol cu Pluralul englezesc, montat în 1978 la Teatrul Mic de 

Sanda Manu, cu excepţionala Rodica Tapalagă. Pluralul englezesc pare să fi fost 

cel mai longeviv spectacol al Teatrului de pe Bulevardul Constantin Mille şi 

tocmai acest succes cred că s-a aflat la baza deciziei celebrei regizoare de a pune 

în scenă în 2003, la acelaşi Teatru, Cum iubeşte cealaltă jumătate.  

Iată că acum regizorul Felix Alexa a revenit la Teatrul Nottara, loc unde a 

cunoscut succesul cu Hora iubirilor, cu punerea în scenă a piesei Totul e relativ. 

A făcut-o conform unei mărturii ce poate fi citită pe site- ul Teatrului „cu 

senzaţia că nevoia acută de comedie a publicului, nevoie ce vine din dorinţa de a 

evada din realitatea înconjurătoare, va fi satisfăcută” şi aceasta fiindcă scrierea 

lui Peter Ayckbourn are câteva atuuri. Şi anume - şi acum îl rezum pe Felix 

Alexa - scriitura dramatică ce îmbină armonios replicile hazlii şi situaţiile 

magistral construite, cinismul profund, umorul negru, relativitatea şi fragilitatea 

sentimentelor, ambiguitatea relaţiilor generatoare de un comic exploziv.  

Fără doar şi poate Felix Alexa are dreptate. Alan Ayckbourn este 

deţinătorul unei tehnici dramatice fără cusur. Bazată pe amplificarea impecabilă 

a efectului comic, a răsturnărilor de situaţie, a loviturilor de teatru. Unei 

consistente succesiuni de scene în doi (fiecare dintre cele patru personaje intră în 

savuroase coliziuni, confruntări, surprize unul cu celălalt) i se adaugă mai apoi 

scene în trei sau în patru plus un final deschis. Tuturor acestor progresii sau 

ridicări la putere, regia lui Felix Alexa le găseşte echivalenţe spectaculare demne 

de toată stima susţinute ca atare de cei patru actori din distibuţie.  



Nu e mai puţin adevărat însă că piesa suferă de o oarecare datare care nu a 

fost chiar în totalitate neutralizată nici de regie, nici de cei patru interpreţi. Cu 

toate că spectacolul dispune de o distribuţie de mâna întâi. Alcătuită din actori 

unul şi unul din felurite generaţii, aşa cum sunt Constantin Cotimanis (Philip), 

Catrinel Dumitrescu (Sheila), Gabriel Răuţă (Greg), Raluca Gheorghiu (Ginny).  

Excelentă, exact ceea ce trebuie scenografia florală a Andradei Chiriac  

Teatrul „Nottara” din Bucureşti- TOTUL E RELATIV de Alan 

Ayckbourn- Traducerea- Irina Velcescu- Un spectacol de Felix Alexa- 

Scenografia- Andrada Chiriac- Cu- Constantin Cotimanis, Catrinel Dumitrescu, 

Gabriel Răuţă, Raluca Gheorghiu- Data reprezentaţiei-21 mai 2017  

2. Iubire, alcool, pasiune, crime  

„Iubirea la oameni” a intrat în circuitul teatral românesc graţie 

spectacolului-lectură prezentat în vara anului 2016 în mega-oferta spectaculară a 

Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS). Textul, tradus de Raluca 

Rădulescu, a fost inclus în antologia aferentă, un remarcabil produs editorial al 

Festivalului care ar fi foarte bine să fie consultat ceva mai des de regizori şi de 

secretariatele literare din România.  

Sigur, piesa foarte tânărului dramaturg bielarus Dmitri Bogoslavski (nu 

are decât 32 de ani şi e deja socotit nu o speranţă, ci o certitudine a noii literaturi 

dramatice scrise în limba rusă) a avut o mare şansă în România. Fiindcă ea nu a 

fost valorificată scenic doar de Bogdan Sărătean, actor, regizor şi profesor la 

Secţia de Teatru a Facultăţii de Teatru de la Universitatea Lucian Blaga din 

Sibiu care a montat-o cu studenţii,(el e cel ce a coordonat spectacolul-lectură de 

la Sibiu amintit la încputul acestei cronici), ci şi de Vlad Massaci, care a optat 

pentru respectivul text în vederea unei izbutite colaborări avute cu Teatrul Clasic 

Ioan Slavici din Arad.  

Iubirea la oameni reprezentase însă ”material de lucru” (Doamne, cum 

sună sintagma asta când vine vorba despre teatru!) şi pentru Laboratorul de 

Teatru Dens, coordonat vara trecută la Teatrul Nottara de profesorul Oleg 

Loevski, graţie exemplarei solicitudini a directoarei instituţiei bucureşte, 

teatrologul Marilena Ţepuş. 

  Toată povestea, una extrem de dură, de percutantă, de tragică deopotrivă, 

se petrece într-o iarnă ce parcă nu mai vrea să plece dintr-un sat din Bielarusul 

de astăzi. Un loc privit drept bizar amestec de atmosferă patriarhală - aici toată 



lumea cunoaşte pe toată lumea, nu prea există secrete, iar când există ori sunt 

repede aflate ori le sunt inventate explicaţii - în care locul central este cârciuma 

la care toată lumea bea orice - votcă, şampanie, bere - şi în care se urzesc intrigi 

ori se ticluiesc şi se săvârşesc nunţi.  

Din satul acela aflat parcă într-o lungă hibernare, loc sufocant, fără istorie, 

din care cei aflaţi încă în putere se gândesc că ar putea să se salveze mergând la 

lucru pe un şantier moscovit (piesa are o amprentă cehoviană fină) dispare pe 

neaşteptate Kolia, soţul Luiskăi, cunoscut pentru performanţele lui bahice şi 

violenţa aferentă. Violenţa fiind încă o caracteristică a vieţii cotidiene. Şi una 

dintre temele principale ale piesei. E atât de la ordinea zilei încât şi după 

îndelungi, cvasi-caraghioase scuze, după o împăcare petrecută la vreo câteva ore 

după disputa din anterioara seară, totul se strică iarăşi printr-o nouă ceartă 

violentă. Cearta fiind parcă inclusă printre descriptorii prieteniei.  

Dispariţia lui Kolia stârneşte interesul profesional al sergentului Serioja 

care mai curând se face că anchetează cazul (istoria se va dovedi una absolut 

monstruoasă, mi se spune că s-ar fi petrecut aievea) fiindcă intereseul 

profesional nu e pentru Serghei decât prilejul de a se afla cât mai frecvent în 

anturajul Liuskăi pe care o iubeşte. Şi cu care îl vede căsătorit tot satul. 

Căsătorie imposibilă sau bizar menage ẚ trois făcut să fie astfel de duhul lui 

Kolia care nu dă nimănui pace.  

Piesa a fost pusă în scenă la Teatrul Nottara de tânăra regizoare Evghenia 

Berkovici, născută la Leningrad, şcolită la Sankt Petersburg şi la Moscova. Cred 

că regizoarea şi-a dorit să facă din spectacol altceva decât o pastişă cehoviană, 

fie ea chiar foarte reuşită. Altceva decât o lamentaţie la prima mână, tradiţională, 

pe tema complicaţiior iubirii, a nefericirii, a neîmplinirii sentimentale.  

A imaginat un fel de show, în multe privinţe apropiat ca formulă stilistică 

de cele numite hotărât astfel de Radu Afrim. I-a cerut lui Vlad Trifaş să scrie 

muzica de spectacol, iar aceasta este cântată live nu doar de Vlad Trifaş care îl 

joacă deopotrivă pe cuceritorul Ciubasov, ci şi de Raluca Jugănaru-Grosu, 

interpreta Olgăi, de Sorina Ştefănescu, actriţa care o joacă pe Nastia, de Carmen 

Lopăzan (în alte reprezentaţii ea e interpreta Olgăi) La saxofon cântă, precum o 

făcea Jimmy Porter, tânărul furios de odinioară, actorul Dani Popescu, 

interpretul lui Kolia. Există, în consecinţă, pe scenă microfoane la care vorbesc 

ori fredonează melodii şi alte personaje, aşa cum e, de pildă, Olga Borisova, 

mama Liuskăi, femeia care nu ştie cum să îşi vadă fiica măritată cu Serioja. O 

interpretează sigur, în tuşe apăsate, bine plasate, Anca Bejenaru. Olga vrea nu 

doar să o convingă că trebuie să facă acest pas pe Liuska, admirabil interpretată 



de Ada Navrot, ci să îl determine să vină cu cererea în căsătorie pe Serioja, 

pasional, vibrant, în cheie trăirist-tradiţională desenat scenic de Ion Grosu. Parcă 

în contrapunct cu bărbatul ezitant, nesigur pe propria lui bărbăţie care e Ivan, 

nuanţat jucat de Sorin Cociş Olga îşi caută o aliată în mult mai temperata mamă 

a acestuia, Lidia Fiodorovna, ocazie pentru spectatori de a o revedea pe scenă pe 

minunata Anda Caropol. 

  Scena finală, concepută ca o fotogramă, ca un stop-cadru concentrează 

complicaţiile acţiunilor, a planurilor paralele din care e făcută piesa şi care se 

regăsesc bine evidenţiate în riguroasa gramatică de fapte, de sentimente, de 

eşecuri din care e compus spectacolul. 

  Teatrul „Nottara” din Bucureşti- IUBIREA LA OAMENI de Dmitri 

Bogoslavski- Traducerea-Raluca Rădulescu- Regia-Evghenia Bercovici- 

Scenografia-Ksenia Sorokina- Muzica- Vlad Trifaş- Cu- Dani Popescu, Ada 

Navrot, Anca Bejenaru, Ion Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociş, Sorina 

Ştefănescu, Vlad Trifaş, Raluca Jugănaru-Grosu, Carmen Florescu- Data 

reprezentaţiei- 19 mai 2017 

 

 

 

de: Mircea Morariu 

  



48. Cronica Română 
din data de 15 Mai 2017 

https://cronicaromana.net/2017/05/15/nottara-70-mai-tanar-ca-

niciodata/ 

 

 
 

„NOTTARA 70 – MAI TÂNĂR CA NICIODATĂ” 
 

 

Sub sloganul „Nottara 70 – mai tânăr ca niciodată”, teatrul 

bucureștean a deschis duminică seria de manifestări dedicate aniversării 

celor 70 de ani de existență. 

https://cronicaromana.net/2017/05/15/nottara-70-mai-tanar-ca-niciodata/
https://cronicaromana.net/2017/05/15/nottara-70-mai-tanar-ca-niciodata/
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„Considerăm că este o sumă reprezentativă pentru a ne gândi că am intrat 

în istorie și că vom rămâne acolo. Considerăm că merită să ne facem această 

sărbătoare aici, acasă, pentru că anul trecut eram aproape dezrădăcinați. 

Considerăm că atât Teatrul Nottara, cu cei 70 de ani de istorie, și imobilul 

acesta, cu cei 71 de ani de istorie, merită să rămână pe bulevardul Magheru 

pentru bucuria tuturor spectatorilor, tuturor trecătorilor pe care ne dorim să-i 

aducem cu orice preț în sălile noastre. Este motivul principal pentru care facem 

o sărbătoare ce va dura șapte zile, ca-n povești, plus un bal, adică a opta, și 

musai până la urmă să afle tot Bucureștiul, și dacă se poate toată țara, că suntem 

acasă pe bulevardul Magheru, de unde nu mai vrem să plecăm niciodată”, a 

declarat, pentru Agerpres, Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

Teatrul Nottara organizează, în perioada 14-21 mai, un mini-festival în 

care vor fi prezentate spectacole „pentru toate generațiile”, petreceri și un bal 

mascat. 

„Pentru că ne-am obișnuit spectatorii, sper, cu un festin, în cadrul 

Festinului pe Bulevard, din octombrie, acum vrem să le oferim spectacole pentru 

toate generațiile, pentru toate vârstele, pentru toate mediile sociale, pentru toate 

mediile culturale. De aceea veți vedea spectacole de comedie, comedie de 

bulevard, veți vedea spectacole sofisticate, teatru-instalație, cum este „Iarna”, un 

spectacol aparte cum este „Alcool” (un concert-spectacol de Mihai Măniuțiu și 

Ada Milea), comedii de bulevard — „Fazanul” în regia lui Alex Mâzgăreanu, și 

un spectacol proaspăt de Felix Alexa — „Aproape împreună”, un bal, mai mult 

sau mai puțin mascat, pentru că vom purta cu toții elemente sau chiar costume 

de teatru din toate epocile — în 70 de ani putem să ne răsfățăm, nu am ales o 

epocă anume — și petreceri. După fiecare spectacol vom avea o petrecere pe 

muzica câte unui deceniu”, a mai spus Marinela Țepuș. 

Prima seară a festivalului a fost deschisă de o festivitate de premiere, în 

care Teatrul Nottara a oferit plachete aniversare ‘Nottara 70’. 



„Dorim să oferim plachete acelor care ne-au sprijinit fizic și psihic, și cu 

trup, și cu suflet, anul trecut, când a fost momentul de răscruce în care nu 

speram că astăzi vom putea să fim aici, în casa noastră, și să sărbătorim 70 de 

ani”, a precizat managerul Teatrului Nottara. 

Agenția Națională de Presă AGERPRES s-a aflat printre instituțiile care 

au susținut de-a lungul timpului Teatrul Nottara, iar placheta aniversară a fost 

înmânată directorului general al instituției, Alexandru Giboi. 

„Vă felicit pentru cei 70 de ani. Felicit și TVR-ul pentru 60 de ani și 

felicit Agerpres pentru 128 de ani. (…) Vă doresc un viitor cât mai luminos aici 

și în oricare altă parte unde vă doriți dumneavoastră și să aveți o familie 

fericită”, a spus, cu acest prilej, Alexandru Giboi. 

Plachete aniversare au mai fost oferite reprezentanților TVR, Antena 3 și 

Antena 1, Happy Channel TV, precum și Mediafax. 

Printre cei care au premiați s-au mai aflat Teatrul de Comedie, Teatrul 

Mic, Teatrul Bulandra, Teatrul Metropolis, Teatrul „Țăndărică”, Teatrul de Stat 

din Constanța, Teatrul „Toni Bulandra” din Târgoviște, Teatrul Ginta Latină din 

Chișinău, Institutul Cultural Maghiar din București, Cercul Militar Național, 

Agenția Națională a Penitenciarelor, precum și fostul prefect al Capitalei, Paul 

Petrovan. 

O plachetă aniversară a fost oferită și fostului director al Teatrului 

Nottara, actorul Mircea Diaconu. 

 

 

 

 

Sursa: Cronica Română 

  



49. Cronica Română 
din data de 20 Aprilie 2017 

https://cronicaromana.net/2017/04/20/teatrul-nottara-70-de-ani-de-

existenta/ 

 

 
 

TEATRUL NOTTARA, 70 DE ANI DE EXISTENȚĂ! 

 

 

Sub sloganul „Nottara 70 – mai tânăr ca niciodată”, Teatrul Nottara 

sărbătorește, în perioada 14 – 21 mai, 70 de ani de existență printr-un mini-

festival. 

„Mai tânăr ca niciodată, Teatrul Nottara sărbătorește! Suntem la primii 70 

de ani de teatru, de povești, de amintiri, de spectacole și de miracole împărtășite. 

https://cronicaromana.net/2017/04/20/teatrul-nottara-70-de-ani-de-existenta/
https://cronicaromana.net/2017/04/20/teatrul-nottara-70-de-ani-de-existenta/
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Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul și dragul artiștilor, 

tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis împlinit prin spectatorii care au 

făcut posibilă întâlnirea dintre scenă și lume, dar și prin colegii care ne-au fost 

alături, indiferent de vreme și vremuri”, a declarat Marinela Țepuș, directorul 

Teatrului Nottara, într-un comunicat transmis joi Agerpres. 

Sărbătoarea Teatrului Nottara va fi deschisă, pe 14 mai, la Sala George 

Constantin, cu spectacolul „Vestul singuratic” de Martin McDonagh, în regia lui 

Cristi Juncu, cu Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana 

Calotă/ Corina Dragomir. 

Din mini-festival nu vor lipsi spectacole ale Nottara-ului precum „Efecte 

colaterale” de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu, „Aproape împreună” de 

Alan Alyckbourn, regia Felix Alexa, prezentat în avanpremieră, spectacolul-

lectură „Karamazovii”, concept și regie Alexandru Mâzgăreanu, urmat de o 

discuție cu publicul, sau „Alcool”, pe versurile lui Ion Mureșan, în regia lui 

Mihai Măniuțiu. 

În 1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 septembrie, Teatrul 

Armatei (azi Nottara) își începe activitatea. Apoi, la scurtă vreme, sub 

conducerea directorului de scenă Al. Finți, se mută în clădirea construită de 

inginerul-arhitect Liviu Ciulley (tatăl regizorului Liviu Ciulei), din bulevardul 

Magheru. În 1960, instituția de cultură iese de sub tutela Armatei și este pusă 

sub egida Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul în care 

primește un nou nume: Teatrul „C. I. Nottara”, iar noul său director este 

strălucitul actor George Vraca. Cu un început aflat sub oblăduirea a doi actori 

(unul patron spiritual și altul părintele care va reda artiștilor teatrul viu și liber în 

ciuda presiunilor politice ale perioadei) instituția va rămâne o prezență ce nu 

poate fi ignorată nici în breaslă, nici în rândul spectatorilor, arată sursa citată. 

  

 Sursa: Cronica Română 



50. AGERPRES 
din data de 14 Mai 2017 

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/05/14/teatrul-nottara-

sarbatoreste-in-luna-mai-70-de-ani-de-existenta-09-58-22 

 

Teatrul Nottara sărbătorește în luna mai 70 de ani de existență 

Sub sloganul "Nottara 70 - mai tânăr ca niciodată", Teatrul Nottara sărbătorește, 

în perioada 14 - 21 mai, 70 de ani de existență printr-un mini-festival. 

 

"Mai tânăr ca niciodată, Teatrul Nottara sărbătorește! Suntem la primii 70 

de ani de teatru, de povești, de amintiri, de spectacole și de miracole împărtășite. 

Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul și dragul artiștilor, 

tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis împlinit prin spectatorii care au 

făcut posibilă întâlnirea dintre scenă și lume, dar și prin colegii care ne-au fost 

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/05/14/teatrul-nottara-sarbatoreste-in-luna-mai-70-de-ani-de-existenta-09-58-22
https://www.agerpres.ro/cultura/2017/05/14/teatrul-nottara-sarbatoreste-in-luna-mai-70-de-ani-de-existenta-09-58-22


alături, indiferent de vreme și vremuri", a declarat Marinela Țepuș, directorul 

Teatrului Nottara, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. 

Sărbătoarea Teatrului Nottara va fi deschisă, duminică, la Sala George 

Constantin, cu spectacolul "Vestul singuratic" de Martin McDonagh, în regia lui 

Cristi Juncu, cu Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana 

Calotă/Corina Dragomir. 

Din mini-festival nu vor lipsi spectacole ale Nottara-ului precum "Efecte 

colaterale" de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu, "Aproape împreună" de 

Alan Alyckbourn, regia Felix Alexa, prezentat în avanpremieră, spectacolul-

lectură "Karamazovii", concept și regie Alexandru Mâzgăreanu, urmat de o 

discuție cu publicul, sau "Alcool", pe versurile lui Ion Mureșan, în regia lui 

Mihai Măniuțiu. 

  În 1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 septembrie, Teatrul 

Armatei (azi Nottara) își începea activitatea. Apoi, la scurtă vreme, sub 

conducerea directorului de scenă Al. Finți, s-a mutat în clădirea construită de 

inginerul-arhitect Liviu Ciulley (tatăl regizorului Liviu Ciulei), din bulevardul 

Magheru. În 1960, instituția de cultură iese de sub tutela Armatei și este pusă 

sub egida Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul în care 

primește un nou nume: Teatrul "C. I. Nottara", iar noul său director este 

strălucitul actor George Vraca. Cu un început aflat sub oblăduirea a doi actori 

(unul patron spiritual și altul părintele care va reda artiștilor teatrul viu și liber în 

ciuda presiunilor politice ale perioadei) instituția va rămâne o prezență ce nu 

poate fi ignorată nici în breaslă, nici în rândul spectatorilor, arată sursa citată. 

  Pe scena sa au jucat mari actori ai teatrului românesc — Gilda Marinescu, 

Margareta Pogonat, Melania Cîrje, George Calboreanu, George Constantin, 

Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Emil Hossu, s-au rostit vorbele unora dintre cei 

mai importanți autori ai repertoriului național și universal — Shakespeare, 

Cehov, Eugene Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia Lovinescu, I. L. 

Caragiale, au montat regizori cu dăruire artistică — Vlad Mugur, Dan Micu, 

George Rafael, Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, Sanda 

Manu și au construit lumi scenografi remarcabili — Dan Nemțeanu, Mircea 

Marosin, Tony Gheorghiu, Ion Ipser. 

 

 

de: Petronius Craiu 



51. Evenimentul Zilei  
din data de 14 Mai 2017 

http://evz.ro/teatrul-nottara-70-de-ani-de-existenta.html 

 

TEATRUL NOTTARA sărbătorește 70 de ANI DE EXISTENȚĂ! 

 
  
 

Sub sloganul „Nottara 70 - mai tânăr ca niciodată”, Teatrul Nottara 

sărbătorește, începând de astăzi, și până în 21 mai,70 de ani de existență 

printr-un mini-festival.  
 

„Mai tânăr ca niciodată, Teatrul Nottara sărbătorește! Suntem la primii 70 

de ani de teatru, de povești, de amintiri, de spectacole și de miracole împărtășite. 

Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul și dragul artiștilor, 

tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis împlinit prin spectatorii care au 

făcut posibilă întâlnirea dintre scenă și lume, dar și prin colegii care ne-au fost 

http://evz.ro/teatrul-nottara-70-de-ani-de-existenta.html


alături, indiferent de vreme și vremuri", a declarat Marinela Țepuș, directorul 

Teatrului Nottara. 

Sărbătoarea Teatrului Nottara va fi deschisă, astăzi, la Sala George 

Constantin, cu spectacolul "Vestul singuratic" de Martin McDonagh, în regia lui 

Cristi Juncu, cu Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana 

Calotă/Corina Dragomir. 

Din mini-festival nu vor lipsi spectacole ale Nottara-ului precum "Efecte 

colaterale" de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu, "Aproape împreună" de 

Alan Alyckbourn, regia Felix Alexa, prezentat în avanpremieră, spectacolul-

lectură "Karamazovii", concept și regie Alexandru Mâzgăreanu, urmat de o 

discuție cu publicul, sau "Alcool", pe versurile lui Ion Mureșan, în regia lui 

Mihai Măniuțiu. 

În 1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 septembrie, Teatrul 

Armatei (azi Nottara) își începea activitatea. Apoi, la scurtă vreme, sub 

conducerea directorului de scenă Al. Finți, s-a mutat în clădirea construită de 

inginerul-arhitect Liviu Ciulley (tatăl regizorului Liviu Ciulei), din bulevardul 

Magheru. În 1960, instituția de cultură iese de sub tutela Armatei și este pusă 

sub egida Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul în care 

primește un nou nume: Teatrul "C. I. Nottara", iar noul său director este 

strălucitul actor George Vraca. Cu un început aflat sub oblăduirea a doi actori 

(unul patron spiritual și altul părintele care va reda artiștilor teatrul viu și liber în 

ciuda presiunilor politice ale perioadei) instituția va rămâne o prezență ce nu 

poate fi ignorată nici în breaslă, nici în rândul spectatorilor, arată sursa citată. 

Pe scena sa au jucat mari actori ai teatrului românesc — Gilda Marinescu, 

Margareta Pogonat, Melania Cîrje, George Calboreanu, George Constantin, 

Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Emil Hossu, s-au rostit vorbele unora dintre cei 

mai importanți autori ai repertoriului național și universal — Shakespeare, 

Cehov, Eugene Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia Lovinescu, I. L. 

Caragiale, au montat regizori cu dăruire artistică — Vlad Mugur, Dan Micu, 

George Rafael, Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, Sanda 

Manu și au construit lumi scenografi remarcabili — Dan Nemțeanu, Mircea 

Marosin, Tony Gheorghiu, Ion Ipser. 

 

 

de: Cristina Vladu  

 



52. CREDIDAM 
din data de 28 Aprilie 2017 

https://credidam.ro/wp/teatrul-nottara-sarbatoreste-implinirea-a-70-de-

ani-de-existenta/ 

 

 

Teatrul Nottara sărbătoreşte împlinirea a 70 de ani de existenţă 

În perioada 14-21 mai, Teatrul Nottara, iniţial numit Teatrul 

Armatei, sărbătoreşte, printr-un mini-festival, împlinirea 70 de ani de 

existenţă, de activitate neîntreruptă şi de contribuţie semnificativă în 

domeniul cultural. În tot acest timp, artişti de mare valoare, sprijiniţi de 

oamenii din culise şi birouri, au creat lumi care au atins sufletul a sute de 

mii de spectatori. În sălile Teatrului din bd. Magheru s-a plâns, s-a râs, s-a 

visat şi s-a trăit viaţa într-o clipită. 

Sub sloganul „Nottara 70 – mai tânăr ca niciodată”, în cadrul 

evenimentului se va prezenta selecţia unora dintre cele mai de succes producţii 

ale sale, cărora li se alătură numeroase evenimente conexe. Vor fi 7 zile 

https://credidam.ro/wp/teatrul-nottara-sarbatoreste-implinirea-a-70-de-ani-de-existenta/
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efervescente, în care se vor evoca şi se vor sărbători – cu teatru, muzică şi dans – 

7 decenii de profesionalism, de talent şi pasiune. 

„Mai tânăr ca niciodată, Teatrul Nottara sărbătoreşte! Suntem la primii 70 

de ani de teatru, de poveşti, de amintiri, de spectacole şi de miracole împărtăşite. 

Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul şi dragul artiştilor, 

tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis împlinit prin spectatorii care au 

făcut posibilă întâlnirea dintre scenă şi lume, dar şi prin colegii care ne-au fost 

alături, indiferent de vreme şi vremuri.” a declarat Marinela Ţepuş, directorul 

Teatrului Nottara. 

În 1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 septembrie, Teatrul 

Armatei îşi începe activitatea. Apoi, la scurtă vreme, sub conducerea 

directorului de scenă Al. Finţi, se mută în clădirea construită de inginerul-

arhitect Liviu Ciulley (tatăl regizorului Liviu Ciulei), din Bulevardul Magheru. 

În 1960, instituţia de cultură iese de sub tutela Armatei şi este pus sub egida 

Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul în care primeşte un 

nou nume: Teatrul „C.I. Nottara”, iar noul său director este strălucitul actor 

George Vraca. Astfel, cu un început aflat sub oblăduirea a doi actori (unul 

patron spiritual şi altul părintele care va reda artiştilor teatrul viu şi liber în ciuda 

presiunilor politice ale perioadei) instituţia va rămâne o prezenţă ce nu poate fi 

ignorată nici în breaslă, nici în rândul spectatorilor. 

Pe scena sa au jucat mari actori ai teatrului românesc (Gilda Marinescu, 

Margareta Pogonat, Melania Cîrje, George Calboreanu, George Constantin, 

Ştefan Iordache, Ştefan Radof, Emil Hossu şi mulţi alţii), s-au rostit vorbele 

unora dintre cei mai importanţi autori ai repertoriului naţional şi universal 

(Shakespeare, Cehov, Eugène Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia 

Lovinescu, I.L. Caragiale), au montat regizori cu dăruire artistică (Vlad Mugur, 

Dan Micu, George Rafael, Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, 

Sanda Manu) şi au construit lumi scenografi remarcabili (Dan Nemţeanu, 

Mircea Marosin, Tony Gheorghiu, Ion Ipser).  (R.N.) 

 

 

 

Sursa: CREDIDAM 

  



53. Yorick 
din data de 23 Aprilie 2017 

https://yorick.ro/70-de-ani-cu-teatrul-nottara/ 

 

 

70 de ani cu Teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara, iniţial numit Teatrul Armatei, sărbătorește în perioada 14-

21 mai, printr-un mini-festival, împlinirea 70 de ani de existență. „În tot acest 

timp, artiști de mare valoare, sprijiniți de oamenii din culise și birouri, au creat 

lumi care au atins sufletul a sute de mii de spectatori. În sălile Teatrului din bd. 

Magheru s-a plâns, s-a râs, s-a visat și s-a trăit viața într-o clipită”, se arată într-

un comunicat de presă. 

Sub sloganul „Nottara 70 – mai tânăr ca niciodată”, în cadrul 

evenimentului se va prezenta selecția unora dintre cele mai de succes producții 

ale sale, cărora li se alătură numeroase evenimente conexe. „Mai tânăr ca 

niciodată, Teatrul Nottara sărbătorește! Suntem la primii 70 de ani de teatru, de 

povești, de amintiri, de spectacole și de miracole împărtășite. Au trecut ca un vis 

tehnicolor, creat din iubirea, harul și dragul artiștilor, tehnicienilor, oamenilor 

https://yorick.ro/70-de-ani-cu-teatrul-nottara/
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buni din birouri; vis împlinit prin spectatorii care au făcut posibilă întâlnirea 

dintre scenă și lume, dar și prin colegii care ne-au fost alături, indiferent de 

vreme și vremuri” a declarat Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara. 

În 1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 septembrie, Teatrul 

Armatei își începe activitatea. Apoi, la scurtă vreme, sub conducerea 

directorului de scenă Al. Finți, se mută în clădirea construită de inginerul-

arhitect Liviu Ciulley (tatăl regizorului Liviu Ciulei), din Bulevardul Magheru. 

În 1960, instituția de cultură iese de sub tutela Armatei și este pus sub egida 

Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul în care primește un 

nou nume: Teatrul „C.I. Nottara”, iar noul său director este strălucitul actor 

George Vraca. Astfel, cu un început aflat sub oblăduirea a doi actori (unul 

patron spiritual și altul părintele care va reda artiștilor teatrul viu și liber în ciuda 

presiunilor politice ale perioadei) instituția va rămâne o prezență ce nu poate fi 

ignorată nici în breaslă, nici în rândul spectatorilor. 

Pe scena sa au jucat mari actori ai teatrului românesc (Gilda Marinescu, 

Margareta Pogonat, Melania Cîrje, George Calboreanu, George Constantin, 

Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Emil Hossu și mulți alții), s-au rostit vorbele 

unora dintre cei mai importanți autori ai repertoriului național și universal 

(Shakespeare, Cehov, Eugène Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia 

Lovinescu, I.L. Caragiale), au montat regizori cu dăruire artistică (Vlad Mugur, 

Dan Micu, George Rafael, Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, 

Sanda Manu) și au construit lumi scenografi remarcabili (Dan Nemțeanu, 

Mircea Marosin, Tony Gheorghiu, Ion Ipser). 

Vreme de 7 decenii, Teatrul „C.I. Nottara” a vibrat la aplauzele sutelor de 

mii de spectatori care au râs, au plâns, au visat și au trăit o viață într-o clipită, 

alături de artiști. 

 

  

 

Sursa: Yorick 
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Farmecul discret al unui teatru 

Se află în plină desfăşurare Festivalul Nottara 70, prin care Teatrul de pe 

Bulevardul Magheru îşi sărbătoreşte cele şapte decenii de prezenţă activă în 

viaţa culturală românească.  

Aniversarea, desfăşurată în această săptămână (14- 21 mai), oferă 

publicului un concentrat artistic, prin programarea celor mai noi şi de succes 

spectacole, însoţite de evenimente ce pun în lumină istoria instituţiei. Pe lângă 

cele nouă producţii ale teatrului, incluse în program şi pe agenda multor 

bucureşteni, festivalul este un bun prilej să privim puţin în urmă, la povestea 

acestui adevărat reper cultural al capitalei. 

 A luat fiinţă în perioada postbelică, când România se afla încă sub 

ocupaţia “prietenoasă” a trupelor sovietice, când sovromurile exportau masiv 

produse şi materii prime spre URSS, în contul uriaşei datorii de război stabilite 

pentru România la 300 milioane de dolari (echivalentul a 5 miliarde de dolari, în 

2014), iar guvernul Groza 2 devenise “legitim”, ca urmare a alegerilor fraudate 

din 1946. In acea epocă tulbure, marii creatori interbelici, în speranţa că vin 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/farmecul-discret-unui-teatru-1_591ef0435ab6550cb83f89ea/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/farmecul-discret-unui-teatru-1_591ef0435ab6550cb83f89ea/index.html


americanii, încă mai ezitau să “îşi doneze” sediile companiilor particulare, noilor 

autorităţi comuniste. I-a “convins” naţionalizarea, iar cei care au înţeles că 

istoria nu îşi mai schimbă cursul şi că vântul bate de la răsărit, şi-au continuat 

carierele, adaptându-se la noul climat al realismului socialist.  

Cu arta anexată de propaganda proletcultistă, armata, actor important de 

presiune politică, a părut cea mai potrivită să finanţeze şi supervizeze propria sa 

Grupare artistică. În 1947, apărea astfel o secţie de dramă - Teatrul Armatei -, 

una de revistă şi alta de cântece şi dansuri. În total, 1000 de angajaţi, după cum 

aflăm din monografia Viaţa pe o scândură: Teatrul Nottara, semnată de Doina 

Papp.  

În 1949, odată cu numirea lui Alexandru Finţi la direcţia artistică, se poate 

spune că Teatrul Armatei intră în zodia profesionalismului: părăseşte fosta arenă 

de circ, în care funcţionase de la înfiinţare, primind sala de la Cercul Militar, în 

care jucaseră înainte actorii companiei George Vraca –Leni Caler (în stagiunea 

2015/16, când legea i-a interzis să mai joace la sediu, Nottara a revenit temporar 

şi aici, ca la începuturile sale). O parte a acestei trupe este preluată, cu Vraca în 

frunte, alături de alte mari nume ale perioadei interbelice, dar şi de tineri 

talentaţi, ieşiţi de pe băncile Institutului de Teatru, unde Finţi era profesor. Sub 

bagheta unor regizori importanţi, ca Ion Şahighian, W. Siefried sau Sică 

Alexandrescu, în repertoriul teatrului sunt strecurate, pe lângă obligatoriile texte 

sovietice cu teme revoluţionare, şi mari piese ale literaturii universale, semnate 

de Goldoni, Lope de Vega sau Beaumarchais. 

 Când Ion Şahighian devine director artistic, în 1952, Teatrul Armatei deja 

funcţiona în clădirea din Bd. Magheru, ce fusese construită de inginerul Liviu 

Ciulley, pentru cei doi copii ai săi, îndrăgostiţi de arta dramatică. Sub 

conducerea artistică a Şahului (cum i se spunea regizorului-director) debutează 

marile nume ale următoarei generaţii de regizori: Vlad Mugur, Sanda Manu, 

Radu Penciulescu, dar şi de actori: Liliana Tomescu sau George Constantin.  

După celebrul raport al lui Hruşciov din 1956, care a dat semnalul 

destalinizării blocului comunist, şi la Bucureşi chingile ideologice mai slăbesc 

un pic.Teatrul Armatei suferă o ultimă metamorfoză administrativă: în 1960 iese 

de sub pulpana militară, trecând sub egida Primăriei Bucureştiului şi este 

rebotezat cu numele unui monstru sacru, actorul C.I. Nottara. Şi aşa a rămas 

până în ziua de azi. Cu o anumită libertate regăsită, în cei patru ani cât a condus 

Teatrul Nottara, până s-a stins din viaţă în 1964, Vraca l-a îndreptat spre formula 



teatrului de repertoriu, în care şi-au găsit locul, alături de inevitabilele texte 

conjuncturale, piesele clasicilor dramaturgiei româneşti şi universale, de la 

Alecsandri, Davila şi Camil Petrescu la Shakespeare sau Cehov. 

 În următorii aproape douăzeci de ani, un intelectual subţire va ţine cârma 

teatrului din Bd. Magheru, navigând prin apele când limpezi, când întunecate, 

ale politicului. Pe fundalul relativei primăveri politice de la sfârşitul deceniului 

al şaptelea, când Ceauşescu, refuzând să participe la invazia Cehoslovaciei, 

făcea figură de copil rebel al blocului comunist, Horia Lovinescu a asigurat 

teatrului o deschidere culturală pe care nu o mai cunoscuse şi care îi va deveni o 

marcă definitorie. În noul climat, autori interzişi de comunişti până atunci, 

precum Claudel, E. Ionesco, Ghelderode, Pirandello sau Albee intră în 

repertoriu, oferind ocazia unor creaţii memorabile, pentru actorii unei trupe 

puternice, în care străluceau George Constantin, Gilda Marinescu, Ştefan 

Iordache, Lucia Mureşan, Ion Dichiseanu, Alexandru Repan, Ştefan Radof, sau 

Ştefan Sileanu.  

Lovinescu deschide şi calea căutărilor experimentale, creditând Jocul 

vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă tineri şi talentaţi regizori, precum 

Alexandru Dabija sau Dan Micu. Cu cel din urmă a avut o legătură spirituală 

specială, ce a condus la realizarea unor proiecte memorabile. 

 La această perioadă de aur s-au raportat două evenimente din cadrul 

Festivalului Nottara 70. Cafeneaua literar- artistică, propusă lunar spectatorilor 

Teatrului, s-a dovedit neîncăpătoare, fiindcă Alexandru Repan i-a omagiat cu 

acest prilej pe Horia Lovinescu, Dan Micu şi George Constantin, creatori ai unui 

spectacol memorabil din istoria teatrului,. Alexandru Repan a dat glas 

întrebărilor şi neliniştii generate de această elaborată parabolă a luptei dintre 

bine şi rău, într-un beckettian sfârşit de lume, subliniind legătura peste timp, prin 

prezenţa sa atât în distribuţia originară, din 1979, cât şi în cea de azi, în care i-a 

avut alături pe mai tinerii actori ai teatrului, Cristian Nicolaie, Dani Popescu şi 

Raluca Gheorghiu.  

Al doilea eveniment In memoriam a avut în centru tot tandemul 

Lovinescu-Micu. In 1981, cei doi făceau un pariu enorm, punând în scenă o 

dramatizare după Dostoievski, Fraţii Karamazov. Şi îl caştigau. Tot din cartea 

Doinei Papp aflăm că un cronicar exigent al vremii a considerat această 

întreprindere “mai bună decât tot ceea ce cunoaştem noi şi ceea ce în general e 

cunoscut”. Pentru festival, tânărul regizor Alexandru Mâzgăreanu a făcut şi el 



un pariu şi a câştigat: a ales să pună în lumină marile dileme etice şi confruntări 

de idei prin două fragmente din scenariul scris din 1981, Monologul Marelui 

Inchizitor, pentru Alexandru Repan, şi dialogul raţionalului Ivan (Şerban 

Gomoi) cu fratele său, angelicul Alioşa (Rareş Andrici).  

Cine a ales să vadă toate spectacolele pe care Nottara le-a programat cu 

prilejul aniversării sale din această primăvară, poate fi încredinţat că selecţia este 

relevantă pentru demersul repertorial din ultimii ani, ce a continuat buna tradiţie 

a Teatrului, pe câteva coordonate urmărite într-un fel sau altul şi de directorii cu 

mandate mai semnificative ca durată, care i-au urmat lui Lovinescu: poetul Ion 

Brad, esteticianul Victor Ernest Maşek, actorii Vlad Rădescu şi Mircea Diaconu. 

 Este evident interesul preponderent pentru problematicile lumii 

contemporane şi pentru textul de actualitate. Fie că e vorba de provocările 

aproape ucigaşe ale unei pieţe a muncii ultracompetitive, tratate în cheie gravă, 

ca în textul spaniolului Jordi Galcéran, Metoda. Sau de drama femeii abuzate de 

soţ, în Rusia de astăzi, redată fără menajamente în Iubirea la oameni de Dmitri 

Bogoslavski. Sau de poezia amară a incertitudinii erotice a individului din ziua 

de azi, ca în Iarna norvegianului Jon Fosse. Sau pur şi simplu de dezagregarea 

morală a omului lipsit de perspective, într-o minusculă comunitate irlandeză, ca 

în Vestul singuratic de Martin McDonagh.  

Dar Teatrul Nottara nu mizează doar pe autorii străini consacraţi, ci 

nutreşte şi speranţa că poate contribuie la alcătuirea unui corpus semnificativ de 

opere dramatice româneşti. Pe scena unde au fost jucaţi dintotdeauna scriitori 

români (din care istoria i-a reţinut, desigur, pe câţiva) nu puteau lipsi şi textele 

unor tineri autori români, cum este Alexandru Popa, cu a sa alertă comedie (nu 

doar de moravuri) Efecte colaterale.  

Teatrul de pe Bulevard s-a deschis -când climatul politic i-a permis- spre 

diverse formule de spectacol, de la poezie, la dans contemporan sau comedie 

muzicală. În 1968 aici a fost pus în scenă primul musical românesc de după 

război, montat într-un teatru de proză, cu actori profesionişti: Cele două orfeline, 

în regia Sandei Manu, s-a bucurat de un enorm succes, repetat peste trei ani, de 

montarea Bună seara, domnule Wilde!, în regia lui Alexandru Bocăneţ. Genul 

este reprezentat în stagiunea curentă şi în Festivalul Nottara 70, de 

“divertismentul metafizic” Alcool, în care Mihai Maniuţiu a împletit melancolic 

firele poetice, cu cele muzicale şi dramatice.  



În răspăr cu unele idei preconcepute din lumea teatrală, Nottara-ul a ales 

să-şi respecte publicul, continuându-şi tradiţia de a-l face să râdă la comedii 

bulevardiere de calitate, montate la Sala Horia Lovinescu. Aşa că, dat fiind şi 

succesul lui, genul nu putea lipsi din festival, prin reinterpretarea în cheie 

contemporană, a unui text clasic al lui Feydeau, Fazanul, dar şi prin recenta 

montare semnată de Felix Alexa, a unei comedii confirmate de West End-ul 

londonez, Totul e relativ.  

Aşadar, în 2017 Teatrul Nottara, “mai tânăr ca niciodată”, cum ne anunţă, 

se sărbătoreşte împreună cu publicul care nu l-a părăsit nici măcar în lungile luni 

de turnee impuse la sfârşitul stagiunii 2015/16, când sediul său a fost închis, 

fiind supus unei expertize, care i-a permis revenirea. 

 O aniversare necesară, menită a reaminti prietenilor (şi neprietenilor) că 

pe Bd Magheru, la numărul 20, o trupă de actori (omagiaţi şi ei în festival) şi toţi 

oamenii Teatrului Nottara îi aşteaptă în fiecare seară, pentru a râde (uneori cu o 

lacrimă în colţul ochiului), atunci când poate cotidianul devine prea apăsător. 

Aşa cum au făcut nottariştii, sub un nume sau altul, de şaptezeci de ani încoace. 

 

 

 

 

de: Sanda Vişan 

 

 

  



55. B-CRITIC 
din data de 30 Mai 2017 

http://www.b-critic.ro/spectacol/nottara-70-un-batrinel-plin-de-viata/ 

 

„Nottara 70”, un bătrînel plin de viață 

 

De curînd, Teatrul „Nottara” a sărbătorit șaptezeci de ani de viață. O 

săptămînă întreagă i-a dedicat acestui eveniment, prilej cu care cele mai bune 

spectacole ale sale au fost, seară de seară, urmate de întîlniri cu actorii. S-au 

auzit evocări pline de umor și de nostalgie ale marilor (și micilor) momente 

trecute, moderate de criticul de teatru Doina Papp (pe vremuri, angajată a 

teatrului). Vedetă incontestabilă a acestor evenimente care au făcut sarea și 

piperul mini-festivalului fost Alexandru Repan. Actorul a scos din mînecă un 

depozit inegalabil de povești, istorioare, amintiri despre marile spectacole, ca și 

despre marile figuri ale Teatrului „Nottara” de-a lungul vremii. Minifestivalul 

pregătit pentru a celebra cei șaptezeci de ani s-a încheiat – cum altfel? –, decît cu 

http://www.b-critic.ro/spectacol/nottara-70-un-batrinel-plin-de-viata/


un bal la care a fost aleasă, după toate regulile jocului, o regină. Care regină? Ei 

bine, aceasta nu a fost alta decît directoarea teatrului, Marinela Țepuș. Deloc 

surprinzător, în deschiderea balului, a dezvăluit faptul că regele său este chiar... 

teatrul. 

 

„Mai tînăr ca niciodată, Teatrul „Nottara” sărbătorește! Sîntem la primii 

70 de ani de teatru, de povești, de amintiri, de spectacole și de miracole 

împărtășite. Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din iubirea, harul și dragul 

artiștilor, tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis împlinit prin spectatorii 

care au făcut posibilă întîlnirea dintre scenă și lume, dar și prin colegii care ne-

au fost alături, indiferent de vreme și vremuri”, a declarat Marinela Ţepuş. 

Alcool, un musical în care trupa prinde aripi pe versurile lui Ion Mureșan 

și song-urile Adei Milea, Iarna, ambele în regia lui Mihai Măniuțiu, Iubirea 

la oameni, Metoda sînt numai cîteva dintre spectacolele cu care „Nottara” a 

răsfățat publicul la împlinirea vîrstei de șaptezeci de ani. Au fost șapte zile 

efervescente, în care s-au evocat și sărbătorit – cu teatru, muzică și dans – șapte 

decenii de talent și de pasiune. Spectacole jucate sub directoratul lui Horia 

Lovinescu, ca Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă, Karamazovii, 

Coriolan, Timon din Atena și multe, extrem de multe altele făceau din 

„Nottara”, la vremea aceea - una tristă politic -, un teatru de elită, cu producții 

dense și consistente și cu o estetică jalonată pe principii intelectuale rafinate. 

Echipa formată din dramaturgul Horia Lovinescu și regizorul Dan Micu a creat, 

ani buni, spectacole de neuitat. 

 



Despre această etapă a vorbit Alexandru Repan, renunțînd complet la 

tonul ceremonios în favoarea unuia jovial, care a intrat pe dată în inima 

publicului. Cu vocea lui melodioasă, perfect audibilă pînă în ultimul rînd, 

actorul a evocat momente spumoase din lunga sa carieră în „Nottara”. Nu 

întîmplător, povestea a avut loc după un fragment de spectacol-lectură din Frații 

Karamazov, în regia lui Alexandru Mîzgăreanu. Textul a fost decupat din 

dramatizarea care a prilejuit unul dintre evenimentele teatrului românesc de 

dinainte de '89, în care monstrul sacru George Constantin, în rolul tatălui, apărea 

pe scenă alături de Alexandru Repan, Ștefan Sileanu, Dragoș Pâslaru. 

 

Și, cum se vede că universul le potrivește pe toate ca nimeni altul, cu 

cîteva ore înainte de spectacol, a apărut o doamnă însoțită de băiatul și de 

nepotul ei, adulți în toată regula, spunînd că ar vrea să facă o vizită în teatru. O 

interesau mai ales sala denumită după tatăl său, Horia Lovinescu, și biroul 

acestuia. În fostul birou, staff-ul teatrului a înconjurat-o cu căldură, i-a oferit 

informațiile cerute și i-a dăruit Buletinul festivalului. Evident, numele tatălui său 

apărea și acolo. Din fericire, doamna Anat Epstein a acceptat să participe și la 

evenimentul din seara aceea și să stea de vorbă cu echipa. Am aflat că ține 

cursuri de filosofie la Universitatea din Ierusalim, bineînțeles, în limba țării în 

care trăiește de la zece ani. 

 

 

de: Cristina Rusiecki 
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„Ei, cum e soarele?” 

 
 

În plin festival „Nottara” 70, în ziua în care era programat un fragment din 

spectacolul-lectură Karamazovii, apare la intrarea teatrului o doamnă însoțită de 

băiatul și de nepotul ei, adulți în toată regula. Doreau să facă doar o vizită. Pe 

doamna cu păr cărunt și ochi mari albaștri o interesau mai ales sala denumită 

după tatăl său, Horia Lovinescu, și biroul acestuia. Sosită din Israel, țara în care 

trăiește de la vîrsta de zece ani, Anat Epstein ține cursuri de filosofie la 

Facultatea de Asistență Socială de la Universitatea din Ierusalim. Tema sa 

predilectă, căreia i-a consacrat toate studiile, a fost moartea. 

Am profitat de moment și am întrebat-o ce amintiri are din perioada 

românească legate de tatăl său și de Teatrul „Nottara”, unde dramaturgul Horia 

Lovinescu a fost director mai bine de două decenii. Anat Epstein începe prin a-și 

cere scuze că nu vorbește atît de expresiv pe cît ar vrea. A folosit limba română 

numai pînă la zece ani. Stăpînește, însă, foarte bine precizia termenilor. 

http://www.b-critic.ro/spectacol/ei-cum-e-soarele/


A fost un avantaj sau un dezavantaj să aveți un tată de o asemenea ținută 

intelectuală? V-a inhibat sau v-a stimulat? 

Avantajul a fost moștenirea genetică pe care am primit-o pe linie paternă. 

În fond, am trăit foarte puțin aici, nu în aceeași casă cu el. Am plecat din 

România în clasa a treia, așa că am avut avantajul de a trăi ca mine, nu în umbra 

lui. Adică nu am fost fata lui. Din clipa în care am ajuns în Israel, am fost Anca 

sau Anat. Acolo nimeni nu știa cine este tatăl meu. Toată lumea mă lega de 

bărbatul mamei cu care ea s-a căsătorit între timp. 

Dar ați ținut totuși legătura cu tatăl dumneavoastră. 

Sigur, cînd eram copil, îl vedeam la sfîrșit de săptămînă, iar în vacanțe 

plecam cu mama la mare și cu el la Sinaia. Pe vremea aceea, el era cu Nadia. 

Apoi, cînd am venit la șaisprezece ani, era deja cu Dana. Am amintiri cu el, 

dintre care unele sînt importante. Sînt lecții de viață. Cînd eram copil, am fost 

odată la mare cu el. Stăteam pe bancă și ne uitam la apusul de soare. Și el m-a 

întrebat: „Ei, cum e soarele?”. „Soarele e ca un glob de aur”, am răspuns eu. 

„Așa vezi tu soarele?”, a continuat tata. „Nu știu, ca o minge portocalie”. 

„Atunci spune ca o minge portocalie”, m-a sfătuit el. Chiar dacă știi că sună mai 

frumos ca un glob de aur, spune cum îl vezi și cum îl simți tu. Asta mi s-a 

întipărit foarte adînc: să spun totdeauna cuvintele care mă reprezintă pe mine, 

adică ceea ce simt, ceea ce văd, ceea ce cred, și nu să mă exprim într-un fel care 

mi se pare mai literar. A fost o lecție de viață care mi-a intrat în sînge și în cap 

de la vîrsta aceea. 

I-ați citit textele? 

Da. Mi-a trimis cărțile și piesele în Israel. Mi-era mult mai ușor să le 

citesc atunci pentru că limba mea română era mult mai vie pe vremea aceea. Pe 

de altă parte, ideile nu erau așa de simple pentru vîrsta mea de atunci. Azi, cînd 

pot să înțeleg mult mai bine ideile, limba mi se pare grea, deși sînt mult mai ușor 

de citit dialogurile dramatice decît proza. Acum cîțiva ani am fost în Australia, 

unde am reîntîlnit-o pe Ana Maria Beligan. Mi-a făcut cadou toate cărțile ei. Am 

încercat să le citesc, dar mi-e greu. Era o vîrstă cînd era foarte important să 

înțeleg cine a fost tatăl meu, să-l cunosc nu numai din poveștile altora despre el 

sau din amintirile mele. Pe vremea aceea căutam în scrierile lui în special 

personaje cu numele meu. Asta se întîmpla cam între șaisprezece și douăzeci și 

șase de ani. După aceea, lucrurile s-au îndepărtat tot mai mult. 

Ce amintiri aveți în legătură cu Teatrul „Nottara”? 



Pe vremea cînd tata locuia cu Dana lîngă Intercontinental, am fost la 

„Nottara” de vreo patru ori. Restul timpului eram împreună ori la mare, ori la 

Sinaia, ori la Mogoșoaia, dar nu în București. Cu două zile înainte de a muri, am 

aflat că e pe moarte și am venit la București. După slujba de la biserică am venit 

la teatru și toată lumea a ținut un moment de reculegere în față. Mi-aduc aminte 

că vitrina din dreapta foyerului era drapată cu negru și la mijloc stătea fotografia 

lui cu o bandă neagră. Apoi am plecat la Fălticeni, unde a fost îngropat. Cînd m-

am întors la București, am mai fost o dată la teatru să-i văd biroul. Am vorbit 

mult cu două doamne care mi-au povestit cum era el la teatru. Una era secretara 

lui. Mi-au spus cum erau aranjate mesele în birou, masa de ședințe și masa lui. 

Mi-au spus că cel mai mult îi plăcea să stea lîngă geam și să vorbească de acolo, 

uitîndu-se afară. 

Dacă tot ați pomenit de moștenirea genetică, credeți că o piesă ca Jocul vieții și 

al morții în deșertul de cenușă are vreo legătură cu faptul că majoritatea 
studiilor dumneavoastră se ocupă de moarte? 

Da, am vorbit cu el mult despre moarte, în diferite ocazii. Cred că am luat 

ceva de la el care mă fascinează. Ce este moartea? Ce se întîmplă cu noi în 

momentul acela? Pe vremuri, aveam mai multă credință: venea sfîrșitul și marea 

întrebare era ce urmează după. Țin minte că eram foarte mică și mama, care era 

deja cu celălalt bărbat al ei, a plecat undeva. Am întrebat-o pe femeia care avea 

grijă de mine unde sînt și mi-a răspuns că s-au dus la o înmormîntare. Am 

întrebat-o ce înseamnă înmormîntare și ea mi-a răspuns „cînd cineva moare”. 

Am întrebat-o ce e moartea și mi-a răspuns că moartea este ceva care vine după 

viață. Am căzut pe gînduri. Ea a crezut că m-am speriat și, ca să mă liniștească, 

a adăugat „dar numai oamenii foarte bătrîni mor, nu are de ce să-ți fie frică”. 

Dar eu nu mă speriasem. Țin minte că m-am gîndit „atît de mult timp trebuie să 

aștept pînă cînd o să vină timpul acela?”. Aveam cinci-șase ani, nici nu eram la 

școală. Am știut intuitiv că mama nu era un partener bun de discuție pe subiectul 

acesta, dar tata da. Și am deschis subiectul. Pentru prima oară, am simțit că a 

început să fie atent la ce vorbesc și la ce gîndesc. Nu se mai uita la mine doar ca 

la un copil. S-a mirat că în loc să-mi fie frică, eu mă gîndeam la ce va fi atunci. 

Foarte mult timp am rămas curioasă ce va fi după moarte. În continuare, rămîne 

o mare enigmă. 

Înțeleg că interesul pentru tema morții s-a păstrat pe durata întregii 
dumneavoastră cariere... 

Da, tot timpul. În liceu, cînd trebuia să scriem un eseu, am ales să scriu 

despre Finnegans Wake, cartea lui James Joyce. M-a interesat tot timpul această 

temă, chiar și la doctorat, unde am tratat-o în legătură cu ceva mai practic, cu 



perspectiva de a valida moartea în demnitate. Consider că un om în stadiul 

terminal al bolii are dreptul să primească ajutor, să moară asistat, dacă aceasta 

este alegerea lui. Moartea m-a preocupat mult din punct de vedere etic și 

filosofic. Teza de doctorat se bazează pe interviuri cu oameni care erau în 

situația respectivă, avînd în vedere că în majoritatea statelor euthanasia nu este 

legală. Mă interesa să înțeleg cum văd ei moartea, ce ar vrea să primească, ce i-

ar ajuta. 

O întreb dacă nu a fost o povară emoțională greu de dus această legătură 

cu oameni aflați în suferință. Îmi răspunde că nu, că era fascinată de 

multitudinea perspectivelor pe care le descoperea vorbind cu atîția 

interlocutori. O întreb ce la concluzie a ajuns acum, după o viață de tîrcolit – 

teoretic, bineînțeles –, moartea. Nu la una bine stabilită. Importantă este 

căutarea, nu rezultatul. Și mai ales, importantă este diversitatea de perspective. 

 

 

 

de: Cristina Rusiecki 

  



57. YORICK 
din data de 28 Mai 2017 

https://yorick.ro/iubiri-incurcate-si-umor-acid-pe-bulevard/ 

 

Iubiri încurcate și umor acid, pe bulevard 

 

Publicul vrea comedie, o spun toate sondajele, o arată de multe ori și 

biletele vândute, da, publicul vrea să vină la teatru și să râdă. Problema e însă că 

dacă stăm să ne gândim, comediile de bună calitate din teatrele din București le 

numărăm pe degetele de la o mână, în schimb, se umplu până la refuz sălile gen 

Palatul Copiilor de obicei la șușe. Pe Bulevardul Magheru, Teatrul Nottara 

încearcă însă de câțiva ani să refacă legătura pierdută dintre public și comedia de 

calitate, uneori cu mai puțin, alteori cu mai mult succes. Un teatru care a 

sărbătorit săptămâna trecută 70 de ani de existență printr-un festival, încheiat cu 

https://yorick.ro/iubiri-incurcate-si-umor-acid-pe-bulevard/
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o premieră în regia lui Felix Alexa, invitat în programul „Regizori mari pe 

bulevard”. 

„Totul este relativ” („Relatively Speaking”), cum și-a intitulat textul Alan 

Ayckbourn, e o comedie de bulevard, scrisă după toate regulile genului, cu 

quiproquo-uri tipice, cu replici spumoase, cu situații simpatice. Dar, pe lângă 

toate astea, piesa are și un al doilea strat, o zonă ceva mai adâncă, în care, în 

spatele hohotelor de râs simți că se ascunde o tristețe bine disimulată și că, așa 

cum se întâmplă uneori în viață, ar fi suficient să schimbi puțin direcția sau să 

îndrepți un fascicul direct de lumină asupra situațiilor și comedia s-ar preface pe 

loc într-o mare dramă. 

Așa o și joacă cei patru actori din distribuție, Catrinel Dumitrescu, 

Constantin Cotimanis, Raluca Gheorghiu și Gabriel Răuță. Ca și cum, în fiecare 

clipă, totul e pe muchie de cuțit. Ca și cum, în fiecare clipă, mascarada s-ar 

putea preface într-o poveste amară și foarte dureroasă, pentru fiecare dintre cei 

patru. Așa cum și este de fapt… 

` 

Marele merit al lui Felix Alexa este, ca, de altfel, în toate spectacolele pe 

care le pune în scenă, acela că reușește să-și instaleze actorii într-un adevăr 

foarte confortabil pe scenă. Unde totul decurge logic din tot, unde nicio măsură 

nu e greșită, unde ritmul este cel corect. Ceea ce se întâmplă și în „Totul e 

relativ”, unde povestea începe simplu, cu o scenă de cuplu într-un apartament 

din Londra sau din lumea largă. Scenografia Andradei Chiriac preferă o soluție 

mai degrabă cuminte pentru ambele spații unde se va desfășura povestea – 

apartamentul lui Ginny și curtea de la țară a cuplului Philip – Sheila. Cuminte și 

funcțională… Apartamentul are doza de simplitate (a se citi „banalitate”) a 

locuințelor moderne, în care aproape că nu se simte amprenta personală. Un pat 

în care doarme Greg, o măsuță de toaletă cu oglindă și câteva obiecte personale. 

De partea cealaltă, în curtea de la țară a vilei în care locuiesc Philip și Sheila, 

mult verde aproape artificial, aproape cu gust de plastic, și o grădină aranjată 

aproape în stil IKEA. Plăcut, confortabil, îmbietor. Un mic univers casnic care 

mobilează perfect în exterior golul dinăuntru. 
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Spectacolul lui Felix Alexa este spumos, sunt momente la care sala râde în 

cascade, replicile sună delicios și foarte inteligent, o analiză în fond tăioasă și 

acidă a relațiilor de cuplu la diverse vârste și în diverse forme se ascunde în 

spatele încurcăturilor amoroase pe care le propune Ayckbourn. Iar actorii ating 

exact acele zone pe care, de obicei, comedia de bulevard, prea preocupată să 

facă sala să râdă, uită să le atingă. În rolul lui Greg, Gabriel Răuță interpretează 

un bărbat îndrăgostit și inocent, mai degrabă timid și fără experiență în amor, în 

spatele zâmbetului căruia ghicești că dramele existenței și anxietățile și-ar găsi 

foarte ușor locul. Iar Gabriel Răuță exploatează inteligent aceste laturi sensibile 

ale personajului, lăsând să se simtă că dacă adevărul ar ieși la iveală, depresia l-

ar copleși pe loc. Deci totul e pe muchie… De partea cealaltă, Constantin 

Cotimanis interpretează un bărbat trecut de prima tinerețe, cu o situație 

financiară confortabilă, prins într-o viață de familie care-l plictisește și… 

îndrăgostit. Îndrăgostit de o femeie cu mult mai tânără. Cotimanis joacă fără 

note false, iar personajul pe care-l construiește are toate tristețile unui bărbat 

care știe că nu mai poate fi iubit pentru el însuși, ci pentru ceea ce oferă și care e 

silit, prin forța împrejurărilor, să-și înțeleagă și statutul, și căsnicia, nu fără un 

gust amar. Însă scenele dintre ele și Catrinel Dumitrescu (Sheila), care surprind 

toate ticurile și tabieturile și plictiselile unei vieți în doi, sunt delicios construite, 

în valuri de umor. 

 

Ginny, mărul discordiei dintre cei doi bărbați, dintre care unul ar putea să-

i fie tată, este interpretată de Raluca Gheorghiu cu un farmec discret și relativ 

corect. Dacă-i lipsește ceva e un fel de abur al misterului care să justifice ultima 

scenă, dar altminteri are o spontaneitate și o prospețime care îi rămân 

principalele atuuri până la final: e tânără și drăguță, ceea ce e îndeajuns pentru a 

fi râvnită și de tânărul inocent care vrea să-o ia de soție, și de bărbatul matur, 

care are nevoie de o pată de culoare în viață… Iar Catrinel Dumitrescu, într-un 

rol care o pune bine în valoare, Sheila, soția cea înșelată a lui Philip, construiește 

un personaj inteligent și plin de nuanțe. E delicată și sensibilă, are umor și intră 

în jocul celor trei, dejucând planurile vinovate ale soțului, cu un zâmbet ușor 
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amar. Are mister, știe să controleze situația și să păstreze echilibrul, iar acest 

control este tocmai sursa cea mai importantă de umor, pentru că în spatele lui 

ghicești și tristețea, și înțelegerea și, deja, detașarea… 

„Am ales să montez textul lui Alan Ayckbourn cu senzația că nevoia acută 

de comedie a publicului, nevoie ce vine din dorința de a evada din realitatea 

înconjurătoare, va fi satisfăcută, dar într-un mod mai straniu”, spunea Felix 

Alexa despre spectacolul de la Nottara. Și afirmația lui e întru totul adevărată, 

veți constata dacă veți merge la teatrul de pe bulevard, care tocmai a intrat în 

deceniul opt. 

 

 

 

de: Monica Andronescu 

  



58. Revista Bulevard 
din data de 28 Mai 2017 

http://revistabulevard.ro/2017/05/nottara-pune-teatrul-in-miscare-

povesti-pe-bulevard-in-deschiderea-festivalului-aniversar-nottara-70/ 

 

Nottara pune teatrul în mișcare – Povești pe bulevard, în deschiderea 

festivalului aniversar Nottara 70 

 

Pentru 8 zile, între 14 și 21 mai, la Teatrul Nottara, mai tânăr ca 

niciodată, are loc sărbătoarea culturală a celor 70 de ani de spectacole-

fenomen, artiști-vizionari, spectatori talentați, amintiri și întâlniri 

remarcabile. Evenimentul are loc cu sprijinul Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

Pe ritmul muzicii anilor, vor fi celebrați oamenii care prin pasiunea și 

creativitatea lor au tranformat, la Nottara, viața în emoție. 

Festivalul este prefațat de două evenimente stradale inedite. Scenă va 

deveni chiar bulevardul Magheru, spațiu-simbol al Bucureștiului. Încă din 
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perioada Teatrului Armatei, acesta a fost parte din arhitectura sălii de spectacol, 

identificându-se cu spiritul instituției: demnitate, neliniște, tradiție, energie, 

forfotă, unicitate, punct de interes și de intersecție a mai multor drumuri. Toate 

ducând spre Teatrul de pe Bulevard… 

Astfel, duminică, 7mai, de la ora 14.00, în fața Teatrului Nottara, foarte 

talentatul și apreciatul compozitor de muzică de teatru, CÁRI Tibor (pian și 

muzică originală), alături de dansatorii BACZÓ Tünde și Alin STATE, dar și de 

violoncelistul SZABÓ J. Attila vă invită la Antonimul venețian (parafrază la 

volumul faimos al lui Giuseppe Berto).  Spectacolul delicat și melancolic, 

despre dragoste și fermecătoarea Veneție, despre cuvintele nespuse și amăgirile 

inimii, este programat cu o săptămână înainte de deschiderea micro-festivalului 

și dă primul gong pe Magheru, cu teatru și dans sub cerul liber. O experiență 

misterioasă și fermecătoare ca viața însăși, ce nu trebuie ratată. 

Acest eveniment va fi coperta pentru marea sărbătoare ce începe 

duminică, 14 mai. Iar în cea de-a doua zi de spectacole și evenimente 

dedicate Nottara 70, transformăm bulevardul într-o galerie de povești, eroi, 

emoții și întâlniri cu trecutul cultural. 

Luni, 15 mai, de la ora 17.00, istoria Teatrului Nottara iese în stradă. 

Trecătorii de pe Magheru vor deveni actori în distribuția unei întâmplări teatrale 

speciale (concept și coordonator proiect: regizorul Mihai LUNGEANU), fiind 

întâmpinați în drumul lor de muzică şi personaje de teatru, într-un decor special 

(scenografia: Victor DIACONU), care-i va face atenți la poveștile Nottara. De-a 

lungul trotuarului din fața sediului vor fi expuse afișe ale spectacolelor care au 

marcat existența teatrului, atunci și acum, de la eficientele, robustele și 

coloratele afișe de literă ale Teatrului Armatei, la viziunea oarecum austeră și 

unitar cromatică a celor din perioada directoratului lui Horia Lovinescu, până la 

creativele propuneri vizuale de astăzi, care îmbracă bulevardul. O vizită 

culturală, neconvențională și pasionantă, prin istoria Nottara, în aer liber. 

“Nottara 70 nu ar fi fost posibil fără spectatorii teatrului, așa că ne 

bucurăm să vă ieșim în întâmpinare, prin intermediul acestor și a altor câteva 

evenimente stradale, dedicate bulevardului și oamenilor lui. La aceste două 

spectacole/întâlniri pe bulevard, accesul este liber, fără limită de locuri. Dar 

sărbătoarea continuă și în teatru, cu spectacole-reper, colocvii, spectacole-

lectură, seri de dans și de stat la povești. Între 14 și 21 mai, celebrăm cele 7 

decenii de tinerețe.” a declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

Sursa: Revista Bulevard 



59. YOUTUBE 
din data de 20 Mai 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=mYUxCNilyiM 

 

 

 

de: Tudor Costin Sicomaș 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mYUxCNilyiM


60. Ziarul Lumina 
din data de 16 Mai 2017 

http://ziarullumina.ro/la-70-de-ani-teatrul-nottara-mai-tanar-ca-

niciodata-122607.html 

 

 
 

La 70 de ani, Teatrul Nottara, „mai tânăr ca niciodată” 

  

Teatrul Nottara este în plină sărbătoare, la cel de-al 70-lea an de existență, 

motiv pentru care aici au început deja, din 14 mai, o serie de evenimente, ce se 

vor desfășura până în 21 mai, sub sloganul „Nottara 70 - mai tânăr ca niciodată”. 

În cadrul acestui minifestival vor avea loc o serie de spectacole jucate pe această 

scenă. 
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„Suntem la primii 70 de ani de teatru, de poveşti, de amintiri, de 

spectacole şi de miracole împărtăşite. Au trecut ca un vis tehnicolor, creat din 

iubirea, harul şi dragul artiştilor, tehnicienilor, oamenilor buni din birouri; vis 

împlinit prin spectatorii care au făcut posibilă întâlnirea dintre scenă şi lume, dar 

şi prin colegii care ne-au fost alături, indiferent de vreme şi vremuri”, spun 

reprezentanții Nottara într-un comunicat preluat de Agerpres. 

 

Deschiderea seriei de spectacole aniversare a avut loc duminică, la Sala 

„George Constantin”, cu spectacolul „Vestul singuratic” de Martin McDonagh, 

în regia lui Cristi Juncu, în care au performat actorii Florin Piersic Jr, Vlad 

Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calotă/Corina Dragomir. 

 

În cadrul aceluiași minifestival se vor mai juca piesele „Efecte colaterale” 

de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu, „Aproape împreună” de Alan 

Alyckbourn, în regia lui Felix Alexa, prezentată în avanpremieră, dar și 

spectacolul-lectură „Karamazovii”, concept şi regie Alexandru Mâzgăreanu. Vor 

avea loc, de asemenea, o discuţie cu publicul, dar și spectacolul „Alcool”, pe 

versurile lui Ion Mureşan și în regia lui Mihai Măniuţiu. 

 

„Pentru că ne-am obişnuit spectatorii cu «Festinul pe Bulevard», jucat în 

octombrie, acum vrem să le oferim spectacole pentru toate generaţiile, pentru 

toate vârstele, pentru toate mediile sociale și culturale. De aceea veţi vedea 

spectacole de comedie, comedie de bulevard, spectacole sofisticate, teatru-

instalaţie, cum este «Iarna», un spectacol aparte cum este «Alcool» (un concert-

spectacol de Mihai Măniuţiu şi Ada Milea), comedii de bulevard – «Fazanul», în 

regia lui Alex Mâzgăreanu, şi un spectacol proaspăt de Felix Alexa – «Aproape 

împreună», anunță Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara, citată de 

aceeași agenție de presă. Aceasta nu a omis să amintească și balul, „mai mult 

sau mai puţin mascat, pentru că vom purta cu toţii elemente sau chiar costume 

de teatru din toate epocile - nu am ales o epocă anume”, pentru că „la 70 de ani 

putem să ne răsfăţăm”. Totodată, după fiecare spectacol va avea loc câte o 

petrecere „pe muzica câte unui deceniu”, potrivit Marinelei Țepuș. 

 

În prima seară a minifestivalului a avut loc o festivitate de premiere, la 

care s-au oferit plachete aniversare - „Nottara ‘70”, acelora care „ne-au sprijinit 

fizic şi psihic, şi cu trup, şi cu suflet, anul trecut, când a fost momentul de 

răscruce în care nu speram că astăzi vom putea să fim aici, în casa noastră, şi să 

sărbătorim 70 de ani”, a mai spus managerul Teatrului Nottara. Așadar, printre 

premianți s-au aflat: Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Bulandra, Teatrul 

Metropolis, Teatrul Ţăndărică, Teatrul de Stat din Constanţa, Teatrul Toni 

Bulandra din Târgovişte, Teatrul Ginta Latină din Chişinău, Institutul Cultural 

Maghiar din Bucureşti, Cercul Militar Naţional, Agenţia Naţională a 



Penitenciarelor, precum şi fostul prefect al Capitalei Paul Petrovan. Nu a fost 

uitat nici fostul director al teatrului, iubitul actor Mircea Diaconu, care a primit o 

plachetă aniversară. Acesta nu a fost prezent la ceremonie, însă cuvântul său, 

care este un îndemn de a ne bucura de viață, a fost citit de actorul Adrian 

Văncică: „Ce am înţeles eu din viaţă, printre altele, este că, ori de câte ori te poţi 

bucura, trebuie să o faci. De multe ori asta se întâmplă de la sine. Alteori e bine 

chiar să provoci evenimente. Singur e mult mai greu, aşa că bucuraţi-vă cu orice 

prilej. Dacă nu găsiţi, inventaţi. Dar ar fi păcat ca anii, lunile, clipele vieţii 

noastre să fie doar nişte cifre. Trebuie să fie poveşti, amintiri. Dragi colegi, dragi 

prieteni, depănaţi, vă rog, din păcate fără mine, amintiri de teatru care, cum ştiţi 

bine, nu se termină niciodată”. 

 

Cu această ocazie, reprezentanții Nottara au pus în discuție și problemele 

locative, mai exact importanța păstrării actualului sediu, de care se leagă toată 

istoria teatrului. „Atât Teatrul Nottara, cu cei 70 de ani de istorie, cât şi imobilul 

acesta, cu cei 71 de ani de istorie, merită să rămână pe bulevardul Magheru 

pentru bucuria tuturor spectatorilor, a tuturor trecătorilor pe care ne dorim să-i 

aducem cu orice preţ în sălile noastre. Este motivul principal pentru care facem 

o sărbătoare ce va dura şapte zile, ca-n poveşti, plus un bal, adică a opta, şi 

musai până la urmă să afle tot Bucureştiul, şi dacă se poate toată ţara, că suntem 

acasă pe bulevardul Magheru, de unde nu mai vrem să plecăm niciodată”, a 

declarat Marinela Țepuș. 

 

Pe scena Teatrului Nottara au urcat, de-a lungul timpului, actori de 

referință, printre care Gilda Marinescu, Margareta Pogonat, Melania Cîrje, 

George Calboreanu, George Constantin, Ştefan Iordache, Ştefan Radof, Emil 

Hossu. S-au realizat spectacole pe texte de referință, repertoriul național și 

universal fiind constant în atenția conducerii teatrului. Astfel, au putut fi văzute 

piese de Shakespeare, Cehov, Eugene Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia 

Lovinescu, I. L. Caragiale. 

 

  

de: Dan Cârlea 

  



61. TV HAPPY 
din data de 26 Mai 2017 

http://tvhappy.ro/happy-day-happy-life/mare-sarbatoare-la-teatrul-

nottara-a-implinit-7o-de-ani-de-cand-isi-incanta-publicul-cu-

spectacole-memorabile-id224313.html 

 

 
 

Mare sărbătoare la Teatrul Nottara! A împlinit 70 de ani de când își 

încântă publicul cu spectacole memorabile 

 

Teatrul Nottara a împlinit 70 de ani, timp în care a încântat publicul 

prin spectacole fenomen, artiști vizionari, spectatori talentați, amintiri și 

întâlniri remarcabile. 

Teatrul Nottara are un public fidel, receptiv la repertoriul variat oferit de 

echipele excepțioanale de actori și regizori. 

Clădirea în care funcționează Teatrul Nottara a fost construită de inginerul 

Ciulei, tatăl regizorului Liviu Ciulei. 

În fiecare stagiune, rulează un repertoriu cu cel puțin 15 titluri atât la Sala 

Magheru Horia Lovinescu, scena italiană cu o capacitate de 485 de locuri, cât și 

la Sala George Constantin, cu o capacitate de 99 de locuri. 
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