
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosar de presă 
14-16 iunie 2017 - Spectacolul începe cu o lectură, ediția a IX-a 

Dramaturgia greacă contemporană 

 

 

 

 

 

 
 



1. Yorick 
din data de 08 Iunie 2017 

https://yorick.ro/grecia-eroina-la-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-

la-teatrul-nottara/ 

 

 

  

Grecia, eroină la „Spectacolul începe cu o lectură” de la Teatrul Nottara 

 

Pentru a-i aduce un omagiu Greciei, locul unde a început teatrul, și 

subliniind totodată continuitatea în timp și originalitatea noilor forme pe care 

dramaturgia grecească le-a adoptat astăzi, Teatrul Nottara și Fundația Culturală 

Greacă organizează în perioada 14-16 iunie 2017 a noua ediție a seriei de 

spectacole-lectură „Spectacolul începe cu o lectură”, coordonată de regizorii 

Mihai Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu. 

https://yorick.ro/grecia-eroina-la-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-la-teatrul-nottara/
https://yorick.ro/grecia-eroina-la-spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-la-teatrul-nottara/
https://yorick.ro/wp-content/uploads/2017/06/Afis-m.jpg


Spectacolele-lectură se desfășoară în Sala George Constantin, începând cu 

ora 19.00. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Rezervarea 

locurilor se poate face de pe pagina evenimentului 

Prin acest proiect, Teatrul Nottara și Fundația Culturală Greacă își propun 

stabilirea unui dialog între spațiul cultural și teatral românesc și cel internațional 

prin probarea calităților dramaturgice ale pieselor, atât prin exercițiul teatral de 

lectură realizat de regizori și actori, cât și prin intermediul unor discuții libere 

între spectatori, regizori, actori și autori. 

Textele alese pentru lectura actorilor de la Teatrul Nottara sunt comedii 

semnate de autori contemporani și au fost traduse în premieră în România. Două 

dintre textele alese sunt scrise special pentru scenă – Thailanda (titlu 

original: Cu forță, din Kifisia) de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, în regia 

lui Mihai Lungeanu, și Diseară mâncăm la Iocasta de Akis Dimou, în regia lui 

Yannis Paraskevopoulos, iar al treilea, Martor mi-e Dumnezeu de Makis Tsitas, 

în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, este o adaptare pentru teatru a romanului 

omonim, câștigător al Premiului pentru Literatură al UE, în 2014. 

Vor fi prezenți la eveniment dramaturgul Akis Dimou, autorul uneia 

dintre piese, și regizorul Yannis Paraskevopoulos, atașat deja de România prin 

numeroasele sale colaborări, atât la Craiova, cât și la București. 

Discuțiile dintre invitați și public vor fi moderate de criticul de teatru 

Cristina Rusiecki. 

Programul spectacolelor-lectură: 

14 iunie, ora 19.00 – Martor mi-e Dumnezeu de Makis Tsitas, traducere și 

adaptare de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Cu: Gabriel 

Răuță 

15 iunie, ora 19.00 – Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, 

traducere de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Mihai Lungeanu. Cu: Ada Navrot, 

Luminița Erga, Isabela Neamțu, Ioana Calotă. 

16 iunie, ora 19.00 – Diseară mâncăm la Iocasta de Akis Dimou, traducere de 

Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Yannis Paraskevopoulos. Cu: Cerasela Iosifescu, 

Alexandru Jitea, Alexandru Mike Gheorghiu, Mihaela Subțirică, Răzvan Bănică, 

Rareș Andrici, Cristina Juncu. 

 

Sursa: Yorick 



2. Teatrul Nottara 
din data de 23 Mai 2017 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=213 

 

În iunie, gândim greceşte 

        în traducere, desigur! 

  

Spectacolul începe cu o lectură… de piese grecești 

Teatrul Nottara și Fundația Culturală Greacă organizează, în 

perioada 14-16 iunie 2017, a noua ediție a seriei de spectacole-lectură 

intitulate „Spectacolul începe cu o lectură”, coordonată de regizorii Mihai 

Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu. Prin acest proiect, Teatrul Nottara și 

Fundația Culturală Greacă își propun stabilirea unui dialog între spațiul cultural 

și teatral românesc și cel internațional prin probarea calităților dramaturgice ale 

pieselor, atât prin exercițiul teatral de lectură realizat de regizori și actori, cât și 

prin intermediul unor discuții libere între spectatori, regizori, actori și autori. 

Textele alese spre a fi lecturate – și interpretate – de către actorii 

Teatrului Nottara sunt comedii semnate de autori contemporani și au fost 

traduse în premieră în România. Două dintre textele alese sunt scrise special 

pentru scenă, iar al treilea reprezintă o adaptare pentru teatru a unui 

roman: Thailanda (titlu original: Cu forță, din Kifisia) de Dimitris Kechaidis și 

Eleni Chaviara, în regia lui Mihai Lungeanu, Diseară mâncăm la Iocasta de 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=213
http://hfc-worldwide.org/bucharest/


Akis Dimou, în regia lui Yannis Paraskevopoulos, și Martor mi-e Dumnezeu de 

Makis Tsitas, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 

Vor fi prezenți și vor vorbi despre teatru dramaturgul Akis Dimou, 

autorul uneia dintre piese, și regizorul Yannis Paraskevopoulos, care este atașat 

deja de România prin numeroasele sale colaborări, atât la Craiova, cât și la 

București. Discuțiile dintre invitați și public vor fi moderate de criticul de teatru 

Cristina Rusiecki. Spectacolele-lectură se desfășoară în Sala George 

Constantin, începând cu orele 19.00. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Programul spectacolelor-lectură: 

14 iunie, ora 19.00 – Martor mi-e Dumnezeu de Makis Tsitas, traducere și 

adaptare de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Cu: Gabriel 

Răuță 

Rezervare de locuri: ove.ro 

15 iunie, ora 19.00 – Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, 

traducere de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Mihai Lungeanu. Cu: Ada Navrot, 

Luminița Erga, Isabela Neamțu, Ioana Calotă 

Rezervare de locuri: ove.ro 

16 iunie, ora 19.00 – Diseară mâncăm la Iocasta de Akis Dimou, traducere de 

Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Yannis Paraskevopoulos. Cu: Cerasela Iosifescu, 

Alexandru Jitea, Alexandru Mike Gheorghiu, Mihaela Subțirică, Răzvan Bănică, 

Rareș Andrici, Cristina Juncu 

Rezervare de locuri: ove.ro 

 

 

 

de: Sanda Vişan 

  

https://ove.ro/martor-mi-e-dumnezeu
https://ove.ro/thailanda
https://ove.ro/diseara-mancam-la-iocasta


3. DC News 
din data de 10 Iunie 2017, ora 11:22 

https://www.dcnews.ro/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-piese-grece-

ti_545649.html? 

 

Spectacolul începe cu o lectură… de piese grecești 

 

 
Grecia nu este numai o destinație turistică atrăgătoare, ci este locul în 

care teatrul a luat naștere în urmă cu multe secole. 

 

Grecia nu este numai o destinație turistică atrăgătoare, ci este locul în care 

teatrul a luat naștere în urmă cu multe secole. Pentru a omagia acest început, 

subliniind totodată continuitatea în timp și originalitatea noilor forme pe care 

dramaturgia grecească le-a adoptat astăzi, Teatrul Nottara și Fundația 

Culturală Greacă organizează, în perioada 14-16 iunie 2017, a noua ediție a 

seriei de spectacole-lectură intitulate „Spectacolul începe cu o lectură”, 

https://www.dcnews.ro/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-piese-grece-ti_545649.html
https://www.dcnews.ro/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-piese-grece-ti_545649.html


coordonată de regizorii Mihai Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu. Prin 

acest proiect, Teatrul Nottara și Fundația Culturală Greacă își propun stabilirea 

unui dialog între spațiul cultural și teatral românesc și cel internațional prin 

probarea calităților dramaturgice ale pieselor, atât prin exercițiul teatral de 

lectură realizat de regizori și actori, cât și prin intermediul unor discuții libere 

între spectatori, regizori, actori și autori. 

  

Textele alese spre a fi lecturate – și interpretate – de către actorii 

Teatrului Nottara sunt comedii semnate de autori contemporani și au fost 

traduse în premieră în România. Două dintre textele alese sunt scrise special 

pentru scenă – Thailanda (titlu original: Cu forță, din Kifisia) de Dimitris 

Kechaidis și Eleni Chaviara,în regia lui Mihai Lungeanu, și Diseară mâncăm 

la Iocasta de Akis Dimou, în regia lui Yannis Paraskevopoulos –, iar al treilea 

– Martor mi-e Dumnezeu de Makis Tsitas, în regia lui Alexandru 

Mâzgăreanu – este o adaptare pentru teatru a romanului omonim, câștigător al 

Premiului pentru Literatură al UE, în 2014. 

  

Vor fi prezenți la această sărbătoare a teatrului grecesc dramaturgul Akis 

Dimou, autorul uneia dintre piese, și regizorul Yannis Paraskevopoulos, care 

este atașat deja de România prin numeroasele sale colaborări, atât la Craiova, cât 

și la București. Discuțiile dintre invitați și public vor fi moderate de criticul de 

teatru Cristina Rusiecki. Spectacolele-lectură se desfășoară în Sala George 

Constantin, începând cu ora 19.00. 

  

Program: 

 

14 iunie, ora 19.00 – Martor mi-e Dumnezeu de Makis Tsitas, traducere și 

adaptare de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Cu: Gabriel 

Răuță 

  

Naratorul acestei istorii – un antierou tipic al vremurilor noastre, un om 

simplu, care nu își dorește altceva decât să trăiască decent –, trezindu-se la 

cincizeci de ani fără slujbă și cu sănătatea șubrezită, își povestește necazurile 

pătimite, încă din copilărie, în confruntarea sa cu realitatea dură. Cu toții – 

femeile întâlnite, angajatorii, până și familia lui – îl trădează, în vreme ce în 

jurul său se conturează imaginea unei societăți care, în ciuda aparentei sale 

bunăstări, se scufundă tot mai mult. Năvalnicul monolog ne arată strădania lui 

de a rămâne în picioare. Înarmat cu umor, cu imaginație și cu o spumozitate 

verbală aparte, el își creează, bucată cu bucată, propriul univers.   

  



 

 

 

15 iunie, ora 19.00 – Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni 

Chaviara,traducere de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Mihai Lungeanu. Cu: Ada 

Navrot, Luminița Erga, Isabela Neamțu, Ioana Calotă. 

 

În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua 

și fiica uneia dintre ele discută despre iubire și, în special, despre bărbații din 

viața lor. Pregătite să pornească într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera 

și a deschide un nou drum în viață, Aleka, Fotini și Maro sunt prinse în propriul 

trecut, luptându-se cu ele însele, dar și cu ceilalți. Călătoria este continuu 

amânată, fiindcă în viața lor dramele nu încetează să apară – chemate sau nu. Iar 

bărbații, deși absenți, își fac simțită prezența în chipuri nebănuite. O dramă în 

cheie comică, despre trei femei în pragul unei crize de nervi, visând la o 

călătorie ce le va schimba viața. 

  

16 iunie, ora 19.00 – Diseară mâncăm la Iocasta de Akis Dimou, traducere de 

Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Yannis Paraskevopoulos. Cu: Cerasela Iosifescu, 

Alexandru Jitea, Alexandru Mike Gheorghiu, Mihaela Subțirică, Răzvan Bănică, 

Rareș Andrici, Cristina Juncu. 

 

În apartamentul de la etajul al cincilea al familiei Papadamou se 

organizează o cină în cinstea întoarcerii de la Budapesta a fiului Iocastei 

Papadamou. Ceea ce ar fi trebuit să fie doar o cină liniștită de familie se 

transformă, în urma veștii morții petrecute în condiții ciudate a manichiuristei 

Nadia, într-un bun prilej de discuție între vii și morți, discuție care capătă în 

curând aspectul unei investigații detectivistice. O comedie spumoasă, cu 

nenumărate dezvăluiri, care nu încetează să ne surprindă până la căderea 

cortinei. 

 

 

 

 

de: Magdalena Popa Buluc 

  



4. CREDIDAM 
din data de 13 Iunie 2017 

http://credidam.ro/wp/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-piese-

grecesti/ 

 

 

Spectacolul începe cu o lectură… de piese greceşti 

Grecia nu este numai o destinaţie turistică atrăgătoare, ci este locul în 

care teatrul a luat naştere în urmă cu multe secole. Pentru a omagia acest 

început, subliniind totodată continuitatea în timp şi originalitatea noilor 

forme pe care dramaturgia grecească le-a adoptat astăzi, Teatrul Nottara şi 

Fundaţia Culturală Greacă organizează, în perioada 14-16 iunie 2017, a 

noua ediţie a seriei de spectacole-lectură intitulate „Spectacolul începe cu o 

lectură”, coordonată de regizorii Mihai Lungeanu şi Alexandru 

Mâzgăreanu. 

Prin acest proiect, Teatrul Nottara şi Fundaţia Culturală Greacă îşi propun 

stabilirea unui dialog între spaţiul cultural şi teatral românesc şi cel internaţional 

prin probarea calităţilor dramaturgice ale pieselor, atât prin exerciţiul teatral de 

lectură realizat de regizori şi actori, cât şi prin intermediul unor discuţii libere 

între spectatori, regizori, actori şi autori. 

Textele alese spre a fi lecturate – şi interpretate – de către actorii Teatrului 

Nottara sunt comedii semnate de autori contemporani şi au fost traduse în 

premieră în România. Două dintre textele alese sunt scrise special pentru scenă –

 Thailanda (titlu original: Cu forţă, din Kifisia) de Dimitris Kechaidis şi Eleni 

http://credidam.ro/wp/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-piese-grecesti/
http://credidam.ro/wp/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-piese-grecesti/


Chaviara, în regia lui Mihai Lungeanu, şi Diseară mâncăm la Iocasta de Akis 

Dimou, în regia lui Yannis Paraskevopoulos -, iar al treilea – Martor mi-e 

Dumnezeu de Makis Tsitas, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu – este o adaptare 

pentru teatru a romanului omonim, câştigător al Premiului pentru Literatură al 

UE, în 2014. 

Vor fi prezenţi la această sărbătoare a teatrului grecesc dramaturgul Akis 

Dimou, autorul uneia dintre piese, şi regizorul Yannis Paraskevopoulos, care 

este ataşat deja de România prin numeroasele sale colaborări, atât la Craiova, cât 

şi la Bucureşti. Discuţiile dintre invitaţi şi public vor fi moderate de criticul de 

teatru Cristina Rusiecki. Spectacolele-lectură se desfăşoară în Sala George 

Constantin, începând cu ora 19.00. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Rezervarea 

locurilor se poate face de pe pagina evenimentului. 

Programul spectacolelor-lectură: 

- 14 iunie, ora 19.00: Martor mi-e Dumnezeu de Makis Tsitas, traducere şi 

adaptare de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Cu: Gabriel 

Răuţă 

- 15 iunie, ora 19.00: Thailanda de Dimitris Kechaidis şi Eleni Chaviara, 

traducere de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Mihai Lungeanu. Cu: Ada Navrot, 

Luminiţa Erga, Isabela Neamţu, Ioana Calotă. 

- 16 iunie, ora 19.00: Diseară mâncăm la Iocasta de Akis Dimou, traducere de 

Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Yannis Paraskevopoulos. Cu: Cerasela Iosifescu, 

Alexandru Jitea, Alexandru Mike Gheorghiu, Mihaela Subţirică, Răzvan Bănică, 

Rareş Andrici, Cristina Juncu. (R.N.) 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

http://credidam.ro/wp/wp-content/uploads/2017/06/Nottara.jpg


5. Roevents 
din data de 14 Iunie 2017 

https://www.roevents.ro/Evenimente/spectacolul-incepe-cu-o-lectura 

 

Spectacolul începe cu o lectură… de piese greceşti 

Grecia nu este numai o destinaţie turistică atrăgătoare, ci este locul în 

care teatrul a luat naştere în urmă cu multe secole. Pentru a omagia acest 

început, subliniind totodată continuitatea în timp şi originalitatea noilor 

forme pe care dramaturgia grecească le-a adoptat astăzi, Teatrul Nottara şi 

Fundaţia Culturală Greacă organizează, în perioada 14-16 iunie 2017, a 

noua ediţie a seriei de spectacole-lectură intitulate „Spectacolul începe cu o 

lectură”, coordonată de regizorii Mihai Lungeanu şi Alexandru 

Mâzgăreanu. 

Prin acest proiect, Teatrul Nottara şi Fundaţia Culturală Greacă îşi propun 

stabilirea unui dialog între spaţiul cultural şi teatral românesc şi cel internaţional 

prin probarea calităţilor dramaturgice ale pieselor, atât prin exerciţiul teatral de 

lectură realizat de regizori şi actori, cât şi prin intermediul unor discuţii libere 

între spectatori, regizori, actori şi autori. 

Textele alese spre a fi lecturate – şi interpretate – de către actorii Teatrului 

Nottara sunt comedii semnate de autori contemporani şi au fost traduse în 

premieră în România. Două dintre textele alese sunt scrise special pentru scenă –

 Thailanda (titlu original: Cu forţă, din Kifisia) de Dimitris Kechaidis şi Eleni 

Chaviara, în regia lui Mihai Lungeanu, şi Diseară mâncăm la Iocasta de Akis 

Dimou, în regia lui Yannis Paraskevopoulos -, iar al treilea – Martor mi-e 

Dumnezeu de Makis Tsitas, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu – este o adaptare 

https://www.roevents.ro/Evenimente/spectacolul-incepe-cu-o-lectura


pentru teatru a romanului omonim, câştigător al Premiului pentru Literatură al 

UE, în 2014. 

Vor fi prezenţi la această sărbătoare a teatrului grecesc dramaturgul Akis 

Dimou, autorul uneia dintre piese, şi regizorul Yannis Paraskevopoulos, care 

este ataşat deja de România prin numeroasele sale colaborări, atât la Craiova, cât 

şi la Bucureşti. Discuţiile dintre invitaţi şi public vor fi moderate de criticul de 

teatru Cristina Rusiecki. Spectacolele-lectură se desfăşoară în Sala George 

Constantin, începând cu ora 19.00. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Rezervarea 

locurilor se poate face de pe pagina evenimentului. 

Programul spectacolelor-lectură: 

- 14 iunie, ora 19.00: Martor mi-e Dumnezeu de Makis Tsitas, traducere şi 

adaptare de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Cu: Gabriel 

Răuţă 

- 15 iunie, ora 19.00: Thailanda de Dimitris Kechaidis şi Eleni Chaviara, 

traducere de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Mihai Lungeanu. Cu: Ada Navrot, 

Luminiţa Erga, Isabela Neamţu, Ioana Calotă. 

- 16 iunie, ora 19.00: Diseară mâncăm la Iocasta de Akis Dimou, traducere de 

Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Yannis Paraskevopoulos. Cu: Cerasela Iosifescu, 

Alexandru Jitea, Alexandru Mike Gheorghiu, Mihaela Subţirică, Răzvan Bănică, 

Rareş Andrici, Cristina Juncu. (R.N.) 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

  



6. B-critic 
din data de 28 Mai 2017 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-

piese-grecesti/ 

 

Spectacolul începe cu o lectură… de piese grecești 

 

Teatrul Nottara și Fundația Culturală Greacă organizează, în 

perioada 14-16 iunie 2017, a noua ediție a seriei de spectacole-lectură 

intitulate „Spectacolul începe cu o lectură”, coordonată de regizorii Mihai 

Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu. Prin acest proiect, Teatrul Nottara și 

Fundația Culturală Greacă își propun stabilirea unui dialog între spațiul cultural 

și teatral românesc și cel internațional prin probarea calităților dramaturgice ale 

pieselor, atât prin exercițiul teatral de lectură realizat de regizori și actori, cât și 

prin intermediul unor discuții libere între spectatori, regizori, actori și autori. 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-piese-grecesti/
http://www.b-critic.ro/actualitatea/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-piese-grecesti/


Textele alese spre a fi lecturate – și interpretate – de către actorii 

Teatrului Nottara sunt comedii semnate de autori contemporani și au fost 

traduse în premieră în România. Două dintre textele alese sunt scrise special 

pentru scenă, iar al treilea reprezintă o adaptare pentru teatru a unui 

roman: Thailanda (titlu original: Cu forță, din Kifisia) de Dimitris Kechaidis și 

Eleni Chaviara, în regia lui Mihai Lungeanu, Diseară mâncăm la Iocasta de 

Akis Dimou, în regia lui Yannis Paraskevopoulos, și Martor mi-e Dumnezeu de 

Makis Tsitas, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 

Vor fi prezenți și vor vorbi despre teatru dramaturgul Akis Dimou, 

autorul uneia dintre piese, și regizorul Yannis Paraskevopoulos, care este atașat 

deja de România prin numeroasele sale colaborări, atât la Craiova, cât și la 

București. Discuțiile dintre invitați și public vor fi moderate de criticul de teatru 

Cristina Rusiecki. Spectacolele-lectură se desfășoară în Sala George 

Constantin, începând cu orele 19.00. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Programul spectacolelor-lectură: 

14 iunie, ora 19.00 

 

Martor mi-e Dumnezeu de Makis Tsitas 

 

Traducere și adaptare de Claudiu Sfirschi-Lăudat 

 

Regia: Alexandru Mâzgăreanu 

 

Cu: Gabriel Răuță 

Rezervare de locuri: https://ove.ro/martor-mi-e-dumnezeu 

15 iunie, ora 19.00 

 

Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara 

 

Traducere de Claudiu Sfirschi-Lăudat 

 

Regia: Mihai Lungeanu 

 

Cu: Ada Navrot, Luminița Erga, Isabela Neamțu, Ioana Calotă 

Rezervare de locuri: https://ove.ro/thailanda 

https://ove.ro/martor-mi-e-dumnezeu
https://ove.ro/thailanda


16 iunie, ora 19.00 

 

Diseară mâncăm la Iocasta de Akis Dimou 

 

Traducere de Claudiu Sfirschi-Lăudat 

 

Regia: Yannis Paraskevopoulos 

 

Cu: Cerasela Iosifescu, Alexandru Jitea, Alexandru Mike Gheorghiu, Mihaela 

Subțirică, Răzvan Bănică, Rareș Andrici, Cristina Juncu 

Rezervare de locuri: https://ove.ro/diseara-mancam-la-iocasta  

Martor mi-e Dumnezeu 

de Makis Tsitas 

Traducere din limba greacă și adaptare scenică de Claudiu Sfirschi-Lăudat 

Makis Tsitas s-a născut în orașul Iannitsa, în 1971 și, în prezent, trăiește la 

Atena, fiind directorul publicației literare online diastixo.gr. A studiat 

jurnalismul la Salonic și a lucrat în domeniul radiodifuziunii. A publicat un 

volum de nuvele – Patty din Petroula (Kastaniotis, 1996) – și cincisprezece cărți 

pentru copii. Martor mi-e Dumnezeu este primul său roman și a fost încununat, 

în 2014, cu Premiul pentru Literatură al Uniunii Europene.  

Sinopsis: 

Naratorul acestei istorii – un antierou tipic al vremurilor noastre, un om 

simplu, care nu își dorește altceva decât să trăiască decent –, trezindu-se la 

cincizeci de ani fără slujbă și cu sănătatea șubrezită, își povestește necazurile 

pătimite, încă din copilărie, în confruntarea sa cu realitatea dură. Cu toții – 

femeile întâlnite, angajatorii, până și familia lui – îl trădează, în vreme ce în 

jurul său se conturează imaginea unei societăți care, în ciuda aparentei sale 

bunăstări, se scufundă tot mai mult. Năvalnicul monolog ne arată strădania lui 

de a rămâne în picioare. Înarmat cu umor, cu imaginație și cu o spumozitate 

verbală aparte, el își creează, bucată cu bucată, propriul univers. 

Thailanda 

de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara 

Traducere din limba greacă de Claudiu Sfirschi-Lăudat 

https://ove.ro/diseara-mancam-la-iocasta


(titlu original: Cu forță, din Kifisiá) 

Dimitris Kechaidis (1933-2005) este unul dintre cei mai importanți dramaturgi 

greci. Printre temele sale cel mai des abordate se numără viața mic-burgheză 

grecească și problemele acesteia. S-a născut în localitatea Trikala din regiunea 

Thessalia (Grecia) și a studiat la Facultatea de Drept a Universității din Atena. 

Și-a făcut apariția în lumea teatrului cu piese într-un singur act, care s-au jucat la 

Teatrul de Artă „Karolos Koun”. Koun a montat și restul pieselor sale – Lunga 

călătorie, Sărbătoarea, Verigheta etc. –, scrise toate în colaborare cu soția sa, 

Eleni Chaviara. Cu forță, din Kifisiá, ultima sa piesă, a fost reprezentată pentru 

prima oară în 1997. 

Eleni Chaviara s-a născut și a crescut în Egipt, însă este originară din insula 

Symi (Grecia). A studiat teatrul la Facultatea de Artă Dramatică „Pelos Katselis” 

și filologia la Universitatea din Atena, unde profesează în prezent, predând 

literatura americană și cursuri de scriere creativă. Opera sa cuprinde piesele de 

teatru scrise împreună cu soțul ei, Dimitris Kechaidis, două monografii – Acting 

by Gender: Women in Arthur Miller’s Dramaturgy (1991) și American Women 

and Drama: Practices of Freedom (1997) –, precum și articole despre teatrul 

american și arta scrierii. 

Sinopsis: 

În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua 

și fiica uneia dintre ele discută despre iubire și, în special, despre bărbații din 

viața lor. Pregătite să pornească într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera 

și a deschide un nou drum în viață, Aleka, Fotini și Maro sunt prinse în propriul 

trecut, luptându-se cu ele însele, dar și cu ceilalți. Călătoria este continuu 

amânată, fiindcă în viața lor dramele nu încetează să apară – chemate sau nu. Iar 

bărbații, deși absenți, își fac simțită prezența în chipuri nebănuite. O dramă în 

cheie comică, despre trei femei în pragul unei crize de nervi, visând la o 

călătorie ce le va schimba viața. 

Diseară mâncăm la Iocasta 

de Akis Dimou 

Traducere din limba greacă de Claudiu Sfirschi-Lăudat 

Akis Dimou s-a născut în localitatea Amaliada din Grecia și a absolvit 

Facultatea de Drept a Universității „Aristotel” din Salonic, unde a făcut în 

continuare și studiile masterale, cu specializare în științele penale și 

criminalistică. Și-a făcut debutul în teatru în anul 1995, cu monologul …și 



Julieta. De atunci și până astăzi i-au fost montate, la teatre de stat sau pe scene 

independente, douăzeci și patru de piese, dintre care patru sunt adaptări după 

romane de Alexandre Dumas (Dama cu camelii), Konstantinos Christomanos 

(Păpuși de ceară), Maria Iordanidou (Loxandra) și Menis Koumandareas 

(Doamna Koula). În 2012, în colaborare cu Yorgos Kimoulis, a dramatizat 

pentru teatru scenariul Interviul, scris de Theo Van Gogh și Theodor Holman. 

Piesele sale au fost traduse în engleză, franceză, spaniolă și portugheză și au fost 

reprezentate în Aglia, Spania, Portugalia și Belgia. Din anul 2008 predă 

dramaturgie la Facultatea de Teatru „Andreas Voutsinas”. Trăiește la Salonic. 

Sinopsis: 

În apartamentul de la etajul al cincilea al familiei Papadamou se 

organizează o cină în cinstea întoarcerii de la Budapesta a fiului Iocastei 

Papadamou. Ceea ce ar fi trebuit să fie doar o cină liniștită de familie se 

transformă, în urma veștii morții petrecute în condiții ciudate a manichiuristei 

Nadia, într-un bun prilej de discuție între vii și morți, discuție care capătă în 

curând aspectul unei investigații detectivistice. O comedie spumoasă, cu 

nenumărate dezvăluiri, care nu încetează să ne surprindă până la căderea 

cortinei. 

 

 

 

Sursa: B-CRITIC 

  



7. Umblat.ro 
din data de 28 Mai 2017 

https://www.umblat.ro/evenimente-

in/bucuresti/spectacol/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-144485#/ 

 

 

 

Teatrul Nottara și Fundația Culturală Greacă organizează, în 

perioada 14-16 iunie 2017, a noua ediție a seriei de spectacole-lectură 

intitulate „Spectacolul începe cu o lectură”, coordonată de regizorii Mihai 

Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu. Prin acest proiect, Teatrul Nottara și 

Fundația Culturală Greacă își propun stabilirea unui dialog între spațiul cultural 

și teatral românesc și cel internațional prin probarea calităților dramaturgice ale 

pieselor, atât prin exercițiul teatral de lectură realizat de regizori și actori, cât și 

prin intermediul unor discuții libere între spectatori, regizori, actori și autori. 

Textele alese spre a fi lecturate – și interpretate – de către actorii 

Teatrului Nottara sunt comedii semnate de autori contemporani și au fost 

traduse în premieră în România. Două dintre textele alese sunt scrise special 

pentru scenă, iar al treilea reprezintă o adaptare pentru teatru a unui 

roman: Thailanda (titlu original: Cu forță, din Kifisia) de Dimitris Kechaidis și 

Eleni Chaviara, în regia lui Mihai Lungeanu, Diseară mâncăm la Iocasta de 

Akis Dimou, în regia lui Yannis Paraskevopoulos, și Martor mi-e Dumnezeu de 

Makis Tsitas, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 

https://www.umblat.ro/evenimente-in/bucuresti/spectacol/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-144485#/
https://www.umblat.ro/evenimente-in/bucuresti/spectacol/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-144485#/
http://hfc-worldwide.org/bucharest/


Vor fi prezenți și vor vorbi despre teatru dramaturgul Akis Dimou, 

autorul uneia dintre piese, și regizorul Yannis Paraskevopoulos, care este atașat 

deja de România prin numeroasele sale colaborări, atât la Craiova, cât și la 

București. Discuțiile dintre invitați și public vor fi moderate de criticul de teatru 

Cristina Rusiecki. Spectacolele-lectură se desfășoară în Sala George 

Constantin, începând cu orele 19.00. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Programul spectacolelor-lectură: 

14 iunie, ora 19.00 – Martor mi-e Dumnezeu de Makis Tsitas, traducere și 

adaptare de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Cu: Gabriel 

Răuță 

Rezervare de locuri: ove.ro 

15 iunie, ora 19.00 – Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, 

traducere de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Mihai Lungeanu. Cu: Ada Navrot, 

Luminița Erga, Isabela Neamțu, Ioana Calotă 

Rezervare de locuri: ove.ro 

16 iunie, ora 19.00 – Diseară mâncăm la Iocasta de Akis Dimou, traducere de 

Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Yannis Paraskevopoulos. Cu: Cerasela Iosifescu, 

Alexandru Jitea, Alexandru Mike Gheorghiu, Mihaela Subțirică, Răzvan Bănică, 

Rareș Andrici, Cristina Juncu 

Rezervare de locuri: ove.ro 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

  

https://ove.ro/martor-mi-e-dumnezeu
https://ove.ro/thailanda
https://ove.ro/diseara-mancam-la-iocasta


8. Bucureştii vechi şi noi 
din data de 25 Mai 2017 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/05/spectacolul-incepe-cu-o-

lectura-la-teatrul-nottara/ 

 

Spectacolul începe cu o lectură, la Teatrul Nottara 

  

 
 

Teatrul Nottara și Fundația Culturală Greacă organizează, în 

perioada 14-16 iunie 2017, a IX-a ediție a seriei de spectacole-lectură 

intitulate „Spectacolul începe cu o lectură”, coordonată de regizorii Mihai 

Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu. Prin acest proiect, Teatrul Nottara și 

Fundația Culturală Greacă își propun stabilirea unui dialog între spațiul cultural 

și teatral românesc și cel internațional prin probarea calităților dramaturgice ale 

pieselor, atât prin exercițiul teatral de lectură realizat de regizori și actori, cât și 

prin intermediul unor discuții libere între spectatori, regizori, actori și autori. 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/05/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/05/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-la-teatrul-nottara/
http://hfc-worldwide.org/bucharest/


Textele alese spre a fi lecturate – și interpretate – de către actorii 

Teatrului Nottara sunt comedii semnate de autori contemporani și au fost 

traduse în premieră în România. Două dintre textele alese sunt scrise special 

pentru scenă, iar al treilea reprezintă o adaptare pentru teatru a unui 

roman: Thailanda (titlu original: Cu forță, din Kifisia) de Dimitris Kechaidis și 

Eleni Chaviara, în regia lui Mihai Lungeanu, Diseară mâncăm la Iocasta de 

Akis Dimou, în regia lui Yannis Paraskevopoulos, și Martor mi-e Dumnezeu de 

Makis Tsitas, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 

Vor fi prezenți și vor vorbi despre teatru dramaturgul Akis Dimou, 

autorul uneia dintre piese, și regizorul Yannis Paraskevopoulos, care este atașat 

deja de România prin numeroasele sale colaborări, atât la Craiova, cât și la 

București. Discuțiile dintre invitați și public vor fi moderate de criticul de teatru 

Cristina Rusiecki. Spectacolele-lectură se desfășoară în Sala George 

Constantin, începând cu orele 19.00. 

 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Programul spectacolelor-lectură: 

14 iunie, ora 19.00 – Martor mi-e Dumnezeu de Makis Tsitas, traducere și 

adaptare de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Cu: Gabriel 

Răuță 

 

15 iunie, ora 19.00 – Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, 

traducere de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Mihai Lungeanu. Cu: Ada Navrot, 

Luminița Erga, Isabela Neamțu, Ioana Calotă 

 

16 iunie, ora 19.00 – Diseară mâncăm la Iocasta de Akis Dimou, traducere de 

Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Yannis Paraskevopoulos. Cu: Cerasela Iosifescu, 

Alexandru Jitea, Alexandru Mike Gheorghiu, Mihaela Subțirică, Răzvan Bănică, 

Rareș Andrici, Cristina Juncu 

 

Sursa: Bucureştii vechi şi noi 



9. Fundaţia Culturală Greacă 
din data de 25 Mai 2017 

http://fundatiaculturalagreaca.blogspot.ro/ 

 

 

Spectacolul începe cu o lectură… de piese grecești 

 
 

Teatrul Nottara și Fundația Culturală Greacă organizează, în 

perioada 14-16 iunie 2017, a cincea ediție a seriei de spectacole-lectură 

intitulate „Spectacolul începe cu o lectură”, coordonată de regizorii Mihai 

Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu. Prin acest proiect, TeatrulNottara și 

Fundația Culturală Greacă își propun stabilirea unui dialog între spațiul cultural 

și teatral românesc și cel internațional prin probarea calităților dramaturgice ale 

pieselor, atât prin exercițiul teatral de lectură realizat de regizori și actori, cât și 

prin intermediul unor discuții libere între spectatori, regizori, actori și autori. 

 

Textele alese spre a fi lecturate – și interpretate – de către actorii 

Teatrului Nottara sunt comedii semnate de autori contemporani și au fost 

traduse în premieră în România. Două dintre textele alese sunt scrise special 

pentru scenă, iar al treilea reprezintă o adaptare pentru teatru a unui 

http://fundatiaculturalagreaca.blogspot.ro/
http://fundatiaculturalagreaca.blogspot.ro/2017/05/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de.html
https://3.bp.blogspot.com/-rgY3qkeiDhk/WSu9Mnl899I/AAAAAAAAE5w/yNvdIcZfatAQdRzU-U0QfuQo-_QDVy8xQCLcB/s1600/Afis+m.jpg


roman: Thailanda (titlu original: Cu forță, din Kifisia) de Dimitris Kechaidis și 

Eleni Chaviara, în regia lui Mihai Lungeanu, Diseară mâncăm la Iocasta de 

Akis Dimou, în regia lui Yannis Paraskevopoulos, și Martor mi-e Dumnezeu de 

Makis Tsitas, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 

 

Vor fi prezenți și vor vorbi despre teatru dramaturgul Akis Dimou, 

autorul uneia dintre piese, și regizorul Yannis Paraskevopoulos, care este atașat 

deja de România prin numeroasele sale colaborări, atât la Craiova, cât și la 

București. Discuțiile dintre invitați și public vor fi moderate de criticul de teatru 

Cristina Rusiecki. Spectacolele-lectură se desfășoară în Sala George 

Constantin, începând cu orele 19.00. 

 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

 

Programul spectacolelor-lectură: 

 

14 iunie, ora 19.00 – Martor mi-e Dumnezeu de Makis Tsitas, regia: Alexandru 

Mâzgăreanu. Cu: Gabriel Răuță 

15 iunie, ora 19.00 – Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, regia: 

Mihai Lungeanu. Cu: Ada Navrot, Luminița Erga, Isabela Neamțu, Ioana 

Calotă. 

16 iunie, ora 19.00 – Diseară mâncăm la Iocasta de Akis Dimou, regia: Yannis 

Paraskevopoulos. Cu: Cerasela Iosifescu, Alexandru Jitea, Alexandru Mike 

Gheorghiu, Mihaela Subțirică, Răzvan Bănică, Rareș Andrici, Cristina Juncu. 

 

 

Martor mi-e Dumnezeu 

de Makis Tsitas 
Traducere din limba greacă și adaptare scenică de Claudiu Sfirschi-Lăudat 

 

Makis Tsitas s-a născut în orașul Iannitsa, în 1971 și, în prezent, trăiește la 

Atena, fiind directorul publicației literare online diastixo.gr. A studiat 

jurnalismul la Salonic și a lucrat în domeniul radiodifuziunii. A publicat un 

volum de nuvele – Patty din Petroula (Kastaniotis, 1996) – și cincisprezece cărți 

pentru copii. Martor mi-e Dumnezeu este primul său roman și a fost încununat, 

în 2014, cu Premiul pentru Literatură al Uniunii Europene. 

 

Sinopsis: 

 

Naratorul acestei istorii – un antierou tipic al vremurilor noastre, un om 

simplu, care nu își dorește altceva decât să trăiască decent –, trezindu-se la 

cincizeci de ani fără slujbă și cu sănătatea șubrezită, își povestește necazurile 



pătimite, încă din copilărie, în confruntarea sa cu realitatea dură. Cu toții – 

femeile întâlnite, angajatorii, până și familia lui – îl trădează, în vreme ce în 

jurul său se conturează imaginea unei societăți care, în ciuda aparentei sale 

bunăstări, se scufundă tot mai mult. Năvalnicul monolog ne arată strădania lui 

de a rămâne în picioare. Înarmat cu umor, cu imaginație și cu o spumozitate 

verbală aparte, el își creează, bucată cu bucată, propriul univers.   

 

 

Thailanda 
(titlu original: Cu forță, din Kifisiá) 

de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara 
Traducere din limba greacă de Claudiu Sfirschi-Lăudat 

 

Dimitris Kechaidis (1933-2005) este unul dintre cei mai importanți dramaturgi 

greci. Printre temele sale cel mai des abordate se numără viața mic-burgheză 

grecească și problemele acesteia. S-a născut în localitatea Trikala din regiunea 

Thessalia (Grecia) și a studiat la Facultatea de Drept a Universității din Atena. 

Și-a făcut apariția în lumea teatrului cu piese într-un singur act, care s-au jucat la 

Teatrul de Artă „Karolos Koun”. Koun a montat și restul pieselor sale – Lunga 

călătorie, Sărbătoarea, Verigheta etc. –, scrise toate în colaborare cu soția sa, 

Eleni Chaviara. Cu forță, din Kifisiá, ultima sa piesă, a fost reprezentată pentru 

prima oară în 1997. 

 

Eleni Chaviara s-a născut și a crescut în Egipt, însă este originară din insula 

Symi (Grecia). A studiat teatrul la Facultatea de Artă Dramatică „Pelos Katselis” 

și filologia la Universitatea din Atena, unde profesează în prezent, predând 

literatura americană și cursuri de scriere creativă. Opera sa cuprinde piesele de 

teatru scrise împreună cu soțul ei, Dimitris Kechaidis, două monografii – Acting 

by Gender: Women in Arthur Miller’s Dramaturgy (1991) și American Women 

and Drama: Practices of Freedom (1997) –, precum și articole despre teatrul 

american și arta scrierii. 

 

Sinopsis: 

 

În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua 

și fiica uneia dintre ele discută despre iubire și, în special, despre bărbații din 

viața lor. Pregătite să pornească într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera 

și a deschide un nou drum în viață, Aleka, Fotini și Maro sunt prinse în propriul 

trecut, luptându-se cu ele însele, dar și cu ceilalți. Călătoria este continuu 

amânată, fiindcă în viața lor dramele nu încetează să apară – chemate sau nu. Iar 

bărbații, deși absenți, își fac simțită prezența în chipuri nebănuite. O dramă în 

cheie comică, despre trei femei în pragul unei crize de nervi, visând la o 

călătorie ce le va schimba viața. 



 

 

Diseară mâncăm la Iocasta 

de Akis Dimou 
Traducere din limba greacă de Claudiu Sfirschi-Lăudat 

 

Akis Dimou s-a născut în localitatea Amaliada din Grecia și a absolvit 

Facultatea de Drept a Universității „Aristotel” din Salonic, unde a făcut în 

continuare și studiile masterale, cu specializare în științele penale și 

criminalistică. Și-a făcut debutul în teatru în anul 1995, cu monologul …și 

Julieta. De atunci și până astăzi i-au fost montate, la teatre de stat sau pe scene 

independente, douăzeci și patru de piese, dintre care patru sunt adaptări după 

romane de Alexandre Dumas (Dama cu camelii), Konstantinos Christomanos 

(Păpuși de ceară), Maria Iordanidou (Loxandra) și Menis Koumandareas 

(Doamna Koula). În 2012, în colaborare cu Yorgos Kimoulis, a dramatizat 

pentru teatru scenariul Interviul, scris de Theo Van Gogh și Theodor Holman. 

Piesele sale au fost traduse în engleză, franceză, spaniolă și portugheză și au fost 

reprezentate în Aglia, Spania, Portugalia și Belgia. Din anul 2008 predă 

dramaturgie la Facultatea de Teatru „Andreas Voutsinas”. Trăiește la Salonic. 

 

Sinopsis: 

 

În apartamentul de la etajul al cincilea al familiei Papadamou se 

organizează o cină în cinstea întoarcerii de la Budapesta a fiului Iocastei 

Papadamou. Ceea ce ar fi trebuit să fie doar o cină liniștită de familie se 

transformă, în urma veștii morții petrecute în condiții ciudate a manichiuristei 

Nadia, într-un bun prilej de discuție între vii și morți, discuție care capătă în 

curând aspectul unei investigații detectivistice. O comedie spumoasă, cu 

nenumărate dezvăluiri, care nu încetează să ne surprindă până la căderea 

cortinei. 

 

 

 

Sursa: Fundaţía Culturală Greacă  



10. Radio România Bucureşti FM 
din data de 14 Iunie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/06/14/cele-mai-interesante-evenimente-de-

astazi-14-iunie-din-bucuresti/ 

 

Cele mai interesante evenimente de astăzi, 14 iunie, din Bucureşti 

SPECTACOLE 

La Sala George Constantin a Teatrului Nottara se desfăşoară până pe 16 

iunie, a noua ediţie a seriei de spectacole-lectură intitulate „Spectacolul începe 

cu o lectură”, coordonată de regizorii Mihai Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu 

şi organizată în colaborare cu Fundaţia Culturală Greacă. Astă-seară, de la ora 

19:00, Gabriel Răuţă citeşte piesa „Martor mi-e Dumnezeu” de Makis Tsitas, în 

traducerea şi adaptarea lui Claudiu Sfirschi-Lăudat. 

 

 

de: Cătălin Duţă 

 

  

http://bucurestifm.ro/2017/06/14/cele-mai-interesante-evenimente-de-astazi-14-iunie-din-bucuresti/
http://bucurestifm.ro/2017/06/14/cele-mai-interesante-evenimente-de-astazi-14-iunie-din-bucuresti/


11. Agenţia de presă RADOR 
din data de 14 Iunie 2017 

http://www.rador.ro/2017/06/14/calendarul-evenimentelor-14-iunie-

selectiuni-3/ 

 

Calendarul evenimentelor, 14 iunie – selecţiuni 

 

Teatrul Nottara şi Fundaţia Culturală Greacă organizează, în perioada 14 – 

16 iunie, a IX-a ediţie a seriei de spectacole-lectură intitulate „Spectacolul 

începe cu o lectură”, coordonată de regizorii Mihai Lungeanu şi Alexandru 

Mâzgăreanu. Astăzi, de la ora 19:00, la Teatrul Nottara, în sala George 

Constantin, are loc spectacolul-lectură „Martor mi-e Dumnezeu”, de Makis 

Tsitas, traducere şi adaptare de Claudiu Sfirschi-Lăudat, în regia lui Alexandru 

Mâzgăreanu 

 

 

 

de: Andi Mondiru 

http://www.rador.ro/2017/06/14/calendarul-evenimentelor-14-iunie-selectiuni-3/
http://www.rador.ro/2017/06/14/calendarul-evenimentelor-14-iunie-selectiuni-3/


12. Radio România Constanţa 
din data de 14 Iunie 2017 

http://radioconstanta.ro/2017/06/14/calendarul-zilei-14-iunie-3/ 

 

Calendarul zilei – 14 iunie 

Cultură 

Teatrul Nottara şi Fundaţia Culturală Greacă organizează, în perioada 14-

16 iunie, a noua ediţie a seriei de spectacole-lectură intitulate „Spectacolul 

începe cu o lectură”, coordonată de regizorii Mihai Lungeanu şi Alexandru 

Mâzgăreanu – ora 19:00, în Sala George Constantin 

 

 

 

Sursa: RADOR 

  

http://radioconstanta.ro/2017/06/14/calendarul-zilei-14-iunie-3/
http://radioconstanta.ro/2017/06/14/calendarul-zilei-14-iunie-3/


13. LiveOut.ro 
din data de 14 Iunie 2017 

https://www.liveout.ro/events/detalii/96863 

 

 

Spectacolul începe cu o lectură… de piese grecești 

Teatrul Nottara și Fundația Culturală Greacă organizează, în perioada 14-

16 iunie 2017, a noua ediție a seriei de spectacole-lectură intitulate „Spectacolul 

începe cu o lectură”, coordonată de regizorii Mihai Lungeanu și Alexandru 

Mazgareanu. Prin acest proiect, Teatrul Nottara și Fundația Culturală Greacă își 

propun stabilirea unui dialog între spațiul cultural și teatral românesc și cel 

internațional prin probarea calităților dramaturgice ale pieselor, atât prin 

exercițiul teatral de lectură realizat de regizori și actori, cât și prin intermediul 

unor discuții libere între spectatori, regizori, actori și autori.  

Textele alese spre a fi lecturate – și interpretate – de către actorii Teatrului 

Nottara sunt comedii semnate de autori contemporani și au fost traduse în 

premieră în România. Două dintre textele alese sunt scrise special pentru scenă, 

iar al treilea reprezintă o adaptare pentru teatru a unui roman: „Thailanda” (titlu 

original: „Cu forță, din Kifisia”) de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, în 

regia lui Mihai Lungeanu, „Diseară mâncăm la Iocasta” de Akis Dimou, în regia 

lui Yannis Paraskevopoulos, și „Martor mi-e Dumnezeu” de Makis Tsitas, în 

regia lui Alexandru Mâzgăreanu.  

Vor fi prezenți și vor vorbi despre teatru dramaturgul Akis Dimou, autorul 

uneia dintre piese, și regizorul Yannis Paraskevopoulos, care este atașat deja de 

https://www.liveout.ro/events/detalii/96863


România prin numeroasele sale colaborări, atât la Craiova, cât și la București. 

Discuțiile dintre invitați și public vor fi moderate de criticul de teatru Cristina 

Rusiecki.  

Spectacolele-lectură se desfășoară în Sala „George Constantin”, începând 

cu orele 19.00. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Rezervări de 

locuri se vor putea face în curând pe site-ul Teatrului Nottara.  

Programul spectacolelor-lectură:  

14 iunie, ora 19.00 – „Martor mi-e Dumnezeu” de Makis Tsitas, traducere și 

adaptare de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Cu: Gabriel 

Răuță  

15 iunie, ora 19.00 – „Thailanda” de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, 

traducere de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Mihai Lungeanu. Cu: Ada Navrot, 

Luminita Erga, Isabela Neamtu, Ioana Calotă 

 16 iunie, ora 19.00 – „Diseară mâncăm la Iocasta” de Akis Dimou, traducere de 

Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Yiannis Paraskevopoulos. Cu: Cerasela 

Iosifescu, Alexandru Jitea, Alexandru Mike Gheorghiu, Mihaela Subtirica, 

Razvan Banica, Rares Andrici, Cristina Juncu. 

 
 

 

Sursa: LiveOut.ro 

  



14. Radio România Cultural 
din data de 06 Iunie 2017 

https://radioromaniacultural.ro/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-

piese-grecesti/ 

 

 
 

Spectacolul începe cu o lectură… de piese grecești 

  

  

Grecia nu este numai o destinație turistică atrăgătoare, ci este locul în care 

teatrul a luat naștere în urmă cu multe secole. Pentru a omagia acest început, 

subliniind totodată continuitatea în timp și originalitatea noilor forme pe care 

dramaturgia grecească le-a adoptat astăzi, Teatrul Nottara și Fundația 

Culturală Greacă organizează, în perioada 14-16 iunie 2017, a noua ediție a 

seriei de spectacole-lectură intitulate „Spectacolul începe cu o lectură”, 

coordonată de regizorii Mihai Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu. Prin acest 

proiect, Teatrul Nottara și Fundația Culturală Greacă își propun stabilirea unui 

dialog între spațiul cultural și teatral românesc și cel internațional prin probarea 

calităților dramaturgice ale pieselor, atât prin exercițiul teatral de lectură realizat 

https://radioromaniacultural.ro/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-piese-grecesti/
https://radioromaniacultural.ro/spectacolul-incepe-cu-o-lectura-de-piese-grecesti/
https://radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2017/06/Afis-1_mic-717x1024.jpg
https://radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2017/06/Afis-1_mic-717x1024.jpg
https://radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2017/06/Afis-1_mic-717x1024.jpg


de regizori și actori, cât și prin intermediul unor discuții libere între spectatori, 

regizori, actori și autori. 

 

Textele alese spre a fi lecturate – și interpretate – de către actorii 

Teatrului Nottara sunt comedii semnate de autori contemporani și au fost 

traduse în premieră în România. Două dintre textele alese sunt scrise special 

pentru scenă – Thailanda (titlu original: Cu forță, din Kifisia) de Dimitris 

Kechaidis și Eleni Chaviara, în regia lui Mihai Lungeanu, și Diseară mâncăm la 

Iocasta de Akis Dimou, în regia lui Yannis Paraskevopoulos –, iar al treilea –

 Martor mi-e Dumnezeu de Makis Tsitas, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu – 

este o adaptare pentru teatru a romanului omonim, câștigător al Premiului pentru 

Literatură al UE, în 2014. 

 

Vor fi prezenți la această sărbătoare a teatrului grecesc dramaturgul Akis 

Dimou, autorul uneia dintre piese, și regizorul Yannis Paraskevopoulos, care 

este atașat deja de România prin numeroasele sale colaborări, atât la Craiova, cât 

și la București. Discuțiile dintre invitați și public vor fi moderate de criticul de 

teatru Cristina Rusiecki. Spectacolele-lectură se desfășoară în Sala George 

Constantin, începând cu ora 19.00. 

 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Rezervarea locurilor se 

poate face de pe pagina evenimentului. 

 

Programul spectacolelor-lectură: 

14 iunie, ora 19.00 – Martor mi-e Dumnezeu de Makis Tsitas, traducere și 

adaptare de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Cu: Gabriel 

Răuță 

 

15 iunie, ora 19.00 – Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, 

traducere de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Mihai Lungeanu. Cu: Ada Navrot, 

Luminița Erga, Isabela Neamțu, Ioana Calotă. 

 

16 iunie, ora 19.00 – Diseară mâncăm la Iocasta de Akis Dimou, traducere de 

Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Yannis Paraskevopoulos. Cu: Cerasela Iosifescu, 

Alexandru Jitea, Alexandru Mike Gheorghiu, Mihaela Subțirică, Răzvan Bănică, 

Rareș Andrici, Cristina Juncu. 

 

 

 

 Sursa: Radio România Cultural 

  



15. 24pharte.ro 
din data de 15 Iunie 2017 

https://24pharte.ro/agenda-culturala-15-iunie/ 

 

 
 

Agend15 iunie 
Agenda Culturală – 15 iunie 

 

 Teatrul Nottara și Fundația Culturală Greacă organizează, în perioada 14-16 

iunie, a noua ediție a seriei de spectacole-lectură intitulate „Spectacolul 

începe cu o lectură”, coordonată de regizorii Mihai Lungeanu și Alexandru 

Mazgareanu. Prin acest proiect, Teatrul Nottara și Fundația Culturală Greacă 

își propun stabilirea unui dialog între spațiul cultural și teatral românesc și 

cel internațional prin probarea calităților dramaturgice ale pieselor, atât prin 

exercițiul teatral de lectură realizat de regizori și actori, cât și prin 

intermediul unor discuții libere între spectatori, regizori, actori și autori 

 

 

 

 

 

Sursa: 24pharte.ro 

  

https://24pharte.ro/agenda-culturala-15-iunie/


16. Blogul de psihologie 
din data de 12 Iunie 2017 

https://bloguldepsihologie.wordpress.com/2017/06/12/in-greceste-cu-

traducere/ 

 

In greceste, cu traducere 

 
 

Teatrul Nottara si Fundatia Culturala Greaca organizeaza, in 

perioada 14-16 iunie, a noua editie a seriei de spectacole-lectura 

intitulate “Spectacolul incepe cu o lectura”, coordonata de regizorii Mihai 

Lungeanu si Alexandru Mazgareanu. Intrarea este libera, in limita locurilor 

disponibile. 

 

 

Sursa: Blogul de psihologie 

https://bloguldepsihologie.wordpress.com/2017/06/12/in-greceste-cu-traducere/
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17. Wherevent 
din data de 14 Iunie 2017 

http://www.wherevent.com/detail/Fundatia-Culturala-Greaca-

Spectacolul-incepe-cu-o-lectura 

 

Spectacolul începe cu o lectură… de piese grecești 

 

Teatrul Nottara și Fundația Culturală Greacă organizează, în perioada 14-

16 iunie 2017, a noua ediție a seriei de spectacole-lectură intitulate 

„Spectacolul începe cu o lectură”, coordonată de regizorii Mihai Lungeanu și 

Alexandru Mazgareanu. Prin acest proiect, Teatrul Nottara și Fundația 

Culturală Greacă își propun stabilirea unui dialog între spațiul cultural și teatral 

românesc și cel internațional prin probarea calităților dramaturgice ale pieselor, 

atât prin exercițiul teatral de lectură realizat de regizori și actori, cât și prin 

intermediul unor discuții libere între spectatori, regizori, actori și autori. 

Textele alese spre a fi lecturate – și interpretate – de către actorii 

Teatrului Nottara sunt comedii semnate de autori contemporani și au fost 

traduse în premieră în România. Două dintre textele alese sunt scrise special 

pentru scenă, iar al treilea reprezintă o adaptare pentru teatru a unui roman: 

„Thailanda” (titlu original: „Cu forță, din Kifisia”) de Dimitris Kechaidis și 

Eleni Chaviara, în regia lui Mihai Lungeanu, „Diseară mâncăm la Iocasta” de 

Akis Dimou, în regia lui Yannis Paraskevopoulos, și „Martor mi-e Dumnezeu” 

de Makis Tsitas, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 

Vor fi prezenți și vor vorbi despre teatru dramaturgul Akis Dimou, 

autorul uneia dintre piese, și regizorul Yannis Paraskevopoulos, care este atașat 

http://www.wherevent.com/detail/Fundatia-Culturala-Greaca-Spectacolul-incepe-cu-o-lectura
http://www.wherevent.com/detail/Fundatia-Culturala-Greaca-Spectacolul-incepe-cu-o-lectura


deja de România prin numeroasele sale colaborări, atât la Craiova, cât și la 

București. Discuțiile dintre invitați și public vor fi moderate de criticul de 

teatru Cristina Rusiecki. 

Spectacolele-lectură se desfășoară în Sala „George Constantin”, începând 

cu orele 19.00. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Rezervări de locuri se 

vor putea face în curând pe site-ul Teatrului Nottara. 

 

Programul spectacolelor-lectură: 

 

14 iunie, ora 19.00 – „Martor mi-e Dumnezeu” de Makis Tsitas, traducere și 

adaptare de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Cu: 

Gabriel Răuță 

 

15 iunie, ora 19.00 – „Thailanda” de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, 

traducere de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Mihai Lungeanu. Cu: Ada Navrot, 

Luminita Erga, Isabela Neamtu, Ioana Calotă 

 

16 iunie, ora 19.00 – „Diseară mâncăm la Iocasta” de Akis Dimou, traducere 

de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Yiannis Paraskevopoulos. Cu: Cerasela 

Iosifescu, Alexandru Jitea, Alexandru Mike Gheorghiu, Mihaela Subtirica, 

Razvan Banica, Rares Andrici, Cristina Juncu. 

 

 

 

Sursa: Wherevent 

 


