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1. CREDIDAM 
din data de 23 Mai 2017 

http://credidam.ro/wp/nottdependent-zilele-independentei-la-

nottara/ 

 

 
 

 

NottDependent – „Zilele independenţei” la Nottara 

În perioada 21-25 iunie 2017, Teatrul Nottara invită producţiile 

independente să participe în cadrul evenimentului NottDependent. Aflat la 

prima ediţie, NottDependent  îşi propune să încurajeze dialogul dintre 

teatrul de stat şi mediul independent, oferind atât artiştilor, cât şi 

publicului ocazia de a cunoaşte mai bine producţiile independente. 

În ultimii ani, tot mai mulţi artişti au ales să experimenteze atât pe scenele 

teatrelor de stat, cât şi în mediile, din ce în ce mai numeroase, independente, 

astfel că nu se mai poate vorbi despre o disjuncţie, ci despre o 

complementaritate, care îmbogăţeşte spaţiul teatral românesc. De peste 20 de 

ani, producţiile independente au îmbogăţit fenomenul teatral românesc cu 

http://credidam.ro/wp/nottdependent-zilele-independentei-la-nottara/
http://credidam.ro/wp/nottdependent-zilele-independentei-la-nottara/


tematici şi abordări inedite, îndrăzneţe şi, în ciuda numeroaselor dificultăţi 

întâmpinate de creatorii acestora, continuă să se dezvolte şi să inoveze, creând 

permanent punţi de legătură între diferite estetici. 

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producţii independente 

din Bucureşti, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat şi independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă şi că 

ceea ce se întâmplă în spaţiile teatrale alternative merită o atenţie sporită şi o 

vizibilitate cât mai mare. 

Cele cinci zile de NottDependent pot fi considerate un mini-festival de 

teatru independent, în care Nottara va deveni un loc de întâlnire şi de 

comunicare pentru toţi iubitorii de teatru, fie el de stat sau independent. La final 

de stagiune, Teatrul Nottara îşi propune să facă acest prim pas înspre o 

colaborare mai eficientă între cele două medii, care să continue şi în stagiunile 

viitoare. 

Înscrierile la NottDependent au loc până pe 1 iunie 2017, iar 

spectacolele selectate vor fi anunţate în data  de 5 iunie 2017, pe site-ul şi pe 

pagina de Facebook a teatrului. (R.N.) 

  

 

 
 

Sursa: CREDIDAM 

  



2. YORICK 
din data de 14 Mai 2017 

https://yorick.ro/teatrul-nottara-se-uita-spre-independenti/ 

 

  

Teatrul Nottara se uită spre independenți 

În perioada 21-25 iunie 2017, Teatrul Nottara invită producțiile 

independente să participe în cadrul evenimentului NottDependent. Aflat la prima 

ediție, NottDependent  își propune să încurajeze dialogul dintre teatrul de stat și 

mediul independent, oferind atât artiștilor, cât și publicului ocazia de a cunoaște 

mai bine producțiile independente. 

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producții independente 

din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă și că 

ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție sporită și o 

vizibilitate cât mai mare. 

În ultimii ani, tot mai mulți artiști au ales să experimenteze atât pe scenele 

teatrelor de stat, cât și în mediile, din ce în ce mai numeroase, independente, 

astfel că nu se mai poate vorbi despre o disjuncție, ci despre o 

complementaritate, care îmbogățește spațiul teatral românesc. De peste 20 de 

ani, producțiile independente au îmbogățit fenomenul teatral românesc cu 

tematici și abordări inedite, îndrăznețe și, în ciuda numeroaselor dificultăți 

întâmpinate de creatorii acestora, continuă să se dezvolte și să inoveze, creând 

permanent punți de legătură între diferite estetici. 

https://yorick.ro/teatrul-nottara-se-uita-spre-independenti/


Cele cinci zile de NottDependent pot fi considerate un mini-festival de 

teatru independent, în care Nottarava deveni un loc de întâlnire și de comunicare 

pentru toți iubitorii de teatru, fie el de stat sau independent. La final de stagiune, 

Teatrul Nottara își propune să facă acest prim pas înspre o colaborare mai 

eficientă între cele două medii, care să continue și în stagiunile viitoare. 

Înscrierile la NottDependent au loc până pe 1 iunie 2017, iar spectacolele 

selectate vor fi anunțate în data  de 5 iunie 2017, pe site-ul și pe pagina de 

Facebook a teatrului. 

 

 

 

Sursa: YORICK 

  



3. Raftul cu idei  
din data de 17 Mai 2017 

http://www.raftulcuidei.ro/nottdependent-zilele-independentei-la-

nottara/ 

 

NottDependent „Zilele independentei” la Nottara 

   

 

Comunicat de presă: NottDependent „Zilele independenței” la Nottara 

    În perioada 21-25 iunie 2017, Teatrul Nottara invită pe scenă producțiile 

independente, în cadrul evenimentului NottDependent. 

    Aflat la prima ediție, NottDependent  își propune să încurajeze dialogul 

dintre teatrul de stat și mediul independent, oferind atât artiștilor, cât și 

publicului, ocazia de a cunoaște mai bine producțiile independente. 

http://www.raftulcuidei.ro/nottdependent-zilele-independentei-la-nottara/
http://www.raftulcuidei.ro/nottdependent-zilele-independentei-la-nottara/
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-17-at-14.05.35.png


    În ultimii ani, tot mai mulți artiști au ales să experimenteze atât pe scenele 

teatrelor de stat, cât și în mediile, din ce în ce mai numeroase, independente, 

astfel că nu se mai poate vorbi despre o disjuncție, ci despre o 

complementaritate care îmbogățește spațiul teatral românesc. 

    De peste 20 de ani, producțiile independente au îmbogățit fenomenul 

teatral românesc cu tematici și abordări inedite, îndrăznețe și, în ciuda 

numeroaselor dificultăți întâmpinate de creatorii acestora, continuă să se 

dezvolte și să inoveze, creând permanent punți de legătură între diferite estetici. 

    Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producții independente 

din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă și că 

ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție sporită și o 

vizibilitate cât mai mare 

    Cele cinci zile de NottDependent pot fi considerate un mini-festival de 

teatru independent, în care Nottara va deveni un loc de întâlnire și de 

comunicare pentru toți iubitorii de teatru, fie el de stat sau independent. La final 

de stagiune, Teatrul Nottara își propune să facă acest prim pas înspre o 

colaborare mai eficientă între cele două medii, care să continue și în stagiunile 

viitoare. 

    Înscrierile la NottDependent au loc până pe 25 mai 2017, iar spectacolele 

selectate vor fi anunțate în data de 31 mai 2017, pe site-ul și pe pagina de 

Facebook a teatrului. 

 

 

 

Sursa: Raftul cu idei  

 

 



4. Bucureștii vechi și noi  
din data de 06 Iunie 2017 

https://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/06/nottdependent-editia-i-

primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-

din-bucuresti/ 

 

NottDependent – ediția I- Primul festival de teatru independent 

organizat de un teatru de stat din București 

 

 

În perioada 21-25 iunie 2017, Teatrul Nottara organizează prima ediție a 

Festivalului de Teatru Independent – NottDependent, care își propune să 

încurajeze dialogul dintre teatrul de stat și mediul independent, oferind atât 

artiștilor, cât și publicului ocazia de a cunoaște mai bine producțiile 

independente. 

https://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/06/nottdependent-editia-i-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti/
https://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/06/nottdependent-editia-i-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti/
https://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/06/nottdependent-editia-i-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti/


„Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul Nocturne, la rândul său inițiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente și/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au 

oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte noi, 

cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin găzduirea unor 

spectacole variate stilistic, am obținut o diversificare şi o dinamizare a ofertei 

propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Țepuș, director al Teatrului 

Nottara. 

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producții independente 

din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă, și că 

ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție sporită și o 

vizibilitate cât mai mare. Detalii: www.nottara.ro. 

În urma selecției realizate de Valentin Corneanu, Silvia Dumitrache și 

Cristina Rusiecki, vă comunicăm titlurile spectacolelor care se vor juca în 

Festival: Cockoși de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi 

GrayPlay Performing Arts), Colonelul și păsările de Hristo Boicev, regia: Ingrid 

Bonța (Teatrul Coquette), Înaintea erei noastre, concept de Daniel Chirilă 

(Frilensăr & Teatrul Luni de la Green Hours), La ginecolog de Diana Iarca, 

regia: Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura Anghel), O spovedanie, adaptare 

liberă de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un film de Dan Chișu, regia: 

Emanuel Pârvu (Godot Cafe-Teatru), Omul care mânca lumea de Nis-Momme 

Stockmann, regia: Alexandru Mâzgăreanu (Teatrul de Artă, București), Omul 

pernă de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act), Prenumele de 

Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (Wonder Theatre), Secretul fericirii 

de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot Cafe-Teatru & Asociația 

Culturală Teatrul CATHARSIS) și The Sunset Limited de Cormac McCarthy, 

regia: Andrei și Andreea Grosu (unteatru). 



Joi, 8 iunie, vă invităm la conferința de presă dedicată Festivalului, care 

va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, etaj 1), de la ora 13:00, și care va fi 

moderată de Cristina Rusiecki. 

 

  

 

Sursa: Bucureștii vechi și noi  

  



5. News 
din data de 11 Mai 2017 

https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-din-bucuresti-

lanseaza-un-minifestival-de-teatru-independent-nottdependent-

1922403011182017051816970437 

 

 

 

Teatrul Nottara din Bucureşti lansează un minifestival de teatru independent, 

”NottDependent” 

 

 
 

Teatrul Nottara din Bucureşti lansează un minifestival de teatru 

independent, denumit ”NottDependent”, care se va desfăşura între 21 şi 25 iunie, 

perioadă în care instituţia teatrală va găzdui zece producţii idependente din 

Capitală. Înscrierile la eveniment au loc până pe 1 iunie. 

Spectacolele selectate vor fi anunţate pe 5 iunie, pe site-ul şi pe pagina de 

Facebook a teatrului, anunţă instituţia.  

https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-din-bucuresti-lanseaza-un-minifestival-de-teatru-independent-nottdependent-1922403011182017051816970437
https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-din-bucuresti-lanseaza-un-minifestival-de-teatru-independent-nottdependent-1922403011182017051816970437
https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-din-bucuresti-lanseaza-un-minifestival-de-teatru-independent-nottdependent-1922403011182017051816970437


Aflat la prima ediţie, ”NottDependent” are scopul de a încuraja dialogul 

dintre teatrul de stat şi mediul independent, oferind atât artiştilor, cât şi 

publicului ocazia de a cunoaşte mai bine producţiile independente.  

”În ultimii ani, tot mai mulţi artişti au ales să experimenteze atât pe 

scenele teatrelor de stat, cât şi în mediile, din ce în ce mai numeroase, 

independente, astfel că nu se mai poate vorbi despre o disjuncţie, ci despre o 

complementaritate, care îmbogăţeşte spaţiul teatral românesc. De peste 20 de 

ani, producţiile independente au îmbogăţit fenomenul teatral românesc cu 

tematici şi abordări inedite, îndrăzneţe şi, în ciuda numeroaselor dificultăţi 

întâmpinate de creatorii acestora, continuă să se dezvolte şi să inoveze, creând 

permanent punţi de legătură între diferite estetici”, au transmis reprezentanţii 

instituţiei teatrale. 

Teatrul Nottara, iniţial numit Teatrul Armatei, va sărbători împlinirea a 70 

de ani de existenţă printr-un alt minifestival care va avea loc la sediul instituţiei 

teatrale în perioada 14 - 21 mai. Programul acestuia va 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. 

  

  

de: Ana Maria Anitoiu 

  



6.  Life 
din data de 12 Mai 2017 

http://www.life.ro/cultura/teatru/nottdependent-un-festival-nou-nout-

dedicat-spectacolelor-de-teatru-independente-16972353 

 

 

 

"NottDependent", un festival nou-nouţ dedicat spectacolelor de teatru 

independente 

 
Foto: Nottara 

 

După minifestivalul dedicat împlirii a 70 de ani de la înfiinţare, Teatrul 

Nottara din Bucureşti pregăteşte ”NottDependent”, un alt minifestival, de 

data aceasta de teatru independent, ce va avea loc între 21 şi 25 iunie, 

anunţă news.ro. 

  

http://www.life.ro/cultura/teatru/nottdependent-un-festival-nou-nout-dedicat-spectacolelor-de-teatru-independente-16972353
http://www.life.ro/cultura/teatru/nottdependent-un-festival-nou-nout-dedicat-spectacolelor-de-teatru-independente-16972353
http://www.life.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-din-bucuresti-sarbatoreste-70-de-ani-de-existenta-printr-un-mini-festival-16917902


Care este scopul acestui festival aflat la prima ediţie? Promovarea 

producţiilor de teatru independent şi, implicit, încurajarea dialogului dintre 

teatrul de stat şi cel independent. “De peste 20 de ani, producţiile independente 

au îmbogăţit fenomenul teatral românesc cu tematici şi abordări inedite, 

îndrăzneţe şi, în ciuda numeroaselor dificultăţi întâmpinate de creatorii 

acestora, continuă să se dezvolte şi să inoveze, creând permanent punţi de 

legătură între diferite estetici”, spun reprezentanţii Nottara explicând 

importanţa organizării unui astfel de festival. Aşa încât, între 21 şi 25 iunie, 

Bulevardul Comediei, cum se mai numeşte Teatrul Nottara, va găzdui 10 

producţii de teatru independente din Bucureşti. Spectacolele selectate vor 

fi anunţate pe 5 iunie, pe site-ul şi pe pagina de Facebook a teatrului. Până 

atunci, vă puteţi bucura de unele dintre cele mai reuşite spectacole ale 

Nottara, ce vor fi prezentate între 14 şi 21 mai, cu ocazia minifestivalului 

aniversar. Printre acestea: ”Vestul singuratic”, regizat de Cristi Juncu, 

cu Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Ioana Calotă/ 

Corina Dragomir şi “Alcool”, pe versurile lui Ion Mureşan, în regia lui Mihai 

Măniuţiu şi muzica de Ada Milea. 

 

 

 

de: Oana Borviz 

  

http://www.life.ro/cultura/teatru/alcool-sau-cum-descoperi-oglinda-de-pe-fundul-paharului-16061375
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


7. Literatura de Azi  
din data de 19 Mai 2017 

https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/zilele-independentei-teatru 

 

Zilele Independenței… în teatru 

 

În perioada 21-25 iunie 2017, Teatrul Nottara organizează prima ediție a 

Festivalului de Teatru Independent – NottDependent, care își propune să 

încurajeze dialogul dintre teatrul de stat și mediul independent, oferind atât 

artiștilor, cât și publicului ocazia de a cunoaște mai bine producțiile 

independente. 

„Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul Nocturne, la rândul său inițiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente și/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au 

oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte noi, 

https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/zilele-independentei-teatru


cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin găzduirea unor 

spectacole variate stilistic, am obținut o diversificare şi o dinamizare a ofertei 

propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Țepuș, director al Teatrului 

Nottara. 

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producții independente 

din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă, și că 

ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție sporită și o 

vizibilitate cât mai mare. Detalii: www.nottara.ro. 

În urma selecției realizate de Valentin Corneanu, Silvia Dumitrache și 

Cristina Rusiecki, vă comunicăm titlurile spectacolelor care se vor juca în 

Festival: Cockoși de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi 

GrayPlay Performing Arts), Colonelul și păsările de Hristo Boicev, regia: Ingrid 

Bonța (Teatrul Coquette), Înaintea erei noastre, concept de Daniel Chirilă 

(Frilensăr & Teatrul Luni de la Green Hours), La ginecolog de Diana Iarca, 

regia: Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura Anghel), O spovedanie, adaptare 

liberă de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un film de Dan Chișu, regia: 

Emanuel Pârvu (Godot Cafe-Teatru), Omul care mânca lumea de Nis-Momme 

Stockmann, regia: Alexandru Mâzgăreanu (Teatrul de Artă, București), Omul 

pernă de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act), Prenumele de 

Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (Wonder Theatre), Secretul fericirii 

de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot Cafe-Teatru & Asociația 

Culturală Teatrul CATHARSIS) și The Sunset Limited de Cormac McCarthy, 

regia: Andrei și Andreea Grosu (unteatru). 

Joi, 8 iunie, vă invităm la conferința de presă dedicată Festivalului, care 

va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, etaj 1), de la ora 13:00, și care va fi 

moderată de Cristina Rusiecki. 

 

Sursa: Literatura de Azi  



8. Adevărul  
din data de 20 Iunie 2017, ora 12:52 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/nottdependent-nottara-festival-

independent-teatru-stat-1_5948ee405ab6550cb851e114/index.html 

 

 
 

NottDependent, la Nottara. Primul festival independent la un teatru de 

stat 

 

În perioada 21-25 iunie, Teatrul Nottara organizează prima ediţie a 

Festivalului de Teatru Independent – NottDependent, care îşi propune să 

încurajeze dialogul dintre teatrul de stat şi mediul independent, oferind atât 

artiştilor, cât şi publicului ocazia de a cunoaşte mai bine producţiile 

independente. 

 

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui nouă producţii 

independente din Bucureşti, scopul fiind acela de a demonstra că între cele 

două medii – de stat şi independent – poate exista o comunicare vie, 

productivă, creativă, şi că ceea ce se întâmplă în spaţiile teatrale alternative 

merită o atenţie sporită şi o vizibilitate cât mai mare. 

 

 „Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul Nocturne, la rândul său iniţiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente şi/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/nottdependent-nottara-festival-independent-teatru-stat-1_5948ee405ab6550cb851e114/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/nottdependent-nottara-festival-independent-teatru-stat-1_5948ee405ab6550cb851e114/index.html


oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte 

noi, cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin 

găzduirea unor spectacole variate stilistic, am obţinut o diversificare şi o 

dinamizare a ofertei propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Ţepuş, 

director al Teatrului Nottara.  

 

În urma selecţiei realizate de Valentin Corneanu, Silvia Dumitrache şi 

Cristina Rusiecki, iată titlurile spectacolelor care se vor juca în Festival: 

Cockoşi de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi 

GrayPlay Performing Arts), Colonelul şi păsările de Hristo Boicev, regia: 

Ingrid Bonţa (Teatrul Coquette), La ginecolog de Diana Iarca, regia: 

Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura Anghel), O spovedanie, adaptare 

liberă de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un film de Dan Chişu, regia: 

Emanuel Pârvu (Godot Cafe-Teatru), Omul care mânca lumea de Nis-

Momme Stockmann, regia: Alexandru Mâzgăreanu (Teatrul de Artă 

Bucureşti), Omul pernă de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant 

(Teatrul Act), Prenumele de Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu 

(Wonder Theatre), Secretul fericirii de Alexandru Popa, regia: Vlad 

Zamfirescu (Godot Cafe-Teatru & Asociaţia Culturală Teatrul 

CATHARSIS) şi The Sunset Limited de Cormac McCarthy, regia: Andrei şi 

Andreea Grosu (unteatru). 

   

 

 

 

 

de: Otilia Andrei  

  



9. Radio Clasic  
din data de 21 Iunie 2017, ora 12:52 

http://www.clasicradio.ro/nottdependent-la-nottara/ 

 

 
 

NottDependent, la Nottara 

 
 

În perioada 21-25 iunie, Teatrul Nottara organizează prima ediţie a 

Festivalului de Teatru Independent – NottDependent, care îşi propune să 

încurajeze dialogul dintre teatrul de stat şi mediul independent, oferind atât 

artiştilor, cât şi publicului ocazia de a cunoaşte mai bine producţiile 

independente. 

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui nouă producţii independente 

din Bucureşti, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat şi independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă, şi că 

http://www.clasicradio.ro/nottdependent-la-nottara/


ceea ce se întâmplă în spaţiile teatrale alternative merită o atenţie sporită şi o 

vizibilitate cât mai mare. 

În urma selecţiei realizate de Valentin Corneanu, Silvia Dumitrache şi 

Cristina Rusiecki, iată titlurile spectacolelor care se vor juca în Festival: 

Cockoşi de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi 

GrayPlay Performing Arts), Colonelul şi păsările de Hristo Boicev, regia: 

Ingrid Bonţa (Teatrul Coquette), La ginecolog de Diana Iarca, regia: 

Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura Anghel), O spovedanie, adaptare liberă 

de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un film de Dan Chişu, regia: Emanuel 

Pârvu (Godot Cafe-Teatru), Omul care mânca lumea de Nis-Momme 

Stockmann, regia: Alexandru Mâzgăreanu (Teatrul de Artă Bucureşti), Omul 

pernă de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act),Prenumele 

de Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (Wonder Theatre), Secretul 

fericirii de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot Cafe-Teatru & 

Asociaţia Culturală Teatrul CATHARSIS) şi The Sunset Limited de Cormac 

McCarthy, regia: Andrei şi Andreea Grosu (unteatru). 

 

 

 

 

Sursa: Radio Clasic 

  



10. Teatrul Nottara  
din data de 05 Iunie 2017 

https://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=211 

 

 
 

Festival NottDependent 

în promoţie! 

 

NottDependent 

ediția I 

Primul festival de teatru independent organizat de un teatru de stat din 

București 

În perioada 21-25 iunie 2017, Teatrul Nottara organizează prima ediție a 

Festivalului de Teatru Independent – NottDependent, care își propune să 

încurajeze dialogul dintre teatrul de stat și mediul independent, oferind atât 

artiștilor, cât și publicului ocazia de a cunoaște mai bine producțiile 

independente. 

  

https://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=211


„Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de treisprezece 

ani, de Programul Nocturne, la rândul său inițiat din nevoia de a oferi 

companiilor independente și/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi prezenta 

spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au oferit 

publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte noi, cu o 

problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin găzduirea unor 

spectacole variate stilistic, am obținut o diversificare şi o dinamizare a ofertei 

propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Țepuș, director al 

Teatrului Nottara. 

  

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui nouă producții independente 

din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă, și că 

ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție sporită și o 

vizibilitate cât mai mare. 

 

În urma selecției realizate de Valentin Corneanu, Silvia Dumitrache și 

Cristina Rusiecki, vă comunicăm titlurile spectacolelor care se vor juca în 

Festival: Cockoși de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi 

GrayPlay Performing Arts), Colonelul și păsările de Hristo Boicev, regia: Ingrid 

Bonța (Teatrul Coquette), La ginecolog de Diana Iarca, regia: Alexandru Jitea 

(Diana Iarca si Laura Anghel), O spovedanie, adaptare liberă de Emanuel Pârvu 

după Aniversarea – un film de Dan Chișu, regia: Emanuel Pârvu (Godot Cafe-

Teatru), Omul care mânca lumea de Nis-Momme Stockmann, regia: Alexandru 

Mâzgăreanu (Teatrul de Artă București), Omul pernă de Martin McDonagh, 

regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act), Prenumele de Matthieu Delaporte, regia: 

Răzvan Săvescu (Wonder Theatre), Secretul fericirii de Alexandru Popa, regia: 

Vlad Zamfirescu (Godot Cafe-Teatru & Asociația Culturală Teatrul 

CATHARSIS) șiThe Sunset Limited de Cormac McCarthy, regia: Andrei și 

Andreea Grosu (unteatru). 

  

UPDATE 

  Ca urmare a vânzării insuficiente de bilete – având în vedere apropierea 

finalului de stagiune și a vacanței de vară, în general o perioadă în care interesul 

publicului față de teatru este mai scăzut-,  spectacolul Înaintea erei 

noastre (Teatrul Luni de la Green Hours) a fost retras, de comun acord, din 



Festivalul NottDependent, organizat de Teatrul Nottara, în perioada 21-25 iunie 

2017. 

  De asemenea, din motive tehnice, care nu țin de Teatrul Nottara, 

spectacolul Omul care mânca lumea (producție a Teatrului de Artă București), a 

fost anulat din Festivalul NottDependent, organizat de Teatrul Nottara, în 

perioada 21-25 iunie 2017. 

 

 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

  



11. Bucureștii vechi și noi   
din data de 23 Iunie 2017 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/06/nottdependent-festivalul-

de-teatru-independent-organizat-de-teatrul-nottara-oferta-11-continua/ 

 

NottDependent, Festivalul de Teatru Independent organizat de Teatrul 

Nottara Oferta 1+1 continuă 

 

 

Miercuri, 21 iunie, a debutat prima ediţie a Festivalului de Teatru 

Independent NottDependent, organizat de Teatrul Nottara, cu spectacolul 

„Secretul fericirii” de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu. 

NottDependent este un eveniment inedit, prin care un teatru de stat 

sprijină mediul independent, încurajând dialogul şi colaborarea. Iniţiativa 

Teatrului Nottara a fost  salutată de nume mari asociate cu teatrul independent, 

precum Marius Manole, Lia Bugnar sau Medeea Marinescu.  

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/06/nottdependent-festivalul-de-teatru-independent-organizat-de-teatrul-nottara-oferta-11-continua/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/06/nottdependent-festivalul-de-teatru-independent-organizat-de-teatrul-nottara-oferta-11-continua/


Festivalul continuă până duminică, 25 iunie, iar cei care nu au apucat să 

cumpere bilete pot profita de oferta 1+1, care le oferă o invitaţie de o persoană 

pentru fiecare bilet cumpărat. 

Următoarele spectacole din program sunt: 

Vineri, 23 iunie 

Ora 19:00, Sala „Horia Lovinescu”: Prenumele 

Ora 19:30, Sala „George Constantin”: Cockoşi 

 

Sâmbătă, 24 iunie 

Ora 19:30, Sala”George Constantin”: La ginecolog 

 

Duminică, 25 iunie 

Ora 18:00, Sala „Horia Lovinescu”: O spovedanie 

Ora 19:30, Sala „George Constantin”: Colonelul şi păsările 

 

 

 

 

 

Sursa: Bucureștii vechi și noi 

 

  



 12. Libertatea   
din data de 20 Iunie 2017 

http://www.libertatea.ro/timp-liber/nottdependent-la-teatrul-nottara-in-

perioada-21-25-iunie-2017-1880125 

 

 
 

NottDependent, la Nottara, în perioada 21-25 iunie 2017. Este primul 

festival de teatru independent organizat de un teatru de stat din București 

 

NottDependent, la Teatrul Nottara, în perioada 21-25 iunie 2017. 

Teatrul Nottara organizează prima ediție a Festivalului de Teatru 

Independent – NottDependent, în perioada 21-25 iunie 2017, care își 

propune să încurajeze dialogul dintre teatrul de stat și mediul independent, 

oferind atât artiștilor, cât și publicului ocazia de a cunoaște mai bine 

producțiile independente. 

Astfel, timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui nouă producții 

independente din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două 

medii – de stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, 

creativă, și că ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție 

sporită și o vizibilitate cât mai mare. 

http://www.libertatea.ro/timp-liber/nottdependent-la-teatrul-nottara-in-perioada-21-25-iunie-2017-1880125
http://www.libertatea.ro/timp-liber/nottdependent-la-teatrul-nottara-in-perioada-21-25-iunie-2017-1880125


„Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul Nocturne, la rândul său inițiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente și/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au 

oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte noi, 

cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin găzduirea 

unor spectacole variate stilistic, am obținut o diversificare şi o dinamizare a 

ofertei propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Țepuș, director al 

Teatrului Nottara. 

NottDependent, la Teatrul Nottara, în perioada 21-25 iunie 2017. Titlurile 

spectacolelor care se vor juca în Festival: 

 Cockoși de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi 

GrayPlay Performing Arts) 

 Colonelul și păsările de Hristo Boicev, regia: Ingrid Bonța (Teatrul 

Coquette) 

 La ginecolog de Diana Iarca, regia: Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura 

Anghel) 

 O spovedanie, adaptare liberă de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un 

film de Dan Chișu, regia: Emanuel Pârvu (Godot Cafe-Teatru) 

 Omul care mânca lumea de Nis-Momme Stockmann, regia: Alexandru 

Mâzgăreanu (Teatrul de Artă București) 

 Omul pernă de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act) 

 Prenumele de Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (Wonder 

Theatre) 

 Secretul fericirii de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot 

Cafe-Teatru & Asociația Culturală Teatrul CATHARSIS) 

 The Sunset Limited de Cormac McCarthy, regia: Andrei și Andreea 

Grosu (unteatru). 

 

 
 Sursa: Libertatea 



12. Postmodern 
din data de 18 Iunie 2017 

http://www.postmodern.ro/articol/nottdependent-prima-editie-a-unui-

festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-

bucuresti/ 

 

 
 

NottDependent – prima editie a unui festival de teatru independent 

organizat de un teatru de stat din Bucuresti 

   

 

 

Cand: 21 Jun - 25 Jun 2017 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a propus, începând cu anul acesta, să combată 

mitul referitor la conflictul dintre viziunea actorilor şi a regizorilor din teatrele 

cu tradiţie şi cea aparţinând celor dornici de a experimenta liber pe scenele 

independente din spaţiile neconvenţionale. 10 piese de teatru pline de 

originalitate şi reinterpretări nonconformiste vor fi găzduite în perioada 21-25 

http://www.postmodern.ro/articol/nottdependent-prima-editie-a-unui-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti/
http://www.postmodern.ro/articol/nottdependent-prima-editie-a-unui-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti/
http://www.postmodern.ro/articol/nottdependent-prima-editie-a-unui-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti/
http://www.postmodern.ro/wp-content/uploads/2017/06/NottDependent-2017.jpg


iunie 2017 de Teatrul Nottara, cu ocazia primei ediţii a 

evenimentului NottDependent, primul festival de teatru independent orgaizat de 

un teatru de stat din Bucureşti. 

 

Spectatcolele de teatru independent din cadrul festivalului NottDependent vor fi 

oferite de Unteatru, Teatrul Coquette, Teatrul Luni de la Green Hours, Teatrul 

de Artă, Teatrul Catharsis, WonderTheatre, Godot Café Teatru, Teatrul 

Act, Asociaţia ENTHEOS şi GrayPlay Performing Arts, Diana Iarca şi Laura 

Anghel. Scopul organizatorilor este acela de a crea punţi între actori şi regizori, 

dar şi între spectatorii care preferă experimentele din spaţiile neconvenţionale şi 

cei dornici de a vedea un spectacol într-un mediu clasic. 

 

Programul festivalului: 

Miercuri, 21 iunie 2017, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu – Secretul 

fericirii Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu (Godot Café Teatru & 

Asociația Culturală Teatrul Catharsis) 

Clişeele motivaţionale cu iz ezoteric promovate de şarlatani sau de 

ignoranţi sunt luate în râs de personajele acestei piese, interpretate de Vlad 

Zamfirescu, Irina Velcescu, Dan Bordeianu. 

Miercuri, 21 iunie 2017, ora 19:30, Sala George Constantin – Omul care 

mânca lumeade Nis-Momme Stockmann, regia: Alexandru Măzgăreanu 

(Teatrul de Artă Bucureşti) 

Spectacolul este o satiră plină de cinism şi absurd la adresa unei societăţi 

mercantile alienante văzute prin ochii unui bărbat de 35 de ani. Epuizarea 

psihică, teama de eşec şi dependenţele de tot felul încurajate de sistemul 

dezumanizant în care este angrenat protagonistul creează un tablou sufocant, 

însă irezistibil pentru cei dornici de a vedea o piesă de treatru consistentă 

datorită analizei psihologice. Din distibuţie fac parte actorii: Şerban Gomoi, 

Romeo Pop, Antoaneta Cojocaru / Sorina Ştefănescu, Alexandru Călin şi 

Liviu Chiţu. 

Joi, 22 iunie 2017, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu – The Sunset Limited de 

Cormac McCarthy, regia: Andrei şi Andreea Grosu (Unteatru) 

http://new.nottara.ro/?sid=157
http://new.nottara.ro/?sid=157
http://new.nottara.ro/?sid=159
http://new.nottara.ro/?sid=159
http://new.nottara.ro/?sid=160


Două personaje. De atât este nevoie uneori pentru a crea un spectacol care 

să zguduie, să invite la intimitate, la privirea către sine, la destăinuire. Acest 

spectacol vorbeşte despre iubire, prietenie şi nevoia de autenticitate în relaţia cu 

semenii. Rolurile sunt interpretate de actorii: Şerban Pavlu şi Richard 

Bovnoczki. 

Joi, 22 iunie 2017, ora 19:30, Sala George Constantin – Omul pernă de 

Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act) 

Spectacolul va fi pe placul celor dornici de a vedea o comedie neagră ce 

imbină elementele unui crime thriller, unei satire întunecate, estetica unui film 

de Hitchcock, umorul aparte al lui Tarantino şi fantezia lui Tim Burton. 

Spectatorii vor asista la un interogatoriu straniu dintr-un stat fictiv, în care un 

scriitor este bănuit că ar avea o legătură cu nişte crime terifiante din cauza unor 

asemănări dintre poveştile sale macabre şi realitate. În acest spectacol vor evolua 

actorii: Ionuţ Grama, Lucian Iftime, Cătălin Babliuc / Andrei Seşan, Dan 

Rădulescu şi Teodora Iancu. 

Vineri, 23 iunie 2017, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu – Prenumele de 

Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (WonderTheatre) 

Un agent imobiliar de succes, interpretat de Mihai Călin, şi nevasta 

acestuia, specialistă în modă, hotărăsc să îşi viziteze rudele, alături de prietenul 

din copilărie, de profesie trombonist la filarmonică. Totul decurge bine până 

când se iveşte ocazia unei glume legate de numele unui copil. Gluma nevinovată 

duce la escaladarea unui conflict plin de replici amuzante şi acide. Lui Mihai 

Călin i se alătura actorii: Claudiu Bleonţ, Leonid Doni, Ecaterina 

Ladin şi Alina Chivulescu. 

  

Vineri, 23 iunie 2017, ora 19:30, Sala George Constantin – Cockosi, de 

Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi GrayPlay Performing 

Arts) 

http://new.nottara.ro/?sid=161
http://new.nottara.ro/?sid=162
http://new.nottara.ro/?sid=163


Piesa de teatru prezintă drama unui cuplu disfuncţional ajuns în pragul 

despărţirii. Apariţia unei femei misterioase întâlnite în metrou scoate la 

suprafaţă un ghem de minciuni, dependenţe emoţionale şi manipulări, 

deschizând o fereastră spre acceptarea alterităţii. Pe scenă vor evolua 

actorii: Fulvia Folosea, Rareş Florin Stoica, Vlad Nemeş şi Ionel Mihăilescu. 

Sâmbătă, 24 iunie 2017, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu – Înaintea erei 

noastre, concept de Daniel Chirilă (Frilensăr & Teatrul Luni de la Green Hours) 

Spectacolul explorează problemele din generaţia celor ce şi-au trăit 

copilăria în România de după 1989, în plină tranziţie spre democraţie, cu toate 

oportunităţile şi capcanele ei. În rolurile principale vor evolua actorii: Alina 

Mîndru, Maria Veronica Vârlan, Ovidiu Cosovanu, Tiberiu Enache, Tudor 

Morar şi Dumitru Georgescu. 

Sâmbătă, 24 iunie 2017, ora 19:30, Sala George Constantin, La 

ginecolog de Diana Iarca, regia: Alexandru Jitea (Diana Iarca şi Laura Anghel) 

Cinci personaje din medii sociale diferite aşteaptă un medic. Până vine 

acesta, fiecare îşi povesteşte propria viaţă. Comicul şi tristeţea se îmbină în 

experienţele împărtăşite, pline de tâlcuri şi duioşie. Rolurile vor fi interpretate 

de: Andreea Codruţa Samson, Laura Anghel, Mirela Jienescu/ Raluca 

Gheorghiu, Corina Dragomir şi Alexandru Mike Gheorghiu. 

Duminică, 25 iunie 2017, ora 18:00, Sala  Horia Lovinecu – O 

spovedanie, adaptare liberă de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un film de 

Dan Chişu, regia: Emanuel Pârvu (Godot Café Teatru) 

Într-un bar din centrul capitalei, doi fraţi se întâlnesc întâmplător. Unul şi-

a dat întâlnire cu un doctor, celălalt frate, cu un preot. Ambii vor să rezolve 

aceeaşi problemă: cea legată de moştenirea lăsată de tatăl lor (încă în viaţă). Pe 

scenă îi veţi vedea pe actorii: Adrian Titieni, George Ivaşcu, Alexandru 

Papadopol, Emanuel Pârvu şi Constantin Cojocaru (voce). 

http://new.nottara.ro/?sid=164
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Duminică, 25 iunie 2017, ora 19:30, Sala George Constantin – Colonelul 

şi Păsările, de Hristo Boicev, regia: Ingrid Bonţa (Teatrul Coquette) 

Spectacolul poate fi considerat un fel de M.A.S.H cu accente balcanice, 

dar care se petrece într-un azil pentru persoane diagnosticate cu tulburări 

psihice. În curtea acestui azil este găsit un pachet plin de uniforme ONU. 

Pacienţii le iau şi îşi fac propria armată. O serie de personaje candide, bizare, 

vulnerabile sau visătoare prind viaţă cu ajutorul actorilor: Pavel Bârsan / 

Cristian Dumitru (Colonelul Fetisov), Ruxandra Balasu (Nina / Mata Hari), 

Celina Niţu (Teresa), Alexandra Gabriela Niţă (Meral Romska) şi Iulia 

Carnaru (Doctoriţa). 

 

 

de: Adriana Gionea 

  

http://new.nottara.ro/?sid=165
http://new.nottara.ro/?sid=165


13. Ziare.com 
din data de 18 Iunie 2017 

http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/nottdependent-la-

nottara-in-perioada-21-25-iunie-2017-este-primul-festival-de-teatru-

independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti-6808815 

 

 

NottDependent, la Nottara, în perioada 21-25 iunie 2017. Este primul 

festival de teatru independent organizat de un teatru de stat din București 

 

NottDependent, la Teatrul Nottara, în perioada 21-25 iunie 2017. Teatrul 

Nottara organizează prima ediție a Festivalului de Teatru Independent – 

NottDependent, în perioada 21-25 iunie 2017, care își propune să încurajeze 

dialogul dintre teatrul de stat și mediul independent, oferind atât artiștilor, cât și 

publicului ocazia de a cunoaște mai bine producțiile independente. 

 

Astfel, timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui nouă producții 

independente din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două 

medii – de stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, 

creativă, și că ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție 

sporită și o vizibilitate cât mai mare. 

 

„Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul Nocturne, la rândul său inițiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente și/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/nottdependent-la-nottara-in-perioada-21-25-iunie-2017-este-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti-6808815
http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/nottdependent-la-nottara-in-perioada-21-25-iunie-2017-este-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti-6808815
http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/nottdependent-la-nottara-in-perioada-21-25-iunie-2017-este-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti-6808815


prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au 

oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte noi, 

cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin găzduirea 

unor spectacole variate stilistic, am obținut o diversificare şi o dinamizare a 

ofertei propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Țepuș, director al 

Teatrului Nottara. 

 

NottDependent, la Teatrul Nottara, în perioada 21-25 iunie 2017. Titlurile 

spectacolelor care se vor juca în Festival: 

 

Cockoși de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi GrayPlay 

Performing Arts) 

 

Colonelul și păsările de Hristo Boicev, regia: Ingrid Bonța (Teatrul Coquette) 

 

La ginecolog de Diana Iarca, regia: Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura 

Anghel) 

 

O spovedanie, adaptare liberă de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un film de 

Dan Chișu, regia: Emanuel Pârvu (Godot Cafe-Teatru) 

 

Omul care mânca lumea de Nis-Momme Stockmann, regia: Alexandru 

Mâzgăreanu (Teatrul de Artă București) 

 

Omul pernă de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act) 

 

Prenumele de Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (Wonder Theatre) 

 

Secretul fericirii de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot Cafe-

Teatru & Asociația Culturală Teatrul CATHARSIS) 

 

The Sunset Limited de Cormac McCarthy, regia: Andrei și Andreea Grosu 

(unteatru). 

 

 

 

 

 
 Sursa: Libertatea 

  



14. Fluierul  
din data de 20 Iunie 2017, ora 13:19 

http://fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1063233&ti

tle=nottdependent-la-nottara-in-perioada-21-25-iunie-2017-este-

primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-

din-bucuresti 

 

 

NottDependent, la Nottara, în perioada 21-25 iunie 2017. Este primul 

festival de teatru independent organizat de un teatru de stat din București 

 

NottDependent, la Teatrul Nottara, în perioada 21-25 iunie 2017. Teatrul 

Nottara organizează prima ediție a Festivalului de Teatru Independent – 

NottDependent, în perioada 21-25 iunie 2017, care își propune să încurajeze 

dialogul dintre teatrul de stat și mediul independent, oferind atât artiștilor, cât și 

publicului ocazia de a cunoaște mai bine producțiile independente. 

 

Astfel, timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui nouă producții 

independente din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două 

medii – de stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, 

creativă, și că ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție 

sporită și o vizibilitate cât mai mare. 

 

http://fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1063233&title=nottdependent-la-nottara-in-perioada-21-25-iunie-2017-este-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti
http://fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1063233&title=nottdependent-la-nottara-in-perioada-21-25-iunie-2017-este-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti
http://fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1063233&title=nottdependent-la-nottara-in-perioada-21-25-iunie-2017-este-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti
http://fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1063233&title=nottdependent-la-nottara-in-perioada-21-25-iunie-2017-este-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti


„Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul Nocturne, la rândul său inițiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente și/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au 

oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte noi, 

cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin găzduirea 

unor spectacole variate stilistic, am obținut o diversificare şi o dinamizare a 

ofertei propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Țepuș, director al 

Teatrului Nottara. 

 

NottDependent, la Teatrul Nottara, în perioada 21-25 iunie 2017. Titlurile 

spectacolelor care se vor juca în Festival: 

 

Cockoși de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi GrayPlay 

Performing Arts) 

 

Colonelul și păsările de Hristo Boicev, regia: Ingrid Bonța (Teatrul Coquette) 

 

La ginecolog de Diana Iarca, regia: Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura 

Anghel) 

 

O spovedanie, adaptare liberă de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un film de 

Dan Chișu, regia: Emanuel Pârvu (Godot Cafe-Teatru) 

 

Omul care mânca lumea de Nis-Momme Stockmann, regia: Alexandru 

Mâzgăreanu (Teatrul de Artă București) 

 

Omul pernă de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act) 

 

Prenumele de Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (Wonder Theatre) 

 

Secretul fericirii de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot Cafe-

Teatru & Asociația Culturală Teatrul CATHARSIS) 

 

The Sunset Limited de Cormac McCarthy, regia: Andrei și Andreea Grosu 

(unteatru). 

 

 

 

 

 
 Sursa: Libertatea 



15. Radio România București 
din data de 22 Iunie 2017, ora 13:19 

http://bucurestifm.ro/etichete/festivalului-nottdependent/ 

 

Cele mai interesante evenimente de astăzi, 22 iunie, din Bucureşti 

 

La Teatrul Nottara, în cadrul primei ediţii a Festivalului de Teatru Independent 

– „NottDependent”, astă-seară sunt programate spectacolele: 

– de la ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu, „The Sunset Limited” de Cormac 

McCarthy; 

– de la ora 19:30, la Sala George Constantin, „Omul pernă” de Martin 

McDonagh. 

 

 

de: Cătălin Duță 

  

http://bucurestifm.ro/etichete/festivalului-nottdependent/


16. Revista Blogurilor  
din data de 18 Mai 2017 

http://revistablogurilor.ro/zilele-independentei-la-nottara-

nottdependent/ 

 

“Zilele independenței” la Nottara; NottDependent 

 

În perioada 21-25 iunie 2017, Teatrul Nottara invită pe scenă producțiile 

independente, în cadrul evenimentului NottDependent. 

    Aflat la prima ediție, NottDependent  își propune să încurajeze dialogul 

dintre teatrul de stat și mediul independent, oferind atât artiștilor, cât și 

publicului, ocazia de a cunoaște mai bine producțiile independente. 

    În ultimii ani, tot mai mulți artiști au ales să experimenteze atât pe scenele 

teatrelor de stat, cât și în mediile, din ce în ce mai numeroase, independente, 

astfel că nu se mai poate vorbi despre o disjuncție, ci despre o 

complementaritate care îmbogățește spațiul teatral românesc. 

    De peste 20 de ani, producțiile independente au îmbogățit fenomenul 

teatral românesc cu tematici și abordări inedite, îndrăznețe și, în ciuda 

http://revistablogurilor.ro/zilele-independentei-la-nottara-nottdependent/
http://revistablogurilor.ro/zilele-independentei-la-nottara-nottdependent/


numeroaselor dificultăți întâmpinate de creatorii acestora, continuă să se 

dezvolte și să inoveze, creând permanent punți de legătură între diferite estetici. 

    Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producții independente 

din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă și că 

ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție sporită și o 

vizibilitate cât mai mare 

    Cele cinci zile de NottDependent pot fi considerate un mini-festival de 

teatru independent, în care Nottara va deveni un loc de întâlnire și de 

comunicare pentru toți iubitorii de teatru, fie el de stat sau independent. La final 

de stagiune, Teatrul Nottara își propune să facă acest prim pas înspre o 

colaborare mai eficientă între cele două medii, care să continue și în stagiunile 

viitoare. 

    Înscrierile la NottDependent au loc până pe 25 mai 2017, iar spectacolele 

selectate vor fi anunțate în data de 31 mai 2017, pe site-ul și pe pagina de 

Facebook a teatrului. 

 

 

 

Sursa: ArtOut 

  



17. ArtOut  
din data de 18 Mai 2017 

http://artout.ro/reviste/blog/zilele-independentei-la-nottara-

nottdependent/ 

 

“Zilele independenței” la Nottara; NottDependent 

 

În perioada 21-25 iunie 2017, Teatrul Nottara invită pe scenă producțiile 

independente, în cadrul evenimentului NottDependent. 

    Aflat la prima ediție, NottDependent  își propune să încurajeze dialogul 

dintre teatrul de stat și mediul independent, oferind atât artiștilor, cât și 

publicului, ocazia de a cunoaște mai bine producțiile independente. 

    În ultimii ani, tot mai mulți artiști au ales să experimenteze atât pe scenele 

teatrelor de stat, cât și în mediile, din ce în ce mai numeroase, independente, 

astfel că nu se mai poate vorbi despre o disjuncție, ci despre o 

complementaritate care îmbogățește spațiul teatral românesc. 

    De peste 20 de ani, producțiile independente au îmbogățit fenomenul 

teatral românesc cu tematici și abordări inedite, îndrăznețe și, în ciuda 

http://artout.ro/reviste/blog/zilele-independentei-la-nottara-nottdependent/
http://artout.ro/reviste/blog/zilele-independentei-la-nottara-nottdependent/


numeroaselor dificultăți întâmpinate de creatorii acestora, continuă să se 

dezvolte și să inoveze, creând permanent punți de legătură între diferite estetici. 

    Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producții independente 

din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă și că 

ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție sporită și o 

vizibilitate cât mai mare 

    Cele cinci zile de NottDependent pot fi considerate un mini-festival de 

teatru independent, în care Nottara va deveni un loc de întâlnire și de 

comunicare pentru toți iubitorii de teatru, fie el de stat sau independent. La final 

de stagiune, Teatrul Nottara își propune să facă acest prim pas înspre o 

colaborare mai eficientă între cele două medii, care să continue și în stagiunile 

viitoare. 

    Înscrierile la NottDependent au loc până pe 25 mai 2017, iar spectacolele 

selectate vor fi anunțate în data de 31 mai 2017, pe site-ul și pe pagina de 

Facebook a teatrului. 

 

 

 

Sursa: Bucureștii vechi și noi  

  



18. Umblat.ro  
din data de 18 Mai 2017 

https://www.umblat.ro/evenimente-in/bucuresti/teatru/nottdependent-

editia-i--145405#/ 

 

NottDependent – ediția I- 

  NottDependent – editia I- Primul festival de teatru independent organizat 

de un teatru de stat din Bucuresti.  

 

  Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va gazdui zece productii independente 

din Bucuresti, scopul fiind acela de a demonstra ca intre cele doua medii – de 

stat si independent – poate exista o comunicare vie, productiva, creativa, si ca 

ceea ce se intampla in spatiile teatrale alternative merita o atentie sporita si o 

vizibilitate cat mai mare.  

 

  In urma selectiei va comunicam titlurile spectacolelor care se vor juca in 

Festival:  

 

1. Cockosi de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociatia ENTHEOS si 

GrayPlay Performing Arts),  

 

2. Colonelul si pasarile de Hristo Boicev, regia: Ingrid Bonta (Teatrul Coquette), 

https://www.umblat.ro/evenimente-in/bucuresti/teatru/nottdependent-editia-i--145405#/
https://www.umblat.ro/evenimente-in/bucuresti/teatru/nottdependent-editia-i--145405#/


  

3. Inaintea erei noastre, concept de Daniel Chirila (Frilensar & Teatrul LUNI de 

la Green Hours),  

 

4. La ginecolog de Diana Iarca, regia: Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura 

Anghel), 

  

5. O spovedanie, adaptare libera de Emanuel Parvu dupa Aniversarea – un film 

de Dan Chisu, regia: Emanuel Parvu (Godot Cafe Teatru), 

  

6. OMUL CARE MANCA LUMEA de Nis-Momme Stockmann, regia: 

Alexandru Mazgareanu (Teatrul De Arta Bucuresti), 

  

7. Omul Perna de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act), 

  

8. Prenumele de Matthieu Delaporte, regia: Razvan Savescu (WonderTheatre), 

  

9. Secretul fericirii de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot Cafe 

Teatru & Asociatia Culturala Teatrul Catharsis) 

  

10. The Sunset Limited de Cormac McCarthy, regia: Andrei si Andreea Grosu 

(Unteatru). 

 

 

 

 

Sursa: Umblat.ro 

  



19. Adevărul.top 
din data de 20 Iunie 2017 

http://adevarul.top/nottdependent-la-nottara-primul-festival-

independent-la-un-teatru-de-stat/ 

 

 
NottDependent, La Nottara. Primul Festival Independent La Un Teatru De 

Stat 

 

În perioada 21-25 iunie, Teatrul Nottara organizează prima ediţie a 

Festivalului de Teatru Independent – NottDependent, care îşi propune să 

încurajeze dialogul dintre teatrul de stat şi mediul independent, oferind atât 

artiştilor, cât şi publicului ocazia de a cunoaşte mai bine producţiile 

independente. 

 

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui nouă producţii 

independente din Bucureşti, scopul fiind acela de a demonstra că între cele 

două medii – de stat şi independent – poate exista o comunicare vie, 

productivă, creativă, şi că ceea ce se întâmplă în spaţiile teatrale alternative 

merită o atenţie sporită şi o vizibilitate cât mai mare. 

 

 „Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul Nocturne, la rândul său iniţiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente şi/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

http://adevarul.top/nottdependent-la-nottara-primul-festival-independent-la-un-teatru-de-stat/
http://adevarul.top/nottdependent-la-nottara-primul-festival-independent-la-un-teatru-de-stat/


prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au 

oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte 

noi, cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin 

găzduirea unor spectacole variate stilistic, am obţinut o diversificare şi o 

dinamizare a ofertei propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Ţepuş, 

director al Teatrului Nottara.  

 

În urma selecţiei realizate de Valentin Corneanu, Silvia Dumitrache şi 

Cristina Rusiecki, iată titlurile spectacolelor care se vor juca în Festival: 

Cockoşi de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi 

GrayPlay Performing Arts), Colonelul şi păsările de Hristo Boicev, regia: 

Ingrid Bonţa (Teatrul Coquette), La ginecolog de Diana Iarca, regia: 

Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura Anghel), O spovedanie, adaptare 

liberă de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un film de Dan Chişu, regia: 

Emanuel Pârvu (Godot Cafe-Teatru), Omul care mânca lumea de Nis-

Momme Stockmann, regia: Alexandru Mâzgăreanu (Teatrul de Artă 

Bucureşti), Omul pernă de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant 

(Teatrul Act), Prenumele de Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu 

(Wonder Theatre), Secretul fericirii de Alexandru Popa, regia: Vlad 

Zamfirescu (Godot Cafe-Teatru & Asociaţia Culturală Teatrul 

CATHARSIS) şi The Sunset Limited de Cormac McCarthy, regia: Andrei şi 

Andreea Grosu (unteatru). 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul 

  



20. Cotidianul.ro 
din data de 20 Iunie 2017 

http://www.cotidianul.ro/independentii-fac-festival-la-stat-302614/ 

 

Independenții fac festival la stat 

 

 
Colonelul şi păsările vor închide festivalul duminică 

Mâine debutează „NottDependent“, ediția I a primului festival de teatru 

independent organizat de un teatru de stat din București. În perioada 21-25 iunie 

2017, Teatrul Nottara organizează prima ediție a Festivalului de Teatru 

Independent – NottDependent, o manifestare care își propune să încurajeze 

dialogul dintre teatrul de stat și mediul independent, oferind atât artiștilor, cât și 

publicului, ocazia de a cunoaște mai bine producțiile independente. „Acest 

Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 13 ani, de Programul 

http://www.cotidianul.ro/independentii-fac-festival-la-stat-302614/


Nocturne, la rândul său inițiat din nevoia de a oferi companiilor independente și/ 

sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi prezenta spectacolele pe o scenă 

consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au oferit publicului, de-a lungul 

timpului, producţii majoritar realizate pe texte noi, cu o problematică actuală, 

având în distribuţie actori tineri. Prin găzduirea unor spectacole variate stilistic, 

am obținut o diversificare şi o dinamizare a ofertei propuse publicului nostru“, a 

declarat Marinela Țepuș, director al Teatrului Nottara, citată în textul trimis 

presei de organizatori. 

Astfel, timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producții 

independente din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două 

medii – de stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, 

creativă, și că ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție 

sporită și o vizibilitate cât mai mare. 

Selecție în toate direcțiile 

 

În urma selecției realizate de Valentin Corneanu, Silvia Dumitrache și 

Cristina Rusiecki, au fost alese mai multe spectacole care vor fi prezentate în 

Festival, în cele două săli de la Nottara: „Cockoși“ de Mike Bartlett (regia Horia 

Suru, Asociaţia ENTHEOS şi GrayPlay Performing Arts), „Colonelul și 

păsările“ de Hristo Boicev (regia Ingrid Bonța Teatrul Coquette), „Înaintea erei 

noastre“ (pe un concept de Daniel Chirilă Frilensăr & Teatrul Luni de la Green 

Hours), „La ginecolog“ de Diana Iarca (în regia lui Alexandru Jitea, cu Diana 

Iarca si Laura Anghel), „O spovedanie“, adaptare liberă de Emanuel Pârvu după 

„Aniversarea“ – un film de Dan Chișu (regia Emanuel Pârvu de la Godot Cafe-

Teatru), „Omul care mânca lumea“ de Nis-Momme Stockmann (regizat de 

Alexandru Mâzgăreanu, Teatrul de Artă București), „Omul pernă“ de Martin 

McDonagh (în regia: Eugen Gyemant, Teatrul Act), „Prenumele“ de Matthieu 

Delaporte (regia: Răzvan Săvescu, Wonder Theatre), „Secretul fericirii“ de 

Alexandru Popa (regia Vlad Zamfirescu, Godot Cafe-Teatru & Asociația 



Culturală Teatrul CATHARSIS) și „The Sunset Limited“ de Cormac McCarthy 

(regia: Andrei și Andreea Grosu, unteatru). 

 

 

de: Andrei Rădulescu  

  



21. Antena 3 
din data de 16 Iunie 2017, ora 11:42 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/eroul-zilei-marinela-tepus-

omul-care-aduce-teatrul-independent-pe-scena-de-la-nottara-

418686.html 

 

Eroul zilei: Marinela Ţepuş, omul care aduce teatrul independent pe scena de la 

Nottara 

 

 

Eroul zilei de azi este Marinela Ţepuş. După ce a salvat Teatrul Nottara de 

la desfiinţare, acum vrea să încurajeze dialogul dintre teatrul de stat şi mediul 

independent. 

În perioada 21-25 iunie, are loc prima ediţie a "Festivalului de Teatru 

Independent  - NottDependent", care le va oferi atât artiştilor, cât şi publicului, 

ocazia de a cunoaşte mai bine producţiile alternative. Tinerii artişti vor avea 

astfel posibilitatea să-şi prezinte spectacolele pe o scenă consacrată. 

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producții independente 

din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii - de 

stat și independent - poate exista o comunicare vie, productivă, creativă, și că 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/eroul-zilei-marinela-tepus-omul-care-aduce-teatrul-independent-pe-scena-de-la-nottara-418686.html
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/eroul-zilei-marinela-tepus-omul-care-aduce-teatrul-independent-pe-scena-de-la-nottara-418686.html
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/eroul-zilei-marinela-tepus-omul-care-aduce-teatrul-independent-pe-scena-de-la-nottara-418686.html


ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție sporită și o 

vizibilitate cât mai mare.  

Marinela Țepuș a vorbit, la rubrica Eroul zilei, de la Previziuni, despre 

demersurile menite să vină în ajutorul artiștilor independenți. 

 

   

 

de; A.M.P 

  



22. La teatru.eu 
din data de 24 Iunie 2017 

http://lateatru.eu/prenumele-nottdependent-2017/ 

 

Prenumele – NottDependent 2017 

 

Prenumele – Opinie LaTeatru.Eu 

  

Alegerea numelui copilului este o operatiune extrem de complicata. La 

unii, de-a dreptul ritualica. Personalitatea parintilor se vede foarte bine in 

numele si, mai ales, in modul in care acesta a fost ales. De ce a fost ales, ce 

reprezinta, cum suna, la ce te duce cu gandul. 

In acest sens, evidentiez mai multe tipuri de alegere a numelui copilului, 

respectiv mai multe tipuri de nume: 

1. Pe vremuri, la tara mai ales, oamenii alegeau PREnumele copilului in functie 

de calendarul crestin. E drept, exista nume mai intalnite (Ion, Gheorghe, Marin), 

altele fiind foarte rare (Ecaterina, de exemplu, desi prezent in calendarul crestin, 

este nume destul de rar intalnit). Ulterior, partea asta crestineasca a numelui a 

devenit: sa aiba copilul doua nume, macar unul dintre ele sa fie de sfant. 

http://lateatru.eu/prenumele-nottdependent-2017/


2. Prenumele ales in functie de rude. Ai avut o bunica, un bunic, un unchi, pe 

cineva important cu un nume, apai acel nume trebuie sa ramana in familie. Aici, 

mi se pare dubios sa auzi ca numele unui copil este identic cu al unuia dintre 

parinti. Ideea este fortata si daca-i vorba de PREnumele bunicului, mai ales daca 

vorbim de bunicul patern. In cazul meu, ca sa intelegeti mai bine, mi s-ar parea 

absurd ca daca as avea un copil, pe acesta sa-l cheme tot Emil. Un alt Emil 

Calinescu in familie? Ar fi absurd si ca pe nepotul meu (direct ori indirect, al 

fratelui de exemplu) sa-l cheme Emil. Daca e vorba de vreun bunic matern, atat 

timp cat numele e diferit, nu e asa grav. 

 

Pentru a nu se face confuzii, in Romania (si nu numai) se foloseste, in coada, 

apelativul Jr. Cum ar veni, daca as avea un copil si pe acesta l-ar chema tot Emil 

Calinescu, ar deveni, ati ghicit, Emil Calinescu Jr. 

3. Nume care au legatura cu meseria parintilor. Un nume banal, chiar o 

combinatie de nume, are cu totul alta insemnatate. Daca e istoric, vorbim de 

vreun imparat roman, vreo imparateasca, vreun rege ori cine stie ce alt 

conducator. Ori vorbim de importanta nationalista a numelor, fiind unii parinti 

care prefera nume 100% romanesti (adica acele nume care NU exista in alta 

limba). 

4. Exista nume care suna ca dracu. Iar aici evidentiez trei motive: 

– Nume modificate fortat de la un sex la altul. Emil are un echivalent feminin 

foarte natural: Emilia. Ion are echivalentul Ioana, iar Marin/Marian are pe 

Maria/Mariana. Exista, insa, nume care suna ca dracu la sexul celalalt. Cel mai 

bun exemplu in acest sens este, dupa mine, Costela. In acest sens, imi amintesc o 

povestioara simpatica, spusa de un profesor. Cica se duce omul, candva prin 89, 

la un botez. Intreaba cum o cheama pe micuta. Tatal micutei raspunde 

mandru: Costela! Toti se schimbasera la fata, dar el povestea cu patos: pe mine 

ma cheama Costel, pe tata Costel, pe bunicul Costel. Acu’, daca a iesit fata, 

puteam strica traditia? Chiar asa, putea el strica traditia? 

– Nume care suna ca dracu ca alaturare. Ca sa ma dau iarasi exemplu pe mine, 

mi s-a spus, de mai multe ori, sa nu care cumva sa ma casatoresc cu vreo 

Raluca. Nu ca ar fi un nume naspa, nu ca persoanele cu acest nume ar fi naspa, 

ci pur si simplu pentru ca RaluCA CAlinescu suna ca dracu’. Atat. 

Altfel, mai exista doua metode prin care numele poate suna ca dracu: de 

exemplu, cand se repeta numele mic cu prenumele (Ion Ion, Anton Anton); dar 

si cand alaturarea este pur si simplu nefericita pentru ca este un nume neaos, 

romanesc, alaturat unuia de pe afara (cum v-ar suna Chelsea Ionescu sau 

Gheorghe Taylor; nu George, ci Gheorghe). 

 

– Diminutivele in buletin. Chestie pe care n-am inteles-o niciodata, dar care se 

practica. 



5. Exista nume care, invariabil, te duc cu gandul la o personalitate. Uneori, este 

de bine, William ori Romeo te vor duce cu gandul la ceva nu neaparat de rau. 

Romeo este o persoana plina de iubire, iar William are nume de scriitor. Acestea 

au fost primele nume care mi-au venit in minte. 

Ce te faci, insa, cu numele care au conotatie negativa? Cum ai putea, de 

exemplu, sa-ti botezi copilul Adolf? Oricat de putina istorie ai avea in cap, tot ai 

habar de cine a fost Adolf Hitler si de crimele acestuia. Vei putea, oare, sa ii pui 

aceasta eticheta, pentru ca-n fond fix asta este PREnumele, copilului tau? 

Acum, de curiozitate: v-a interesat vreodata motivul pentru care parintii v-

au dat Prenumele pe care-l purtati? Macar asa, de curiozitate. 

Am scris prea mult? E enorm de scris pe acest subiect. Nu pot incheia 

subiectul fara sa spun o regula importanta, nescrisa, privitoare la copii: nu faci 

niciodata glume pe seama lor. Iar un nume aberant dat copilului este, in fapt, o 

gluma pe seama lui pe care acesta o va duce-n carca toata viata. 

Spectacolul Prenumele are la baza o astfel de gluma. In fapt, viitorul tata 

face nu una, ci doua glume pe seama viitorului copil. Daca a doua, cea despre 

Prenumele viitorului copil, pare nevinovata, prima este de-a dreptul 

dezgustatoare. Oribila. 

Spectacolul, in sine, este o comedie foarte buna. Si, printre altele, se 

vorbeste despre o relatie tip Macron. Am voie s-o numesc Macronista? Partea 

interesanta este, insa, alta: textul pus in scena vine din Franta, insa el a fost scris 

cu mult inainte sa se stie de Macron. Asta inseamna ca acolo relatiile de genul 

nu sunt ceva absurd. Dimpotriva. Acum, daca este ceva intalnit nu inseamna ca-i 

si normal. Ma rog, discutie lunga. 

Legat de spectacolul in sine, el, de felul sau, este spectacol de mall. Sau, 

oricum, de cinematograf. Faptul ca a putut fi vazut intr-o sala clasica, a Teatrului 

Nottara, este ceva de laudat. Insa nu este ceva NORMAL, firesc, ca tot vorbiram 

de normalitate (si chiar se vorbeste-n spectacol despre asta). Faptul ca nu e 

normal, nu e intalnit, nu inseamna ca nu mi-as dori sa fie altfel. 

Spectacolul Prenumele este o noua comedie regizata de Razvan Savescu 

(cel care s-a afirmat cu sitcom-ul La Bloc). Dupa mine, pare cea mai buna dintre 

cele vazute pana acum. Merita vazuta oricum. Si o ultima precizare, legata de 

distributie: pe site la Grand Cinema, ca de altfel si pe afis, figureaza alte 2 

actrite: Raluca Aprodu si Mirela Oprisor. Eu, insa, l-am vazut cu Ecaterina 

Ladin si Alina Chivulescu (care mi s-a parut foarte potrivita pentru acest rol). 

Salutari TEATRALE tuturor si mergeti sa vedeti PRENUMELE! 

                                                                             

de: Emil Călinescu  



23. Bucureștii vechi și noi 
din data de 22 Iunie 2017 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/06/the-sunset-limited-si-

omul-perna/ 

 

The Sunset Limited și Omul pernă 

 

 
Festival NottDependent la Nottara! 

 

Astăzi vă invităm la două spectacole răcoroase și incitante care vă vor 

aduce un plus de savoare în anotimpul cald care abia începe. Vă așteptăm să 

descoperiți pe propria piele care din ele aduc acel plus de care avem cu toții 

nevoie. 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/06/the-sunset-limited-si-omul-perna/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/06/the-sunset-limited-si-omul-perna/
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=211


 

Sinopsis: 

„The Sunset Limited e o întâlnire. O întâlnire autentică. Plină de bucurie. 

E felul nostru de a ne deschide. E o poveste despre fragilitate și îndrăzneală. E 

despre tine. Și despre noi. Netrucat. E despre cele mai întunecate gânduri și 

despre cele mai gingașe încercări. E despre iubire sau despre absenta ei. E 

despre prietenie. E despre Dumnezeu.Sau nu. E despre toate astea și despre 

nimic din toate astea. Probabil e unul dintre cele mai intime spectacole care ti se 

pot întâmpla. Atât de personal că ti se face frică. Sau nu. Sau dor. E despre doi 

oameni care au nevoie. Atât. Acesta nu este o prezentare a spectacolului. E puțin 

mai mult. E o confesiune. Curajoasă.” 

Omul pernă 

 

Sinopsis: 

Într-un stat totalitar fictiv, un scriitor anonim (Ionuț Grama) este interogat 

în legătură cu poveștile lui macabre și asemănările dintre acestea și o serie de 

crime petrecute în oraș. Timp de două ore, publicul devine martorul anchetei 

conduse de doi detectivi excentrici (Lucian Iftime și Cătălin Babliuc) într-o 

comedie (foarte, foarte) neagră ce îmbină suspansul lui Hitchcock cu umorul lui 

Tarantino și lumea magică și întunecată a lui Tim Burton. O poveste cu 

răsturnări de situație neașteptate, în care basmul se confundă cu realitatea, iar 

personajele nu sunt nici pe departe ceea ce par a fi. 

Este creația artistică o experiență profund personală, adeseori întunecată și 

introspectivă, sau un mijloc de a-i seduce pe alții și a crea modele? Unde este 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2017/06/sunset.jpg
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2017/06/omul-perna.jpg


limita dintre realitate şi ficţiune şi ce se întâmplă când această graniţă se 

estompează? “Omul-Pernă” nu își propune să răspundă la aceste întrebări, dar cu 

siguranţă le trezeşte în mintea spectatorului. 

 

 

Sursa: Bucureștii vechi și noi  

  



24. Diacaf  
din data de 20 Iunie 2017 

http://www.diacaf.com/stiri/cultura/nottdependent-la-nottara-primul-

festival-independent-la-un-teatru_59601004.html 

 

NottDependent, la Nottara. Primul festival independent la un teatru de stat 

 

 
CULTURA 

În perioada 21-25 iunie, Teatrul Nottara organizează prima ediţie a 

Festivalului de Teatru Independent – NottDependent, care îşi propune să 

încurajeze dialogul dintre teatrul de stat şi mediul independent, oferind atât 

artiştilor, cât şi publicului ocazia de a cunoaşte mai bine producţiile 

independente. 

 

  Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui nouă producţii 

independente din Bucureşti, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două 

medii – de stat şi independent – poate exista o comunicare vie, productivă, 

creativă, şi că ceea ce se întâmplă în spaţiile teatrale alternative merită o atenţie 

sporită şi o vizibilitate cât mai mare. 

http://www.diacaf.com/stiri/cultura/nottdependent-la-nottara-primul-festival-independent-la-un-teatru_59601004.html
http://www.diacaf.com/stiri/cultura/nottdependent-la-nottara-primul-festival-independent-la-un-teatru_59601004.html


 

 

  „Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul Nocturne, la rândul său iniţiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente şi/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au 

oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte noi, 

cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin găzduirea unor 

spectacole variate stilistic, am obţinut o diversificare şi o dinamizare a ofertei 

propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Ţepuş, director al Teatrului 

Nottara. 

 

 

  În urma selecţiei realizate de Valentin Corneanu, Silvia 

Dumitrache şi Cristina Rusiecki, iată titlurile spectacolelor care se vor juca în 

Festival: Cockoşi de Mike Bartlett, regia: Horia Suru(Asociaţia ENTHEOS 

şi GrayPlay Performing Arts), Colonelul şi păsările de Hristo Boicev, regia: 

Ingrid Bonţa (Teatrul Coquette), La ginecolog de Diana Iarca, 

regia: Alexandru Jitea(Diana Iarca si Laura Anghel), O spovedanie, adaptare 

liberă de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un film de Dan Chişu, regia: 

Emanuel Pârvu (Godot Cafe-Teatru), Omul care mânca lumea de Nis-Momme 

Stockmann, regia: Alexandru Mâzgăreanu (Teatrul de Artă Bucureşti), Omul 

pernă de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act), Prenumele 

de Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (Wonder Theatre), Secretul 

fericirii de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot Cafe-Teatru & 

Asociaţia Culturală Teatrul CATHARSIS) şi The Sunset Limited de Cormac 

McCarthy, regia: Andrei şi Andreea Grosu (unteatru). 

 

 

 

 

 

Sursa; Diacaf 

 

 

 

 

  



25. Literatura de Azi  
din data de 11 Iunie 2017 

https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/secretul-fericirii-la-festivalul-de-

teatru-independent-de-la-nottara 

 

 

„Secretul fericirii” la festivalul de teatru independent de la Nottara 

 

Spectacolul „Secretul fericirii” de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu.  

 

https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/secretul-fericirii-la-festivalul-de-teatru-independent-de-la-nottara
https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/secretul-fericirii-la-festivalul-de-teatru-independent-de-la-nottara
https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/secretul-fericirii-la-festivalul-de-teatru-independent-de-la-nottara/attachment/poza-fin


Teatrul Nottara a anunţat selecţia oficială pentru prima ediţie a 

Festivalului de teatru independent NottDependent, care va avea loc în perioada 

21-25 iunie. 

În prima zi a festivalului, miercuri, 21 iunie, de la ora 19:00, va avea loc 

spectacolul „Secretul fericirii” de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu. Din 

distribuţie fac parte actorii Vlad Zamfirescu, Dan Bordeianu, Irina Velcescu, iar 

scenografia este semnată de Bogdan Spătaru. 

Spectacolul „Secretul fericirii”, produs de Asociaţia Culturală „Teatrul 

Catharsis” şi de Godot Cafe-Teatru, este o comedie cinică, ce nu are nimic în 

comun cu clişeele din cărţile de self-help sau articolele de pe internet care 

promit fericirea în cinci paşi simpli. Din contră, cel puţin în piesă, secretul 

fericirii este unul singur şi uşor de înţeles, deşi, poate,  greu de acceptat. 

 

 

 

„Secretul fericirii” a fost primul text de Alexandru Popa montat de Vlad 

Zamfirescu, în anul 2015. De atunci, cei doi au mai realizat împreună multe 

proiecte de succes, precum „Gigel” la Teatrul Bulandra, „Efecte colaterale” la 

Teatrul Nottara, „All inclusive” la Teatrul Tineretului şi „Numitorul comun” la 

Teatrul de Comedie. Mai mult, textul „Secretul fericirii” a fost adaptat într-un 

scenariu de film care va avea premiera în curând. 

 
Sursa: Literatura de Azi  

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2017/06/poza.jpg


26. Coțofana urbană 
din data de 22 Iunie 2017 

http://www.cotzoblog.ro/recomandari-de-weekend-in-bucuresti-23-

25-iunie-2017/ 

 

Recomandări de weekend în Bucureşti 23-25 iunie 2017 

NottDependent – ediția I- 

NottDependent – ediția I- Primul festival de teatru independent organizat 

de un teatru de stat din București. Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui 

zece producții independente din București, scopul fiind acela de a demonstra că 

între cele două medii – de stat și independent – poate exista o comunicare vie, 

productivă, creativă, și că ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative 

merită o atenție sporită și o vizibilitate cât mai mare.  

 

 

 

 

Sursa: Coțofana urbană 

http://www.cotzoblog.ro/recomandari-de-weekend-in-bucuresti-23-25-iunie-2017/
http://www.cotzoblog.ro/recomandari-de-weekend-in-bucuresti-23-25-iunie-2017/
https://www.facebook.com/events/305807516525057
http://www.cotzoblog.ro/wp-content/uploads/2017/06/nottara.jpg


27. Bucureștii vechi și noi  
din data de 09 Iunie 2017 

https://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/06/spectacolul-secretul-

fericirii-deschide-festivalul-de-teatru-independent-de-la-nottara/ 

 

Spectacolul „Secretul fericirii” deschide festivalul de teatru independent de la 

Nottara 

 

 

Fotograf: Liviu Dumitru 

Teatrul Nottara a anunţat selecţia oficială pentru prima ediţie a 

Festivalului de teatru independent NottDependent, care va avea loc în perioada 

21-25 iunie. 

https://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/06/spectacolul-secretul-fericirii-deschide-festivalul-de-teatru-independent-de-la-nottara/
https://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/06/spectacolul-secretul-fericirii-deschide-festivalul-de-teatru-independent-de-la-nottara/


În prima zi a festivalului, miercuri, 21 iunie, de la ora 19:00, va avea loc 

spectacolul „Secretul fericirii” de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu. Din 

distribuţie fac parte actorii Vlad Zamfirescu, Dan Bordeianu, Irina Velcescu, iar 

scenografia este semnată de Bogdan Spătaru. 

Spectacolul „Secretul fericirii”, produs de Asociaţia Culturală „Teatrul 

Catharsis” şi de Godot Cafe-Teatru, este o comedie cinică, ce nu are nimic în 

comun cu clişeele din cărţile de self-help sau articolele de pe internet care 

promit fericirea în cinci paşi simpli. Din contră, cel puţin în piesă, secretul 

fericirii este unul singur şi uşor de înţeles, deşi, poate,  greu de acceptat. 

 

 

 

„Secretul fericirii” a fost primul text de Alexandru Popa montat de Vlad 

Zamfirescu, în anul 2015. De atunci, cei doi au mai realizat împreună multe 

proiecte de succes, precum „Gigel” la Teatrul Bulandra, „Efecte colaterale” la 

Teatrul Nottara, „All inclusive” la Teatrul Tineretului şi „Numitorul comun” la 

Teatrul de Comedie. Mai mult, textul „Secretul fericirii” a fost adaptat într-un 

scenariu de film care va avea premiera în curând. 

 

 

 

Sursa:Bucureștii vechi și noi 

  

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2017/06/poza.jpg


 28. Evenimentul Zilei  
din data de 10 Iunie 2017 

http://evz.ro/debuteaza-festivalul-teatru-nottara.html 

 

Cu ce piesă debutează Festivalul de TEATRU de la NOTTARA 

 
Scenă din piesa „Secretul fericirii” 

 

Prima ediţie a Festivalului de teatru independent NottDependent va 

avea loc în perioada 21-25 iunie, iar Teatrul Nottara a anunţat selecţia 

oficială.  

 

În prima zi a festivalului de teatru, miercuri, 21 iunie, de la ora 19:00, va 

avea loc spectacolul „Secretul fericirii” de Alexandru Popa, regia: Vlad 

Zamfirescu. Din distribuţie fac parte actorii Vlad Zamfirescu, Dan Bordeianu, 

Irina Velcescu, iar scenografia este semnată de Bogdan Spătaru. 

Spectacolul „Secretul fericirii”, produs de Asociaţia Culturală 

„Teatrul Catharsis” şi de Godot Cafe-Teatru, este o comedie cinică, ce nu 

http://evz.ro/debuteaza-festivalul-teatru-nottara.html


are nimic în comun cu clişeele din cărţile de self-help sau articolele de pe 

internet care promit fericirea în cinci paşi simpli. Din contră, cel puţin în piesă, 

secretul fericirii este unul singur şi uşor de înţeles, deşi, poate,  greu de acceptat. 

  „Secretul fericirii” a fost primul text de Alexandru Popa montat de Vlad 

Zamfirescu, în anul 2015. De atunci, cei doi au mai realizat împreună multe 

proiecte de succes, precum „Gigel” la Teatrul Bulandra, „Efecte colaterale” la 

Teatrul Nottara, „All inclusive” la Teatrul Tineretului şi „Numitorul comun” la 

Teatrul de Comedie. Mai mult, textul „Secretul fericirii” a fost adaptat într-un 

scenariu de film care va avea premiera în curând. 

 

  

de: Andrei Vișan 

  



29. Revista Blogurilor  
din data de 10 Iunie 2017 

http://revistablogurilor.ro/spectacolul-secretul-fericirii-deschide-

festivalul-de-teatru-independent-de-la-nottara/ 

 

Spectacolul „Secretul fericirii” deschide festivalul de teatru independent de 

la Nottara 

Teatrul Nottara a anunţat selecţia oficială pentru prima ediţie a 

Festivalului de teatru independent NottDependent, care va avea loc în perioada 

21-25 iunie. 

În prima zi a festivalului, miercuri, 21 iunie, de la ora 19:00, va avea loc 

spectacolul „Secretul fericirii” de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu. Din 

distribuţie fac parte actorii Vlad Zamfirescu, Dan Bordeianu, Irina Velcescu, iar 

scenografia este semnată de Bogdan Spătaru. 

Spectacolul „Secretul fericirii”, produs de Asociaţia Culturală „Teatrul 

Catharsis” şi de Godot Cafe-Teatru, este o comedie cinică, ce nu are nimic în 

comun cu clişeele din cărţile de self-help sau articolele de pe internet care 

promit fericirea în cinci paşi simpli. Din contră, cel puţin în piesă, secretul 

fericirii este unul singur şi uşor de înţeles, deşi, poate,  greu de acceptat. 

„Secretul fericirii” a fost primul text de Alexandru Popa montat de Vlad 

Zamfirescu, în anul 2015. De atunci, cei doi au mai realizat împreună multe 

proiecte de succes, precum „Gigel” la Teatrul Bulandra, „Efecte colaterale” la 

http://revistablogurilor.ro/spectacolul-secretul-fericirii-deschide-festivalul-de-teatru-independent-de-la-nottara/
http://revistablogurilor.ro/spectacolul-secretul-fericirii-deschide-festivalul-de-teatru-independent-de-la-nottara/


Teatrul Nottara, „All inclusive” la Teatrul Tineretului şi „Numitorul comun” la 

Teatrul de Comedie. Mai mult, textul „Secretul fericirii” a fost adaptat într-un 

scenariu de film care va avea premiera în curând. 

 

 

Sursa: ArtOut  

  



30. ArtOut  
din data de 10 Iunie 2017 

http://artout.ro/reviste/blog/spectacolul-secretul-fericirii-deschide-

festivalul-de-teatru-independent-de-la-nottara/ 

 

Spectacolul „Secretul fericirii” deschide festivalul de teatru independent de 

la Nottara 

Teatrul Nottara a anunţat selecţia oficială pentru prima ediţie a 

Festivalului de teatru independent NottDependent, care va avea loc în perioada 

21-25 iunie. 

În prima zi a festivalului, miercuri, 21 iunie, de la ora 19:00, va avea loc 

spectacolul „Secretul fericirii” de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu. Din 

distribuţie fac parte actorii Vlad Zamfirescu, Dan Bordeianu, Irina Velcescu, iar 

scenografia este semnată de Bogdan Spătaru. 

Spectacolul „Secretul fericirii”, produs de Asociaţia Culturală „Teatrul 

Catharsis” şi de Godot Cafe-Teatru, este o comedie cinică, ce nu are nimic în 

comun cu clişeele din cărţile de self-help sau articolele de pe internet care 

promit fericirea în cinci paşi simpli. Din contră, cel puţin în piesă, secretul 

fericirii este unul singur şi uşor de înţeles, deşi, poate,  greu de acceptat. 

  „Secretul fericirii” a fost primul text de Alexandru Popa montat de Vlad 

Zamfirescu, în anul 2015. De atunci, cei doi au mai realizat împreună multe 

proiecte de succes, precum „Gigel” la Teatrul Bulandra, „Efecte colaterale” la 

http://artout.ro/reviste/blog/spectacolul-secretul-fericirii-deschide-festivalul-de-teatru-independent-de-la-nottara/
http://artout.ro/reviste/blog/spectacolul-secretul-fericirii-deschide-festivalul-de-teatru-independent-de-la-nottara/


Teatrul Nottara, „All inclusive” la Teatrul Tineretului şi „Numitorul comun” la 

Teatrul de Comedie. Mai mult, textul „Secretul fericirii” a fost adaptat într-un 

scenariu de film care va avea premiera în curând. 

 

 

Sursa: Bucureștii vechi și noi  

  



31. Jurnalul Regional  
din data de 11 Iunie 2017 

https://jurnalulregional.ro/cultural/cu-ce-piesa-debuteaza-festivalul-

de-teatru-de-la-nottara 

 

Cu ce piesă debutează Festivalul de TEATRU de la NOTTARA 

 

 
Prima ediţie a Festivalului de teatru independent NottDependent va avea 

loc în perioada 21-25 iunie, iar Teatrul Nottara a anunţat selecţia oficială. 

 

În prima zi a festivalului de teatru, miercuri, 21 iunie, de la ora 19:00, va 

avea loc spectacolul „Secretul fericirii” de Alexandru Popa, regia: Vlad 

https://jurnalulregional.ro/cultural/cu-ce-piesa-debuteaza-festivalul-de-teatru-de-la-nottara
https://jurnalulregional.ro/cultural/cu-ce-piesa-debuteaza-festivalul-de-teatru-de-la-nottara
https://jurnalulregional.ro/wp-content/uploads/2017/06/tetru.jpg


Zamfirescu. Din distribuţie fac parte actorii Vlad Zamfirescu, Dan Bordeianu, 

Irina Velcescu, iar scenografia este semnată de Bogdan Spătaru. 

 

Spectacolul „Secretul fericirii”, produs de Asociaţia Culturală „Teatrul 

Catharsis” şi de Godot Cafe-Teatru, este o comedie cinică, ce nu are nimic în 

comun cu clişeele din cărţile de self-help sau articolele de pe internet care 

promit fericirea în cinci paşi simpli. Din contră, cel puţin în piesă, secretul 

fericirii este unul singur şi uşor de înţeles, deşi, poate,  greu de 

acceptat. „Secretul fericirii” a fost primul text de Alexandru Popa montat de 

Vlad Zamfirescu, în anul 2015. De atunci, cei doi au mai realizat împreună 

multe proiecte de succes, precum „Gigel” la Teatrul Bulandra, „Efecte 

colaterale” la Teatrul Nottara, „All inclusive” la Teatrul Tineretului şi 

„Numitorul comun” la Teatrul de Comedie. Mai mult, textul „Secretul fericirii” 

a fost adaptat într-un scenariu de film care va avea premiera în curând. 

 

 

Sursa: Jurnalul Regional  

  



32. Infoactual.ro 
din data de 11 Iunie 2017 

http://infoactual.ro/cu-ce-piesa-debuteaza-festivalul-de-teatru-de-la-

nottara 

 

Cu ce piesă debutează Festivalul de TEATRU de la NOTTARA 

 
Scenă din piesa „Secretul fericirii” 

 

Prima ediţie a Festivalului de teatru independent NottDependent va 

avea loc în perioada 21-25 iunie, iar Teatrul Nottara a anunţat selecţia 

oficială.  

 

În prima zi a festivalului de teatru, miercuri, 21 iunie, de la ora 19:00, va 

avea loc spectacolul „Secretul fericirii” de Alexandru Popa, regia: Vlad 

Zamfirescu. Din distribuţie fac parte actorii Vlad Zamfirescu, Dan Bordeianu, 

Irina Velcescu, iar scenografia este semnată de Bogdan Spătaru. 

http://infoactual.ro/cu-ce-piesa-debuteaza-festivalul-de-teatru-de-la-nottara
http://infoactual.ro/cu-ce-piesa-debuteaza-festivalul-de-teatru-de-la-nottara


Spectacolul „Secretul fericirii”, produs de Asociaţia Culturală 

„Teatrul Catharsis” şi de Godot Cafe-Teatru, este o comedie cinică, ce nu 

are nimic în comun cu clişeele din cărţile de self-help sau articolele de pe 

internet care promit fericirea în cinci paşi simpli. Din contră, cel puţin în piesă, 

secretul fericirii este unul singur şi uşor de înţeles, deşi, poate,  greu de acceptat. 

  „Secretul fericirii” a fost primul text de Alexandru Popa montat de Vlad 

Zamfirescu, în anul 2015. De atunci, cei doi au mai realizat împreună multe 

proiecte de succes, precum „Gigel” la Teatrul Bulandra, „Efecte colaterale” la 

Teatrul Nottara, „All inclusive” la Teatrul Tineretului şi „Numitorul comun” la 

Teatrul de Comedie. Mai mult, textul „Secretul fericirii” a fost adaptat într-un 

scenariu de film care va avea premiera în curând. 

 

 

Sursa: evz.ro 

  



33. Revista presei  
din data de 10 Iunie 2017 

http://www.revista-presei.com/stire-cu-ce-piesa-debuteaza-festivalul-

de-teatru-de-la-nottara-257096762.html 

 

Cu ce piesă debutează Festivalul de TEATRU de la NOTTARA 

 
Scenă din piesa „Secretul fericirii” 

 

Prima ediţie a Festivalului de teatru independent NottDependent va 

avea loc în perioada 21-25 iunie, iar Teatrul Nottara a anunţat selecţia 

oficială.  

 

În prima zi a festivalului de teatru, miercuri, 21 iunie, de la ora 19:00, va 

avea loc spectacolul „Secretul fericirii” de Alexandru Popa, regia: Vlad 

Zamfirescu. Din distribuţie fac parte actorii Vlad Zamfirescu, Dan Bordeianu, 

Irina Velcescu, iar scenografia este semnată de Bogdan Spătaru. 

http://www.revista-presei.com/stire-cu-ce-piesa-debuteaza-festivalul-de-teatru-de-la-nottara-257096762.html
http://www.revista-presei.com/stire-cu-ce-piesa-debuteaza-festivalul-de-teatru-de-la-nottara-257096762.html


Spectacolul „Secretul fericirii”, produs de Asociaţia Culturală 

„Teatrul Catharsis” şi de Godot Cafe-Teatru, este o comedie cinică, ce nu 

are nimic în comun cu clişeele din cărţile de self-help sau articolele de pe 

internet care promit fericirea în cinci paşi simpli. Din contră, cel puţin în piesă, 

secretul fericirii este unul singur şi uşor de înţeles, deşi, poate,  greu de acceptat. 

  „Secretul fericirii” a fost primul text de Alexandru Popa montat de Vlad 

Zamfirescu, în anul 2015. De atunci, cei doi au mai realizat împreună multe 

proiecte de succes, precum „Gigel” la Teatrul Bulandra, „Efecte colaterale” la 

Teatrul Nottara, „All inclusive” la Teatrul Tineretului şi „Numitorul comun” la 

Teatrul de Comedie. Mai mult, textul „Secretul fericirii” a fost adaptat într-un 

scenariu de film care va avea premiera în curând. 

 

 

Sursa: evz.ro 

  



34. ASTĂZI.ro 
din data de 10 Iunie 2017 

http://stiri.astazi.ro/stire-cu-ce-piesa-debuteaza-festivalul-de-teatru-de-

la-nottara-257096762.html 

 

Cu ce piesă debutează Festivalul de TEATRU de la NOTTARA 

 
Scenă din piesa „Secretul fericirii” 

 

Prima ediţie a Festivalului de teatru independent NottDependent va 

avea loc în perioada 21-25 iunie, iar Teatrul Nottara a anunţat selecţia 

oficială.  

 

În prima zi a festivalului de teatru, miercuri, 21 iunie, de la ora 19:00, va 

avea loc spectacolul „Secretul fericirii” de Alexandru Popa, regia: Vlad 

Zamfirescu. Din distribuţie fac parte actorii Vlad Zamfirescu, Dan Bordeianu, 

Irina Velcescu, iar scenografia este semnată de Bogdan Spătaru. 

http://stiri.astazi.ro/stire-cu-ce-piesa-debuteaza-festivalul-de-teatru-de-la-nottara-257096762.html
http://stiri.astazi.ro/stire-cu-ce-piesa-debuteaza-festivalul-de-teatru-de-la-nottara-257096762.html


Spectacolul „Secretul fericirii”, produs de Asociaţia Culturală 

„Teatrul Catharsis” şi de Godot Cafe-Teatru, este o comedie cinică, ce nu 

are nimic în comun cu clişeele din cărţile de self-help sau articolele de pe 

internet care promit fericirea în cinci paşi simpli. Din contră, cel puţin în piesă, 

secretul fericirii este unul singur şi uşor de înţeles, deşi, poate,  greu de acceptat. 

  „Secretul fericirii” a fost primul text de Alexandru Popa montat de Vlad 

Zamfirescu, în anul 2015. De atunci, cei doi au mai realizat împreună multe 

proiecte de succes, precum „Gigel” la Teatrul Bulandra, „Efecte colaterale” la 

Teatrul Nottara, „All inclusive” la Teatrul Tineretului şi „Numitorul comun” la 

Teatrul de Comedie. Mai mult, textul „Secretul fericirii” a fost adaptat într-un 

scenariu de film care va avea premiera în curând. 

 

 

Sursa: evz.ro 

  



35. Teatrul Coquette 
din data de 10 Iunie 2017 

https://teatrulcoquette.wordpress.com/2017/06/12/teatrul-coquette-

nott-dependent/ 

 

Teatrul Coquette – NOTT DEPENDENT 

În perioada 21-25 iunie 2017, Teatrul Nottara organizează prima ediție a 

Festivalului de Teatru Independent – NottDependent, care își propune să 

încurajeze dialogul dintre teatrul de stat și mediul independent, oferind atât 

artiștilor, cât și publicului ocazia de a cunoaște mai bine producțiile 

independente. 

 

„Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul Nocturne, la rândul său inițiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente și/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au 

oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte noi, 

cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin găzduirea unor 

spectacole variate stilistic, am obținut o diversificare şi o dinamizare a ofertei 

propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Țepuș, director al 

Teatrului Nottara. 

 

https://teatrulcoquette.wordpress.com/2017/06/12/teatrul-coquette-nott-dependent/
https://teatrulcoquette.wordpress.com/2017/06/12/teatrul-coquette-nott-dependent/


Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producții independente 

din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă, și că 

ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție sporită și o 

vizibilitate cât mai mare. 

 

Colonelul si pasarile incheie seria spectacolelor din Nott Dependent, in 

data de 25 iunie, la orele 19.30. 

 

 

 

Sursa: Teatrul Coquette 

 

  



36. Radio România Cultural  
din data de 07 Iunie 2017 

https://radioromaniacultural.ro/nottdependent-editia-i-primul-festival-

de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti/ 

 

NottDependent ediția I – Primul festival de teatru independent organizat de 

un teatru de stat din București 

Published by în  7 iunie 2017 

Categorii  

E  
 

În perioada 21-25 iunie 2017, Teatrul Nottara organizează prima ediție a 

Festivalului de Teatru Independent – NottDependent, care își propune să 

încurajeze dialogul dintre teatrul de stat și mediul independent, oferind atât 

artiștilor, cât și publicului ocazia de a cunoaște mai bine producțiile 

independente. 

  

„Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul Nocturne, la rândul său inițiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente și/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

https://radioromaniacultural.ro/nottdependent-editia-i-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti/
https://radioromaniacultural.ro/nottdependent-editia-i-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-din-bucuresti/
https://radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2017/06/afis-NottDependent.jpg


prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au 

oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte noi, 

cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin găzduirea unor 

spectacole variate stilistic, am obținut o diversificare şi o dinamizare a ofertei 

propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Țepuș, director al 

Teatrului Nottara. 

  

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producții independente 

din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă, și că 

ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție sporită și o 

vizibilitate cât mai mare.  

  

În urma selecției realizate de Valentin Corneanu, Silvia Dumitrache și 

Cristina Rusiecki, vă comunicăm titlurile spectacolelor care se vor juca în 

Festival: Cockoși de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi 

GrayPlay Performing Arts), Colonelul și păsările de Hristo Boicev, regia: Ingrid 

Bonța (Teatrul Coquette), Înaintea erei noastre, concept de Daniel Chirilă 

(Frilensăr & Teatrul Luni de la Green Hours), La ginecolog de Diana Iarca, 

regia: Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura Anghel), O spovedanie, adaptare 

liberă de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un film de Dan Chișu, regia: 

Emanuel Pârvu (Godot Cafe-Teatru), Omul care mânca lumea de Nis-Momme 

Stockmann, regia: Alexandru Mâzgăreanu (Teatrul de Artă, București), Omul 

pernă de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul 

Act), Prenumele de Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (Wonder 

Theatre), Secretul fericirii de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot 

Cafe-Teatru & Asociația Culturală Teatrul CATHARSIS) și The Sunset 

Limited de Cormac McCarthy, regia: Andrei și Andreea Grosu (unteatru). 

  
Joi, 8 iunie, vă invităm la conferința de presă dedicată Festivalului, care 

va avea loc la CafeNott (Teatrul Nottara, etaj 1), de la ora 13:00, și care va fi 

moderată de Cristina Rusiecki. 

 

 

 

Sursa; Radio România Cultural  

  



37. Adevărul  
din data de 21 Iunie 2017, ora 11:19 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/tineri-independenti-

1_594a291f5ab6550cb859e84e/index.html 

 

Tineri şi independenţi 

  Suntem la sfârşit de iunie, ceea ce pentru majoritatea teatrelor din România 

înseamnă încheierea stagiunii, cu aerul ei de obosită melancolie autumnală, 

resimţită în plină vară.  

  Anul acesta, Teatrul Nottara a decis, însă, să semneze un alt fel de final al 

stagiunii, unul plin de vigoarea tinereţii, fiindcă îşi invită publicul la primul 

Festival dedicat Independenţilor, organizat pe scena unui teatru de stat. Între 21 

şi 25 iunie, Festivalul NottDependent prezintă pe cele două scene din Bd. 

Magheru, la Sălile Horia Lovinescu şi George Constantin, câteva dintre 

producţiile de calitate, ale unor companii private de teatru din Bucureşti. 

  Intenţia declarată a organizatorilor este de a acorda o vizibilitate sporită 

producţiilor de calitate, realizate în spaţii alternative şi de a impulsiona astfel 

dialogul între cele două medii de producţie teatrală, cel de stat şi cel 

independent, în folosul publicului bucureştean. Cu atât mai mult cu cât Nottara 

are, prin programul Nocturne, o experienţă de succes, de treisprezece ani, în 

susţinerea tinerilor artişti aflaţi în căutarea unei scene consacrate. Această 

nevoie de susţinere a mişcării independente au simţit-o şi alte instituţii de stat: 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/tineri-independenti-1_594a291f5ab6550cb859e84e/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/tineri-independenti-1_594a291f5ab6550cb859e84e/index.html


Teatrul Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti a lansat de câţiva ani, Programul 

9G, asigurând tinerilor creatori independenţi prezenţa pe prestigiosul său afiş. 

Până a nu închide sala de la Foarte Mic, şi Teatrul Mic desfăşurase diferite 

proiecte de colaborare cu companii independente de teatru. Dar acum, prin 

iniţiativa Nottara-ului, este pentru prima oară când publicul se poate întâlni cu 

un concentrat multiform de creativitate, într-un festival al independenţilor, 

organizat de un teatru de stat. 

 Sigur că, în actuala formă de organizare instituţională a teatrelor, 

independenţii  pun tot mai des şi mai vocal întrebarea: de ce efortul de creaţie în 

teatrul independent rămâne în mare măsură rezultatul unor finanţări din surse 

private, în condiţiile în care prea puţini sunt tentaţi de rolul de Mecena? De ce 

nu instituie Ministerul Culturii şi autorităţile locale un program transparent, de 

susţinere sistematică a creaţiei teatrale independente, eliberate de meandrele 

administrative greu de străbătut ale finanţărilor AFCN, de pildă, sau de 

subiectivismele susţinerii ARCUB? 

 Îmi amintesc, de exemplu, că acum câţiva ani, când abia deschisese Teatrul 

unteatru, într-un spaţiu minuscul, oferit de proprietar până se va hotărâ ce va 

face cu clădirea delabrată, Andrei şi Andreea Grosu îmi spuneau că vin cu bani 

de acasă, pentru a-şi susţine proiectele de spectacol.  Şi ca ei sunt mulţi. Numai 

că nu poţi face gesturi caritabile la infinit, iar costurile de producţie şi de 

întreţinere ale spectacolelor trebuie acoperite. Iar vânzarea de bilete nu e de 

ajuns. Cât despre profit... el e doar spiritual, atunci când nu gestionezi şi un 

restaurant aferent, care să susţină financiar întreprinderea artistică, aşa cum s-a 

întâmplat şi la noi, înainte de perioada comunistă şi cum se întâmplă acum la 

unteatru, Godot Café, sau Teatrul de Artă. 

 De asemenea, pentru asigurarea unui mediu propice de creaţie în spaţiul 

independent, eliberat de grija zilei de mâine, Ministerul Muncii şi cel al Culturii 

ar trebui  să propună Parlamentului iniţierea unei legislaţii menite a asigura o 

plasă de protecţie artiştilor şi personalului tehnic din teatru şi cinematografie, 

prin acoperirea cu ajutor de şomaj, pentru perioadele când nu sunt implicaţi în 

proiecte, aşa cum se întâmplă în Franţa, unde statutul de intermitent este asigurat 

încă din anii ’30 ai secolului trecut.  

 Dar la Festivalul NottDependent nu se vor purta discuţii pe aceste teme 

fierbinţi, aşa cum s-a întâmplat la ediţia din 2016 a Festivalului Teatrului 

Nottara, Festin pe bulevard, unde una din temele colocviilor a fost tocmai 



“Independenţii vs teatrul de stat”, dând astfel posibilitatea tinerilor creatori 

prezenţi în sală, precum Crista Bilciu, să întrebe revoltată de ce doar festivalurile 

sunt salvarea temporară pentru spectacole create de ei? De ce artiştii 

independenţi nu pot avea un spaţiu de joc constant pentru producţiile lor, cum 

este sensibilul spectacol Pe jumătate cântec, scris şi regizat de sus-numita? Poate 

că directoarea Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, va include în programul celei 

de a doua ediţii a Festivalului Independenţilor şi acest necesar capitol de 

dezbateri. 

 În acest an, la NottDependent spectatorii se vor putea bucura doar de latura de 

emoţie artistică, nu şi de cea de reflecţie critică, generate de complicata relaţie 

dintre instituţiile teatrale de stat şi cele independente. Au fost selectate în 

program nouă producţii ale unor trupe teatrale consacrate, cum sunt cele ale 

primului teatru independent, Teatrul Act, sau  ale mai recentelor curajoase 

întreprinderi private: Teatrul unteatru, Godot, Teatrul de Artă, sau Coquette. Dar 

au fost incluse în selecţie şi producţii ale unor trupe neafiliate instituţional, dar 

aflate în plină afirmare, în ciuda faptului că nu dispun de un spaţiu de joc 

propriu.  

 Conform regulamentului Festivalului, câteva criterii s-au aflat la baza selecţiei 

alcătuite de organizatori: actualitatea temei spectacolului, reprezentativă pentru 

realităţile româneşti şi contemporane, atractivitatea formulei regizorale, ţinând 

cont de interesul publicului pentru montările cu o structură dramatică dinamică, 

şi originalitatea în utilizarea limbajului teatral.  

 Aşadar, sunt spectacole pe care le putem vedea pentru prima oară, dar şi altele 

pe care poate dorim să le revedem, dată fiind portanţa lor artistică, fiindcă sunt 

asemenea cărţilor bune: mai descoperi câte ceva, cu fiecare nouă lectură, mai 

ales că la NottDependent le descoperi într-un spaţiu scenic nou. Între cele din 

urmă aş enumera câteva pe care le-am apreciat la premieră: The Sunset Limited, 

pentru calitate ideatică a textului dramatic ales de regizori, rostit şi ”jucat” cu 

mare tensiune emoţională de Şerban Pavlu şi Richard Bovnoczki. Omul pernă, 

pentru echilibrata combinaţie de umor, cruzime, emoţie şi cinism, transpusă 

scenic de cei cinci actori, conduşi de regizorul Eugen Gyemant, care alcătuieşte 

un ambient emoţional în care spectatorul este absorbit ca în pâlnia unei uriaşe 

tornade. Omul care mânca lumea, pentru inventivitatea vizuală la care recurge 

regizorul Alexandru Mâzgăreanu, dând astfel o semnificaţie simbolică sporită, 

dramei umane desfăşurate într-un spaţiu opresiv.  



 Cine va dori să vadă cât mai multe spectacole în decursul acestor cinci zile, se 

va lovi de dezagrementul întâlnit la orice festival: va trebui să aleagă între cele 

două săli ale Teatrului Nottara, fiindcă (aproape) în fiecare seară sunt 

programate câte două spectacole. Dar oportunitatea de a avea acces într-un 

singur loc, la ce a produs teatrul independent mai valoros în ultimii doi ani, 

merită fructificată, chiar dacă în bucuria alegerii unui spectacol stă ascuns şi 

regretul că astfel l-am ratat pe celălalt. Şi mai e un avantaj la acest festival foarte 

tânăr: pentru orice bilet cumpărat, partenerul/partenera capătă o invitaţie din 

partea teatrului, aşa cum menţionează site-ul Nottara (new.nottara.ro).  Să-i dăm 

crezare! 

 

 

 

de: Sanda Vișan 

  



38. Informația Zilei   
din data de 21 Iunie 2017 

http://www.informatia-zilei.ro/sm/primul-festival-independent-la-un-

teatru-de-stat/ 

 

Primul festival independent la un teatru de stat 

 

În perioada 21-25 iunie, Teatrul Nottara organizează prima ediţie a 

Festivalului de Teatru Independent – NottDependent, care îşi propune să 

încurajeze dialogul dintre teatrul de stat şi mediul independent, oferind atât 

artiştilor, cât şi publicului ocazia de a cunoaşte mai bine producţiile 

independente. 

 

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui nouă producţii independente 

din Bucureşti, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat şi independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă, şi că 

ceea ce se întâmplă în spaţiile teatrale alternative merită o atenţie sporită şi o 

vizibilitate cât mai mare. 

 

„Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul Nocturne, la rândul său iniţiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente şi/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au 

oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte noi, 

cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin găzduirea unor 

spectacole variate stilistic, am obţinut o diversificare şi o dinamizare a ofertei 

http://www.informatia-zilei.ro/sm/primul-festival-independent-la-un-teatru-de-stat/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/primul-festival-independent-la-un-teatru-de-stat/


propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Ţepuş, director al Teatrului 

Nottara. 

 

În urma selecţiei realizate de Valentin Corneanu, Silvia Dumitrache şi 

Cristina Rusiecki, iată titlurile spectacolelor care se vor juca în Festival: 

”Cockoşi” de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi 

GrayPlay Performing Arts), ”Colonelul şi păsările” de Hristo Boicev, regia: 

Ingrid Bonţa (Teatrul Coquette), ”La ginecolog” de Diana Iarca, regia: 

Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura Anghel), ”O spovedanie”, adaptare liberă 

de Emanuel Pârvu după ”Aniversarea” – un film de Dan Chişu, regia: Emanuel 

Pârvu (Godot Cafe-Teatru), ”Omul care mânca lumea” de Nis-Momme 

Stockmann, regia: Alexandru Mâzgăreanu (Teatrul de Artă Bucureşti), ”Omul 

pernă” de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act), ”Prenumele” 

de Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (Wonder Theatre), ”Secretul 

fericirii” de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot Cafe-Teatru & 

Asociaţia Culturală Teatrul CATHARSIS) şi ”The Sunset Limited” de Cormac 

McCarthy, regia: Andrei şi Andreea Grosu (unteatru). 

 

 

 

de: Vasile Andreica  

 

  



39. TV HAPPY    
din data de 17 Iunie 2017 

http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/a-inceput-numaratoarea-inversa-

pana-la-festivalul-de-teatru-independent-id230043.html 

 

A început numărătoarea inversă până la Festivalul de Teatru Independent 

În perioada 21-25 iunie 2017, Teatrul Nottara organizează prima ediție a 

Festivalului de Teatru Independent - NottDependent, care își propune să 

încurajeze dialogul dintre teatrul de stat și mediul independent, oferind atât 

artiștilor, cât și publicului ocazia de a cunoaște mai bine producțiile 

independente.  

 

 

Sursa: TV HAPPY 

  

http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/a-inceput-numaratoarea-inversa-pana-la-festivalul-de-teatru-independent-id230043.html
http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/a-inceput-numaratoarea-inversa-pana-la-festivalul-de-teatru-independent-id230043.html


40. MapDance   
din data de 21 Iunie 2017 

https://mapdance.com/Events/NottDependent-editia-I-4002359693328 

 

NottDependent – ediția I- Primul festival de teatru independent organizat 

de un teatru de stat din București. 

 
 

  Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producții independente 

din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă, și că 

ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție sporită și o 

vizibilitate cât mai mare.  

 

 

  În urma selecției vă comunicăm titlurile spectacolelor care se vor juca în 

Festival:  

 

1. Cockoși de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi 

GrayPlay Performing Arts),  

 

2. Colonelul și păsările de Hristo Boicev, regia: Ingrid Bonța (Teatrul 

Coquette),  

 

3, Înaintea erei noastre, concept de Daniel Chirilă (Frilensăr & Teatrul Luni de 

la Green Hours),  

https://mapdance.com/Events/NottDependent-editia-I-4002359693328


 

4, La ginecolog de Diana Iarca, regia: Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura 

Anghel), 

  

5. O spovedanie, adaptare liberă de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un film 

de Dan Chișu, regia: Emanuel Pârvu (Godot Cafe-Teatru), 

  

6. Omul care mânca lumea de Nis-Momme Stockmann, regia: Alexandru 

Mâzgăreanu (Teatrul de Artă, București), 

  

7. Omul pernă de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act), 

  

8. Prenumele de Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (Wonder Theatre), 

  

9. Secretul fericirii de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot Cafe-

Teatru & Asociația Culturală Teatrul CATHARSIS)  

 

10. The Sunset Limited de Cormac McCarthy, regia: Andrei și Andreea Grosu 

(unteatru). 

 

 

 

 

Sursa; MapDance 

  



41. News.ro  
din data de 19 Iunie 2017 

https://www.news.ro/cultura-media/zece-productii-de-la-godot-

cafe-teatru-unteatru-teatrul-act-frilensar-teatrul-luni-vor-fi-jucate-

pe-scena-teatrului-nottara-in-nottdependent-

1922405019352017061317042770 

 

 
 
Zece producţii de la Godot Cafe-Teatru, unteatru, Teatrul Act, Frilensăr & 

Teatrul Luni vor fi jucate pe scena Teatrului ”Nottara” în 

”NottDependent” 

 

 
Zece producţii teatrale din Bucureşti, de la Godot Cafe-Teatru, unteatru, 

Teatrul Coquette, Teatrul Act, Teatrul de Artă, Wonder Teatru, Frilensăr & 

Teatrul Luni de la Green Hours, se regăsesc în programul festivalului 

”NottDependent”, care vor fi prezentate pe scena de la ”Nottara”, între 21 şi 25 

iunie. 

https://www.news.ro/cultura-media/zece-productii-de-la-godot-cafe-teatru-unteatru-teatrul-act-frilensar-teatrul-luni-vor-fi-jucate-pe-scena-teatrului-nottara-in-nottdependent-1922405019352017061317042770
https://www.news.ro/cultura-media/zece-productii-de-la-godot-cafe-teatru-unteatru-teatrul-act-frilensar-teatrul-luni-vor-fi-jucate-pe-scena-teatrului-nottara-in-nottdependent-1922405019352017061317042770
https://www.news.ro/cultura-media/zece-productii-de-la-godot-cafe-teatru-unteatru-teatrul-act-frilensar-teatrul-luni-vor-fi-jucate-pe-scena-teatrului-nottara-in-nottdependent-1922405019352017061317042770
https://www.news.ro/cultura-media/zece-productii-de-la-godot-cafe-teatru-unteatru-teatrul-act-frilensar-teatrul-luni-vor-fi-jucate-pe-scena-teatrului-nottara-in-nottdependent-1922405019352017061317042770


Prima ediţie a Festivalului de Teatru Independent - ”NottDependent” îşi 

propune să încurajeze dialogul dintre teatrul de stat şi mediul independent, 

oferind atât artiştilor, cât şi publicului ocazia de a cunoaşte mai bine producţiile 

independente. 

”Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul «Nocturne», la rândul său iniţiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente şi/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, «Nocturnele» au 

oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte noi, 

cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin găzduirea unor 

spectacole variate stilistic, am obţinut o diversificare şi o dinamizare a ofertei 

propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului 

”Nottara”.  

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producţii independente 

din Bucureşti, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii - de 

stat şi independent - poate exista o comunicare vie, productivă, creativă, şi că 

ceea ce se întâmplă în spaţiile teatrale alternative merită o atenţie sporită şi o 

vizibilitate cât mai mare.  

În urma selecţiei realizate de Silvia Dumitrache, Cristina Rusiecki şi 

Valentin Corneanu, au fost alese titlurile spectacolelor care se vor juca în 

Festival: ”Cockoşi”, de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS 

şi GrayPlay Performing Arts), ”Colonelul şi păsările”, de Hristo Boicev, în regia 

lui Ingrid Bonţa (Teatrul Coquette), ”Înaintea erei noastre”, concept de Daniel 

Chirilă (Frilensăr & Teatrul Luni de la Green Hours), ”La ginecolog”, de Diana 

Iarca, regia: Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura Anghel), ”O spovedanie”, 

adaptare liberă de Emanuel Pârvu după ”Aniversarea” - un film de Dan Chişu, 

regia: Emanuel Pârvu (Godot Cafe-Teatru), ”Omul care mânca lumea”, de Nis-

Momme Stockmann, regia: Alexandru Mâzgăreanu (Teatrul de Artă, Bucureşti), 

”Omul pernă”, de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act),” 

Prenumele”, de Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (Wonder 

Theatre),  ”Secretul fericirii”, de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu 

(Godot Cafe-Teatru) şi ”The Sunset Limited”, de Cormac McCarthy, regia: 

Andrei şi Andreea Grosu (unteatru). 

 

 

de: Aura Marinescu  



42. e-cultura.info  
din data de 08 Iunie 2017 

http://www.e-cultura.info/nott-dependent-primul-festival-de-teatru-

independent-organizat-de-un-teatru-de-stat/ 

 

‘Nott Dependent’, primul festival de teatru independent organizat de un 

teatru de stat 

 

 
 

În perioada 21-25 iunie 2017, Teatrul Nottara organizează prima 

ediție a Festivalului de Teatru Independent – NottDependent, care își 

propune să încurajeze dialogul dintre teatrul de stat și mediul independent, 

oferind atât artiștilor, cât și publicului ocazia de a cunoaște mai bine 

producțiile independente. 

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producții independente 

din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă, și că 

http://www.e-cultura.info/nott-dependent-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat/
http://www.e-cultura.info/nott-dependent-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat/
http://www.e-cultura.info/nott-dependent-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat/
http://www.e-cultura.info/nott-dependent-primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat/
http://www.e-cultura.info/teatrul-nottara-70-mai-tanar-ca-niciodata/
http://www.e-cultura.info/wp-content/uploads/2017/06/Nott-Dependent-%E2%80%93-Primul-festival-de-teatru-independent-organizat-de-un-teatru-de-stat-.jpg


ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție sporită și o 

vizibilitate cât mai mare. 

„Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul Nocturne, la rândul său inițiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente și/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au 

oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte 

noi, cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin 

găzduirea unor spectacole variate stilistic, am obținut o diversificare şi o 

dinamizare a ofertei propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Țepuș, 

director al Teatrului Nottara. 

În urma selecției realizate de Valentin Corneanu, Silvia Dumitrache și 

Cristina Rusiecki, vă comunicăm titlurile spectacolelor care se vor juca în 

Festival: Cockoși de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi 

GrayPlay Performing Arts), Colonelul și păsările de Hristo Boicev, regia: Ingrid 

Bonța (Teatrul Coquette), Înaintea erei noastre, concept de Daniel Chirilă 

(Frilensăr & Teatrul Luni de la Green Hours), La ginecolog de Diana Iarca, 

regia: Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura Anghel), O spovedanie, adaptare 

liberă de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un film de Dan Chișu, regia: 

Emanuel Pârvu (Godot Cafe-Teatru), Omul care mânca lumea de Nis-Momme 

Stockmann, regia: Alexandru Mâzgăreanu (Teatrul de Artă, București), Omul 

pernă de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act), Prenumele de 

Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (Wonder Theatre), Secretul fericirii 

de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot Cafe-Teatru & Asociația 

Culturală Teatrul CATHARSIS) și The Sunset Limited de Cormac McCarthy, 

regia: Andrei și Andreea Grosu (unteatru). 

 

 

 

 

Sursa: e-cultura.info 

 

 

 

http://www.e-cultura.info/teatrul-nottara-se-intoarce-din-nou-in-sediu-de-pe-10-octombrie/


43. Wherevent  
din data de 21 Iunie 2017 

http://www.wherevent.com/detail/Teatrul-Nottara-NottDependent-

edi%C8%9Bia-I 

 

NottDependent – ediția I- Primul festival de teatru independent organizat 

de un teatru de stat din București 

 

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producții independente 

din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă, și că 

ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție sporită și o 

vizibilitate cât mai mare.  

În urma selecției vă comunicăm titlurile spectacolelor care se vor juca în 

Festival: 

1. Cockoşi de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi 

GrayPlay Performing Arts), 

2. Colonelul și păsările de Hristo Boicev, regia: Ingrid Bonța (Teatrul 

Coquette), 

3. Înaintea erei noastre, concept de Daniel Chirilă (Frilensăr & Teatrul LUNI 

de la Green Hours), 

4. La ginecolog de Diana Iarca, regia: Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura 

Anghel), 

http://www.wherevent.com/detail/Teatrul-Nottara-NottDependent-edi%C8%9Bia-I
http://www.wherevent.com/detail/Teatrul-Nottara-NottDependent-edi%C8%9Bia-I


5. O spovedanie, adaptare liberă de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un film 

de Dan Chișu, regia: Emanuel Pârvu (Godot Cafe Teatru), 

6. OMUL CARE MÂNCA LUMEA de Nis-Momme Stockmann, regia: 

Alexandru Mazgareanu (Teatrul De Arta Bucuresti), 

7. Omul Perna de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act), 

8. Prenumele de Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (WonderTheatre), 

9. Secretul fericirii de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot Cafe 

Teatru & Asociația Culturală Teatrul Catharsis) 

10. The Sunset Limited de Cormac McCarthy, regia: Andrei și Andreea Grosu 

(Unteatru). 

 

 

 

Sursa: Wherevent  

  



44. LiveOut  
din data de 21 Iunie 2017 

https://www.liveout.ro/events/detalii/99554-NottDependent-

%E2%80%93-edi%C8%9Bia-I- 

 

NottDependent – ediția I- 

NottDependent – ediția I- Primul festival de teatru independent organizat de un 

teatru de stat din București.  

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui zece producții independente 

din București, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat și independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă, și că 

ceea ce se întâmplă în spațiile teatrale alternative merită o atenție sporită și o 

vizibilitate cât mai mare.  

În urma selecției vă comunicăm titlurile spectacolelor care se vor juca în 

Festival:  

1. Cockoşi de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi 

GrayPlay Performing Arts), 

 2. Colonelul și păsările de Hristo Boicev, regia: Ingrid Bonța (Teatrul 

Coquette), 

https://www.liveout.ro/events/detalii/99554-NottDependent-%E2%80%93-edi%C8%9Bia-I-
https://www.liveout.ro/events/detalii/99554-NottDependent-%E2%80%93-edi%C8%9Bia-I-


 3. Înaintea erei noastre, concept de Daniel Chirilă (Frilensăr & Teatrul LUNI de 

la Green Hours),  

4. La ginecolog de Diana Iarca, regia: Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura 

Anghel), 

 5. O spovedanie, adaptare liberă de Emanuel Pârvu după Aniversarea – un film 

de Dan Chișu, regia: Emanuel Pârvu (Godot Cafe Teatru), 

 6. OMUL CARE MÂNCA LUMEA de Nis-Momme Stockmann, regia: 

Alexandru Mazgareanu (Teatrul De Arta Bucuresti, București), 

 7. Omul Perna de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act), 

 8. Prenumele de Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (WonderTheatre), 

 9. Secretul fericirii de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot Cafe 

Teatru & Asociația Culturală Teatrul Catharsis)  

10. The Sunset Limited de Cormac McCarthy, regia: Andrei și Andreea Grosu 

(Unteatru). 

 

 

Sursa: LiveOut 

  



45. NewsStart  
din data de 21 Iunie 2017 

http://portal-ro.com/postlocal/primul-festival-independent-la-un-

teatru-de-stat/ 

 

Primul festival independent la un teatru de stat 

 

În perioada 21-25 iunie, Teatrul Nottara organizează prima ediţie a 

Festivalului de Teatru Independent – NottDependent, care îşi propune să 

încurajeze dialogul dintre teatrul de stat şi mediul independent, oferind atât 

artiştilor, cât şi publicului ocazia de a cunoaşte mai bine producţiile 

independente. 

 

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara va găzdui nouă producţii independente 

din Bucureşti, scopul fiind acela de a demonstra că între cele două medii – de 

stat şi independent – poate exista o comunicare vie, productivă, creativă, şi că 

ceea ce se întâmplă în spaţiile teatrale alternative merită o atenţie sporită şi o 

vizibilitate cât mai mare. 

 

„Acest Festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul Nocturne, la rândul său iniţiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente şi/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au 

oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte noi, 

cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri. Prin găzduirea unor 

spectacole variate stilistic, am obţinut o diversificare şi o dinamizare a ofertei 

http://portal-ro.com/postlocal/primul-festival-independent-la-un-teatru-de-stat/
http://portal-ro.com/postlocal/primul-festival-independent-la-un-teatru-de-stat/


propuse publicului nostru”, a declarat Marinela Ţepuş, director al Teatrului 

Nottara. 

 

În urma selecţiei realizate de Valentin Corneanu, Silvia Dumitrache şi 

Cristina Rusiecki, iată titlurile spectacolelor care se vor juca în Festival: 

”Cockoşi” de Mike Bartlett, regia: Horia Suru (Asociaţia ENTHEOS şi 

GrayPlay Performing Arts), ”Colonelul şi păsările” de Hristo Boicev, regia: 

Ingrid Bonţa (Teatrul Coquette), ”La ginecolog” de Diana Iarca, regia: 

Alexandru Jitea (Diana Iarca si Laura Anghel), ”O spovedanie”, adaptare liberă 

de Emanuel Pârvu după ”Aniversarea” – un film de Dan Chişu, regia: Emanuel 

Pârvu (Godot Cafe-Teatru), ”Omul care mânca lumea” de Nis-Momme 

Stockmann, regia: Alexandru Mâzgăreanu (Teatrul de Artă Bucureşti), ”Omul 

pernă” de Martin McDonagh, regia: Eugen Gyemant (Teatrul Act), ”Prenumele” 

de Matthieu Delaporte, regia: Răzvan Săvescu (Wonder Theatre), ”Secretul 

fericirii” de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu (Godot Cafe-Teatru & 

Asociaţia Culturală Teatrul CATHARSIS) şi ”The Sunset Limited” de Cormac 

McCarthy, regia: Andrei şi Andreea Grosu (unteatru). 

 

 

 

Sursa: Informația Zilei 

  



46. Youtube  
din data de 12 Iunie 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=k44tKkxQTzE 

 

 

Independența în teatru înseamnă să iubești teatrul - NottDependent 

 

 

Sursa: Youtube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k44tKkxQTzE


47. Radio România Internațional 
din data de 01 Iunie 2017, ora 10:59 

http://www.rri.ro/ro_ro/teatrul_nottara_gazda_a_teatrului_indepen

dent-2566338 

 

 
 
 

Teatrul Nottara, gazdă a teatrului independent 

 

În ultimii ani, în România, artiştii şi producţiile independente se 

intersectează din ce în ce mai des cu teatrul de stat. În spiritul acestui fenomen 

se încadrează şi evenimentul NottDependent, organizat de Teatrul Nottara din 

Bucureşti 

 
NottDependent ediţia I 

În ultimii ani, în România, artiştii şi producţiile independente se 

intersectează din ce în ce mai des cu teatrul de stat. În spiritul acestui fenomen 

se încadrează şi evenimentul NottDependent, organizat de Teatrul Nottara din 

Bucureşti în perioada 21 - 25 iunie. Aflat la prima ediţie, NottDependent, primul 

http://www.rri.ro/ro_ro/teatrul_nottara_gazda_a_teatrului_independent-2566338
http://www.rri.ro/ro_ro/teatrul_nottara_gazda_a_teatrului_independent-2566338
http://www.rri.ro/newfiles/images/afis-nottdependent-teatrul-nottara-2017.png


festival de teatru independent organizat de un teatru de stat din Bucureşti, îşi 

propune să încurajeze dialogul dintre teatrul de stat şi mediul independent, 

oferind publicului ocazia de a cunoaşte mai bine producţiile independente. 

 

Propunerea lansată de Teatrul Nottara către mediul independent a fost 

primită cu surprindere, spune Valentin Corneanu, unul dintre selecţionerii 

festivalului: "Prima reacţie, la primele discuţii a fost de mirare, după care, 

explicând situaţia, explicând conceptul şi tot ce presupune un festival de genul 

acesta, au înţeles şi au trimis spectacole. Totul a mers foarte bine după discuţia 

detaliată despre ce urmărim cu acest festival. Noi ne-am propus să oferim 

teatrelor independente o şansă de a juca pe o scenă consacrată. Am vrut să 

distrugem mitul conform căruia nu există nicio legătură între teatrul de stat şi 

teatrul independent. Că sunt doi adversari care se bat pe la colţuri, ceea ce nu 

este adevărat deloc şi nu este corect. Am sperat că publicul Teatrului Nottara, 

cel consacrat al Teatrului Nottara, va veni la acest festival, şi a fost. Şi publicul 

care nu este obişnuit cu Teatrul Nottara va veni din independent către Nottara. 

Acesta a fost şi o parte din pariu, pe care sper că l-am câştigat". 

 

"Acest festival a apărut ca urmare a succesului avut, vreme de 

treisprezece ani, de Programul Nocturne, la rândul său iniţiat din nevoia de a 

oferi companiilor independente şi/ sau tinerilor artişti posibilitatea de a-şi 

prezenta spectacolele pe o scenă consacrată. Pe de altă parte, Nocturnele au 

oferit publicului, de-a lungul timpului, producţii majoritar realizate pe texte noi, 

cu o problematică actuală, având în distribuţie actori tineri", a declarat, la 

rândul său, Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

 

Dintre selecţionerii festivalului a făcut parte şi criticul Cristina Rusiecki, 

care consideră că miza proiectului NottDependent este una foarte 

importantă: "În ultimii cel puţin zece ani teatrul independent a fost o sursă 

permanentă de înnoire şi de propuneri provocatoare. Aşa că întâlnirea aceasta 

dintre teatrul de stat şi teatrul independent nu poate genera decât o energie 

pozitivă şi o energie creativă foarte importante. Cel puţin noi aşa sperăm. De 

asta am iniţiat acest demers. Ceea ce este cel mai important şi, cel puţin la 

început, a aparţinut în totalitate teatrului independent, a fost exerciţiul de a 

lucra cu texte contemporane foarte noi. Dacă teatrul tot este oglinda vie a 

societăţii, măcar să nu fie societatea de acum 25 de ani, ci să fie chiar 

societatea de astăzi, cu problemele ei, care se mută tot timpul, sunt în continuă 

fluiditate şi în continuă schimbare. Ori tocmai acesta este apanajul teatrului 

independent, că reuşeşte tot timpul să caute texte noi. Mie mi se pare că asta 

ajută foarte mult publicul, mai ales că publicul care merge la teatrul 

independent este tânăr. Cred că genul acesta de spectacole îl ajută să-şi 

cristalizeze mult mai bine problemele, relaţia cu societatea şi direcţiile în care 

trăieşte". 



 

Timp de cinci zile, Teatrul Nottara a găzduit opt producţii independente 

din Bucureşti, urmând ca, de anul viitor, la festival să fie invitate spectacole din 

toată ţara. Unul dintre spectacolele prezente în ediţia pilot a NottDependent a 

fost "Cockoşi", de Mike Bartlett, o poveste despre identitate, despre cum vedem 

noi individul şi ceea ce înseamnă familia. Spectacolul este o producţie din 2014 

a Entheos & GrayPlay performing arts, în regia lui Horia Suru, tânăr regizor 

care montează frecvent atât în mediul independent, cât şi în teatre de stat. În 

baza experienţei în celei două medii, Horia Suru vorbeşte despre rolul pe care l-

ar putea avea un astfel de proiect: "Acest festival mi s-a părut o apariţie extrem 

de surprinzătoare. M-a şocat cumva, pentru că e, într-adevăr, nou, inedit. Sper 

să continue şi cred că vom vedea la ediţiile viitoare dacă se poate dezvolta într-

o platformă de dezbatere despre ce avem nevoie şi cum putem funcţiona mai 

bine. Sunt foarte curios în continuare de direcţia acestui festival, dacă şi-ar 

propune să fie de real ajutor unor spectacole independente care au nevoie să fie 

jucate în Bucureşti în speranţa găsirii unui producător, a unui spaţiu de joc... 

Sau de a fi un fel de "best of" al unor spectacole care sunt foarte bune, sunt 

multipremiate, sunt jucate foarte mult în festivaluri şi ar fi o şansă ca publicul 

reticent faţă de mediul independent, un public care merge la o instituţie 

consacrată să vadă asemenea spectacole şi să se deschidă şi spre zona 

independentă".  

 

 

 

de: Luana Pleșea 

 


