
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosar de presă 
14-21 august 2017 - Laboratorul de Teatru DENS, ediția a II-a 

  



1. Radio România Cultural 
din data de 27 Februarie 2017 

http://radioromaniacultural.ro/oleg-loevski-regizor-rus-laboratorul-de-

teatru-dens-o-forma-de-stres-creativ/ 

 

 
 

Oleg Loevski, regizor rus: Laboratorul de Teatru DENS, O formă 

de stres creativ 

 

 

Teatrul Nottara a anunțat cea de-a II-a ediție a Laboratorului de Teatru 

DENS, care va avea loc în perioada 16-24 august 2017. Inițiat de Oleg Loevski, 

regizor rus, laboratorul își propune să reîmprospăteze trupele de actori din 

teatrele de repertoriu, într-un atelier intens, menit să le ofere artiștilor provocări 

inedite. Ediția din acest an va fi dedicată dramaturgiei clasice românești, urmând 

a se lucra pe piese de Mihail Sebastian, Camil Petrescu și Aurel Baraga. 

http://radioromaniacultural.ro/oleg-loevski-regizor-rus-laboratorul-de-teatru-dens-o-forma-de-stres-creativ/
http://radioromaniacultural.ro/oleg-loevski-regizor-rus-laboratorul-de-teatru-dens-o-forma-de-stres-creativ/
https://i1.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2017/02/iubirea-la-oameni.jpg?fit=1024%2C682
https://i1.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2017/02/iubirea-la-oameni.jpg?fit=1024%2C682
https://i1.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2017/02/iubirea-la-oameni.jpg?fit=1024,682


Prezent la premiera spectacolului Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki, 

regia: Evghenia Berkovici, primul spectacol montat în urma laboratorului din 

2016, Oleg Loevski spunea, în cadrul discuției ce a avut loc după eveniment: 

‘Imediat după fiecare laborator, actorii spun că nu vor mai face parte niciodată 

din așa ceva, iar după o lună sună și spun că mai vor să repete experiența. 

Efectul acestui laborator are legătură cu această formă de stres creativ, pe 

de o parte, iar pe de altă parte, cu actorul care se întreabă ce poate face în aceste 

patru zile, ajungând să spună ‘Fie, fac ceea ce îmi iese !’. Iar asta înseamnă 

libertate ! Pentru că libertatea se întâlnește foarte rar în teatru. În mare parte, în 

ceea ce privește alegerea pieselor, distribuțiile, repetițiile fără sfârșit, sunt lucruri 

care îl încorsetează pe actor și nu îi mai permit să fie liber. Ceea ce în limbajul 

profesional se numește clișeu. Noi oferim posibilitatea actorilor să se descopere 

pe sine într-un astfel de laborator, repede și eficient. Acest laborator presupune 

un spectacol montat în patru zile. E un fel de schiță. Iar schița ne permite să 

înțelegem dacă regizorul are o viziune. Și în tot acest timp am înțeles că nu 

există actori proști. Există doar regizori de proastă calitate. Există actori bețivi, 

există actori leneși, dar nu există actori proști.’ 

Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki a montată în România 

aproape simultan în trei orașe din țară (Sibiu, Arad și București — Teatrul 

Nottara), precum și în multe țări din întreaga lume. Venit în România ca să 

asiste la premiera Teatrului Nottara, Bogoslavski a avut ocazia să vadă și 

montările din țară. În timpul discuției de după spectacol, el spunea: ‘Îmi place 

foarte mult că în aceste spectacole, pe care le-am văzut în România, există o 

parte din mine. Și asta înseamnă că practic noi gândim în aceeași limbă.’ 

 

 

 

Sursa; Radio România Cultural  



2. Yorick 
din data de 26 Februarie 2017 

http://yorick.ro/oleg-loevski-la-laboratorul-de-teatru-dens-de-la-

nottara/ 

 

 
 

Oleg Loevski la Laboratorul de Teatru DENS de la Nottara 

 

A doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS va avea loc în perioada 16-

24 august 2017, anunță Teatrul Nottara. 

Iniţiat de Oleg Loevski, regizor rus, laboratorul îşi propune să 

reîmprospăteze trupele de actori din teatrele de repertoriu, într-un atelier intens, 

menit să le ofere artiştilor provocări inedite. 

http://yorick.ro/oleg-loevski-la-laboratorul-de-teatru-dens-de-la-nottara/
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Ediţia din acest an va fi dedicată dramaturgiei clasice româneşti, urmând a 

se lucra pe piese de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi Aurel Baraga. 

Prezent la premiera spectacolului Iubirea la oameni de Dmitri 

Bogoslavki, în regia semnată de  Evghenia Berkovici, primul spectacol montat 

în urma laboratorului din 2016, Oleg Loevski spunea, în cadrul discuţiei ce a 

avut loc după eveniment: „Imediat după fiecare laborator, actorii spun că nu vor 

mai face parte niciodată din aşa ceva, iar după o lună sună şi spun că mai vor să 

repete experienţa. Efectul acestui laborator are legătură cu această formă de stres 

creativ, pe de o parte, iar pe de altă parte, cu actorul care se întreabă ce poate 

face în aceste patru zile, ajungând să spună <<Fie, fac ceea ce îmi iese!>>. Iar 

asta înseamnă libertate! Pentru că libertatea se întâlneşte foarte rar în teatru. În 

mare parte, în ceea ce priveşte alegerea pieselor, distribuţiile, repetiţiile fără 

sfârşit, sunt lucruri care îl încorsetează pe actor şi nu îi mai permit să fie liber. 

Ceea ce în limbajul profesional se numeşte clişeu. Noi oferim posibilitatea 

actorilor să se descopere pe sine într-un astfel de laborator, repede şi eficient. 

Acest laborator presupune un spectacol montat în patru zile. E un fel de schiţă. 

Iar schiţa ne permite să înţelegem dacă regizorul are o viziune. Şi în tot acest 

timp am înţeles că nu există actori proşti. Există doar regizori de proastă 

calitate.  Există actori beţivi, există actori leneşi, dar nu există actori proşti.” 

 

 
 

 

 

 

Sursa: Yorick 

  



3. Radio România Cultural  
din data de 07 Martie 2017 

http://radioromaniacultural.ro/conferinta-de-presa-dedicata-celei-

de-a-ii-a-editii-a-laboratorului-de-teatru-dens/ 

 

 
 

Conferinţă de presă dedicată celei de-a II-a ediţii a Laboratorului 

de Teatru DENS 
  

 
  Teatrul Nottara vă invită miercuri, 15 martie, de la ora 14:00 la 

conferinţa de presă dedicată celei de-a doua ediţii a Laboratorului de Teatru 

DENS, un proiect inedit care s-a bucurat de un considerabil succes la prima 

ediţie, atât din partea publicului, cât şi a profesioniştilor din domeniu. 

 

În prima parte a întâlnirii, vom asista la un scurt fragment 

din repetiţiile la spectacolul „Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin, regia: 

Alessandra Giuntini, care va avea avanpremiera pe 17 martie, după care vom 

urca la CafeNott pentru discuţii despre Laboratorul de Teatru DENS. 
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Invitaţi speciali vor fi regizorii Alessandra Giuntini şi Andreas Raicov-

Mertz,care au revenit în România, după participarea la prima ediţie a 

laboratorului, pentru a pune în scenă spectacolele pe care le-au schiţat vara 

trecută. (La începutul lunii aprilie va ieşi spectacolul „8 femei” de Robert 

Thomas, cea de-a treia şi ultima producţie rezultată în urma laboratorului din 

iulie 2016). 

 

Tot în cadrul conferinţei, Marinela Ţepuş, directorul Teatrului „Nottara”, 

va anunţa noutăţile ediţiei din acest an, care va avea loc în perioada 14 – 22 

august şi va fi dedicată dramaturgiei clasice româneşti. 

 

Regizorul rus Oleg Loevski, iniţiatorul Laboratorului de Teatru DENS, 

spunea despre proiect: “Efectul acestui laborator are legătură cu această formă 

de stres creativ, pe de o parte, iar pe de altă parte, cu actorul care se întreabă ce 

poate face în aceste patru zile, ajungând să spună <<Fie, fac ceea ce îmi iese!>>. 

Iar asta înseamnă libertate! Pentru că libertatea se întâlneşte foarte rar în teatru. 

În mare parte, în ceea ce priveşte alegerea pieselor, distribuţiile, repetiţiile fără 

sfârşit, sunt lucruri care îl încorsetează pe actor şi nu îi mai permit să fie liber. 

Ceea ce în limbajul profesional se numeşte clişeu. Noi oferim posibilitatea 

actorilor să se descopere pe sine într-un astfel de laborator, repede şi eficient. 

Acest laborator presupune un spectacol montat în patru zile. E un fel de schiţă.” 

De origine italiană, Alessandra Giuntini (34 de ani) este o regizoare născută 

din experienţele de scenă ca actriţă. În 2011, a absolvit cu onoruri Academia de 

Teatru din St. Petersburg, unde a şi debutat în filmul Sankt Petersburg, iar în 

2013 a fost acceptată în programul SITI din New York, unde a studiat cu 

renumita regizoare Anne Bogart. În prezent face parte din grupul de lucru al lui 

Oleg Loevski, cu formulele sale de teatru experimental. 

 

Andreas Raicov-Mertz (de origine bavareză) şi rusoaica Ekaterina 

Raicova Mertz s-au cunoscut în 2011, la Perm, “fief-ul” teatrului –laborator 

condus de Loevski , unde sunt atraşi de ani de zile tineri profesionişti din 

teatrele lumii. Împreună, cei doi şi-au construit un portofoliu de producţii 

inedite, premiate la competiţiile de profil din Rusia. 

 

 

Sursa: Radio România Cultural 

  



4. Cultural BZI   
din data de 22 Februarie 2017 

https://cultural.bzi.ro/eveniment-inedit-la-teatrul-nottara-54154 

 

 
 

Eveniment inedit la Teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara a anuntat cea de-a II-a editie a Laboratorului de 

Teatru DENS, care va avea loc in perioada 16-24 august 2017. Initiat de Oleg 

Loevski, regizor rus, laboratorul isi propune sa reimprospateze trupele de actori 

din teatrele de repertoriu, intr-un atelier intens, menit sa le ofere artistilor 

provocari inedite. Editia din acest an va fi dedicata dramaturgiei clasice 

romanesti, urmand a se lucra pe piese de Mihail Sebastian, Camil 

Petrescu si Aurel Baraga. 

 

  Prezent la premiera spectacolului Iubirea la oameni de Dmitri 

Bogoslavki, regia: Evghenia Berkovici, primul spectacol montat in urma 

laboratorului din 2016, Oleg Loevski spunea, in cadrul discutiei ce a avut loc 

dupa eveniment: 'Imediat dupa fiecare laborator, actorii spun ca nu vor mai face 

https://cultural.bzi.ro/eveniment-inedit-la-teatrul-nottara-54154


parte niciodata din asa ceva, iar dupa o luna suna si spun ca mai vor sa repete 

experienta. 

 

  Efectul acestui laborator are legatura cu aceasta forma de stres creativ, pe 

de o parte, iar pe de alta parte, cu actorul care se intreaba ce poate face in aceste 

patru zile, ajungand sa spuna 'Fie, fac ceea ce imi iese !'. Iar asta inseamna 

libertate ! Pentru ca libertatea se intalneste foarte rar in teatru. In mare parte, in 

ceea ce priveste alegerea pieselor, distributiile, repetitiile fara sfarsit, sunt lucruri 

care il incorseteaza pe actor si nu ii mai permit sa fie liber. Ceea ce in limbajul 

profesional se numeste cliseu. Noi oferim posibilitatea actorilor sa se descopere 

pe sine intr-un astfel de laborator, repede si eficient. Acest laborator presupune 

un spectacol montat in patru zile. E un fel de schita. Iar schita ne permite sa 

intelegem daca regizorul are o viziune. Si in tot acest timp am inteles ca nu 

exista actori prosti. Exista doar regizori de proasta calitate. Exista actori betivi, 

exista actori lenesi, dar nu exista actori prosti. 

' 

 

  Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki a montata in Romania 

aproape simultan in trei orase din tara (Sibiu, Arad si Bucuresti — Teatrul 

Nottara), precum si in multe tari din intreaga lume. Venit in Romania ca sa 

asiste la premiera Teatrului Nottara, Bogoslavski a avut ocazia sa vada si 

montarile din tara. In timpul discutiei de dupa spectacol, el spunea: 'Imi place 

foarte mult ca in aceste spectacole, pe care le-am vazut in Romania, exista o 

parte din mine. Si asta inseamna ca practic noi gandim in aceeasi limba.' 

 

 

 

 

Sursa: Cultural BZI 

  



5. Bucureștii vechi și noi   
din data de 16 Martie 2017 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/03/teatrul-nottara-selecteaza-

asistenti-de-regie-pentru-cea-de-a-ii-a-editie-a-laboratorului-de-teatru-

dens/ 

 

 
 

Teatrul Nottara selectează asistenţi de regie pentru cea de-a II-a ediţie a 

Laboratorului de teatru DENS 

 

 

Teatrul Nottara a anunţat cea de-a II-a ediţie a Laboratorului de Teatru 

DENS, care va avea loc în perioada 14-22 august 2017. Acest proiect inedit, 

iniţiat de regizorul şi producătorul de teatru rus Oleg Loevski, are drept finalitate 

punerea în scenă a trei spectacole, în condiţii de producţie improvizate şi contra 

cronometru. 

Prima ediţie a laboratorului s-a bucurat de mare succes, atât în rândul 

publicului, cât şi al profesioniştilor din teatru, astfel că toate cele trei schiţe de 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/03/teatrul-nottara-selecteaza-asistenti-de-regie-pentru-cea-de-a-ii-a-editie-a-laboratorului-de-teatru-dens/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/03/teatrul-nottara-selecteaza-asistenti-de-regie-pentru-cea-de-a-ii-a-editie-a-laboratorului-de-teatru-dens/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/03/teatrul-nottara-selecteaza-asistenti-de-regie-pentru-cea-de-a-ii-a-editie-a-laboratorului-de-teatru-dens/


spectacol propuse de echipa lui Loevski au intrat în repertoriul Nottara în 

această stagiune (Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, 8 femei de Robert 

Thomas şi Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin). 

 

Andreas Raikov Merz, regizorul spectacolului 8 femei, care va avea 

avanpremiera la Teatrul Nottara pe 2 aprilie 2017, spune că “laboratorul 

reprezintă o misiune foarte specială unde lucrezi între 5 şi 10 zile şi oferă 

avantajul că lucrurile inutile dispar. Nu ai timp să te cerţi, să-ţi pui întrebări 

nenecesare, te arunci cu capul înainte şi descoperi că, uneori, ideile spontane 

nici măcar nu sunt stupide. Laboratorul funcţionează ca o dragoste foarte 

pasională, intensă şi rapidă, în timp ce spectacolul este o relaţie foarte serioasă.” 

Pentru ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect mari regizori ruşi care vor lucra 

pe trei texte din dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil 

Petrescu şi Aurel Baranga. La fel ca în anul anterior, cei trei regizori implicaţi 

în proiect vor face echipă cu tineri asistenţi de regie români, care vor avea ocazia 

să participe la unul dintre cele mai intense şi provocatoare ateliere de acest gen 

din lume. Montarea care va fi desemnată câştigătoare la finalul laboratorului va 

intra în repertoriul teatrului în stagiunea următoare. 

 

Condiţiile penru înscrierea în selecţia pentru asistenţi de regie sunt: 

 Să fie studenţi sau masteranzi la regie 

 Să trimită prin email, la adresa secretariatliterar@nottara.ro, până în data de 1 

iunie 2017, un mini-proiect care să conţină viziunea regizorală asupra unui text 

dramatic scris de unul dintre cei trei autori români (Mihail Sebastian, Camil 

Petrescu, Aurel Baranga), la alegere. Proiectul trebuie să aibă 2-3 pagini A4 şi să 

includă o propunere de distribuţie cu actori din trupa Teatrului Nottara  

 Să îşi ia angajamentul că vor putea participa la toate repetiţiile pe durata 

Laboratorului, care vor presupune un program de lucru intens. 

 Cunoaşterea limbii engleze la nivel conversaţional 

Persoanele selectate vor fi anunţate până în data de 15 iunie 2017. 

 

 

Sursa: Bucureștii vechi și noi  

 



6. Palo   
din data de 27 Februarie 2017 

http://www.palo.ro/a/comunicat-de-pres%C4%83-teatrul-nottara-

482332 

 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 

Oleg Loevski, regizor rus: Laboratorul de Teatru DENS, O formă de stres 

creativ 

Teatrul Nottara a anunțat cea de-a II-a ediție a Laboratorului de Teatru 

DENS, care va avea loc în perioada 16-24 august 2017. Inițiat de Oleg Loevski, 

regizor rus, laboratorul își propune să reîmprospăteze trupele de actori din 

teatrele de repertoriu, într-un atelier intens, menit să le ofere artiștilor provocări 

inedite. Ediția din acest an va fi dedicată dramaturgiei clasice românești, urmând 

a se lucra pe piese de Mihail Sebastian, Camil Petrescu și Aurel Baraga. 

Prezent la premiera spectacolului Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki, 

regia: Evghenia Berkovici, primul spectacol montat în urma laboratorului din 

2016, Oleg Loevski spunea, în cadrul discuției ce a avut loc după eveniment: 

'Imediat după fiecare laborator, actorii spun că nu vor mai face parte niciodată 

din așa ceva, iar după o lună sună și spun că mai vor să repete experiența. 

Efectul acestui laborator are legătură cu această formă de stres creativ, pe 

de o parte, iar pe de altă parte, cu actorul care se întreabă ce poate face în aceste 

patru zile, ajungând să spună 'Fie, fac ceea ce îmi iese !'. Iar asta înseamnă 

http://www.palo.ro/a/comunicat-de-pres%C4%83-teatrul-nottara-482332
http://www.palo.ro/a/comunicat-de-pres%C4%83-teatrul-nottara-482332


libertate ! Pentru că libertatea se întâlnește foarte rar în teatru. În mare parte, în 

ceea ce privește alegerea pieselor, distribuțiile, repetițiile fără sfârșit, sunt lucruri 

care îl încorsetează pe actor și nu îi mai permit să fie liber. Ceea ce în limbajul 

profesional se numește clișeu. Noi oferim posibilitatea actorilor să se descopere 

pe sine într-un astfel de laborator, repede și eficient. Acest laborator presupune 

un spectacol montat în patru zile. E un fel de schiță. Iar schița ne permite să 

înțelegem dacă regizorul are o viziune. Și în tot acest timp am înțeles că nu 

există actori proști. Există doar regizori de proastă calitate. Există actori bețivi, 

există actori leneși, dar nu există actori proști.' 

Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki a montată în România 

aproape simultan în trei orașe din țară (Sibiu, Arad și București — Teatrul 

Nottara), precum și în multe țări din întreaga lume. Venit în România ca să 

asiste la premiera Teatrului Nottara, Bogoslavski a avut ocazia să vadă și 

montările din țară. În timpul discuției de după spectacol, el spunea: 'Îmi place 

foarte mult că în aceste spectacole, pe care le-am văzut în România, există o 

parte din mine. Și asta înseamnă că practic noi gândim în aceeași limbă.' 

 

 

 

 

Sursa: AGERPRES 

  



7. IQool  
din data de 16 Martie 2017 

https://www.iqool.ro/teatrul-nottara-selecteaza-asistenti-de-regie-

pentru-cea-de-ii-editie-laboratorului-de-teatru-dens/ 

 

 
 

Teatrul Nottara selectează asistenţi de regie pentru cea de-a II-a 

ediţie a Laboratorului de teatru DENS 

 

 

Teatrul Nottara a anunţat cea de-a II-a ediţie a Laboratorului de Teatru 

DENS, care va avea loc în perioada 14-22 august 2017. Acest proiect inedit, 

iniţiat de regizorul şi producătorul de teatru rus Oleg Loevski, are drept finalitate 

punerea în scenă a trei spectacole, în condiţii de producţie improvizate şi contra 

cronometru. 

Prima ediţie a laboratorului s-a bucurat de mare succes, atât în rândul 

publicului, cât şi al profesioniştilor din teatru, astfel că toate cele trei schiţe de 

spectacol propuse de echipa lui Loevski au intrat în repertoriul Nottara în 

această stagiune (Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, 8 femei de Robert 

Thomas şi Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin). 

https://www.iqool.ro/teatrul-nottara-selecteaza-asistenti-de-regie-pentru-cea-de-ii-editie-laboratorului-de-teatru-dens/
https://www.iqool.ro/teatrul-nottara-selecteaza-asistenti-de-regie-pentru-cea-de-ii-editie-laboratorului-de-teatru-dens/
https://www.iqool.ro/wp-content/uploads/2017/03/Burlaci-si-burlacite-imagine-din-laborator-foto-Ciprian-Duica-1.jpg


Andreas Raikov Merz, regizorul spectacolului 8 femei, care va avea 

avanpremiera la Teatrul Nottara pe 2 aprilie 2017, spune că “laboratorul 

reprezintă o misiune foarte specială unde lucrezi între 5 şi 10 zile şi oferă 

avantajul că lucrurile inutile dispar. Nu ai timp să te cerţi, să-ţi pui întrebări 

nenecesare, te arunci cu capul înainte şi descoperi că, uneori, ideile spontane 

nici măcar nu sunt stupide. Laboratorul funcţionează ca o dragoste foarte 

pasională, intensă şi rapidă, în timp ce spectacolul este o relaţie foarte serioasă.” 

Pentru ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect mari regizori ruşi care 

vor lucra pe trei texte din dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, 

Camil Petrescu şi Aurel Baranga. La fel ca în anul anterior, cei trei regizori 

implicaţi în proiect vor face echipă cu tineri asistenţi de regie români, care vor 

avea ocazia să participe la unul dintre cele mai intense şi provocatoare ateliere 

de acest gen din lume. Montarea care va fi desemnată câştigătoare la finalul 

laboratorului va intra în repertoriul teatrului în stagiunea următoare. 

 

Condiţiile penru înscrierea în selecţia pentru asistenţi de regie sunt: 

 Să fie studenţi sau masteranzi la regie 

 Să trimită prin email, la adresa secretariatliterar@nottara.ro, până în 

data de 1 iunie 2017, un mini-proiect care să conţină viziunea 

regizorală asupra unui text dramatic scris de unul dintre cei trei autori 

români (Mihail Sebastian, Camil Petrescu, Aurel Baranga), la alegere. 

Proiectul trebuie să aibă 2-3 pagini A4 şi să includă o propunere de 

distribuţie cu actori din trupa Teatrului Nottara  

 Să îşi ia angajamentul că vor putea participa la toate repetiţiile pe 

durata Laboratorului, care vor presupune un program de lucru intens. 

 Cunoaşterea limbii engleze la nivel conversaţional 

 

 

 

de: Mirela Frățilă 

  



8. NEWS.ro  
din data de 15 Martie 2017 

https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-invita-studenti-si-

masteranzi-la-regie-sa-participe-la-cea-de-a-doua-editie-a-

laboratorului-de-teatru-dens-1922402015002017031716842224 

 

 
 
Teatrul Nottara invită studenţi şi masteranzi la regie să participe la cea de-

a doua ediţie a Laboratorului de teatru DENS 

 

 
Teatrul Nottara invită studenţi şi masteranzi la regie să participe în calitate 

de asistenţi de regie la cea de-a doua ediţie a Laboratorului de teatru DENS, 

proiect iniţiat de regizorul şi producătorul de teatru rus Oleg Loevski, care va 

avea loc în perioada 14 - 22 august, înscrierile urmând să se desfăşoare până pe 

1 iunie, a anunţat, miercuri, directorul instituţiei, Marinela Ţepuş, în cadrul unei 

conferinţe de presă. 

Pentru ediţia din 2017, vor fi invitaţi în acest proiect regizori ruşi 

cunoscuţ, care vor lucra pe trei texte din dramaturgia clasică română, de Mihail 

Sebastian, Camil Petrescu şi Aurel Baranga. La fel ca în anul trecut, cei trei 

regizori implicaţi în proiect vor face echipă cu tineri asistenţi de regie români. 

https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-invita-studenti-si-masteranzi-la-regie-sa-participe-la-cea-de-a-doua-editie-a-laboratorului-de-teatru-dens-1922402015002017031716842224
https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-invita-studenti-si-masteranzi-la-regie-sa-participe-la-cea-de-a-doua-editie-a-laboratorului-de-teatru-dens-1922402015002017031716842224
https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-invita-studenti-si-masteranzi-la-regie-sa-participe-la-cea-de-a-doua-editie-a-laboratorului-de-teatru-dens-1922402015002017031716842224


În acest an, prima condiţie de înscriere pentru asistenţii de regie este aceea de a 

fi studenţi sau masteranzi la regie. Aspiranţii trebuie să trimită pe e-mail, la 

adresa secretariatliterar@nottara.ro, până în data de 1 iunie, un mini-proiect care 

să conţină viziunea regizorală asupra unuia dintre cele trei texte care vor face 

parte din laborator în această ediţie, la alegere. 

Proiectul trebuie să aibă 2-3 pagini A4 şi să includă o propunere de 

distribuţie cu actori din trupa Teatrului Nottara. 

Candidaţii trebuie să cunoască limba engleză la nivel conversaţional şi să 

îşi ia angajamentul că vor putea participa la toate repetiţiile pe durata 

Laboratorului, care vor presupune un program de lucru intens. 

Persoanele selectate pentru participarea la cea de-a doua ediţie a 

Laboratorului de teatru DENS vor fi anunţate până pe 15 iunie. 

Marinela Ţepuş a mai anunţat, în cadrul conferinţei de presă, că plănuieşte 

organizarea unui atelier de secretariat literar în cadrul celei de-a doua ediţii a 

Laboratorului de teatru DENS. 

”Vrem să facem şi un atelier de secretariat literar. Eu privesc cu multă 

tristeţe spre această profesie care se degradează şi este pe cale de dispariţie. Oleg 

Loevski a fost şi el secretar literar şi ne va ajuta cu acest atelier în care vrem să 

chemăm şi tineri, dar şi pe cei care există deja în teatre din Bucureşti şi din ţară. 

Vom chema cât mai multţi secretari literari în ultima parte a laboratorului 

nostru, în ultimele 3–4 zile, astfel încât să fie şi ei aici, printre spectatori. În felul 

acesta sperăm să ducem mai departe în ţară şi să deschidem apetitul spre acest 

tip de laborator, care sigur că este necesar multor teatre şi multor actori”, a spus 

Marinela Ţepuş. 

Despre modul în care se va desfăşura atelierul de secretariat literar, 

Marinela Ţepuş a explicat, pentru Agenţia de presă News.ro, că va fi sub forma 

unui dialog. 

”Eu cred că va fi tot sub forma unui dialog şi a unui lucru concret, pentru 

că m-am obişnuit să văd la Oleg Loevski acest tip de a face totul palpabil – nu 

vor fi nişte conferenţiari care vor spune cum este în Rusia, «faceţi şi voi», ci va 

fi ceva care va porni de la toată lumea către toată lumea”, a spus Marinela 

Ţepuş. 



Directorul Teatrului Nottara a mai spus, pentru News.ro, că bugetul alocat 

de instituţie pentru desfăşurarea Laboratorului DENS este de aproximativ 

10.000 de euro. 

”Nu este costisitor. Nu cred că a costat mai mult de 10.000 de euro acest 

laborator, cu tot ce a presupus el, cu toate cheltuielile – onorarii, transport, 

cazări, cu absolut tot. Nu am solicitat ajutor şi nici nu era nevoie, pentru că 

bugetul în clipa aceasta este rezonabil, iar acest tip de laborator ne serveşte nouă 

cu siguranţă. Este un atelier dintre cele mai ieftine”, a spus Marinela Ţepuş. 

Directorul instituţiei teatrale a explicat, pentru News.ro, şi modul în care 

se va desfăşura atelierul.  

”Atelierul propriu-zis este între 14 şi 22 august. În 14 august este venirea, 

se face prima lectură. Sunt patru sau cinci zile de repetiţii intensive. În ultimele 

două zile ale atelierului, respectiv 20 şi 21, pentru că în 22 este plecarea, vor fi 

cele trei reprezentaţii cu public în săli – acelaşi public pentru toate cele trei 

reprezentaţii, care va vota piesa câştigătoare. De data aceasta nu vom mai pune 

toate cele trei spectacole, ci unul singur, pe care îl vom monta în 2018 în 

stagiune. Secretarii literari vor face parte din public de data aceasta. Şi directori 

vreau să aduc”, a mai spus Marinela Ţepuş.  

Laboratorul de teatru DENS are ca finalitate punerea în scenă a trei 

spectacole, în condiţii de producţie improvizate şi contra cronometru. Montarea 

care va fi desemnată câştigătoare la finalul laboratorului va intra în repertoriul 

teatrului în stagiunea următoare. 

În urma primei ediţii a laboratorului toate cele trei schiţe de spectacol 

propuse de echipa lui Oleg Loevski au intrat în repertoriul Teatrului Nottara în 

stagiunea curentă -  ”Iubirea la oameni”, de Dmitri Bogoslavski, ”8 femei”, de 

Robert Thomas, şi ”Burlaci şi burlăciţe”, de Hanoch Levin. 

 
 

 

de: Ana Maria Anitoiu 

  



9. Teatrul Nottara 
din data de 15 Mai 2017 

https://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=192 

 

 
 

V-aţi semnat debutul 

ca regizori! 

Teatrul Nottara i-a selectat peasistenţii de regie pentru 

cea de-a II-a ediţie a Laboratorului de teatru DENS 

 

Cei trei candidaţi selectaţi de Teatrul Nottara,  pentru Laboratorul de 

Teatru DENS 2017 sunt:  

Bogdan Budeș 

Alma Andreescu 

Iulia Grigoriu 

Teatrul Nottara a anunţat cea de-a II-a ediţie a Laboratorului de Teatru 

DENS, care va avea loc în perioada 14-22 august 2017. Acest proiect inedit, 

iniţiat de regizorul şi producătorul de teatru rus Oleg Loevski, are drept finalitate 

punerea în scenă a trei spectacole, în condiţii de producţie improvizate şi contra 

cronometru. 

https://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=192


Prima ediţie a laboratorului s-a bucurat de mare succes, atât în rândul 

publicului, cât şi al profesioniştilor din teatru, astfel că toate cele trei schiţe de 

spectacol propuse de echipa lui Loevski au intrat în repertoriul Nottara în 

stagiunea 2016/17 (Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, 8 femei de Robert 

Thomas şi Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin). 

Andreas Raikov Merz, regizorul spectacolului 8 femei, care a avut 

avanpremiera la Teatrul Nottara pe 2 aprilie 2017, spune că “laboratorul 

reprezintă o misiune foarte specială unde lucrezi între 5 şi 10 zile şi oferă 

avantajul că lucrurile inutile dispar. Nu ai timp să te cerţi, să-ţi pui întrebări 

nenecesare, te arunci cu capul înainte şi descoperi că, uneori, ideile spontane 

nici măcar nu sunt stupide. Laboratorul funcţionează ca o dragoste foarte 

pasională, intensă şi rapidă, în timp ce spectacolul este o relaţie foarte serioasă.” 

Pentru ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect mari regizori ruşi care 

vor lucra pe trei texte din dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, 

Camil Petrescu şi Aurel Baranga. La fel ca în anul anterior, cei trei regizori 

implicaţi în proiect vor face echipă cu tineri asistenţi de regie români, care vor 

avea ocazia să participe la unul dintre cele mai intense şi provocatoare ateliere 

de acest gen din lume. Montarea care va fi desemnată câştigătoare la finalul 

laboratorului va intra în repertoriul teatrului în stagiunea următoare. 

  

Scopul proiectului 

Scopul acestui laborator este acela de a-i scoate pe actori din zona de 

confort, oferindu-le provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea 

timpului şi cu mijloace improvizate. Asadar, pe scurt, trei echipe de actori, vor 

lucra intensiv trei texte contemporane, cu trei regizori straini. 

Prima etapă - repetiţiile 

În prima zi de lucru actorii primesc de la regizori textele, repetiţiile 

începând imediat, simultan cu prima lectură. Urmează 5 zile de repetiţii intense, 

în diferite spaţii ale Teatrului Nottara (scena mare, foaier parter şi sala de lectură 

de la etajul 1) şi cu posibilitatea alegerii altor spaţii neconvenţionale din 

Bucureşti. Scenografia se alege ad-hoc, folosindu-se costume şi elemente de 

decor din depozitele teatrului. 

  

A doua etapă - spectacolele 



Spectacolele vor fi prezentate publicului pe scena Teatrului Nottara, la 

finalul proiectului. Publicul, format din aceiaşi spectatori prezenţi la toate cele 

trei reprezentaţii,  va alege, prin vot, unul dintre cele trei spectacole, pentru a 

intra în repertoriul Teatrului Nottara, în stagiunea viitoare. 

  

Publicul - juriu 

Latura competiţională a festivalului este, astfel, nu doar o motivaţie în 

plus pentru actori, dar şi un gest de recunoaştere şi respect pentru publicul fidel 

al teatrului. Teatrul încheie un contract atât cu cu regizorul spectacolului care 

primeşte cele mai multe voturi, cât şi cu asistentul de regie din echipa 

respectivă, pentru a monta textul câştigător în regim de spectacol complet pe 

scena Teatrului Nottara, în următoarea stagiune. 

  

Cine e Oleg Loevski 

Loevski este un vizionar. Şi unul dintre cei mai influenţi producători de 

teatru din Rusia. 

Iniţiator al unor serii de ateliere şi seminarii (desfăşurate pe harta Rusiei şi 

a lumii), destinate pe de o parte să promoveze dramaturgia contemporană, iar pe 

de alta să formuleze, folosindu-se de creativitatea  tinerilor, direcţii şi spaţii 

disruptive în teatrul actual. 

Este iconoclastic prin vocaţie, nu doar prin conectare la spiritul vremii. Şi-

a început cariera sfidând comunismul cu plete de hippie şi câştigându-şi o 

reputaţie ca dramaturg, scenarist, regizor, critic de teatru. Este preşedinte al 

Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii si Tineret, director adjunct al 

Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, laureat cu premii esenţiale, printre 

care şi premiul internaţional Diaghilev. 

Avem nenumărate motive să fim invidioşi. Cel mai frecvent este luxul 

comunicării; tânjim să cunoaştem personal pe toată lumea şi să aflăm tot ce se 

petrece în teatru. Un astfel de festival ne oferă șansa rară de a-i vedea pe 

colegii de teatru din locurile cele mai îndepărtate ale Rusiei, alături de cele mai 
renumite personalităţi de la noi şi din străinătate. 

                          Oleg Loevski, director artistic al Festivalului de Teatru All-

Russian Real 



  

De ce consider că acest festival este unul dintre cele mai bune festivaluri 

de teatru? Pentru că este inventat cu gândul de a aduna la un loc comunitatea 

regizorilor şi a-i pune să vorbească între ei despre profesia asta. Nu despre 

nevoile de zi cu zi ale vieţii, nu despre drepturi de autor, ci numai şi numai 

despre profesie. Sunt convins că un regizor are nevoie de dialog. Nu doar 

pentru a mai învăţa ceva nou – pentru că învăţătura este un proces constant, al 

experienţei. Dar, prin dialog, poţi înţelege ce funcţionează şi ce nu în propriul 

tău spectacol, poţi descoperi perspective diferite prin care să îţi priveşti munca, 
din exterior. 

                                    Boris Milgram, director al Festivalului de Teatru All-

Russian Real 

 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

  



10. RFI 
din data de 25 Iulie 2017 

http://www.rfi.ro/eveniment-96753-laboratorul-de-teatru-dens-editia-

ii-teatrul-nottara 

 

 
 

Laboratorul de Teatru DENS – ediția a II-a la Teatrul Nottara 

 

 
Afiș Laboratorul de Teatru Dens, Teatrul Nottara 2017 

Image source: 
Ciprian Nicolae 

 

După o primă ediție care a rezultat în trei spectacole de succes, Primăria 

Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează a doua ediție a 

http://www.rfi.ro/eveniment-96753-laboratorul-de-teatru-dens-editia-ii-teatrul-nottara
http://www.rfi.ro/eveniment-96753-laboratorul-de-teatru-dens-editia-ii-teatrul-nottara


Laboratorului de Teatru DENS (14 - 21 august 2017), coordonat de Oleg 

Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic. 

 

Trei regizori ruși, trei texte clasice românești, sub coordonarea lui Oleg 

Loevski 

Prima ediţie a laboratorului s-a bucurat de mare succes, atât în rândul 

publicului, cât şi în cel al profesioniştilor din teatru, astfel că toate cele trei 

schiţe de spectacol propuse de echipa lui Loevski au intrat în repertoriul Nottara 

în stagiunea 2016/2017 (Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, 8 femei de 

Robert Thomas şi Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin). 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără și teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și 

Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, 

unde este responsabil cu relațiile internaționale. Oleg Loevski este laureat al 

unor premii importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev și Premiul 

Internațional Stanislavsky. 

Este dramaturg, dar scrie și scenarii de film, fiind câștigător al Premiului 

Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, împreună cu 

L. Porokhnya, a scenariului filmului The kid (regia: V. Makeranets). 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului este intensiv, se va repeta pe o 

perioadă de cinci zile, timp în care actorii – care primesc textul și rolul 

corespunzător la prima vedere –, alături de regizori vor ridica spectacolele. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare la finalul laboratorului, în urma 

votului publicului, va intra în repertoriul teatrului în stagiunea următoare. 

Pentru ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect trei regizori ruşi (Alexei 

Logacev, Vladimir Smirnov și Roman Ilyin-Feodori) care vor lucra pe trei texte 

din dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi Aurel 

Baranga. 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. 

A regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia, precum A fost 

odată în regatul magic, după piesa Ivan Ţareivici a lui Iuli Kim, Teatrul 

Tânărului Spectator din Nijegorod (2011), Casting al fraţilor Presniakov, Teatrul 

de Stat al Tineretului (2012), Tarantula, Maestrul Caligrafiei, după un roman de 

Anna Baturina, SamART, Samara (2013), Adolescenţa de Yaroslava Pulinovici, 



după nuvela omonimă lui L.N. Tolstoi, Teatrul Tânărului Spectator I. Kiselev 

din Saratov (2014). În anul 2016, spectacolul său Îmblânzirea scorpiei, după 

William Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru National Rus 

pentru Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”. 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala Superioară 

de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. 

Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Național de Artă Teatrală din 

Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). 

Printre spectacolele regizate de el, se numără Scapin de J.B. Moliere, 

Institutul Național de Artă Teatrală din Moscova (spectacolul a obţinut Premiul 

pentru Cea mai bună regie în cadrul Festivalului „Primăvara Studenţească – 

2011, obţinând, de asemenea, Marele Premiu şi Premiul publicului în cadrul 

celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului Internaţional desfăşurat de Institutul 

Cinematografic Rus S.A. Gherasimova). 

Are experiență și ca actor de teatru (Umanoid, regia V. Râjii, 2008, Eroul, 

regia O. Lâsak, Teatrul Doc, 2007, WOOZOO, regia O. Gluşkov, 2012 etc.) și 

de film (Provocatorul, regia Stanislav Şmelev, 2014, Infracţiunea, în rolul lui 

Semion, regia Maksim Vasilenko, 2016, De cealaltă parte a morţii, în rolul lui 

Govorov, regia Serghei Cekalov, 2017 etc.). 

Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianențki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Țările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor.  

A îndeplinit funcţia de prim-regizor al Teatrului de Dramă V.M. Șukșin 

din Altai, iar din anul 2011, pe cea de prim-regizor al Teatrului Tânărului 

Spectator din Krasnoiarsk, preluând coordonarea artistică a acestuia, în anul 

2016. Sub îndrumarea artistică a lui Roman Fedori, în cadrul Teatrului Tânărului 

Spectator din Krasnoiarsk, a fost desfăşurată o serie de proiecte atât artistice, cât 

şi socio-culturale: Laboratorul de Dramaturgie şi Regie Contemporană „Cuier”, 

laboratorul dramaturgic pentru adolescenţi „ClassAct” (2013), precum şi un 

proiect cu participarea copiilor cu probleme auditive „Vocea omenească” 

(2014). 

Spectacolele lui Roman Feodori au fost premiate în cadrul festivalurilor 

internaţionale, naţionale şi regionale, fiind incluse frecvent atât în programul 

principal al Festivalului Naţional Rus de Teatru „Masca de Aur”, cât şi în cadrul 

secţiunii „Off”. 

Este laureat al Premiul de Teatru Naţional „Masca de Aur” (2012) pentru 

spectacolul Mama Curaj şi copiii ei (Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai), 

iar spectacolul său, Crăiasa Zăpezii de H.C. Andersen (Teatrul Tânărului 



Spectator din Krasnoiarsk), a fost nominalizat la Premiul „Masca de Aur – 2014 

și a obţinut Premiul pentru cel mai bun spectacol în cadrul celei de-a IX-a ediţii 

a Festivalului Naţional Rus de Artă Teatrală pentru Copii „Arlechin”. În anul 

2014, lui Roman Feodori i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii 

Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se va organiza și un 

workshop de secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, 

consultanților artistici din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de 

criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev. 

Născut în 1976, în oraşul Himki, Pavel Rudnev este critic de teatru, 

manager teatral, doctor în istoria artelor. Este consilierul de proiecte al 

directorului artistic al Teatrului de Artă din Moskova A.P.Cehov (MHT) şi al 

rectorului Şcolii de Studii Teatrale MHAT. 

A absolvit Facultatea de Teatrologie a Universităţii Ruse de Artă Teatrală 

GHITIS (1998), la clasa Nataliei Krîmova, cu specializarea Dramaturgie 

contemporană. A publicat peste o mie de articole de critică teatrală, este membru 

al colectivului de redacţie al revistei „Dramaturgia Contemporană”, membru al 

juriului premiilor de dramaturgie. Ţine un curs de critică teatrală la Universitatea 

Rusă de Artă Teatrală RATI (GHITIS), precum și la diferite şcoli de stat: 

Universitatea Rusă de Stat de Ştiinţe Umaniste RGGU, Şcoala de Studii Teatrale 

MHAT, Şcoala lui Ghenadie Dadamian etc. 

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 august, 

la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului vor fi 

programate pe 20 și 21 august, la cele două săli ale Teatrului Nottara. 

 

 

 

 

 

 

Sursa : Teatrul Nottara 
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Cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS va avea loc în 

perioada 14 - 21 august 

 
 

Cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS, iniţiat de regizorul 

rus Oleg Loevski, va avea loc în perioada 14 - 21 august, şi se va baza pe trei 

texte clasice româneşti, în regia a trei regizori din Rusia. Montarea care va fi 

desemnată câştigătoare, în urma votului publicului, va intra în repertoriul 

Teatrului Nottara din Bucureşti în stagiunea următoare. 

de: Ana Maria Anitoiu  
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Trei regizori ruși, trei texte clasice românești, în cadrul Laboratorului de 

Teatru DENS 

 
Burlaci şi burlăciţe. Vlad Gălăţianu şi Daniela Minoiu 

După o primă ediție care a rezultat în trei spectacole de succes, 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează a doua 

ediție a Laboratorului de Teatru DENS (14-21 august 2017), coordonat de 

Oleg Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic. 

 

După o primă ediție care a rezultat în trei spectacole de succes, Primăria 

Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează a doua ediție 

a Laboratorului de Teatru DENS (14-21 august 2017), coordonat de Oleg 

Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic. Prima ediţie a 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/trei-regizori-ru-i-trei-texte-clasice-romane-ti-in-cadrul-laboratorului-de-teatru-dens-744886
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/trei-regizori-ru-i-trei-texte-clasice-romane-ti-in-cadrul-laboratorului-de-teatru-dens-744886


laboratorului s-a bucurat de mare succes, atât în rândul publicului, cât şi în cel al 

profesioniştilor din teatru, astfel că toate cele trei schiţe de spectacol propuse de 

echipa lui Loevski au intrat în repertoriul Nottara în stagiunea 2016/2017 

(Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski,  8 femei de Robert 

Thomas şi Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin). 

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără și teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relațiile internaționale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 

importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev și Premiul 

Internațional Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie și scenarii de film, fiind 

câștigător al Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, 

pentru scrierea, împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului The 

kid (regia: V. Makeranets). 

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului este intensiv, se va repeta pe o 

perioadă de cinci zile, timp în care actorii – care primesc textul și rolul 

corespunzător la prima vedere –, alături de regizori vor ridica spectacolele. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare la finalul laboratorului, în urma 

votului publicului, va intra în repertoriul teatrului în stagiunea următoare. Pentru 

ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect trei regizori ruşi (Alexei Logacev, 

Vladimir Smirnov și Roman Ilyin-Feodori) care vor lucra pe trei texte din 

dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi Aurel 

Baranga. 

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. A 

regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia, precum A fost odată în 

regatul magic, după piesa Ivan Ţareivici a lui Iuli Kim, Teatrul Tânărului 

Spectator din Nijegorod (2011), Casting al fraţilor Presniakov, Teatrul de Stat al 

Tineretului (2012), Tarantula, Maestrul Caligrafiei, după un roman de Anna 

Baturina, SamART, Samara (2013), Adolescenţa de Yaroslava Pulinovici, după 

nuvela omonimă lui L.N. Tolstoi, Teatrul Tânărului Spectator I. Kiselev din 

Saratov (2014). În anul 2016, spectacolul său Îmblânzirea scorpiei, după 

William Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru National Rus 

pentru Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”. 

  



 

 

Iubirea la oameni 
  

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala Superioară 

de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. 

Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Național de Artă Teatrală din 

Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele regizate de el, se 

numără Scapin de J.B. Moliere, Institutul Național de Artă Teatrală din Moscova 

(spectacolul a obţinut Premiul pentru Cea mai bună regie în cadrul Festivalului 

„Primăvara Studenţească – 2011, obţinând, de asemenea, Marele Premiu şi 

Premiul publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. Gherasimova). 

Are experiență și ca actor de teatru (Umanoid, regia V. Râjii, 2008, Eroul, regia 

O. Lâsak, Teatrul Doc, 2007, WOOZOO, regia O. Gluşkov, 2012 etc.) și de film 

(Provocatorul, regia Stanislav Şmelev, 2014, Infracţiunea, în rolul lui Semion, 

regia Maksim Vasilenko, 2016, De cealaltă parte a morţii, în rolul lui Govorov, 

regia Serghei Cekalov, 2017 etc.). 

  

 

  

  



Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianențki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Țările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor.  A îndeplinit funcţia de prim-

regizor al Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai, iar din anul 2011, pe cea de 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Sub îndrumarea artistică a lui 

Roman Fedori, în cadrul Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, a fost 

desfăşurată o serie de proiecte atât artistice, cât şi socio-culturale: Laboratorul de 

Dramaturgie şi Regie Contemporană „Cuier”, laboratorul dramaturgic pentru 

adolescenţi „ClassAct” (2013), precum şi un proiect cu participarea copiilor cu 

probleme auditive „Vocea omenească” (2014). Spectacolele lui Roman Feodori 

au fost premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale, 

fiind incluse frecvent atât în programul principal al Festivalului Naţional Rus de 

Teatru „Masca de Aur”, cât şi în cadrul secţiunii „Off”. Este laureat al Premiul 

de Teatru Naţional „Masca de Aur” (2012) pentru spectacolul Mama Curaj şi 

copiii ei (Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai), iar spectacolul 

său, Crăiasa Zăpezii de H.C. Andersen (Teatrul Tânărului Spectator din 

Krasnoiarsk), a fost nominalizat la Premiul „Masca de Aur – 2014 și a obţinut 

Premiul pentru cel mai bun spectacol în cadrul celei de-a IX-a ediţii a 

Festivalului Naţional Rus de Artă Teatrală pentru Copii „Arlechin”. În anul 

2014, lui Roman Feodori i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii 

Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

* 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se va organiza și un 

workshop de secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, 

consultanților artistici din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de 

criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  Născut în 1976, în oraşul 

Himki, Pavel Rudnev este critic de teatru, manager teatral, doctor în istoria 

artelor. Este consilierul de proiecte al directorului artistic al Teatrului de Artă 

din Moskova A.P.Cehov(MHT) şi al rectorului Şcolii de Studii Teatrale MHAT. 

A absolvit Facultatea de Teatrologie a Universităţii Ruse de Artă Teatrală 

GHITIS (1998), la clasa Nataliei Krîmova, cu specializarea Dramaturgie 

contemporană. A publicat peste o mie de articole de critică teatrală, este membru 

al colectivului de redacţie al revistei „Dramaturgia Contemporană”, membru al 

juriului premiilor de dramaturgie. Ţine un curs de critică teatrală la Universitatea 

Rusă de Artă Teatrală RATI (GHITIS), precum și la diferite şcoli de stat: 

Universitatea Rusă de Stat de Ştiinţe Umaniste RGGU, Şcoala de Studii Teatrale 

MHAT, Şcoala lui Ghenadie Dadamian etc. 

 



Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 august, 

la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului vor fi 

programate pe 20 și 21 august, la cele două săli ale Teatrului Nottara. 

 

 

 

 

Sursa: DC NEWS 

  



13. DC News 
din data de 25 Iulie 2017, ora 10:57 

https://www.dcnews.ro/trei-regizori-ru-i-trei-texte-clasice-romane-ti-

in-cadrul-laboratorului-de-teatru-dens_551829.html 

 

 
 

 
 

 

Trei regizori ruși, trei texte clasice românești, în cadrul Laboratorului de 

Teatru DENS 

 
Burlaci şi burlăciţe. Vlad Gălăţianu şi Daniela Minoiu 

După o primă ediție care a rezultat în trei spectacole de succes, 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează a doua 

ediție a Laboratorului de Teatru DENS (14-21 august 2017), coordonat de 

Oleg Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic. 

 

După o primă ediție care a rezultat în trei spectacole de succes, Primăria 

Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează a doua ediție 

a Laboratorului de Teatru DENS (14-21 august 2017), coordonat de Oleg 

https://www.dcnews.ro/trei-regizori-ru-i-trei-texte-clasice-romane-ti-in-cadrul-laboratorului-de-teatru-dens_551829.html
https://www.dcnews.ro/trei-regizori-ru-i-trei-texte-clasice-romane-ti-in-cadrul-laboratorului-de-teatru-dens_551829.html


Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic. Prima ediţie a 

laboratorului s-a bucurat de mare succes, atât în rândul publicului, cât şi în cel al 

profesioniştilor din teatru, astfel că toate cele trei schiţe de spectacol propuse de 

echipa lui Loevski au intrat în repertoriul Nottara în stagiunea 2016/2017 

(Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski,  8 femei de Robert 

Thomas şi Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin). 

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără și teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relațiile internaționale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 

importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev și Premiul 

Internațional Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie și scenarii de film, fiind 

câștigător al Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, 

pentru scrierea, împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului The 

kid (regia: V. Makeranets). 

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului este intensiv, se va repeta pe o 

perioadă de cinci zile, timp în care actorii – care primesc textul și rolul 

corespunzător la prima vedere –, alături de regizori vor ridica spectacolele. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare la finalul laboratorului, în urma 

votului publicului, va intra în repertoriul teatrului în stagiunea următoare. Pentru 

ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect trei regizori ruşi (Alexei Logacev, 

Vladimir Smirnov și Roman Ilyin-Feodori) care vor lucra pe trei texte din 

dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi Aurel 

Baranga. 

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. A 

regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia, precum A fost odată în 

regatul magic, după piesa Ivan Ţareivici a lui Iuli Kim, Teatrul Tânărului 

Spectator din Nijegorod (2011), Casting al fraţilor Presniakov, Teatrul de Stat al 

Tineretului (2012), Tarantula, Maestrul Caligrafiei, după un roman de Anna 

Baturina, SamART, Samara (2013), Adolescenţa de Yaroslava Pulinovici, după 

nuvela omonimă lui L.N. Tolstoi, Teatrul Tânărului Spectator I. Kiselev din 

Saratov (2014). În anul 2016, spectacolul său Îmblânzirea scorpiei, după 

William Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru National Rus 

pentru Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”. 

  



 

 

Iubirea la oameni 
  

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala Superioară 

de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. 

Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Național de Artă Teatrală din 

Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele regizate de el, se 

numără Scapin de J.B. Moliere, Institutul Național de Artă Teatrală din Moscova 

(spectacolul a obţinut Premiul pentru Cea mai bună regie în cadrul Festivalului 

„Primăvara Studenţească – 2011, obţinând, de asemenea, Marele Premiu şi 

Premiul publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. Gherasimova). 

Are experiență și ca actor de teatru (Umanoid, regia V. Râjii, 2008, Eroul, regia 

O. Lâsak, Teatrul Doc, 2007, WOOZOO, regia O. Gluşkov, 2012 etc.) și de film 

(Provocatorul, regia Stanislav Şmelev, 2014, Infracţiunea, în rolul lui Semion, 

regia Maksim Vasilenko, 2016, De cealaltă parte a morţii, în rolul lui Govorov, 

regia Serghei Cekalov, 2017 etc.). 

  

 

  

  



Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianențki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Țările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor.  A îndeplinit funcţia de prim-

regizor al Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai, iar din anul 2011, pe cea de 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Sub îndrumarea artistică a lui 

Roman Fedori, în cadrul Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, a fost 

desfăşurată o serie de proiecte atât artistice, cât şi socio-culturale: Laboratorul de 

Dramaturgie şi Regie Contemporană „Cuier”, laboratorul dramaturgic pentru 

adolescenţi „ClassAct” (2013), precum şi un proiect cu participarea copiilor cu 

probleme auditive „Vocea omenească” (2014). Spectacolele lui Roman Feodori 

au fost premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale, 

fiind incluse frecvent atât în programul principal al Festivalului Naţional Rus de 

Teatru „Masca de Aur”, cât şi în cadrul secţiunii „Off”. Este laureat al Premiul 

de Teatru Naţional „Masca de Aur” (2012) pentru spectacolul Mama Curaj şi 

copiii ei (Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai), iar spectacolul 

său, Crăiasa Zăpezii de H.C. Andersen (Teatrul Tânărului Spectator din 

Krasnoiarsk), a fost nominalizat la Premiul „Masca de Aur – 2014 și a obţinut 

Premiul pentru cel mai bun spectacol în cadrul celei de-a IX-a ediţii a 

Festivalului Naţional Rus de Artă Teatrală pentru Copii „Arlechin”. În anul 

2014, lui Roman Feodori i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii 

Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

* 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se va organiza și un 

workshop de secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, 

consultanților artistici din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de 

criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  Născut în 1976, în oraşul 

Himki, Pavel Rudnev este critic de teatru, manager teatral, doctor în istoria 

artelor. Este consilierul de proiecte al directorului artistic al Teatrului de Artă 

din Moskova A.P.Cehov(MHT) şi al rectorului Şcolii de Studii Teatrale MHAT. 

A absolvit Facultatea de Teatrologie a Universităţii Ruse de Artă Teatrală 

GHITIS (1998), la clasa Nataliei Krîmova, cu specializarea Dramaturgie 

contemporană. A publicat peste o mie de articole de critică teatrală, este membru 

al colectivului de redacţie al revistei „Dramaturgia Contemporană”, membru al 

juriului premiilor de dramaturgie. Ţine un curs de critică teatrală la Universitatea 

Rusă de Artă Teatrală RATI (GHITIS), precum și la diferite şcoli de stat: 

Universitatea Rusă de Stat de Ştiinţe Umaniste RGGU, Şcoala de Studii Teatrale 

MHAT, Şcoala lui Ghenadie Dadamian etc. 

 



Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 august, 

la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului vor fi 

programate pe 20 și 21 august, la cele două săli ale Teatrului Nottara. 

 

 

 

 

de: Magdalena Popa Buluc  
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Patru regizori ruşi, la Nottara, cu ocazia Laboratorului de Teatru Dens 

 

Cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS, iniţiat de 

regizorul rus Oleg Loevski, va avea loc în perioada 14 - 21 august, şi se va 

baza pe trei texte clasice româneşti, în regia a trei regizori din Rusia. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare, în urma votului publicului, va 

intra în repertoriul Teatrului Nottara din Bucureşti în stagiunea următoare. 

  

Pentru ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect regizorii ruşi Alexei 

Logacev, Vladimir Smirnov şi Roman Ilyin-Feodori, care vor lucra pe trei 

texte din dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi 

Aurel Baranga, informează Teatrul Nottara.  

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului va fi intensiv, pe o perioadă de 

cinci zile, între 14 şi 19 august, timp în care actorii – care primesc textul şi 

rolul corespunzător la prima vedere, vor realiza spectacolele alături de 

regizori, la Buzău.  

 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS se va organiza şi 

un workshop de secretariat literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, 

http://romania.shafaqna.com/RO/RO/926727


consultanţilor artistici din teatrele din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi 

de criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  

   

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 

august, la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului 

vor fi programate pe 20 şi 21 august, la cele două săli ale instituţiei teatrale.  

 

În urma primei ediţii a laboratorului, toate cele trei schiţe de spectacol 

propuse de echipa lui Oleg Loevski au intrat în repertoriul Nottara în 

stagiunea 2016/2017 – „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, „8 

femei” de Robert Thomas şi „Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin.  

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru 

din Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără şi teatrul 

profesionist”) şi seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt 

Petersburg, Samara, Voronej. Este membru al Asociaţiei Internaţionale a 

Teatrelor pentru Copii şi Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului 

pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este responsabil cu relaţiile 

internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii importante, printre 

care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional Stanislavsky. 

Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al Premiului 

Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets.  

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de 

Arta Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. 

Krâmova. A regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. În 

anul 2016, spectacolul său „Îmblânzirea scorpiei”, după William 

Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru Naţional Rus pentru 

Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”.  

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala 

Superioară de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a 

lui N.N. Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă 

Teatrală din Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele 

regizate de el, se numără „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul Naţional de 

Artă Teatrală din Moscova, câştigător al premiului pentru cea mai bună regie 

în cadrul Festivalului „Primăvara Studenţească – 2011”, şi al marelui premiu 



şi premiuli publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. 

„Gherasimova”. Are experienţă şi ca actor de teatru şi de film 

(„Provocatorul”, regizat de Stanislav Şmelev, „Infracţiunea”, regizat de 

Maksim Vasilenko, „De cealaltă parte a morţii”, regizat de Serghei 

Cekalov).  

 

 Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale 

lui Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor 

teatre din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă 

Cehov din Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit fost 

prim-regizor al Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Spectacolele lui au fost 

premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale. În 

2014, i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru 

contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul  

 

 

 

 
 

  



15. Infoziare  
din data de 26 Iulie 2017 

http://www.infoziare.ro/stire/14078802/Trei+regizori+ru%C8%99i

+trei+texte+clasice+rom%C3%A2ne%C8%99ti+%C3%AEn+cadr

ul+Laboratorului+de+Teatru+DENS 

 

 
 

Trei regizori ruși, trei texte clasice românești, în cadrul Laboratorului de 

Teatru DENS 

 
Burlaci şi burlăciţe. Vlad Gălăţianu şi Daniela Minoiu 

 

După o primă ediție care a rezultat în trei spectacole de succes, 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează a doua 

ediție a Laboratorului de Teatru DENS (14-21 august 2017), coordonat de 

Oleg Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic. 

 

După o primă ediție care a rezultat în trei spectacole de succes, Primăria 

Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează a doua ediție 

a Laboratorului de Teatru DENS (14-21 august 2017), coordonat de Oleg 

http://www.infoziare.ro/stire/14078802/Trei+regizori+ru%C8%99i+trei+texte+clasice+rom%C3%A2ne%C8%99ti+%C3%AEn+cadrul+Laboratorului+de+Teatru+DENS
http://www.infoziare.ro/stire/14078802/Trei+regizori+ru%C8%99i+trei+texte+clasice+rom%C3%A2ne%C8%99ti+%C3%AEn+cadrul+Laboratorului+de+Teatru+DENS
http://www.infoziare.ro/stire/14078802/Trei+regizori+ru%C8%99i+trei+texte+clasice+rom%C3%A2ne%C8%99ti+%C3%AEn+cadrul+Laboratorului+de+Teatru+DENS


Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic. Prima ediţie a 

laboratorului s-a bucurat de mare succes, atât în rândul publicului, cât şi în cel al 

profesioniştilor din teatru, astfel că toate cele trei schiţe de spectacol propuse de 

echipa lui Loevski au intrat în repertoriul Nottara în stagiunea 2016/2017 

(Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski,  8 femei de Robert 

Thomas şi Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin). 

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără și teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relațiile internaționale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 

importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev și Premiul 

Internațional Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie și scenarii de film, fiind 

câștigător al Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, 

pentru scrierea, împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului The 

kid (regia: V. Makeranets). 

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului este intensiv, se va repeta pe o 

perioadă de cinci zile, timp în care actorii – care primesc textul și rolul 

corespunzător la prima vedere –, alături de regizori vor ridica spectacolele. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare la finalul laboratorului, în urma 

votului publicului, va intra în repertoriul teatrului în stagiunea următoare. Pentru 

ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect trei regizori ruşi (Alexei Logacev, 

Vladimir Smirnov și Roman Ilyin-Feodori) care vor lucra pe trei texte din 

dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi Aurel 

Baranga. 

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. A 

regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia, precum A fost odată în 

regatul magic, după piesa Ivan Ţareivici a lui Iuli Kim, Teatrul Tânărului 

Spectator din Nijegorod (2011), Casting al fraţilor Presniakov, Teatrul de Stat al 

Tineretului (2012), Tarantula, Maestrul Caligrafiei, după un roman de Anna 

Baturina, SamART, Samara (2013), Adolescenţa de Yaroslava Pulinovici, după 

nuvela omonimă lui L.N. Tolstoi, Teatrul Tânărului Spectator I. Kiselev din 

Saratov (2014). În anul 2016, spectacolul său Îmblânzirea scorpiei, după 

William Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru National Rus 

pentru Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”. 

  



 

 

Iubirea la oameni 
  

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala Superioară 

de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. 

Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Național de Artă Teatrală din 

Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele regizate de el, se 

numără Scapin de J.B. Moliere, Institutul Național de Artă Teatrală din Moscova 

(spectacolul a obţinut Premiul pentru Cea mai bună regie în cadrul Festivalului 

„Primăvara Studenţească – 2011, obţinând, de asemenea, Marele Premiu şi 

Premiul publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. Gherasimova). 

Are experiență și ca actor de teatru (Umanoid, regia V. Râjii, 2008, Eroul, regia 

O. Lâsak, Teatrul Doc, 2007, WOOZOO, regia O. Gluşkov, 2012 etc.) și de film 

(Provocatorul, regia Stanislav Şmelev, 2014, Infracţiunea, în rolul lui Semion, 

regia Maksim Vasilenko, 2016, De cealaltă parte a morţii, în rolul lui Govorov, 

regia Serghei Cekalov, 2017 etc.). 

  

 

  

  



Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianențki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Țările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor.  A îndeplinit funcţia de prim-

regizor al Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai, iar din anul 2011, pe cea de 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Sub îndrumarea artistică a lui 

Roman Fedori, în cadrul Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, a fost 

desfăşurată o serie de proiecte atât artistice, cât şi socio-culturale: Laboratorul de 

Dramaturgie şi Regie Contemporană „Cuier”, laboratorul dramaturgic pentru 

adolescenţi „ClassAct” (2013), precum şi un proiect cu participarea copiilor cu 

probleme auditive „Vocea omenească” (2014). Spectacolele lui Roman Feodori 

au fost premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale, 

fiind incluse frecvent atât în programul principal al Festivalului Naţional Rus de 

Teatru „Masca de Aur”, cât şi în cadrul secţiunii „Off”. Este laureat al Premiul 

de Teatru Naţional „Masca de Aur” (2012) pentru spectacolul Mama Curaj şi 

copiii ei (Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai), iar spectacolul 

său, Crăiasa Zăpezii de H.C. Andersen (Teatrul Tânărului Spectator din 

Krasnoiarsk), a fost nominalizat la Premiul „Masca de Aur – 2014 și a obţinut 

Premiul pentru cel mai bun spectacol în cadrul celei de-a IX-a ediţii a 

Festivalului Naţional Rus de Artă Teatrală pentru Copii „Arlechin”. În anul 

2014, lui Roman Feodori i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii 

Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

* 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se va organiza și un 

workshop de secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, 

consultanților artistici din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de 

criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  Născut în 1976, în oraşul 

Himki, Pavel Rudnev este critic de teatru, manager teatral, doctor în istoria 

artelor. Este consilierul de proiecte al directorului artistic al Teatrului de Artă 

din Moskova A.P.Cehov(MHT) şi al rectorului Şcolii de Studii Teatrale MHAT. 

A absolvit Facultatea de Teatrologie a Universităţii Ruse de Artă Teatrală 

GHITIS (1998), la clasa Nataliei Krîmova, cu specializarea Dramaturgie 

contemporană. A publicat peste o mie de articole de critică teatrală, este membru 

al colectivului de redacţie al revistei „Dramaturgia Contemporană”, membru al 

juriului premiilor de dramaturgie. Ţine un curs de critică teatrală la Universitatea 

Rusă de Artă Teatrală RATI (GHITIS), precum și la diferite şcoli de stat: 

Universitatea Rusă de Stat de Ştiinţe Umaniste RGGU, Şcoala de Studii Teatrale 

MHAT, Şcoala lui Ghenadie Dadamian etc. 

 



Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 august, 

la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului vor fi 

programate pe 20 și 21 august, la cele două săli ale Teatrului Nottara. 

 

 

 

 
Sursa: DC NEWS  

  



16. Feedler   
din data de 26 Iulie 2017 

https://www.feedler.ro/feed/6362991--trei-regizori-rusi-trei-texte-

clasice-romanesti-in-cadrul-laboratorului-de-teatru-dens 
 

 
 

Trei regizori ruși, trei texte clasice românești, în cadrul Laboratorului de 

Teatru DENS 

 
Burlaci şi burlăciţe. Vlad Gălăţianu şi Daniela Minoiu 

 

După o primă ediție care a rezultat în trei spectacole de succes, 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează a doua 

ediție a Laboratorului de Teatru DENS (14-21 august 2017), coordonat de 

Oleg Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic. 

 

După o primă ediție care a rezultat în trei spectacole de succes, Primăria 

Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează a doua ediție 

a Laboratorului de Teatru DENS (14-21 august 2017), coordonat de Oleg 

Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic. Prima ediţie a 

laboratorului s-a bucurat de mare succes, atât în rândul publicului, cât şi în cel al 

https://www.feedler.ro/feed/6362991--trei-regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-in-cadrul-laboratorului-de-teatru-dens
https://www.feedler.ro/feed/6362991--trei-regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-in-cadrul-laboratorului-de-teatru-dens


profesioniştilor din teatru, astfel că toate cele trei schiţe de spectacol propuse de 

echipa lui Loevski au intrat în repertoriul Nottara în stagiunea 2016/2017 

(Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski,  8 femei de Robert 

Thomas şi Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin). 

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără și teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relațiile internaționale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 

importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev și Premiul 

Internațional Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie și scenarii de film, fiind 

câștigător al Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, 

pentru scrierea, împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului The 

kid (regia: V. Makeranets). 

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului este intensiv, se va repeta pe o 

perioadă de cinci zile, timp în care actorii – care primesc textul și rolul 

corespunzător la prima vedere –, alături de regizori vor ridica spectacolele. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare la finalul laboratorului, în urma 

votului publicului, va intra în repertoriul teatrului în stagiunea următoare. Pentru 

ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect trei regizori ruşi (Alexei Logacev, 

Vladimir Smirnov și Roman Ilyin-Feodori) care vor lucra pe trei texte din 

dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi Aurel 

Baranga. 

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. A 

regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia, precum A fost odată în 

regatul magic, după piesa Ivan Ţareivici a lui Iuli Kim, Teatrul Tânărului 

Spectator din Nijegorod (2011), Casting al fraţilor Presniakov, Teatrul de Stat al 

Tineretului (2012), Tarantula, Maestrul Caligrafiei, după un roman de Anna 

Baturina, SamART, Samara (2013), Adolescenţa de Yaroslava Pulinovici, după 

nuvela omonimă lui L.N. Tolstoi, Teatrul Tânărului Spectator I. Kiselev din 

Saratov (2014). În anul 2016, spectacolul său Îmblânzirea scorpiei, după 

William Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru National Rus 

pentru Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Iubirea la oameni 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala Superioară 

de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. 

Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Național de Artă Teatrală din 

Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele regizate de el, se 

numără Scapin de J.B. Moliere, Institutul Național de Artă Teatrală din Moscova 

(spectacolul a obţinut Premiul pentru Cea mai bună regie în cadrul Festivalului 

„Primăvara Studenţească – 2011, obţinând, de asemenea, Marele Premiu şi 

Premiul publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. Gherasimova). 

Are experiență și ca actor de teatru (Umanoid, regia V. Râjii, 2008, Eroul, regia 

O. Lâsak, Teatrul Doc, 2007, WOOZOO, regia O. Gluşkov, 2012 etc.) și de film 

(Provocatorul, regia Stanislav Şmelev, 2014, Infracţiunea, în rolul lui Semion, 

regia Maksim Vasilenko, 2016, De cealaltă parte a morţii, în rolul lui Govorov, 

regia Serghei Cekalov, 2017 etc.). 

  

 

Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianențki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Țările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor.  A îndeplinit funcţia de prim-

regizor al Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai, iar din anul 2011, pe cea de 



prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Sub îndrumarea artistică a lui 

Roman Fedori, în cadrul Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, a fost 

desfăşurată o serie de proiecte atât artistice, cât şi socio-culturale: Laboratorul de 

Dramaturgie şi Regie Contemporană „Cuier”, laboratorul dramaturgic pentru 

adolescenţi „ClassAct” (2013), precum şi un proiect cu participarea copiilor cu 

probleme auditive „Vocea omenească” (2014). Spectacolele lui Roman Feodori 

au fost premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale, 

fiind incluse frecvent atât în programul principal al Festivalului Naţional Rus de 

Teatru „Masca de Aur”, cât şi în cadrul secţiunii „Off”. Este laureat al Premiul 

de Teatru Naţional „Masca de Aur” (2012) pentru spectacolul Mama Curaj şi 

copiii ei (Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai), iar spectacolul 

său, Crăiasa Zăpezii de H.C. Andersen (Teatrul Tânărului Spectator din 

Krasnoiarsk), a fost nominalizat la Premiul „Masca de Aur – 2014 și a obţinut 

Premiul pentru cel mai bun spectacol în cadrul celei de-a IX-a ediţii a 

Festivalului Naţional Rus de Artă Teatrală pentru Copii „Arlechin”. În anul 

2014, lui Roman Feodori i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii 

Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

* 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se va organiza și un 

workshop de secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, 

consultanților artistici din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de 

criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  Născut în 1976, în oraşul 

Himki, Pavel Rudnev este critic de teatru, manager teatral, doctor în istoria 

artelor. Este consilierul de proiecte al directorului artistic al Teatrului de Artă 

din Moskova A.P.Cehov(MHT) şi al rectorului Şcolii de Studii Teatrale MHAT. 

A absolvit Facultatea de Teatrologie a Universităţii Ruse de Artă Teatrală 

GHITIS (1998), la clasa Nataliei Krîmova, cu specializarea Dramaturgie 

contemporană. A publicat peste o mie de articole de critică teatrală, este membru 

al colectivului de redacţie al revistei „Dramaturgia Contemporană”, membru al 

juriului premiilor de dramaturgie. Ţine un curs de critică teatrală la Universitatea 

Rusă de Artă Teatrală RATI (GHITIS), precum și la diferite şcoli de stat: 

Universitatea Rusă de Stat de Ştiinţe Umaniste RGGU, Şcoala de Studii Teatrale 

MHAT, Şcoala lui Ghenadie Dadamian etc. 

 

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 august, 

la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului vor fi 

programate pe 20 și 21 august, la cele două săli ale Teatrului Nottara. 

 

 

 

Sursa: DC NEWS 

  



17. Portal-ro.com   
din data de 26 Iulie 2017 

http://portal-ro.com/post/patru-regizori-ru/ 

 

 
 

Patru regizori ruşi, la Nottara, cu ocazia Laboratorului de Teatru Dens 

 

Cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS, iniţiat de 

regizorul rus Oleg Loevski, va avea loc în perioada 14 - 21 august, şi se va 

baza pe trei texte clasice româneşti, în regia a trei regizori din Rusia. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare, în urma votului publicului, va 

intra în repertoriul Teatrului Nottara din Bucureşti în stagiunea următoare. 

  

Pentru ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect regizorii ruşi Alexei 

Logacev, Vladimir Smirnov şi Roman Ilyin-Feodori, care vor lucra pe trei 

texte din dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi 

Aurel Baranga, informează Teatrul Nottara.  

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului va fi intensiv, pe o perioadă de 

cinci zile, între 14 şi 19 august, timp în care actorii – care primesc textul şi 

rolul corespunzător la prima vedere, vor realiza spectacolele alături de 

regizori, la Buzău.  

 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS se va organiza şi 

un workshop de secretariat literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, 

http://portal-ro.com/post/patru-regizori-ru/


consultanţilor artistici din teatrele din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi 

de criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  

   

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 

august, la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului 

vor fi programate pe 20 şi 21 august, la cele două săli ale instituţiei teatrale.  

 

În urma primei ediţii a laboratorului, toate cele trei schiţe de spectacol 

propuse de echipa lui Oleg Loevski au intrat în repertoriul Nottara în 

stagiunea 2016/2017 – „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, „8 

femei” de Robert Thomas şi „Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin.  

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru 

din Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără şi teatrul 

profesionist”) şi seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt 

Petersburg, Samara, Voronej. Este membru al Asociaţiei Internaţionale a 

Teatrelor pentru Copii şi Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului 

pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este responsabil cu relaţiile 

internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii importante, printre 

care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional Stanislavsky. 

Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al Premiului 

Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets.  

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de 

Arta Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. 

Krâmova. A regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. În 

anul 2016, spectacolul său „Îmblânzirea scorpiei”, după William 

Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru Naţional Rus pentru 

Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”.  

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala 

Superioară de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a 

lui N.N. Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă 

Teatrală din Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele 

regizate de el, se numără „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul Naţional de 

Artă Teatrală din Moscova, câştigător al premiului pentru cea mai bună regie 

în cadrul Festivalului „Primăvara Studenţească – 2011”, şi al marelui premiu 



şi premiuli publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. 

„Gherasimova”. Are experienţă şi ca actor de teatru şi de film 

(„Provocatorul”, regizat de Stanislav Şmelev, „Infracţiunea”, regizat de 

Maksim Vasilenko, „De cealaltă parte a morţii”, regizat de Serghei 

Cekalov).  

 

 Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale 

lui Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor 

teatre din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă 

Cehov din Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit fost 

prim-regizor al Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Spectacolele lui au fost 

premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale. În 

2014, i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru 

contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul  
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Patru regizori ruşi, la Nottara, cu ocazia Laboratorului de Teatru Dens 

 

Cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS, iniţiat de 

regizorul rus Oleg Loevski, va avea loc în perioada 14 - 21 august, şi se va 

baza pe trei texte clasice româneşti, în regia a trei regizori din Rusia. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare, în urma votului publicului, va 

intra în repertoriul Teatrului Nottara din Bucureşti în stagiunea următoare. 

  

Pentru ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect regizorii ruşi Alexei 

Logacev, Vladimir Smirnov şi Roman Ilyin-Feodori, care vor lucra pe trei 

texte din dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi 

Aurel Baranga, informează Teatrul Nottara.  

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului va fi intensiv, pe o perioadă de 

cinci zile, între 14 şi 19 august, timp în care actorii – care primesc textul şi 

rolul corespunzător la prima vedere, vor realiza spectacolele alături de 

regizori, la Buzău.  

 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS se va organiza şi 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/patru-regizori-rusi-nottara-ocazia-laboratorului-teatru-dens-1_597866105ab6550cb880e6c8/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/patru-regizori-rusi-nottara-ocazia-laboratorului-teatru-dens-1_597866105ab6550cb880e6c8/index.html


un workshop de secretariat literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, 

consultanţilor artistici din teatrele din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi 

de criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  

   

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 

august, la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului 

vor fi programate pe 20 şi 21 august, la cele două săli ale instituţiei teatrale.  

 

În urma primei ediţii a laboratorului, toate cele trei schiţe de spectacol 

propuse de echipa lui Oleg Loevski au intrat în repertoriul Nottara în 

stagiunea 2016/2017 – „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, „8 

femei” de Robert Thomas şi „Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin.  

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru 

din Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără şi teatrul 

profesionist”) şi seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt 

Petersburg, Samara, Voronej. Este membru al Asociaţiei Internaţionale a 

Teatrelor pentru Copii şi Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului 

pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este responsabil cu relaţiile 

internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii importante, printre 

care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional Stanislavsky. 

Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al Premiului 

Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets.  

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de 

Arta Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. 

Krâmova. A regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. În 

anul 2016, spectacolul său „Îmblânzirea scorpiei”, după William 

Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru Naţional Rus pentru 

Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”.  

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala 

Superioară de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a 

lui N.N. Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă 

Teatrală din Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele 

regizate de el, se numără „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul Naţional de 

Artă Teatrală din Moscova, câştigător al premiului pentru cea mai bună regie 



în cadrul Festivalului „Primăvara Studenţească – 2011”, şi al marelui premiu 

şi premiuli publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. 

„Gherasimova”. Are experienţă şi ca actor de teatru şi de film 

(„Provocatorul”, regizat de Stanislav Şmelev, „Infracţiunea”, regizat de 

Maksim Vasilenko, „De cealaltă parte a morţii”, regizat de Serghei 

Cekalov).  

 

 Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale 

lui Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor 

teatre din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă 

Cehov din Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit fost 

prim-regizor al Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Spectacolele lui au fost 

premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale. În 

2014, i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru 

contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 
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Laboratorul de Teatru DENS – ediția a II-a – Trei regizori ruși, trei texte 

clasice românești, sub coordonarea lui Oleg Loevski 

  

 
După o primă ediție care a rezultat în trei spectacole de succes, Primăria 

Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează a doua ediție 

a Laboratorului de Teatru DENS (14-21 august 2017), coordonat de Oleg 

Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic. Prima ediţie a 

laboratorului s-a bucurat de mare succes, atât în rândul publicului, cât şi în cel al 

profesioniştilor din teatru, astfel că toate cele trei schiţe de spectacol propuse de 

echipa lui Loevski au intrat în repertoriul Nottara în stagiunea 2016/2017 

(Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, 8 femei de Robert Thomas şi Burlaci 

şi burlăciţe de Hanoch Levin). 

https://radioromaniacultural.ro/laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-ii-a-trei-regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-sub-coordonarea-lui-oleg-loevski/
https://radioromaniacultural.ro/laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-ii-a-trei-regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-sub-coordonarea-lui-oleg-loevski/
https://radioromaniacultural.ro/laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-ii-a-trei-regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-sub-coordonarea-lui-oleg-loevski/
https://i1.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2017/07/LABORATOR-WEB.jpg?fit=717%2C1024&ssl=1
https://i1.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2017/07/LABORATOR-WEB.jpg?fit=717%2C1024&ssl=1
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Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără și teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relațiile internaționale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 

importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev și Premiul Internațional 

Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie și scenarii de film, fiind câștigător al 

Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului The kid (regia: V. 

Makeranets). 

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului este intensiv, se va repeta pe o 

perioadă de cinci zile, timp în care actorii – care primesc textul și rolul 

corespunzător la prima vedere –, alături de regizori vor ridica spectacolele. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare la finalul laboratorului, în urma 

votului publicului, va intra în repertoriul teatrului în stagiunea următoare. Pentru 

ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect trei regizori ruşi (Alexei Logacev, 

Vladimir Smirnov și Roman Ilyin-Feodori) care vor lucra pe trei texte din 

dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi Aurel 

Baranga. 

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. A 

regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia, precum A fost odată în 

regatul magic, după piesa Ivan Ţareivici a lui Iuli Kim, Teatrul Tânărului 

Spectator din Nijegorod (2011), Casting al fraţilor Presniakov, Teatrul de Stat al 

Tineretului (2012), Tarantula, Maestrul Caligrafiei, după un roman de Anna 

Baturina, SamART, Samara (2013), Adolescenţa de Yaroslava Pulinovici, după 

nuvela omonimă lui L.N. Tolstoi, Teatrul Tânărului Spectator I. Kiselev din 

Saratov (2014). În anul 2016, spectacolul său Îmblânzirea scorpiei, după 

William Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru National Rus 

pentru Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”. 

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala Superioară 

de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. 

Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Național de Artă Teatrală din 

Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele regizate de el, se 

numără Scapin de J.B. Moliere, Institutul Național de Artă Teatrală din Moscova 

(spectacolul a obţinut Premiul pentru Cea mai bună regie în cadrul Festivalului 

„Primăvara Studenţească – 2011, obţinând, de asemenea, Marele Premiu şi 



Premiul publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. Gherasimova). 

Are experiență și ca actor de teatru (Umanoid, regia V. Râjii, 2008, Eroul, regia 

O. Lâsak, Teatrul Doc, 2007, WOOZOO, regia O. Gluşkov, 2012 etc.) și de film 

(Provocatorul, regia Stanislav Şmelev, 2014, Infracţiunea, în rolul lui Semion, 

regia Maksim Vasilenko, 2016, De cealaltă parte a morţii, în rolul lui Govorov, 

regia Serghei Cekalov, 2017 etc.). 

 

Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianențki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Țările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor.  A îndeplinit funcţia de prim-

regizor al Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai, iar din anul 2011, pe cea de 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Sub îndrumarea artistică a lui 

Roman Fedori, în cadrul Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, a fost 

desfăşurată o serie de proiecte atât artistice, cât şi socio-culturale: Laboratorul de 

Dramaturgie şi Regie Contemporană „Cuier”, laboratorul dramaturgic pentru 

adolescenţi „ClassAct” (2013), precum şi un proiect cu participarea copiilor cu 

probleme auditive „Vocea omenească” (2014). Spectacolele lui Roman Feodori 

au fost premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale, 

fiind incluse frecvent atât în programul principal al Festivalului Naţional Rus de 

Teatru „Masca de Aur”, cât şi în cadrul secţiunii „Off”. Este laureat al Premiul 

de Teatru Naţional „Masca de Aur” (2012) pentru spectacolul Mama Curaj şi 

copiii ei (Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai), iar spectacolul 

său, Crăiasa Zăpezii de H.C. Andersen (Teatrul Tânărului Spectator din 

Krasnoiarsk), a fost nominalizat la Premiul „Masca de Aur – 2014 și a obţinut 

Premiul pentru cel mai bun spectacol în cadrul celei de-a IX-a ediţii a 

Festivalului Naţional Rus de Artă Teatrală pentru Copii „Arlechin”. În anul 

2014, lui Roman Feodori i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii 

Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

* 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se va organiza și un 

workshop de secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, 

consultanților artistici din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de 

criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  Născut în 1976, în oraşul Himki, 

Pavel Rudnev este critic de teatru, manager teatral, doctor în istoria artelor. Este 

consilierul de proiecte al directorului artistic al Teatrului de Artă din 

Moskova A.P.Cehov (MHT) şi al rectorului Şcolii de Studii Teatrale MHAT. A 

absolvit Facultatea de Teatrologie a Universităţii Ruse de Artă Teatrală GHITIS 

(1998), la clasa Nataliei Krîmova, cu specializarea Dramaturgie contemporană. 



A publicat peste o mie de articole de critică teatrală, este membru al colectivului 

de redacţie al revistei „Dramaturgia Contemporană”, membru al juriului 

premiilor de dramaturgie. Ţine un curs de critică teatrală la Universitatea Rusă 

de Artă Teatrală RATI (GHITIS), precum și la diferite şcoli de stat: 

Universitatea Rusă de Stat de Ştiinţe Umaniste RGGU, Şcoala de Studii Teatrale 

MHAT, Şcoala lui Ghenadie Dadamian etc. 

 

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 august, 

la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului vor fi 

programate pe 20 și 21 august, la cele două săli ale Teatrului Nottara. 

 

 

 

 

Sursa: Radio România Cultural  
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Patru regizori ruşi, la Nottara, cu ocazia Laboratorului de Teatru Dens 

 

Cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS, iniţiat de 

regizorul rus Oleg Loevski, va avea loc în perioada 14 - 21 august, şi se va 

baza pe trei texte clasice româneşti, în regia a trei regizori din Rusia. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare, în urma votului publicului, va 

intra în repertoriul Teatrului Nottara din Bucureşti în stagiunea următoare. 

  

Pentru ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect regizorii ruşi Alexei 

Logacev, Vladimir Smirnov şi Roman Ilyin-Feodori, care vor lucra pe trei 

texte din dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi 

Aurel Baranga, informează Teatrul Nottara.  

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului va fi intensiv, pe o perioadă de 

cinci zile, între 14 şi 19 august, timp în care actorii – care primesc textul şi 

rolul corespunzător la prima vedere, vor realiza spectacolele alături de 

regizori, la Buzău.  

 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS se va organiza şi 

un workshop de secretariat literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, 

http://www.ziar.com/news=10960645


consultanţilor artistici din teatrele din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi 

de criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  

   

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 

august, la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului 

vor fi programate pe 20 şi 21 august, la cele două săli ale instituţiei teatrale.  

 

În urma primei ediţii a laboratorului, toate cele trei schiţe de spectacol 

propuse de echipa lui Oleg Loevski au intrat în repertoriul Nottara în 

stagiunea 2016/2017 – „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, „8 

femei” de Robert Thomas şi „Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin.  

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru 

din Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără şi teatrul 

profesionist”) şi seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt 

Petersburg, Samara, Voronej. Este membru al Asociaţiei Internaţionale a 

Teatrelor pentru Copii şi Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului 

pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este responsabil cu relaţiile 

internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii importante, printre 

care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional Stanislavsky. 

Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al Premiului 

Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets.  

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de 

Arta Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. 

Krâmova. A regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. În 

anul 2016, spectacolul său „Îmblânzirea scorpiei”, după William 

Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru Naţional Rus pentru 

Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”.  

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala 

Superioară de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a 

lui N.N. Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă 

Teatrală din Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele 

regizate de el, se numără „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul Naţional de 

Artă Teatrală din Moscova, câştigător al premiului pentru cea mai bună regie 

în cadrul Festivalului „Primăvara Studenţească – 2011”, şi al marelui premiu 



şi premiuli publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. 

„Gherasimova”. Are experienţă şi ca actor de teatru şi de film 

(„Provocatorul”, regizat de Stanislav Şmelev, „Infracţiunea”, regizat de 

Maksim Vasilenko, „De cealaltă parte a morţii”, regizat de Serghei 

Cekalov).  

 

 Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale 

lui Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor 

teatre din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă 

Cehov din Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit fost 

prim-regizor al Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Spectacolele lui au fost 

premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale. În 

2014, i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru 

contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul  

  



21. Chillpill.ro 
din data de 26 Iulie 2017 

http://www.chillpill.ro/patru-regizori-rusi-la-nottara-cu-ocazia-

laboratorului-de-teatru-dens/ 

 

 
 

 

Patru regizori ruşi, la Nottara, cu ocazia Laboratorului de Teatru Dens 

 

Cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS, iniţiat de 

regizorul rus Oleg Loevski, va avea loc în perioada 14 - 21 august, şi se va 

baza pe trei texte clasice româneşti, în regia a trei regizori din Rusia. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare, în urma votului publicului, va 

intra în repertoriul Teatrului Nottara din Bucureşti în stagiunea următoare. 

  

Pentru ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect regizorii ruşi Alexei 

Logacev, Vladimir Smirnov şi Roman Ilyin-Feodori, care vor lucra pe trei 

texte din dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi 

Aurel Baranga, informează Teatrul Nottara.  

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului va fi intensiv, pe o perioadă de 

cinci zile, între 14 şi 19 august, timp în care actorii – care primesc textul şi 

rolul corespunzător la prima vedere, vor realiza spectacolele alături de 

regizori, la Buzău.  
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În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS se va organiza şi 

un workshop de secretariat literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, 

consultanţilor artistici din teatrele din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi 

de criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  

   

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 

august, la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului 

vor fi programate pe 20 şi 21 august, la cele două săli ale instituţiei teatrale.  

 

În urma primei ediţii a laboratorului, toate cele trei schiţe de spectacol 

propuse de echipa lui Oleg Loevski au intrat în repertoriul Nottara în 

stagiunea 2016/2017 – „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, „8 

femei” de Robert Thomas şi „Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin.  

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru 

din Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără şi teatrul 

profesionist”) şi seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt 

Petersburg, Samara, Voronej. Este membru al Asociaţiei Internaţionale a 

Teatrelor pentru Copii şi Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului 

pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este responsabil cu relaţiile 

internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii importante, printre 

care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional Stanislavsky. 

Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al Premiului 

Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets.  

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de 

Arta Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. 

Krâmova. A regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. În 

anul 2016, spectacolul său „Îmblânzirea scorpiei”, după William 

Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru Naţional Rus pentru 

Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”.  

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala 

Superioară de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a 

lui N.N. Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă 

Teatrală din Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele 

regizate de el, se numără „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul Naţional de 



Artă Teatrală din Moscova, câştigător al premiului pentru cea mai bună regie 

în cadrul Festivalului „Primăvara Studenţească – 2011”, şi al marelui premiu 

şi premiuli publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. 

„Gherasimova”. Are experienţă şi ca actor de teatru şi de film 

(„Provocatorul”, regizat de Stanislav Şmelev, „Infracţiunea”, regizat de 

Maksim Vasilenko, „De cealaltă parte a morţii”, regizat de Serghei 

Cekalov).  

 

 Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale 

lui Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor 

teatre din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă 

Cehov din Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit fost 

prim-regizor al Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Spectacolele lui au fost 

premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale. În 

2014, i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru 

contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul  
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Patru regizori ruşi, la Nottara, cu ocazia Laboratorului de Teatru Dens 

 

Cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS, iniţiat de 

regizorul rus Oleg Loevski, va avea loc în perioada 14 - 21 august, şi se va 

baza pe trei texte clasice româneşti, în regia a trei regizori din Rusia. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare, în urma votului publicului, va 

intra în repertoriul Teatrului Nottara din Bucureşti în stagiunea următoare. 

  

Pentru ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect regizorii ruşi Alexei 

Logacev, Vladimir Smirnov şi Roman Ilyin-Feodori, care vor lucra pe trei 

texte din dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi 

Aurel Baranga, informează Teatrul Nottara.  

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului va fi intensiv, pe o perioadă de 

cinci zile, între 14 şi 19 august, timp în care actorii – care primesc textul şi 

rolul corespunzător la prima vedere, vor realiza spectacolele alături de 

regizori, la Buzău.  

 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS se va organiza şi 
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un workshop de secretariat literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, 

consultanţilor artistici din teatrele din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi 

de criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  

   

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 

august, la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului 

vor fi programate pe 20 şi 21 august, la cele două săli ale instituţiei teatrale.  

 

În urma primei ediţii a laboratorului, toate cele trei schiţe de spectacol 

propuse de echipa lui Oleg Loevski au intrat în repertoriul Nottara în 

stagiunea 2016/2017 – „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, „8 

femei” de Robert Thomas şi „Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin.  

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru 

din Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără şi teatrul 

profesionist”) şi seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt 

Petersburg, Samara, Voronej. Este membru al Asociaţiei Internaţionale a 

Teatrelor pentru Copii şi Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului 

pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este responsabil cu relaţiile 

internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii importante, printre 

care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional Stanislavsky. 

Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al Premiului 

Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets.  

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de 

Arta Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. 

Krâmova. A regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. În 

anul 2016, spectacolul său „Îmblânzirea scorpiei”, după William 

Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru Naţional Rus pentru 

Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”.  

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala 

Superioară de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a 

lui N.N. Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă 

Teatrală din Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele 

regizate de el, se numără „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul Naţional de 

Artă Teatrală din Moscova, câştigător al premiului pentru cea mai bună regie 



în cadrul Festivalului „Primăvara Studenţească – 2011”, şi al marelui premiu 

şi premiuli publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. 

„Gherasimova”. Are experienţă şi ca actor de teatru şi de film 

(„Provocatorul”, regizat de Stanislav Şmelev, „Infracţiunea”, regizat de 

Maksim Vasilenko, „De cealaltă parte a morţii”, regizat de Serghei 

Cekalov).  

 

 Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale 

lui Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor 

teatre din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă 

Cehov din Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit fost 

prim-regizor al Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Spectacolele lui au fost 

premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale. În 

2014, i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru 

contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul  
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Patru regizori ruşi, la Nottara, cu ocazia Laboratorului de Teatru Dens 

 

Cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS, iniţiat de 

regizorul rus Oleg Loevski, va avea loc în perioada 14 - 21 august, şi se va 

baza pe trei texte clasice româneşti, în regia a trei regizori din Rusia. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare, în urma votului publicului, va 

intra în repertoriul Teatrului Nottara din Bucureşti în stagiunea următoare. 

  

Pentru ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect regizorii ruşi Alexei 

Logacev, Vladimir Smirnov şi Roman Ilyin-Feodori, care vor lucra pe trei 

texte din dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi 

Aurel Baranga, informează Teatrul Nottara.  

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului va fi intensiv, pe o perioadă de 

cinci zile, între 14 şi 19 august, timp în care actorii – care primesc textul şi 

rolul corespunzător la prima vedere, vor realiza spectacolele alături de 

regizori, la Buzău.  
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În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS se va organiza şi 

un workshop de secretariat literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, 

consultanţilor artistici din teatrele din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi 

de criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  

   

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 

august, la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului 

vor fi programate pe 20 şi 21 august, la cele două săli ale instituţiei teatrale.  

 

În urma primei ediţii a laboratorului, toate cele trei schiţe de spectacol 

propuse de echipa lui Oleg Loevski au intrat în repertoriul Nottara în 

stagiunea 2016/2017 – „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, „8 

femei” de Robert Thomas şi „Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin.  

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru 

din Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără şi teatrul 

profesionist”) şi seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt 

Petersburg, Samara, Voronej. Este membru al Asociaţiei Internaţionale a 

Teatrelor pentru Copii şi Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului 

pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este responsabil cu relaţiile 

internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii importante, printre 

care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional Stanislavsky. 

Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al Premiului 

Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets.  

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de 

Arta Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. 

Krâmova. A regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. În 

anul 2016, spectacolul său „Îmblânzirea scorpiei”, după William 

Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru Naţional Rus pentru 

Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”.  

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala 

Superioară de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a 

lui N.N. Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă 

Teatrală din Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele 

regizate de el, se numără „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul Naţional de 



Artă Teatrală din Moscova, câştigător al premiului pentru cea mai bună regie 

în cadrul Festivalului „Primăvara Studenţească – 2011”, şi al marelui premiu 

şi premiuli publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. 

„Gherasimova”. Are experienţă şi ca actor de teatru şi de film 

(„Provocatorul”, regizat de Stanislav Şmelev, „Infracţiunea”, regizat de 

Maksim Vasilenko, „De cealaltă parte a morţii”, regizat de Serghei 

Cekalov).  

 

 Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale 

lui Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor 

teatre din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă 

Cehov din Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit fost 

prim-regizor al Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Spectacolele lui au fost 

premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale. În 

2014, i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru 

contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul   
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Patru regizori ruşi, la Nottara, cu ocazia Laboratorului de Teatru Dens 

 

Cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS, iniţiat de 

regizorul rus Oleg Loevski, va avea loc în perioada 14 - 21 august, şi se va 

baza pe trei texte clasice româneşti, în regia a trei regizori din Rusia. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare, în urma votului publicului, va 

intra în repertoriul Teatrului Nottara din Bucureşti în stagiunea următoare. 

  

Pentru ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect regizorii ruşi Alexei 

Logacev, Vladimir Smirnov şi Roman Ilyin-Feodori, care vor lucra pe trei 

texte din dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi 

Aurel Baranga, informează Teatrul Nottara.  

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului va fi intensiv, pe o perioadă de 

cinci zile, între 14 şi 19 august, timp în care actorii – care primesc textul şi 

rolul corespunzător la prima vedere, vor realiza spectacolele alături de 

regizori, la Buzău.  

 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS se va organiza şi 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/patru-regizori-rusi-la-nottara-cu-ocazia-laboratorului-de-teatru-dens-2239957.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/patru-regizori-rusi-la-nottara-cu-ocazia-laboratorului-de-teatru-dens-2239957.html


un workshop de secretariat literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, 

consultanţilor artistici din teatrele din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi 

de criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  

   

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 

august, la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului 

vor fi programate pe 20 şi 21 august, la cele două săli ale instituţiei teatrale.  

 

În urma primei ediţii a laboratorului, toate cele trei schiţe de spectacol 

propuse de echipa lui Oleg Loevski au intrat în repertoriul Nottara în 

stagiunea 2016/2017 – „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, „8 

femei” de Robert Thomas şi „Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin.  

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru 

din Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără şi teatrul 

profesionist”) şi seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt 

Petersburg, Samara, Voronej. Este membru al Asociaţiei Internaţionale a 

Teatrelor pentru Copii şi Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului 

pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este responsabil cu relaţiile 

internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii importante, printre 

care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional Stanislavsky. 

Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al Premiului 

Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets.  

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de 

Arta Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. 

Krâmova. A regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. În 

anul 2016, spectacolul său „Îmblânzirea scorpiei”, după William 

Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru Naţional Rus pentru 

Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”.  

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala 

Superioară de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a 

lui N.N. Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă 

Teatrală din Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele 

regizate de el, se numără „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul Naţional de 

Artă Teatrală din Moscova, câştigător al premiului pentru cea mai bună regie 



în cadrul Festivalului „Primăvara Studenţească – 2011”, şi al marelui premiu 

şi premiuli publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. 

„Gherasimova”. Are experienţă şi ca actor de teatru şi de film 

(„Provocatorul”, regizat de Stanislav Şmelev, „Infracţiunea”, regizat de 

Maksim Vasilenko, „De cealaltă parte a morţii”, regizat de Serghei 

Cekalov).  

 

 Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale 

lui Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor 

teatre din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă 

Cehov din Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit fost 

prim-regizor al Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Spectacolele lui au fost 

premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale. În 

2014, i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru 

contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul   
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Patru regizori ruşi, la Nottara, cu ocazia Laboratorului de Teatru Dens 

 

Cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS, iniţiat de 

regizorul rus Oleg Loevski, va avea loc în perioada 14 - 21 august, şi se va 

baza pe trei texte clasice româneşti, în regia a trei regizori din Rusia. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare, în urma votului publicului, va 

intra în repertoriul Teatrului Nottara din Bucureşti în stagiunea următoare. 

  

Pentru ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect regizorii ruşi Alexei 

Logacev, Vladimir Smirnov şi Roman Ilyin-Feodori, care vor lucra pe trei 

texte din dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi 

Aurel Baranga, informează Teatrul Nottara.  

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului va fi intensiv, pe o perioadă de 

cinci zile, între 14 şi 19 august, timp în care actorii – care primesc textul şi 

rolul corespunzător la prima vedere, vor realiza spectacolele alături de 

regizori, la Buzău.  

 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS se va organiza şi 

http://www.diacaf.com/stiri/cultura/patru-regizori-rusi-la-nottara-cu-ocazia-laboratorului-de_61184490.html
http://www.diacaf.com/stiri/cultura/patru-regizori-rusi-la-nottara-cu-ocazia-laboratorului-de_61184490.html


un workshop de secretariat literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, 

consultanţilor artistici din teatrele din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi 

de criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  

   

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 

august, la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului 

vor fi programate pe 20 şi 21 august, la cele două săli ale instituţiei teatrale.  

 

În urma primei ediţii a laboratorului, toate cele trei schiţe de spectacol 

propuse de echipa lui Oleg Loevski au intrat în repertoriul Nottara în 

stagiunea 2016/2017 – „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, „8 

femei” de Robert Thomas şi „Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin.  

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru 

din Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără şi teatrul 

profesionist”) şi seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt 

Petersburg, Samara, Voronej. Este membru al Asociaţiei Internaţionale a 

Teatrelor pentru Copii şi Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului 

pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este responsabil cu relaţiile 

internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii importante, printre 

care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional Stanislavsky. 

Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al Premiului 

Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets.  

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de 

Arta Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. 

Krâmova. A regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. În 

anul 2016, spectacolul său „Îmblânzirea scorpiei”, după William 

Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru Naţional Rus pentru 

Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”.  

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala 

Superioară de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a 

lui N.N. Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă 

Teatrală din Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele 

regizate de el, se numără „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul Naţional de 

Artă Teatrală din Moscova, câştigător al premiului pentru cea mai bună regie 



în cadrul Festivalului „Primăvara Studenţească – 2011”, şi al marelui premiu 

şi premiuli publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. 

„Gherasimova”. Are experienţă şi ca actor de teatru şi de film 

(„Provocatorul”, regizat de Stanislav Şmelev, „Infracţiunea”, regizat de 

Maksim Vasilenko, „De cealaltă parte a morţii”, regizat de Serghei 

Cekalov).  

 

 Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale 

lui Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor 

teatre din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă 

Cehov din Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit fost 

prim-regizor al Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Spectacolele lui au fost 

premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale. În 

2014, i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru 

contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul 
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Teatru DENS 

în august! 

Laboratorul de Teatru DENS – ediția a II-a 

Trei regizori ruși, trei texte clasice românești, sub coordonarea lui Oleg 

Loevski 

  

După o primă ediție care a rezultat în trei spectacole de succes, Primăria 

Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează a doua ediție 

a Laboratorului de Teatru DENS (14-21 august 2017), coordonat de Oleg 

Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic. Prima ediţie a 

laboratorului s-a bucurat de mare succes, atât în rândul publicului, cât şi în cel al 

profesioniştilor din teatru, astfel că toate cele trei schiţe de spectacol propuse de 

echipa lui Loevski au intrat în repertoriul Nottara în stagiunea 2016/2017 

(Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, 8 femei de Robert Thomas şi Burlaci 
şi burlăciţede Hanoch Levin). 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=226


Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără și teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relațiile internaționale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 

importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev și Premiul Internațional 

Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie și scenarii de film, fiind câștigător al 

Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului The kid (regia: V. 

Makeranets). 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului este intensiv, se va repeta pe o 

perioadă de cinci zile, timp în care actorii – care primesc textul și rolul 

corespunzător la prima vedere –, alături de regizori vor ridica spectacolele. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare la finalul laboratorului, în urma 

votului publicului, va intra în repertoriul teatrului în stagiunea următoare. Pentru 

ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect trei regizori ruşi (Alexei Logacev, 

Vladimir Smirnov și Roman Ilyin-Feodori) care vor lucra pe trei texte din 

dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi Aurel 

Baranga. 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. A 

regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia, precum A fost odată în 

regatul magic, după piesa Ivan Ţareivici a lui Iuli Kim, Teatrul Tânărului 

Spectator din Nijegorod (2011), Casting al fraţilor Presniakov, Teatrul de Stat al 

Tineretului (2012), Tarantula, Maestrul Caligrafiei, după un roman de Anna 

Baturina, SamART, Samara (2013), Adolescenţa de Yaroslava Pulinovici, după 

nuvela omonimă lui L.N. Tolstoi, Teatrul Tânărului Spectator I. Kiselev din 

Saratov (2014). În anul 2016, spectacolul său Îmblânzirea scorpiei, după 

William Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru National Rus 

pentru Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”. 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala Superioară 

de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. 

Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Național de Artă Teatrală din 

Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele regizate de el, se 

numără Scapin de J.B. Moliere, Institutul Național de Artă Teatrală din Moscova 

(spectacolul a obţinut Premiul pentru Cea mai bună regie în cadrul Festivalului 

„Primăvara Studenţească – 2011, obţinând, de asemenea, Marele Premiu şi 



Premiul publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. Gherasimova). 

Are experiență și ca actor de teatru (Umanoid, regia V. Râjii, 2008, Eroul, regia 

O. Lâsak, Teatrul Doc, 2007, WOOZOO, regia O. Gluşkov, 2012 etc.) și de film 

(Provocatorul, regia Stanislav Şmelev, 2014, Infracţiunea, în rolul lui Semion, 

regia Maksim Vasilenko, 2016, De cealaltă parte a morţii, în rolul lui Govorov, 

regia Serghei Cekalov, 2017 etc.). 

Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianențki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Țările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor.  A îndeplinit funcţia de prim-

regizor al Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai, iar din anul 2011, pe cea de 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Sub îndrumarea artistică a lui 

Roman Fedori, în cadrul Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, a fost 

desfăşurată o serie de proiecte atât artistice, cât şi socio-culturale: Laboratorul de 

Dramaturgie şi Regie Contemporană „Cuier”, laboratorul dramaturgic pentru 

adolescenţi „ClassAct” (2013), precum şi un proiect cu participarea copiilor cu 

probleme auditive „Vocea omenească” (2014). Spectacolele lui Roman Feodori 

au fost premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale, 

fiind incluse frecvent atât în programul principal al Festivalului Naţional Rus de 

Teatru „Masca de Aur”, cât şi în cadrul secţiunii „Off”. Este laureat al Premiul 

de Teatru Naţional „Masca de Aur” (2012) pentru spectacolul Mama Curaj şi 

copiii ei(Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai), iar spectacolul său, Crăiasa 

Zăpezii de H.C. Andersen (Teatrul Tânărului Spectator din Krasnoiarsk), a fost 

nominalizat la Premiul „Masca de Aur – 2014 și a obţinut Premiul pentru cel 

mai bun spectacol în cadrul celei de-a IX-a ediţii a Festivalului Naţional Rus de 

Artă Teatrală pentru Copii „Arlechin”. În anul 2014, lui Roman Feodori i-a fost 

acordată distincţia Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la 

păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

* 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se va organiza și un 

workshop de secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, 

consultanților artistici din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de 

criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  Născut în 1976, în oraşul Himki, 

Pavel Rudnev este critic de teatru, manager teatral, doctor în istoria artelor. Este 

consilierul de proiecte al directorului artistic al Teatrului de Artă din 

Moskova A.P.Cehov(MHT) şi al rectorului Şcolii de Studii Teatrale MHAT. A 

absolvit Facultatea de Teatrologie a Universităţii Ruse de Artă Teatrală GHITIS 



(1998), la clasa Nataliei Krîmova, cu specializarea Dramaturgie contemporană. 

A publicat peste o mie de articole de critică teatrală, este membru al colectivului 

de redacţie al revistei „Dramaturgia Contemporană”, membru al juriului 

premiilor de dramaturgie. Ţine un curs de critică teatrală la Universitatea Rusă 

de Artă Teatrală RATI (GHITIS), precum și la diferite şcoli de stat: 

Universitatea Rusă de Stat de Ştiinţe Umaniste RGGU, Şcoala de Studii Teatrale 

MHAT, Şcoala lui Ghenadie Dadamian etc. 

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 august, 

la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului vor fi 

programate pe 20 și 21 august, la cele două săli ale Teatrului Nottara. 

 

 

 

 

 

de: Sanda Vișan  

  



27.Cluburi București  
din data de 29 Iulie 2017 
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Laboratorul  de Teatru DENS  

 

În  per ioada  19 -21  august ,  Teat ru l  Not tara  organizează  cea 

de-a doua  edi ț ie  a  Laboratorului  de  Teat ru  DENS –  un  proiect  

care  î ș i  propune  să  le  ofere  actor i lor  ș i  regizor i lor  ocazia  unui  

s t i l  de  lucru  in te ract iv ,  in tens ,  cont ra -cronomet ru,  mot ivant  ș i  

pr in  faptul  că  se  desfășoară  sub fo rma de  concurs :  publ icul  va  

vota  unul  d in t re  cele  t re i  spectacole  care  va  in t ra  în  reper tor iu l  

Teat ru lu i  Not tara  în  s ta giunea u rmătoare .Laborato rul  es te  

coordonat  de  cr i t icul  ș i  producătorul  de  t eat ru  Oleg  Loevski ,  

ia r  cei  t re i  regizor i  invi ta ț i  anul  aces ta  sunt  Alexei  Logachev ,  

Vladimir  Smirnov ș i  Roman I lyin -Feodori ,  care  vor  lucra  pe  

t re i  texte  d in  dramaturgia  c las ică  r omână ,  de  Mihai l  Sebas t ian ,  

Camil  Pet rescu ş i  Aurel  Baranga .Spectacolele  se  vor  juca  în  

cele  două  săl i  a le  Teat ru lu i  Not tara ,  pe  20 ș i  21  august .  

 

Sursa: Cluburi București 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Laboratorul-de-Teatru-DENS_59448.html
http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Laboratorul-de-Teatru-DENS_59448.html
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Teatru DENS în august la Nottara 

Published by în  1 august 2017 

Categorii  

Etic 

Trei regizori ruși, trei texte clasice românești, sub coordonarea lui Oleg 

Loevski 

 

După o primă ediție care a rezultat în trei spectacole de succes, Primăria 

Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează a doua ediție 

a Laboratorului de Teatru DENS (14-21 august 2017), coordonat de Oleg 

Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic. Prima ediţie a 

laboratorului s-a bucurat de mare succes, atât în rândul publicului, cât şi în cel al 

profesioniştilor din teatru, astfel că toate cele trei schiţe de spectacol propuse de 

https://radioromaniacultural.ro/teatru-dens-in-august-la-nottara/
https://i2.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2017/08/laborator_web.jpg?fit=740,984&ssl=1


echipa lui Loevski au intrat în repertoriul Nottara în stagiunea 2016/2017 

(Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, 8 femei de Robert Thomas şi Burlaci 

şi burlăciţede Hanoch Levin). 

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără și teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relațiile internaționale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 

importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev și Premiul Internațional 

Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie și scenarii de film, fiind câștigător al 

Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului The kid (regia: V. 

Makeranets). 

 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului este intensiv, se va repeta pe o 

perioadă de cinci zile, timp în care actorii – care primesc textul și rolul 

corespunzător la prima vedere –, alături de regizori vor ridica spectacolele. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare la finalul laboratorului, în urma 

votului publicului, va intra în repertoriul teatrului în stagiunea următoare. Pentru 

ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect trei regizori ruşi (Alexei Logacev, 

Vladimir Smirnov și Roman Ilyin-Feodori) care vor lucra pe trei texte din 

dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi Aurel 

Baranga. 

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. A 

regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia, precum A fost odată în 

regatul magic, după piesa Ivan Ţareivici a lui Iuli Kim, Teatrul Tânărului 

Spectator din Nijegorod (2011), Casting al fraţilor Presniakov, Teatrul de Stat al 

Tineretului (2012), Tarantula, Maestrul Caligrafiei, după un roman de Anna 

Baturina, SamART, Samara (2013), Adolescenţa de Yaroslava Pulinovici, după 

nuvela omonimă lui L.N. Tolstoi, Teatrul Tânărului Spectator I. Kiselev din 

Saratov (2014). În anul 2016, spectacolul său Îmblânzirea scorpiei, după 

William Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru National Rus 

pentru Tineret V.S. Zolotuhin la categoria „Talent regizoral”. 

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala Superioară 

de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. 

Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Național de Artă Teatrală din 



Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele regizate de el, se 

numără Scapin de J.B. Moliere, Institutul Național de Artă Teatrală din Moscova 

(spectacolul a obţinut Premiul pentru Cea mai bună regie în cadrul Festivalului 

„Primăvara Studenţească – 2011, obţinând, de asemenea, Marele Premiu şi 

Premiul publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. Gherasimova). 

Are experiență și ca actor de teatru (Umanoid, regia V. Râjii, 2008, Eroul, regia 

O. Lâsak, Teatrul Doc, 2007, WOOZOO, regia O. Gluşkov, 2012 etc.) și de film 

(Provocatorul, regia Stanislav Şmelev, 2014, Infracţiunea, în rolul lui Semion, 

regia Maksim Vasilenko, 2016, De cealaltă parte a morţii, în rolul lui Govorov, 

regia Serghei Cekalov, 2017 etc.). 

 

Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianențki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Țările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor.  A îndeplinit funcţia de prim-

regizor al Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai, iar din anul 2011, pe cea de 

prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Sub îndrumarea artistică a lui 

Roman Fedori, în cadrul Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, a fost 

desfăşurată o serie de proiecte atât artistice, cât şi socio-culturale: Laboratorul de 

Dramaturgie şi Regie Contemporană „Cuier”, laboratorul dramaturgic pentru 

adolescenţi „ClassAct” (2013), precum şi un proiect cu participarea copiilor cu 

probleme auditive „Vocea omenească” (2014). Spectacolele lui Roman Feodori 

au fost premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale, 

fiind incluse frecvent atât în programul principal al Festivalului Naţional Rus de 

Teatru „Masca de Aur”, cât şi în cadrul secţiunii „Off”. Este laureat al Premiul 

de Teatru Naţional „Masca de Aur” (2012) pentru spectacolul Mama Curaj şi 

copiii ei (Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai), iar spectacolul 

său, Crăiasa Zăpezii de H.C. Andersen (Teatrul Tânărului Spectator din 

Krasnoiarsk), a fost nominalizat la Premiul „Masca de Aur – 2014 și a obţinut 

Premiul pentru cel mai bun spectacol în cadrul celei de-a IX-a ediţii a 

Festivalului Naţional Rus de Artă Teatrală pentru Copii „Arlechin”. În anul 

2014, lui Roman Feodori i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii 

Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

* 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se va organiza și un 

workshop de secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, 

consultanților artistici din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de 

criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev.  Născut în 1976, în oraşul Himki, 

Pavel Rudnev este critic de teatru, manager teatral, doctor în istoria artelor. Este 



consilierul de proiecte al directorului artistic al Teatrului de Artă din 

Moskova A.P.Cehov(MHT) şi al rectorului Şcolii de Studii Teatrale MHAT. A 

absolvit Facultatea de Teatrologie a Universităţii Ruse de Artă Teatrală GHITIS 

(1998), la clasa Nataliei Krîmova, cu specializarea Dramaturgie contemporană. 

A publicat peste o mie de articole de critică teatrală, este membru al colectivului 

de redacţie al revistei „Dramaturgia Contemporană”, membru al juriului 

premiilor de dramaturgie. Ţine un curs de critică teatrală la Universitatea Rusă 

de Artă Teatrală RATI (GHITIS), precum și la diferite şcoli de stat: 

Universitatea Rusă de Stat de Ştiinţe Umaniste RGGU, Şcoala de Studii Teatrale 

MHAT, Şcoala lui Ghenadie Dadamian etc. 

 

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 august, 

la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului vor fi 

programate pe 20 și 21 august, la cele două săli ale Teatrului Nottara. 

 

 

 

 

 

Sursa: Radio România Cultural  
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Roman Feodori 

la Teatrul Nottara 

Ca formare iniţială, Roman Fedori este pedagog-istoric. În anul 2004, a 

absolvit Academia de Stat de Artă Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul 

căreia a urmat cursurile de regie a lui Ghenadi Trostianenţchi. Ca regizor, a 

montat spectacole pe scenele multor teatre din Rusia, precum şi din ţările 

baltice, inclusiv pe cele ale Teatrului de Artă „Cehov” din Moscova şi a 

Teatrului Rus de Stat al Naţiunilor. 

A îndeplinit funcţia de prim-regizor al Teatrului de Dramă „V.M. 

Shukshin” din Altai iar din anul 2011, pe cea de prim-regizor a Teatrului 

Tânărului Spectator din Krasnoiarsk  preluând coordonarea artistică a acestuia, 

în anul 2016. 

Sub îndrumarea artistică a lui Roman Fedori, în cadrul Teatrului Tânărului 

Spectator din Krasnoiarsk, a fost desfăşurată o serie de proiecte atât artistice, cât 

şi socio-culturale: Laboratorul de Dramaturgie şi Regie Contemporane “Cuier”, 

laboratorul dramaturgic pentru adolescenţi „ClassAct” (2013) precum şi un 

proiect cu participarea copiilor cu probleme auditive „Vocea omenească” 

(2014). 
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Spectacolele lui Roman Feodori au fost premiate în cadrul festivalurilor 

internaţionale, naţionale precum şi regionale, fiind incluse frecvent atât în 

programul principal al Festivalului Naţional Rusesc de Teatru „Masca de Aur”, 

cât şi în cadrul secţiunii „off”. 

Laureat al Premiului de Teatru Naţional „Masca de Aur” (2012) pentru 

spectacolul „Mutter Courage şi copiii ei” (Teatrului de Dramă „V.M. Shukshin” 

din Altai). 

De asemenea, piesa „Crăiasa Zăpezii” de H.C. Andersen (Teatrul 

Tânărului Spectator din Krasnoiarsk) a fost nominalizată la premiul „Masca de 

Aur – 2014), obţinând distincţia de cel mai bun spectacol în cadrul celei de-a 

IX-a ediţii a Festivalului Naţional Rus de Artă Teatrală pentru copii „Arlechin”. 

În anul 2014, lui Roman Feodori i-a fost acordată distincţia Guvernului 

Regiunii sk pentru contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

Laureat al celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Regional de Teatru 

„Tranzitul Novosibirsk”, la categoria „Cea mai bună operă regizorală” pentru 

spectacolul „Căruţaşul şi Regele” (Novosibirsk, 2016). 

Spectacolul vizual „Alisa” (regizor artistic D. Ahmedov, coordonarea 

artistică Roman Feodori) a obţinut premiul special în cadrul Festivalului 

Naţional Rus de Teatru „Masca de Aur” (2016), pentru „un exemplu viu de 

spectacol-feerie”. 

 

Experiență profesională în cadrul Teatrului Tânărului Spectator din 

Krasnoiarsk: 

2016 „Peer Gynt”, Henrik Ibsen 

2016 „Căruţaşul şi Regele”, A. Jurbin, A. Eppel după lucrările lui I. Babel 

2015 „Alice”, L. Carroll 

2014 „Degetele magice”, V. Durnenkov 

2014 „Ferestre asupra lumii”, F. Beigdeber 

2013 „Somn. Vară. Noapte”, W. Shakespeare 

2012 „Crăiasa Zăpezii”, H.C. Andersen 



2012 „Adolescentul de pe malul drept” 

2011 „Povestea reginei moarte şi a celor 7 viteji” A.S. Pushkin 

2011 „Visul Nataşei”, Y. Pulinovich 

2009 „Cenuşăreasa”, E. Schwarz 

 

Lucrările selecte în cadrul altor teatre: 

2016 „O noapte de mai”, N. Gogol, Teatrul Tânărului Spectator din Saratov 

2015 „Coriolan”, W. Shakespeare, Teatrul Dramatic din Omsk 

2015 „Mica Sirenă”, H.C. Andersen, Teatrul Tânărului Spectator din 

Ekaterinburg 

2014 „Un tramvai numit dorinţă”, T. Williams, Teatrul de Artă „Cehov” din 

Moscova 

2013 „Antigona”, J. Anouilh, Teatrul Rus din Estonia 

2010 „Servitorul şi Stăpânul” după romanul lui D. Diderot  „Jacques fatalistul”, 

Teatrul de Dramă „V.M. Shukshin” din Altai 

2010 „Mama Curaj şi copii ei”, B. Brecht, Teatrului de Dramă „V.M. Shukshin” 

din Altai 

2008 „Nebuna din Chaillot”, J. Giraudoux, Sankt-Petersburg, Teatrul-studiou al 

Svetlanei Kriucikovoi 

2008 „A douăsprezecea noapte”, W. Shakespeare, Tiumen, Teatrul 

„Angajament” 

2007 „Noaptea” A. Stasyuk, Oriol, Teatrul „Spaţiul Liber” 

2006 „Omul cel bun din Seciuan”, B. Brecht, Sankt-Petersburg, Teatrul-studiou 

al Svetlanei Kriucikovoi 

2006 „Cu dragostea nu-i de glumit”, A. de Musset, Oriol, Teatrul „Spaţiul 

Liber” 

 



Ca formare iniţială, Roman Fedori este pedagog-istoric. În anul 2004, a 

absolvit Academia de Stat de Artă Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul 

căreia a urmat cursurile de regie a lui Ghenadi Trostianenţchi. Ca regizor, a 

montat spectacole pe scenele multor teatre din Rusia, precum şi din ţările 

baltice, inclusiv pe cele ale Teatrului de Artă „Cehov” din Moscova şi a 

Teatrului Rus de Stat al Naţiunilor. 

A îndeplinit funcţia de prim-regizor al Teatrului de Dramă „V.M. 

Shukshin” din Altai iar din anul 2011, pe cea de prim-regizor a Teatrului 

Tânărului Spectator din Krasnoiarsk  preluând coordonarea artistică a acestuia, 

în anul 2016. 

Sub îndrumarea artistică a lui Roman Fedori, în cadrul Teatrului Tânărului 

Spectator din Krasnoiarsk, a fost desfăşurată o serie de proiecte atât artistice, cât 

şi socio-culturale: Laboratorul de Dramaturgie şi Regie Contemporane “Cuier”, 

laboratorul dramaturgic pentru adolescenţi „ClassAct” (2013) precum şi un 

proiect cu participarea copiilor cu probleme auditive „Vocea omenească” 

(2014). 

Spectacolele lui Roman Feodori au fost premiate în cadrul festivalurilor 

internaţionale, naţionale precum şi regionale, fiind incluse frecvent atât în 

programul principal al Festivalului Naţional Rusesc de Teatru „Masca de Aur”, 

cât şi în cadrul secţiunii „off”. 

Laureat al Premiului de Teatru Naţional „Masca de Aur” (2012) pentru 

spectacolul „Mutter Courage şi copiii ei” (Teatrului de Dramă „V.M. Shukshin” 

din Altai). 

De asemenea, piesa „Crăiasa Zăpezii” de H.C. Andersen (Teatrul 

Tânărului Spectator din Krasnoiarsk) a fost nominalizată la premiul „Masca de 

Aur – 2014), obţinând distincţia de cel mai bun spectacol în cadrul celei de-a 

IX-a ediţii a Festivalului Naţional Rus de Artă Teatrală pentru copii „Arlechin”. 

În anul 2014, lui Roman Feodori i-a fost acordată distincţia Guvernului 

Regiunii sk pentru contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

Laureat al celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Regional de Teatru 

„Tranzitul Novosibirsk”, la categoria „Cea mai bună operă regizorală” pentru 

spectacolul „Căruţaşul şi Regele” (Novosibirsk, 2016). 

Spectacolul vizual „Alisa” (regizor artistic D. Ahmedov, coordonarea 

artistică Roman Feodori) a obţinut premiul special în cadrul Festivalului 

Naţional Rus de Teatru „Masca de Aur” (2016), pentru „un exemplu viu de 

spectacol-feerie”. 



 

Experiență profesională în cadrul Teatrului Tânărului Spectator din 

Krasnoiarsk: 

2016 „Peer Gynt”, Henrik Ibsen 

2016 „Căruţaşul şi Regele”, A. Jurbin, A. Eppel după lucrările lui I. Babel 

2015 „Alice”, L. Carroll 

2014 „Degetele magice”, V. Durnenkov 

2014 „Ferestre asupra lumii”, F. Beigdeber 

2013 „Somn. Vară. Noapte”, W. Shakespeare 

2012 „Crăiasa Zăpezii”, H.C. Andersen 

2012 „Adolescentul de pe malul drept” 

2011 „Povestea reginei moarte şi a celor 7 viteji” A.S. Pushkin 

2011 „Visul Nataşei”, Y. Pulinovich 

2009 „Cenuşăreasa”, E. Schwarz 

 

Lucrările selecte în cadrul altor teatre: 

2016 „O noapte de mai”, N. Gogol, Teatrul Tânărului Spectator din Saratov 

2015 „Coriolan”, W. Shakespeare, Teatrul Dramatic din Omsk 

2015 „Mica Sirenă”, H.C. Andersen, Teatrul Tânărului Spectator din 

Ekaterinburg 

2014 „Un tramvai numit dorinţă”, T. Williams, Teatrul de Artă „Cehov” din 

Moscova 

2013 „Antigona”, J. Anouilh, Teatrul Rus din Estonia 

2010 „Servitorul şi Stăpânul” după romanul lui D. Diderot  „Jacques fatalistul”, 

Teatrul de Dramă „V.M. Shukshin” din Altai 



2010 „Mama Curaj şi copii ei”, B. Brecht, Teatrului de Dramă „V.M. Shukshin” 

din Altai 

2008 „Nebuna din Chaillot”, J. Giraudoux, Sankt-Petersburg, Teatrul-studiou al 

Svetlanei Kriucikovoi 

2008 „A douăsprezecea noapte”, W. Shakespeare, Tiumen, Teatrul 

„Angajament” 

2007 „Noaptea” A. Stasyuk, Oriol, Teatrul „Spaţiul Liber” 

2006 „Omul cel bun din Seciuan”, B. Brecht, Sankt-Petersburg, Teatrul-studiou 

al Svetlanei Kriucikovoi 

2006 „Cu dragostea nu-i de glumit”, A. de Musset, Oriol, Teatrul „Spaţiul 

Liber” 
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Vladimir Danai 

pe scena Nottara 

Actor şi Regizor 

S-a născut în data de 5 aprilie 1984. În 2003 a debutat în serialul 

„Sărmana Nastya”. In anul 2006 a absolvit Şcoala Superioară de Teatru „M.S. 

Şcepkin” din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. Afonin) iar în 2014, 

cursurile Instiutului Național de Artă Teatrală din Moscova (coordonator S.V. 

Jenovacia). 

Experienţă profesională regie teatru: 

2017 „Flori Întârziate”, A. Cehov ( Teatrul Provincial din Moscova). Premiera a 

avut loc în data de 6 aprilie. 

2016 „Unde este subţire acolo se rupe”, I. Turghenev („Teatrul de Cameră”, 

Ekaterinburg). Premiera a avut loc în data de 11 octombrie. 

2015 „Nori violet”, A. Cetvergavoi (Teatrul Dramatic din Norilsk „V. 

Maiakovski”, Norilsk). Spectacolul a participat în cadrul Festivalului 
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Internaţional de Teatru „Kolyada-Plays”. Premiera acestuia a avut loc în data de 

15 mai. 

2014 „Fără tată”, A. Cehov  (Teatru Sfera, Moscova). Spectacolul a intrat pe 

Long List a Festivalului „Masca de Aur”, participând de asemenea în cadrul 

Festivalului Internaţional de Teatru „Primăvara din Melihov 2015”, precum şi în 

cel al Festivalului Internaţional de Teatru de la Tbilisi. 

2011 „Scapin”, J.B. Moliere, Institutul Național de Artă Teatrală din Moscova. 

Spectacolul a obţinut premiul pentru cea mai bună regie în cadrul Festivalului 

„Primăvara Studenţească – 2011” obţinând de asemenea premiile „Grand-prix” 

şi premiul publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institului Cinematografic Rus „S.A. Gherasimova”. 

  

Experienţă profesională actor de teatru: 

  

2012 „WOOZOO”, Regizor: O. Gluşkov 

2008 „Umanoid”, Regizor: V. Râjii 

2007 „Motanul Încălţat”, Regizor: R. Vitiuk (Teatrul lui Roman Vitiuk) 

2007 „Eroul”, Regizor: O. Lâsak (Teatrul Doc) 

2005 Show-ul „De la Guarda” Pichon Baldini, Diqui James 

2005 „Învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi”, Regizor: B. Rodionov (Centrul de 

Dramaturgie şi Regie) 

  

Experienţă profesională actor de film: 

  

2017 „Anhin”, în rolul lui Grişa. Regizor: Vladimir Petrenko 

2017 „De cealaltă parte a morţii”, în rolul lui Govorov. Regizor: Serghei 

Cekalov 

2016 „Viaţa înainte”, în rolul lui Goşa. Regizor: Karen Oghanesian 



2016 „Publicitate Exterioară”, în rolul Suspectului. Regizor: Leonid Gardaş 

2016 „Facultate. Noul Cămin”, în rolul Doctorului. 

2016 „Infracţiunea”, în rolul lui Semion. Regizor: Maksim Vasilenko 

2015-2014 „Un caz special”, în rolul lui Alexei 

2014 „Provocatorul”. Regizor: Stanislav Şmelev 

2013 „Două ierni şi trei veri” 

2013 „Veriga” 

2012 „Hăitaşii – 5” 

2012 „Fără urmă” 

2011 „Duelurile” 

2011 „Urma” 

2011-2010 „Cocoşul de munte 3” 

2010 „Mina. Dragoste spulberată” 

2010 „Vânătorii de Caravane” 

2009 „Calea” 

2009 „Cocoşul de munte 2” 

2009-2008 „Roşcata” 

2008 „Cocoşul de munte” 

2008 „De două ori în acelaşi râu” 

2007 „Grupa specială” 

2006 „Carambolul” 

2006 „Canicula” 

2005 „Moartea Imperiului” 



2004-2003 „Sărmana Nastya” 
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Alexei Logacev 

la Teatru DENS 

Născut la data de 16 octombrie 1985. A studiat la Universitatea de Stat 

din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi cibernetică între 2002-

2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta Teatrală (2007-2011), 

sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. 

În cadrul Institutului Rus de Artă Teatrală a jucat în două piese: 

„Casa lui Pushkin” după romanul lui A. Bitov, în regia lui S.P. Serova şi Ziua de 

naştere a lui Smirnov şi Cinzano”, după L. Petrushevskoi, în regia lui E.A. 

Nevejina. 

Experienţă profesională regie: 

„Viscolul”, dramatizată de către Vasili Sigarev după un roman de A.S. Puşkin, 

Teatrul Academic din Perm (2013) 

„Harms în 3” după lucrarea lui Daniil Harms, Teatrul M.A. Bulgakov, Moscova, 

împreună cu Serghei Aronin şi Ekaterina Negruţă (2013) 
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„Casting” al fraţilor Presniakov, Teatrul de Stat al Tineretului (2012) 

„A fost odată în regatul magic” după piesa „Ivan Ţareivici” a lui Iuli Kim, 

Teatrul Tânărului Spectator din Nijegorod (2011) 

„Moscova-Cocoşi” a lui Venedict Erofeev, în cadrul atelierului lui E.B. 

Kamenkovici şi D.A. Krîmova de la Institutului Rus de Artă Teatrală (2011). 

   

Participare la festivaluri şi laboratoare teatrale ale regizorilor tineri: 

Octombrie,2015: „Fake sau incredibilele aventuri ale lui Boris Morjov în 

provincie” în dramatizarea lui Oleg Bogaev, după romanul lui Alexei Ivanov 

„Păcatul şi MUDO”, Teatrul Academic de Dramă (Ekaterinburg). 

Septembrie, 2014: „Adolescenţa” de Yaroslava Pulinovici după nuvela 

omonimă lui L.N. Tolstoi, Teatrul Tânărului Spectator I. Kiselev din Saratov 

Septembrie, 2013: „Tarantula, Maestrul Caligrafiei” după un roman de Anna 

Baturina, SamART, Samara. 

Mai, 2013: „Viscolul”, dramatizată de către Vasili Sigarev după un roman de 

A.S. Puşkin, Teatrul Academic din Perm (spectacolul a fost montat în sezonul 

2013/2014). 

Iunie, 2012: „Defecţiune tehnică”, după Konstantin Kostenko, Centrul de 

Dramaturgie şi Regie, Moscova. 

Septembrie, 2012: „Ce vrei?”, Centrul Meyerhold, Moscova. 

Mai, 2011: Participant al celei de-a 7-a ediţii a Festivalului Spectacolelor 

Studenţeşti şi Post-universitare din Moscova „Şansa Ta”. Spectacolul continuă 

să se joace pe scena Teatrului M.A. Bulgakov din Moscova. 

Octombrie, 2010 „Istoria urşilor panda povestită de un saxofonist care are o 

iubită la Frankfurt”, Festivalul-Forum „Spaţiul Regizoral”, Perm. 

În anul 2016, spectacolul „Îmblânzirea scorpiei” de William Shakespeare,  în 

regia lui Alexei Logachev, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru National 

Rus pentru Tineret V.S. Zolotuhin la cateogria „Talent regizoral”, 

  

de: Sanda Vișan 



32. Teatrul Nottara 
din data de 07 August 2017 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=231 

 

 
 

Puteau lipsi criticii 

la Teatrul DENS? 

  

Pavel Andreevici Rudnev  (născut în 1976 în oraşul Chimki): critic de 

teatru, manager teatral. Este consilierul de proiecte al directorului artistic al 

Teatrului de Artă din Moskova “A.P.Cehov” (MHT), şi al rectorului Şcolii de 

Studii Teatrale MHAT. Doctor în istoria artei. 

A absolvit facultatea de teatrologie a Universităţii Ruse de Artă Teatrală 

GHITIS (1998), la clasa Nataliei Krîmova, cu specializarea în dramaturgie 

contemporană. 

A publicat peste o mie de articole de critică teatrală în diverse publicaţii. 

Este membru al colectivului de redacţie al revistei „Dramaturgia 

Contemporană”, membru al juriului premiilor de dramaturgie. Ţine un curs de 

critică teatrală la fără frecvenţă la Universitatea Rusă de Artă Teatrală RATI 

(GHITIS), ţine cursuri la diferite şcoli de stat: Universitatea Rusă de Stat de 

Ştiinţe Umaniste RGGU, Şcoala de Studii Teatrale MHAT, Şcoala lui Ghenadie 

Dadamian etc. 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=231


  Cărţi: „Concepţia teatrală a lui Vasili Rozanov”, „Martin McDonagh. 

Omul-Pernă şi alte piese”, „Drama memoriei. Un eseu despre istoria 

dramaturgiei ruse din 1950 până în zilele noastre”. 

 

 

  A tradus din piesele lui Martin McDonagh, Mark Ravenhill, James Patrick 

Donleavy, Ingeborg von Zadow, Bob Bakker, Mika Myllyaho, John Mighton, 

Morris Panych şi alţii. 

 
  

 

 

de: Sanda Vișan  
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A început Laboratorul de Teatru DENS, la Nottara. Trei spectacole 

montate  de regizori ruşi 

 

Luni a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS Luni 

a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS. Până vineri,18 

august, trei regizoi ruşi vor colabora cu cu actori ai teatrului Nottara, iar pe 20 şi 

21 august, cele trei spectacole care vor fi realizate în urma laboratorului, vor fi 

prezentate publicului. Acestea sunt „Steaua fără nume” (Mihail Sebastian), 

„Mitică Popescu” (Camil Petrescu) şi „Opinia publică” (Aurel Baranga). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la ora 17:00 (Steaua 

fără nume) şi 19:30 (Opinia publică), şi luni, 21 august, de la ora 18:30 (Mitică 

Popescu). 

 

   Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc şi o conferinţă 

de presă, la care vor participa invitaţii ruşi şi toţi cei care au lucrat la proiect. 

Noutatea celei de-a doua ediţii este organizarea unui workshop de secretariat 

literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, consultanţilor artistici din teatrele 

din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi de criticul de teatru Pavel Andreevici 

http://adevarul.ro/cultura/arte/a-inceput-laboratorul-teatru-dens-nottara-cele-trei-piese-vor-regizate-invitatii-rusi-1_5991ba445ab6550cb8fdcd2b/index.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/a-inceput-laboratorul-teatru-dens-nottara-cele-trei-piese-vor-regizate-invitatii-rusi-1_5991ba445ab6550cb8fdcd2b/index.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/a-inceput-laboratorul-teatru-dens-nottara-cele-trei-piese-vor-regizate-invitatii-rusi-1_5991ba445ab6550cb8fdcd2b/index.html


Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, şi 20 august, orele 15:00-17:00, la 

Sala de Lectură a Teatrului Nottara.  

  

Laboratorul de teatru DENS este un proiect care îşi propune să îi scoată pe 

artişti din zona de confort şi să ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia 

vor rezulta trei schiţe de spectacol. Publicul va vota montarea preferată şi 

aceasta va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 

Laboratorul de Teatru DENS, conceput şi coordonat de criticul şi producătorul 

de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediţie şi încă de la ediţia-pilot a 

înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei spectacole 

rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara, după cum 

informează un comunicat de presă emis de organizatori.  

 

Regizorii invitaţi sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele 

lor fiind invitate la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale, unde au 

obţinut premii de prestigiu.  

 

 

 

 

 

 

de: Dana Mischie 

  



34. Radio România Cultural 
din data de 14 August 2017, ora 18:11 

https://radioromaniacultural.ro/laboratorul-de-teatru-dens-la-teatrul-

nottara/ 

 

 
 

Laboratorul de Teatru DENS la Teatrul Nottara 

Published by în  13 august 2017 

C  

Etichete  

  

În perioada 19-21 august, Teatrul Nottara organizează cea de-a doua ediție 

a Laboratorului de Teatru DENS – un proiect care își propune să le ofere 

actorilor și regizorilor ocazia unui stil de lucru interactiv, intens, contra-

cronometru, motivant și prin faptul că se desfășoară sub forma de concurs: 

publicul va vota unul dintre cele trei spectacole care va intra în repertoriul 

Teatrului Nottara în stagiunea următoare. 

https://radioromaniacultural.ro/laboratorul-de-teatru-dens-la-teatrul-nottara/
https://radioromaniacultural.ro/laboratorul-de-teatru-dens-la-teatrul-nottara/
https://i2.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2017/08/20374280_1410049515697989_1275817366893095760_n.jpg?fit=960,648&ssl=1


Laboratorul este coordonat de criticul și producătorul de teatru Oleg 

Loevski, iar cei trei regizori invitați anul acesta sunt Alexei Logachev, Vladimir 

Smirnov și Roman Ilyin-Feodori, care vor lucra pe trei texte din dramaturgia 

clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi Aurel Baranga. 

Spectacolele se vor juca în cele două săli ale Teatrului Nottara, pe 20 și 21 

august. 

 

 

 

 

Sursa: Radio România Cultural 
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A început Laboratorul de Teatru DENS, la Nottara. Trei spectacole 

montate  de regizori ruşi 

 

Luni a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS Luni 

a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS. Până vineri,18 

august, trei regizoi ruşi vor colabora cu cu actori ai teatrului Nottara, iar pe 20 şi 

21 august, cele trei spectacole care vor fi realizate în urma laboratorului, vor fi 

prezentate publicului. Acestea sunt „Steaua fără nume” (Mihail Sebastian), 

„Mitică Popescu” (Camil Petrescu) şi „Opinia publică” (Aurel Baranga). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la ora 17:00 (Steaua 

fără nume) şi 19:30 (Opinia publică), şi luni, 21 august, de la ora 18:30 (Mitică 

Popescu). 

 

   Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc şi o conferinţă 

de presă, la care vor participa invitaţii ruşi şi toţi cei care au lucrat la proiect. 

Noutatea celei de-a doua ediţii este organizarea unui workshop de secretariat 

literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, consultanţilor artistici din teatrele 

din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi de criticul de teatru Pavel Andreevici 

http://news.ournet.ro/item/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-la-nottara-care-sunt-cele-t-d6353af73088a7867c7a7c4f310fe2f2
http://news.ournet.ro/item/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-la-nottara-care-sunt-cele-t-d6353af73088a7867c7a7c4f310fe2f2


Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, şi 20 august, orele 15:00-17:00, la 

Sala de Lectură a Teatrului Nottara.  

  

Laboratorul de teatru DENS este un proiect care îşi propune să îi scoată pe 

artişti din zona de confort şi să ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia 

vor rezulta trei schiţe de spectacol. Publicul va vota montarea preferată şi 

aceasta va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 

Laboratorul de Teatru DENS, conceput şi coordonat de criticul şi producătorul 

de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediţie şi încă de la ediţia-pilot a 

înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei spectacole 

rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara, după cum 

informează un comunicat de presă emis de organizatori.  

 

Regizorii invitaţi sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele 

lor fiind invitate la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale, unde au 

obţinut premii de prestigiu.  

 

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul 
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A început Laboratorul de Teatru DENS, la Nottara. Trei spectacole 

montate  de regizori ruşi 

 

Luni a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS Luni 

a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS. Până vineri,18 

august, trei regizoi ruşi vor colabora cu cu actori ai teatrului Nottara, iar pe 20 şi 

21 august, cele trei spectacole care vor fi realizate în urma laboratorului, vor fi 

prezentate publicului. Acestea sunt „Steaua fără nume” (Mihail Sebastian), 

„Mitică Popescu” (Camil Petrescu) şi „Opinia publică” (Aurel Baranga). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la ora 17:00 (Steaua 

fără nume) şi 19:30 (Opinia publică), şi luni, 21 august, de la ora 18:30 (Mitică 

Popescu). 

 

   Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc şi o conferinţă 

de presă, la care vor participa invitaţii ruşi şi toţi cei care au lucrat la proiect. 

Noutatea celei de-a doua ediţii este organizarea unui workshop de secretariat 

literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, consultanţilor artistici din teatrele 

din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi de criticul de teatru Pavel Andreevici 

https://inro.news/stiri/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-la-nottara-care-sunt-cele-trei-piese-care-vor-fi-regizate-de-invitatii-rusi.html
https://inro.news/stiri/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-la-nottara-care-sunt-cele-trei-piese-care-vor-fi-regizate-de-invitatii-rusi.html


Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, şi 20 august, orele 15:00-17:00, la 

Sala de Lectură a Teatrului Nottara.  

  

Laboratorul de teatru DENS este un proiect care îşi propune să îi scoată pe 

artişti din zona de confort şi să ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia 

vor rezulta trei schiţe de spectacol. Publicul va vota montarea preferată şi 

aceasta va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 

Laboratorul de Teatru DENS, conceput şi coordonat de criticul şi producătorul 

de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediţie şi încă de la ediţia-pilot a 

înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei spectacole 

rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara, după cum 

informează un comunicat de presă emis de organizatori.  

 

Regizorii invitaţi sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele 

lor fiind invitate la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale, unde au 

obţinut premii de prestigiu.  

 

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul 
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A început Laboratorul de Teatru DENS, la Nottara. Trei spectacole 

montate  de regizori ruşi 

 

Luni a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS Luni 

a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS. Până vineri,18 

august, trei regizoi ruşi vor colabora cu cu actori ai teatrului Nottara, iar pe 20 şi 

21 august, cele trei spectacole care vor fi realizate în urma laboratorului, vor fi 

prezentate publicului. Acestea sunt „Steaua fără nume” (Mihail Sebastian), 

„Mitică Popescu” (Camil Petrescu) şi „Opinia publică” (Aurel Baranga). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la ora 17:00 (Steaua 

fără nume) şi 19:30 (Opinia publică), şi luni, 21 august, de la ora 18:30 (Mitică 

Popescu). 

 

   Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc şi o conferinţă 

de presă, la care vor participa invitaţii ruşi şi toţi cei care au lucrat la proiect. 

Noutatea celei de-a doua ediţii este organizarea unui workshop de secretariat 

literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, consultanţilor artistici din teatrele 

http://www.libnet.ro/cultura/inceput-laboratorul-teatru-dens-nottara-care-sunt-cele-trei-piese-care-vor-regizate-invitatii-rusi-luni-cea-dea-doua-editie-laboratorului-pana-vineri-18-august-regizoi-colabora-actori-teatrului-iar-20-21-spectacole-realizate-urma--5385414.html
http://www.libnet.ro/cultura/inceput-laboratorul-teatru-dens-nottara-care-sunt-cele-trei-piese-care-vor-regizate-invitatii-rusi-luni-cea-dea-doua-editie-laboratorului-pana-vineri-18-august-regizoi-colabora-actori-teatrului-iar-20-21-spectacole-realizate-urma--5385414.html
http://www.libnet.ro/cultura/inceput-laboratorul-teatru-dens-nottara-care-sunt-cele-trei-piese-care-vor-regizate-invitatii-rusi-luni-cea-dea-doua-editie-laboratorului-pana-vineri-18-august-regizoi-colabora-actori-teatrului-iar-20-21-spectacole-realizate-urma--5385414.html
http://www.libnet.ro/cultura/inceput-laboratorul-teatru-dens-nottara-care-sunt-cele-trei-piese-care-vor-regizate-invitatii-rusi-luni-cea-dea-doua-editie-laboratorului-pana-vineri-18-august-regizoi-colabora-actori-teatrului-iar-20-21-spectacole-realizate-urma--5385414.html


din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi de criticul de teatru Pavel Andreevici 

Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, şi 20 august, orele 15:00-17:00, la 

Sala de Lectură a Teatrului Nottara.  

  

Laboratorul de teatru DENS este un proiect care îşi propune să îi scoată pe 

artişti din zona de confort şi să ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia 

vor rezulta trei schiţe de spectacol. Publicul va vota montarea preferată şi 

aceasta va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 

Laboratorul de Teatru DENS, conceput şi coordonat de criticul şi producătorul 

de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediţie şi încă de la ediţia-pilot a 

înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei spectacole 

rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara, după cum 

informează un comunicat de presă emis de organizatori.  

 

Regizorii invitaţi sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele 

lor fiind invitate la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale, unde au 

obţinut premii de prestigiu.  

 

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul 

  



38. DC NEWS 
din data de 16 August 2017, ora 12:33 
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A început Laboratorul de Teatru DENS – ediția a II-a 

 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează 

cea de-a doua ediție a Laboratorului de Teatru DENS: de luni, 14 august, 

până vineri, 18 august, trei regizori ruși – Aleksei Logacev, Vladimir 

Smirnov și Roman Ilin Feodori – vor lucra cu actori și colaboratori ai 

Teatrului Nottara în cadrul unui proiect ce își propune să îi scoată pe artiști 

din zona de confort și să ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia 

vor rezulta trei schițe de spectacol. Publicul va vota montarea preferată și 

aceasta va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 

https://www.dcnews.ro/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-edi-ia-a-ii-a_554162.html
https://www.dcnews.ro/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-edi-ia-a-ii-a_554162.html


Laboratorul de Teatru DENS, conceput și coordonat de criticul și 

producătorul de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediție și încă de la 

ediția-pilot a înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei 

spectacole rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara. 

Regizorii invitați sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele lor 

fiind invitate la numeroase festivaluri naționale și internaționale, unde au obținut 

premii de prestigiu. 

 

Anul acesta, se va lucra pe trei texte din dramaturgia clasică română, 

de Mihail Sebastian, Steaua fără nume (în regia lui Vladimir Smirnov), Camil 

Petrescu, Mitică Popescu (în regia lui Roman Ilin Feodori) şi Aurel 

Baranga, Opinia publică (în regia lui Aleksei Logacev). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la ora 17:00 

(Steaua fără nume) și 19:30 (Opinia publică), și luni, 21 august, de la ora 18:30 

(Mitică Popescu). Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc și o 

conferință de presă, la care vor participa invitații ruși și toți cei care au lucrat la 

proiect. 

  

 

Oleg Loevski 
  

Noutatea celei de-a doua ediții este organizarea unui workshop de 

secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici 

din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de criticul de teatru Pavel 

Andreevici Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, și 20 august, orele 15:00-

17:00, la Sala de Lectură a Teatrului Nottara. 

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără şi teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociaţiei Internaţionale a Teatrelor pentru Copii şi Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relaţiile internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 



importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional 

Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al 

Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets. 

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. A 

regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. În anul 2016, 

spectacolul său „Îmblânzirea scorpiei”, după William Shakespeare, a obţinut 

Diploma Festivalului de Teatru Naţional Rus pentru Tineret V.S. Zolotuhin la 

categoria „Talent regizoral”. 

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala Superioară 

de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. 

Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă Teatrală din 

Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele regizate de el, se 

numără „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul Naţional de Artă Teatrală din 

Moscova, câştigător al premiului pentru cea mai bună regie în cadrul 

Festivalului „Primăvara Studenţească – 2011”, şi al marelui premiu şi premiuli 

publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului Internaţional 

desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. „Gherasimova”. Are experienţă 

şi ca actor de teatru şi de film („Provocatorul”, regizat de Stanislav Şmelev, 

„Infracţiunea”, regizat de Maksim Vasilenko, „De cealaltă parte a morţii”, 

regizat de Serghei Cekalov). 

  

Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit fost prim-regizor al 

Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, prim-regizor al 

Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând coordonarea artistică a 

acestuia, în anul 2016. Spectacolele lui au fost premiate în cadrul festivalurilor 

internaţionale, naţionale şi regionale. În 2014, i-a fost acordată distincţia 

Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la păstrarea şi 

dezvoltarea culturii regionale. 

 

 

de: Magdalena Popa Buluc 
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A început Laboratorul de Teatru DENS, la Nottara. Trei spectacole 

montate  de regizori ruşi 

 

Luni a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS Luni 

a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS. Până vineri,18 

august, trei regizoi ruşi vor colabora cu cu actori ai teatrului Nottara, iar pe 20 şi 

21 august, cele trei spectacole care vor fi realizate în urma laboratorului, vor fi 

prezentate publicului. Acestea sunt „Steaua fără nume” (Mihail Sebastian), 

„Mitică Popescu” (Camil Petrescu) şi „Opinia publică” (Aurel Baranga). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la ora 17:00 (Steaua 

fără nume) şi 19:30 (Opinia publică), şi luni, 21 august, de la ora 18:30 (Mitică 

Popescu). 

 

   Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc şi o conferinţă 

de presă, la care vor participa invitaţii ruşi şi toţi cei care au lucrat la proiect. 

Noutatea celei de-a doua ediţii este organizarea unui workshop de secretariat 

literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, consultanţilor artistici din teatrele 

din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi de criticul de teatru Pavel Andreevici 

http://www.romania24.net/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-la-nottara-trei-spectacole-montate-de-regizori-rusi/
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Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, şi 20 august, orele 15:00-17:00, la 

Sala de Lectură a Teatrului Nottara.  

  

Laboratorul de teatru DENS este un proiect care îşi propune să îi scoată pe 

artişti din zona de confort şi să ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia 

vor rezulta trei schiţe de spectacol. Publicul va vota montarea preferată şi 

aceasta va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 

Laboratorul de Teatru DENS, conceput şi coordonat de criticul şi producătorul 

de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediţie şi încă de la ediţia-pilot a 

înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei spectacole 

rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara, după cum 

informează un comunicat de presă emis de organizatori.  

 

Regizorii invitaţi sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele 

lor fiind invitate la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale, unde au 

obţinut premii de prestigiu.  

 

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul 
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A început Laboratorul de Teatru DENS – ediția a II-a 

 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează 

cea de-a doua ediție a Laboratorului de Teatru DENS: de luni, 14 august, 

până vineri, 18 august, trei regizori ruși – Aleksei Logacev, Vladimir 

Smirnov și Roman Ilin Feodori – vor lucra cu actori și colaboratori ai 

Teatrului Nottara în cadrul unui proiect ce își propune să îi scoată pe artiști 

din zona de confort și să ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia 

vor rezulta trei schițe de spectacol. Publicul va vota montarea preferată și 

aceasta va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 
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Laboratorul de Teatru DENS, conceput și coordonat de criticul și 

producătorul de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediție și încă de la 

ediția-pilot a înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei 

spectacole rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara. 

Regizorii invitați sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele lor 

fiind invitate la numeroase festivaluri naționale și internaționale, unde au obținut 

premii de prestigiu. 

 

Anul acesta, se va lucra pe trei texte din dramaturgia clasică română, 

de Mihail Sebastian, Steaua fără nume (în regia lui Vladimir Smirnov), Camil 

Petrescu, Mitică Popescu (în regia lui Roman Ilin Feodori) şi Aurel 

Baranga, Opinia publică (în regia lui Aleksei Logacev). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la ora 17:00 

(Steaua fără nume) și 19:30 (Opinia publică), și luni, 21 august, de la ora 18:30 

(Mitică Popescu). Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc și o 

conferință de presă, la care vor participa invitații ruși și toți cei care au lucrat la 

proiect. 

  

 

Oleg Loevski 
  

Noutatea celei de-a doua ediții este organizarea unui workshop de 

secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici 

din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de criticul de teatru Pavel 

Andreevici Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, și 20 august, orele 15:00-

17:00, la Sala de Lectură a Teatrului Nottara. 

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără şi teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociaţiei Internaţionale a Teatrelor pentru Copii şi Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relaţiile internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 



importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional 

Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al 

Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets. 

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. A 

regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. În anul 2016, 

spectacolul său „Îmblânzirea scorpiei”, după William Shakespeare, a obţinut 

Diploma Festivalului de Teatru Naţional Rus pentru Tineret V.S. Zolotuhin la 

categoria „Talent regizoral”. 

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala Superioară 

de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. 

Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă Teatrală din 

Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele regizate de el, se 

numără „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul Naţional de Artă Teatrală din 

Moscova, câştigător al premiului pentru cea mai bună regie în cadrul 

Festivalului „Primăvara Studenţească – 2011”, şi al marelui premiu şi premiuli 

publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului Internaţional 

desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. „Gherasimova”. Are experienţă 

şi ca actor de teatru şi de film („Provocatorul”, regizat de Stanislav Şmelev, 

„Infracţiunea”, regizat de Maksim Vasilenko, „De cealaltă parte a morţii”, 

regizat de Serghei Cekalov). 

  

Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit fost prim-regizor al 

Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, prim-regizor al 

Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând coordonarea artistică a 

acestuia, în anul 2016. Spectacolele lui au fost premiate în cadrul festivalurilor 

internaţionale, naţionale şi regionale. În 2014, i-a fost acordată distincţia 

Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la păstrarea şi 

dezvoltarea culturii regionale. 

 

 

Sursa: DC NEWS 
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A început Laboratorul de Teatru DENS – ediția a II-a 

 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează 

cea de-a doua ediție a Laboratorului de Teatru DENS: de luni, 14 august, 

până vineri, 18 august, trei regizori ruși – Aleksei Logacev, Vladimir 

Smirnov și Roman Ilin Feodori – vor lucra cu actori și colaboratori ai 

Teatrului Nottara în cadrul unui proiect ce își propune să îi scoată pe artiști 

din zona de confort și să ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia 

vor rezulta trei schițe de spectacol. Publicul va vota montarea preferată și 

aceasta va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 
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Laboratorul de Teatru DENS, conceput și coordonat de criticul și 

producătorul de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediție și încă de la 

ediția-pilot a înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei 

spectacole rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara. 

Regizorii invitați sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele lor 

fiind invitate la numeroase festivaluri naționale și internaționale, unde au obținut 

premii de prestigiu. 

 

Anul acesta, se va lucra pe trei texte din dramaturgia clasică română, 

de Mihail Sebastian, Steaua fără nume (în regia lui Vladimir Smirnov), Camil 

Petrescu, Mitică Popescu (în regia lui Roman Ilin Feodori) şi Aurel 

Baranga, Opinia publică (în regia lui Aleksei Logacev). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la ora 17:00 

(Steaua fără nume) și 19:30 (Opinia publică), și luni, 21 august, de la ora 18:30 

(Mitică Popescu). Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc și o 

conferință de presă, la care vor participa invitații ruși și toți cei care au lucrat la 

proiect. 

  

 

Oleg Loevski 
  

Noutatea celei de-a doua ediții este organizarea unui workshop de 

secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici 

din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de criticul de teatru Pavel 

Andreevici Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, și 20 august, orele 15:00-

17:00, la Sala de Lectură a Teatrului Nottara. 

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără şi teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociaţiei Internaţionale a Teatrelor pentru Copii şi Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relaţiile internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 



importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional 

Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al 

Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets. 

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. A 

regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. În anul 2016, 

spectacolul său „Îmblânzirea scorpiei”, după William Shakespeare, a obţinut 

Diploma Festivalului de Teatru Naţional Rus pentru Tineret V.S. Zolotuhin la 

categoria „Talent regizoral”. 

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala Superioară 

de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. 

Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă Teatrală din 

Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele regizate de el, se 

numără „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul Naţional de Artă Teatrală din 

Moscova, câştigător al premiului pentru cea mai bună regie în cadrul 

Festivalului „Primăvara Studenţească – 2011”, şi al marelui premiu şi premiuli 

publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului Internaţional 

desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. „Gherasimova”. Are experienţă 

şi ca actor de teatru şi de film („Provocatorul”, regizat de Stanislav Şmelev, 

„Infracţiunea”, regizat de Maksim Vasilenko, „De cealaltă parte a morţii”, 

regizat de Serghei Cekalov). 

  

Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit fost prim-regizor al 

Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, prim-regizor al 

Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând coordonarea artistică a 

acestuia, în anul 2016. Spectacolele lui au fost premiate în cadrul festivalurilor 

internaţionale, naţionale şi regionale. În 2014, i-a fost acordată distincţia 

Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la păstrarea şi 

dezvoltarea culturii regionale. 

 

 

Sursa: DC NEWS 
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Jurnal de laborator… de teatru DENS (I) 

 

 
Laboratorul de Teatru DENS 

14-18 august 

Teatrul Nottara 

Ideea unui laborator te trimite imediat cu gândul la experimente cu 

substanţe în efervescenţă, la acid sulfuric, la alchimii şi pietre filosofale – 

cunoştinţele de chimie îmi sunt prea limitate pentru a continua –, iar gândul că 
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un Frankenstein ar putea apărea brusc dintr-o eprubetă poate înspăimânta. Iar 

când laboratorul nu este unul clasic, ci implică oameni care se supun unui 

experiment, lucrurile se complică şi mai tare. Dacă toate acestea nu sunt 

suficiente, mai pot adaugă şi faptul că laboratorul despre care urmează să scriu 

este unul de teatru. Şi nu orice teatru, ci unul dens – atât de dens, încât în cinci 

zile trei piese trebuie să se transforme în spectacol. Unde? Într-o primă etapă – 

aceea a celor cinci zile de lucru –, la Poiana Pinului, într-o a doua, pe cele două 

scene ale Teatrului Nottara. 

Ediţia de anul acesta (a doua la număr) a Laboratorului de Teatru DENS, 

conceput în 2016 de criticul şi producătorul de teatru Oleg Loevski, este marcată 

de prezenţa ruşilor. Nu, nu e vorba de o invazie a vreunei armate (roşii?), ci de 

trei regizori care sunt nume de marcă în peisajul teatral rus: Vladimir Smirnov, 

Roman Ilin Feodori, Aleksei Logacev. Aceştia se întâlnesc cu actori – angajați 

sau colaboratori – ai Teatrului Nottara, pentru a lucra trei texte din dramaturgia 

clasică română: Steaua fără nume de Mihail Sebastian, Mitică Popescu de Camil 

Petrescu şi Opinia publică de Aurel Baraga. Până aici, poate părea un simplu 

experiment, numai că miza acum este una destul de importantă, fiindcă decizia 

reuşitei acestui joc de-a teatrul şi de-a invazia stă în mâna publicului, care va 

putea vota montarea preferată, aceasta urmând a intra în repertoriul Teatrului 

Nottara, în stagiunea 2017-2018. 

Pentru a ţine un jurnal – şi pentru a nu uita câte se întâmplă –, o voi lua 

metodic pe zile, deşi, recunosc, ele se amestecă – din pricina unor substanţe de 

laborator – cu nopţile petrecute pe terasa hotelului, la un joc de mimă, o discuţie 

interesantă şi un ciocnit de pahare. 

Decorul: un hotel, o piscină, unele animale (doar bănuite) mișunând prin 

jur, insecte, muzică de diverse genuri, turiști veniți la un mic și o bere, dealuri, 

pădure, vale, peturi și ce mai aduce omul de acasă și lasă, ca amintire, în natură. 

Prefaţă – Jocul de-a vacanţa 

12-13 august 

Pentru a nu intra direct în pâine, începem cu aperitivul. Laboratorul 

trebuie să înceapă luni, 14 august, însă pregătirile au demarat mult mai devreme, 

şi anume de sâmbătă, când încet-încet direcţiunea Teatrului Nottara, echipa 

artistică și tehnică, actorii au început să se adune la Hotelul McPietroasa, într-un 

piesaj idilic, ce te îndeamnă mai mult la visare, plimbare sau, şi mai odihnitor, la 

somn. 



Pe lângă întrebările obişnuite, atât de umane, „Ce mâncăm?”, „Ce bem?”, 

„Unde e piscina?”, „Aţi văzut urşi? Nu. Dar căprioare?”, actorii au început să 

strecoare întrebări mai direct legate de laboratorul de teatru: „Ce vor ruşii ăştia 

de la noi?”, „Ce rol avem?” (pentru că, am uitat să vă spun, nici unul nu ştia ce 

rol va avea), „Oare jocul ăsta e serios? Se va monta piesa sau muncim – mai 

mult sau mai puţin – degeaba?”. Întrebările şi temerile au fost mai multe, sunt 

sigur, unele mi-au scăpat, altele ţin de bucătăria internă a evenimentului. Dar ce 

e sigur e faptul că, în spatele temerilor, există curiozitate, entuziasm, dorinţa de 

a descoperi şi de a te descoperi. Pentru că actoria înseamnă mai mult decât a 

capăta un rol, ci mai curând a parcurge calea într-acolo. 

La problemele tehnice, pot adăuga și semnalul slab de telefon și internet, 

care face ca lumea să stea în poziții incomode pentru o convorbire telefonică sau 

să alerge, ca după fluturi, pe terasa hotelului sau pe pajiște, pentru a capta măcar 

o liniuță. 

Şi uite aşa au trecut două zile, între clinchete de pahare, râsete şi întrebări. 

Luni, 14 august 

Până ce, a treia zi... au venit ruşii. Cele câteva ore de dinaintea venirii lor 

au semănat – un pic – cu aşteptarea unui eveniment cosmic (de la eclipsă până la 

coliziunea cu un meteorit – în funcție de sensibilitatea fiecărui actor). Când, în 

cele din urmă, cei trei – „trei, Doamne, și toți trei” – își fac apariţia, curiozitatea 

din privirile tuturor te duce cu gândul la o întâlnire de gradul trei: „Aha, ăştia 

sunt?!”, „Hm, cum o să comunicăm?”, „Hai că nu sunt chiar atât de înfiorători!”. 

După momentul coliziunii, începe şi conflictul civilizaţiilor: unde, cum, 

cât repetăm. De bine, de rău, se stabilesc câteva reguli, se împart spaţiile de 

lucru (mereu chestiunea graniţelor!) şi se purcede la abordarea textelor. Un 

început un pic abrupt pentru unii, mai lin, pentru alţii. Asta pentru că, în toatele 

cele trei cazuri, piesele nu pot rămâne aşa cum sunt, trebuie lucrat textul, aşa 

cum fiecare înţelege acest proces. Am zis „înţeles”, iar acest lucru înseamnă că 

unii înţeleg mai mult şi mai bine, alţii, mai puţin. După multe ore, care se 

prelungesc mult în noapte, concluzia este că între cele două culturi şi civilizaţii 

nu există conflict, ci doar nuanţe, că teatrul îşi are propriul limbaj, care este în 

stare să unească, trecând peste ceea ce, la început, părea a fi un hop. 

Şi prima întâlnire se termină, cum spuneam, târziu, fiind urmată de alte 

clinchete de pahare, de schimburi de păreri – „Auziți, al vostru cum e?”, „La 

început, m-am speriat, am crezut că habar n-are ce face, dar nu, are ceva în 

minte, îmi place”. Unii se duc la culcare cu speranţe, alţii, doar cu aşteptări 



bântuite de temeri, iar câţiva (?), cu dezamăgiri. Dar nu asta e teatrul, un ghem 

de sentimente care se strânge în stomac? 

Mai sunt însă câţiva care se duc la culcare cu foamea în stomac şi cu 

gândul la micul-dejun, după ce au dat iama prin bucătăria hotelului şi au jefuit-o, 

culegând de prin cratițe resturile de mămăligă rămase de la cină. 

Marţi, 15 august 

Ziua Adormirii Maicii Domnului, ziua trezirii dis-de-dimineaţă, ziua în 

care speranţele unora se transformă în dezamăgiri, iar deziluziile altora prind 

aripi. Actorii s-au smuls – care cum a putut – de prin ițele viselor, pentru a călca 

iarăşi în realitate, conştiincioşi, cu textele la subraţ, adnotate, tăiate, şi cu gândul 

deja numai la personajul pe care urmează să-l întrupeze. 

Traversez tiptil-tiptil spațiile de repetiții, pentru a lua pulsul cobailor din 

laboratorul de teatru. Lectura textelor e punctată, mai des sau mai rar, de 

întrebări, de comentarii, de mirări, de exclamaţii, dându-ţi senzaţia că toţi au 

devenit un organism viu, care se agită, respiră, se relaxează când şi când pentru 

a se încorda încă o dată şi a atinge ţinta pe care şi-a propus-o. 

Trecerea de la română la rusă, şi invers, nu pare să pună probleme, deşi 

există în aer o stinghereală şi o neputinţă de a comunica faţă în faţă, ochi în ochi, 

fără intermediar. Traducătorii sunt excedaţi trecând de la o limbă la alta, 

încercând să întrerupă limbariţa unora, completând golurile din spusele altora. 

Numai în pielea lor să nu fii, mă gândesc. 

Dar foamea începe să provoace sunete ciudate în stomacul nostru, 

anunţând astfel ora mesei. Numai că regizorii au impus un program strict, cu 

minute de ţigară şi cu ore puţine şi fixe pentru masă. Noi, cei de pe margine, mai 

fumăm, mai schimbăm o vorbă, ne mai strecurăm pe la repetiţii, batem din 

picior în ritmul muzicii de pe terasă, suntem invadaţi de turiştii veniţi la 

Mănăstirea Ciolanu din apropiere şi ne gândim că trebuia să folosim mai mult 

parfum pentru a acoperi mirosurile ademenitoare din farfuriile vecinilor veniţi în 

pelerinaj. Şi, din când în când, ne scapă un oftat: „Ah, ruşii ăştia...!”. Ziua se 

anunţă a fi lungă. Şi sunt sigur că şi noaptea va fi la fel. 

Mergând pe la repetiţii, mă conving că, până la urmă, foamea învinge arta 

şi că mulţi dintre actorii entuziaşti cu câteva ore înainte se gândesc la masă, 

lăsând suspinele să puncteze replicile. La ora mesei, se adună repede, grupându-

se, instinctiv, dintr-un spirit de colegialitate și de solidaritate, după distribuţii: 

Miticii se pun într-o parte, cei cu opinia ba publică, ba personală, într-alta; la fel 



procedează şi cei porniţi în căutarea stelei fără nume. Oboseala se simte în voci 

şi în priviri, dar toată lumea e pregătită, sufleteşte, ca după o oră şi ceva de 

pauză munca să continue. E ceva, ca o vibraţie lăuntrică şi persistentă, care 

circulă de la unul la altul şi care îl impresionează pe observatorul din afară. Un 

ceva care se prelungeşte în natură, în apusul de soare, în liniştea din jur, 

tulburătoare pentru cei obişnuiţi cu rumoarea străzilor din Bucureşti. 

Agitația primelor seri, din jurul meselor, se transformă într-un șoptit 

ostenit. Actorii încep să-și pună întrebări despre ei înșiși, despre ceilalți, despre 

regizori, despre sensul a ceea ce fac. În mintea mea prinde contur o idee despre 

modalitatea de lucru a fiecărui regizor şi, tot gândindu-mă la ea, adorm. 

Miercuri, 16 august 

Priviri ostenite, murmure și întrebări în jurul cafelei de dimineață. 

Repetițiile nu au început, dar actorii au deja motoarele pornite, dacă îi întrebi 

ceva, îți dai seama că sunt pe modul de economisire a resurselor, că se păstrează 

pentru ora 11.00, când vor continua ce au acumulat în ajun. Și-au făcut apariția 

și rușii, se confirmă că lumina ne vine de la Răsărit, fiindcă fețele se aprind, 

energia crește, anunțându-se o zi lungă, rusească. 

După două zile de discuții și repetiții, direcțiile de abordare a textelor sunt 

schițate: Vladimir Smirnov dorește să plusese pe latura comică a piesei lui 

Sebastian, lucrând textul în această direcție; maniera de abordare este, 

deocamdată, în cheie clasică, un pic convențională. Aleksei Logacev este plin de 

energie, lucrează la milimetru și textul, și interpretarea actorilor, întrerupe mereu 

pentru un retuș subtil, pentru o nuanță în plus, oferind adeseori o ilustrare a 

personajelor și dovedind, astfel, că deține abilități de actor. Cel mai intelectualist 

și mai experimentalist se arată a fi Roman Ilin Feodori, care își pune actorii să 

facă études, să analizeze personaje, să pătrundă adânc sub pielea lor și să 

propună singuri direcții de interpretare. La început, e năucitor, actorii par 

bulversați – „Încotro o luăm?”, „Ce ne facem?” –, apoi acceptă provocarea, 

lucrează în grupuri sau îi vezi mergând singuri pe drum, pe pajiști, rostind o 

replică, gesticulând, scoțând câte un urlet, ceea ce oferă un spectacol în sine. 

Câtă vreme actorii sunt la lucru – într-un cort pentru evenimente (de unde 

și glume despre darul în plic, dedicații și alte ritualuri legate de nunți și 

botezuri), într-o sală de „relaxare” (cu mese pentru ping-pong, biliard și aparate 

de fitness) sau într-o sală de conferințe impersonală –, echipa din culise 

(secretariat literar, marketing, regia tehnică) aleargă de colo-colo, mai scrie câte 

un comunicat de presă, mai verifică un detaliu, negociază pentru printarea a încă 



unui exemplar dintr-o piesă (fiindcă unul dintre regizori și-a rătăcit textul), 

semănând foarte bine cu un furnicar în permanentă agitație. 

  

To be continued… 

 

 

 

 

de: Claudiu Sfrrschi-Lăudat  

  



43. Radio Clasic 
din data de 16 August 2017 

https://www.clasicradio.ro/a-inceput-laboratorul-de/ 

 

A început Laboratorul de Teatru DENS, la Nottara. Trei spectacole 

montate  de regizori ruşi 

 

Luni a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS Luni 

a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS. Până vineri,18 

august, trei regizoi ruşi vor colabora cu cu actori ai teatrului Nottara, iar pe 20 şi 

21 august, cele trei spectacole care vor fi realizate în urma laboratorului, vor fi 

prezentate publicului. Acestea sunt „Steaua fără nume” (Mihail Sebastian), 

„Mitică Popescu” (Camil Petrescu) şi „Opinia publică” (Aurel Baranga). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la ora 17:00 (Steaua 

fără nume) şi 19:30 (Opinia publică), şi luni, 21 august, de la ora 18:30 (Mitică 

Popescu). 

 

   Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc şi o conferinţă 

de presă, la care vor participa invitaţii ruşi şi toţi cei care au lucrat la proiect. 

Noutatea celei de-a doua ediţii este organizarea unui workshop de secretariat 

literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, consultanţilor artistici din teatrele 

din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi de criticul de teatru Pavel Andreevici 

Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, şi 20 august, orele 15:00-17:00, la 

Sala de Lectură a Teatrului Nottara.  

https://www.clasicradio.ro/a-inceput-laboratorul-de/


  

Laboratorul de teatru DENS este un proiect care îşi propune să îi scoată pe 

artişti din zona de confort şi să ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia 

vor rezulta trei schiţe de spectacol. Publicul va vota montarea preferată şi 

aceasta va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 

Laboratorul de Teatru DENS, conceput şi coordonat de criticul şi producătorul 

de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediţie şi încă de la ediţia-pilot a 

înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei spectacole 

rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara, după cum 

informează un comunicat de presă emis de organizatori.  

 

Regizorii invitaţi sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele 

lor fiind invitate la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale, unde au 

obţinut premii de prestigiu.  

 

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul 

  



44. Infoziare 
din data de 16 August 2017 

http://www.infoziare.ro/stire/14387196/A+%C3%AEnceput+Laborato

rul+de+Teatru+DENS+%E2%80%93+edi%C8%9Bia+a+II+a 

 

A început Laboratorul de Teatru DENS – ediția a II-a 

 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează 

cea de-a doua ediție a Laboratorului de Teatru DENS: de luni, 14 august, 

până vineri, 18 august, trei regizori ruși – Aleksei Logacev, Vladimir 

Smirnov și Roman Ilin Feodori – vor lucra cu actori și colaboratori ai 

Teatrului Nottara în cadrul unui proiect ce își propune să îi scoată pe artiști 

din zona de confort și să ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia 

vor rezulta trei schițe de spectacol. Publicul va vota montarea preferată și 

aceasta va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 

http://www.infoziare.ro/stire/14387196/A+%C3%AEnceput+Laboratorul+de+Teatru+DENS+%E2%80%93+edi%C8%9Bia+a+II+a
http://www.infoziare.ro/stire/14387196/A+%C3%AEnceput+Laboratorul+de+Teatru+DENS+%E2%80%93+edi%C8%9Bia+a+II+a


Laboratorul de Teatru DENS, conceput și coordonat de criticul și 

producătorul de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediție și încă de la 

ediția-pilot a înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei 

spectacole rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara. 

Regizorii invitați sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele lor 

fiind invitate la numeroase festivaluri naționale și internaționale, unde au obținut 

premii de prestigiu. 

 

Anul acesta, se va lucra pe trei texte din dramaturgia clasică română, 

de Mihail Sebastian, Steaua fără nume (în regia lui Vladimir Smirnov), Camil 

Petrescu, Mitică Popescu (în regia lui Roman Ilin Feodori) şi Aurel 

Baranga, Opinia publică (în regia lui Aleksei Logacev). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la ora 17:00 

(Steaua fără nume) și 19:30 (Opinia publică), și luni, 21 august, de la ora 18:30 

(Mitică Popescu). Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc și o 

conferință de presă, la care vor participa invitații ruși și toți cei care au lucrat la 

proiect. 

  

 

Oleg Loevski 
  

Noutatea celei de-a doua ediții este organizarea unui workshop de 

secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici 

din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de criticul de teatru Pavel 

Andreevici Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, și 20 august, orele 15:00-

17:00, la Sala de Lectură a Teatrului Nottara. 

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără şi teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociaţiei Internaţionale a Teatrelor pentru Copii şi Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relaţiile internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 



importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional 

Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al 

Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets. 

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. A 

regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. În anul 2016, 

spectacolul său „Îmblânzirea scorpiei”, după William Shakespeare, a obţinut 

Diploma Festivalului de Teatru Naţional Rus pentru Tineret V.S. Zolotuhin la 

categoria „Talent regizoral”. 

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala Superioară 

de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. 

Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă Teatrală din 

Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele regizate de el, se 

numără „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul Naţional de Artă Teatrală din 

Moscova, câştigător al premiului pentru cea mai bună regie în cadrul 

Festivalului „Primăvara Studenţească – 2011”, şi al marelui premiu şi premiuli 

publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului Internaţional 

desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. „Gherasimova”. Are experienţă 

şi ca actor de teatru şi de film („Provocatorul”, regizat de Stanislav Şmelev, 

„Infracţiunea”, regizat de Maksim Vasilenko, „De cealaltă parte a morţii”, 

regizat de Serghei Cekalov). 

  

Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit fost prim-regizor al 

Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, prim-regizor al 

Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând coordonarea artistică a 

acestuia, în anul 2016. Spectacolele lui au fost premiate în cadrul festivalurilor 

internaţionale, naţionale şi regionale. În 2014, i-a fost acordată distincţia 

Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la păstrarea şi 

dezvoltarea culturii regionale. 

 

 

Sursa: DC NEWS 



45. i-ziare 
din data de 16 August 2017 

http://i-ziare.ro/inceput-laboratorul-de-teatru-dens-editia-ii-6075159 

 

A început Laboratorul de Teatru DENS – ediția a II-a 

 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează 

cea de-a doua ediție a Laboratorului de Teatru DENS: de luni, 14 august, 

până vineri, 18 august, trei regizori ruși – Aleksei Logacev, Vladimir 

Smirnov și Roman Ilin Feodori – vor lucra cu actori și colaboratori ai 

Teatrului Nottara în cadrul unui proiect ce își propune să îi scoată pe artiști 

din zona de confort și să ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia 

vor rezulta trei schițe de spectacol. Publicul va vota montarea preferată și 

aceasta va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 

http://i-ziare.ro/inceput-laboratorul-de-teatru-dens-editia-ii-6075159


Laboratorul de Teatru DENS, conceput și coordonat de criticul și 

producătorul de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediție și încă de la 

ediția-pilot a înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei 

spectacole rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara. 

Regizorii invitați sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele lor 

fiind invitate la numeroase festivaluri naționale și internaționale, unde au obținut 

premii de prestigiu. 

 

Anul acesta, se va lucra pe trei texte din dramaturgia clasică română, 

de Mihail Sebastian, Steaua fără nume (în regia lui Vladimir Smirnov), Camil 

Petrescu, Mitică Popescu (în regia lui Roman Ilin Feodori) şi Aurel 

Baranga, Opinia publică (în regia lui Aleksei Logacev). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la ora 17:00 

(Steaua fără nume) și 19:30 (Opinia publică), și luni, 21 august, de la ora 18:30 

(Mitică Popescu). Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc și o 

conferință de presă, la care vor participa invitații ruși și toți cei care au lucrat la 

proiect. 

  

 

Oleg Loevski 
  

Noutatea celei de-a doua ediții este organizarea unui workshop de 

secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici 

din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de criticul de teatru Pavel 

Andreevici Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, și 20 august, orele 15:00-

17:00, la Sala de Lectură a Teatrului Nottara. 

 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere („Regia tânără şi teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociaţiei Internaţionale a Teatrelor pentru Copii şi Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relaţiile internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 



importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional 

Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al 

Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets. 

 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. A 

regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. În anul 2016, 

spectacolul său „Îmblânzirea scorpiei”, după William Shakespeare, a obţinut 

Diploma Festivalului de Teatru Naţional Rus pentru Tineret V.S. Zolotuhin la 

categoria „Talent regizoral”. 

 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala Superioară 

de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. 

Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă Teatrală din 

Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele regizate de el, se 

numără „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul Naţional de Artă Teatrală din 

Moscova, câştigător al premiului pentru cea mai bună regie în cadrul 

Festivalului „Primăvara Studenţească – 2011”, şi al marelui premiu şi premiuli 

publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului Internaţional 

desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. „Gherasimova”. Are experienţă 

şi ca actor de teatru şi de film („Provocatorul”, regizat de Stanislav Şmelev, 

„Infracţiunea”, regizat de Maksim Vasilenko, „De cealaltă parte a morţii”, 

regizat de Serghei Cekalov). 

  

Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit fost prim-regizor al 

Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, prim-regizor al 

Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând coordonarea artistică a 

acestuia, în anul 2016. Spectacolele lui au fost premiate în cadrul festivalurilor 

internaţionale, naţionale şi regionale. În 2014, i-a fost acordată distincţia 

Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la păstrarea şi 

dezvoltarea culturii regionale. 

 

 

Sursa: DC NEWS 
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A inceput Laboratorul de Teatru DENS – editia a II-a 
 

 

 

 

Primaria Municipiului Bucuresti, prin Teatrul Nottara, organizeaza 

cea de-a doua editie a Laboratorului de Teatru DENS: de luni, 14 august, 

pana vineri, 18 august, trei regizori rusi – Aleksei Logacev, Vladimir 

Smirnov si Roman Ilin Feodori – vor lucra cu actori si colaboratori ai 

Teatrului Nottara in cadrul unui proiect ce isi propune sa ii scoata pe artisti 

din zona de confort si sa ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul caruia 

vor rezulta trei schite de spectacol. Publicul va vota montarea preferata si 

aceasta va intra in repertoriul Teatrului Nottara in stagiunea 2017-2018. 

https://cultural.bzi.ro/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-ii-a-59672
https://cultural.bzi.ro/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-ii-a-59672


 

  Laboratorul de Teatru DENS, conceput si coordonat de criticul si 

producatorul de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua editie si inca de la 

editia-pilot a inregistrat un mare succes in randul publicului, toate cele trei 

spectacole rezultate fiind acum parte din stagiunea curenta a Teatrului Nottara. 

Regizorii invitati sunt nume de marca in peisajul teatral rus, spectacolele lor 

fiind invitate la numeroase festivaluri nationale si internationale, unde au obtinut 

premii de prestigiu. 

 

 

  Anul acesta, se va lucra pe trei texte din dramaturgia clasica romana, de 

Mihail Sebastian, Steaua fara nume (in regia lui Vladimir Smirnov), Camil 

Petrescu, Mitica Popescu (in regia lui Roman Ilin Feodori) si Aurel Baranga, 

Opinia publica (in regia lui Aleksei Logacev). 

 

 

  Spectacolele sunt programate duminica, 20 august, de la ora 17:00 

(Steaua fara nume) si 19:30 (Opinia publica), si luni, 21 august, de la ora 18:30 

(Mitica Popescu). Inainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc si o 

conferinta de presa, la care vor participa invitatii rusi si toti cei care au lucrat la 

proiect. 

 

  Noutatea celei de-a doua editii este organizarea unui workshop de 

secretariat literar, destinat secretarilor si PR-ilor literari, consultantilor artistici 

din teatrele din toata tara, sustinut de Oleg Loevski si de criticul de teatru Pavel 

Andreevici Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, si 20 august, orele 15:00-

17:00, la Sala de Lectura a Teatrului Nottara. 

 

 

  Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenti producatori de teatru din 

Rusia, initiator al unor serii de ateliere („Regia tanara si teatrul profesionist”) si 

seminarii de dramaturgie contemporana in Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociatiei Internationale a Teatrelor pentru Copii si Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relatiile internationale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 

importante, printre care Premiul International Diaghilev si Premiul International 

Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie si scenarii de film, fiind castigator al 

Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

impreuna cu L. Porokhnya, a scenariului filmului „The kid”, regizat de V. 

Makeranets. 

 

  Alexey Logachev, nascut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  in cadrul Facultatii de Matematica si 



Cibernetica intre 2002-2007, urmand ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrala (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici si D.A. Kramova. A 

regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia. In anul 2016, 

spectacolul sau „Imblanzirea scorpiei”, dupa William Shakespeare, a obtinut 

Diploma Festivalului de Teatru National Rus pentru Tineret V.S. Zolotuhin la 

categoria „Talent regizoral”. 

 

 

  Vladimir Smirnov, nascut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Scoala Superioara 

de Teatru M.S. Scepkin din Moscova (sub indrumarea artistica a lui N.N. 

Afonin), in 2006, iar in 2014, cursurile Institutului National de Arta Teatrala din 

Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele regizate de el, se 

numara „Scapin” de J.B. Moliere, Institutul National de Arta Teatrala din 

Moscova, castigator al premiului pentru cea mai buna regie in cadrul 

Festivalului „Primavara Studenteasca – 2011”, si al marelui premiu si premiuli 

publicului in cadrul celei de-a XXXII-a editii a Festivalului International 

desfasurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. „Gherasimova”. Are experienta 

si ca actor de teatru si de film („Provocatorul”, regizat de Stanislav Smelev, 

„Infractiunea”, regizat de Maksim Vasilenko, „De cealalta parte a mortii”, 

regizat de Serghei Cekalov). 

  

 

  Roman Ilin-Feodori a absolvit, in 2004, Academia de Stat de Arta 

Teatrala din Sankt Petersburg, in cadrul careia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianentki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum si din Tarile Baltice, inclusiv la Teatrulul de Arta Cehov din 

Moscova si Teatrul Rus de Stat al Natiunilor. A indeplinit fost prim-regizor al 

Teatrului de Drama V.M. Suksin din Altai, iar din anul 2011, prim-regizor al 

Teatrului Tanarului Spectator din Krasnoiarsk, preluand coordonarea artistica a 

acestuia, in anul 2016. Spectacolele lui au fost premiate in cadrul festivalurilor 

internationale, nationale si regionale. In 2014, i-a fost acordata distinctia 

Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru contributia sa la pastrarea si 

dezvoltarea culturii regionale. 

 

 

 

Sursa: DC NEWS 

  



47. Antena 3  
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https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/trei-regizori-rusi-trei-
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428755.html 

 

 

Trei regizori ruși, trei texte clasice românești, sub coordonarea lui Oleg 

Loevski 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea 

de-a doua ediție a Laboratorului de Teatru DENS: de luni, 14 august, până 

vineri, 18 august, trei regizori ruși – Aleksei Logacev, Vladimir Smirnov și 

Roman Ilin Feodori – lucrează cu actori și colaboratori ai Teatrului Nottara în 

cadrul unui proiect ce își propune să îi scoată pe artiști din zona de confort și să 

ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia vor rezulta trei schițe de 

spectacol. Publicul va vota montarea preferată și aceasta va intra în repertoriul 

Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/trei-regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-sub-coordonarea-lui-oleg-loevski-428755.html
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/trei-regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-sub-coordonarea-lui-oleg-loevski-428755.html
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/trei-regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-sub-coordonarea-lui-oleg-loevski-428755.html


Laboratorul de Teatru DENS, conceput și coordonat de criticul și 

producătorul de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediție și încă de la 

ediția-pilot a înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei 

spectacole rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara. 

Regizorii invitați sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele lor 

fiind invitate la numeroase festivaluri naționale și internaționale, unde au obținut 

premii de prestigiu. 

Anul acesta, se va lucra pe trei texte din dramaturgia clasică română, de 

Mihail Sebastian, Steaua fără nume (în regia lui Vladimir Smirnov), Camil 

Petrescu, Mitică Popescu (în regia lui Roman Ilin Feodori) şi Aurel Baranga, 

Opinia publică (în regia lui Aleksei Logacev). 

Spectacolele sunt programate astfel: 

- duminică, 20 august, de la ora 17:00, Steaua fără nume, la Sala George 

Constantin, și 19:30, Opinia publică, la Sala Horia Lovinescu; 

- luni, 21 august, de la ora 18:30, Mitică Popescu, la Sala George Constantin. 

Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc și o conferință de 

presă, la care vor participa invitații ruși și toți cei care au lucrat la proiect. 

Noutatea celei de-a doua ediții este organizarea unui workshop de 

secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici 

din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de criticul de teatru Pavel 

Andreevici Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, și 20 august, orele 15:00-

17:00, la Sala de Lectură a Teatrului Nottara. 

Intrarea este liberă la toate evenimentele din cadrul Laboratorului de 

Teatru DENS, în limita locurilor disponibile. 

 

 

 

 

Sursa: Antena 3 

 

 

 

 



48. Pescurt.ro 
din data de 15 August 2017 

http://pescurt.ro/stiri-cultura/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens,-la-

nottara-trei-spectacole-montate-de-regizori-rusi_14-08-

2017_12215834 

 

 
 

A început Laboratorul de Teatru DENS, la Nottara. Trei spectacole 

montate  de regizori ruşi 

 

Luni a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS Luni 

a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS. Până vineri,18 

august, trei regizoi ruşi vor colabora cu cu actori ai teatrului Nottara, iar pe 20 şi 

21 august, cele trei spectacole care vor fi realizate în urma laboratorului, vor fi 

prezentate publicului. Acestea sunt „Steaua fără nume” (Mihail Sebastian), 

„Mitică Popescu” (Camil Petrescu) şi „Opinia publică” (Aurel Baranga). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la ora 17:00 (Steaua 

fără nume) şi 19:30 (Opinia publică), şi luni, 21 august, de la ora 18:30 (Mitică 

Popescu). 

 

   Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc şi o conferinţă 

de presă, la care vor participa invitaţii ruşi şi toţi cei care au lucrat la proiect. 

Noutatea celei de-a doua ediţii este organizarea unui workshop de secretariat 

literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, consultanţilor artistici din teatrele 

din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi de criticul de teatru Pavel Andreevici 

http://pescurt.ro/stiri-cultura/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens,-la-nottara-trei-spectacole-montate-de-regizori-rusi_14-08-2017_12215834
http://pescurt.ro/stiri-cultura/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens,-la-nottara-trei-spectacole-montate-de-regizori-rusi_14-08-2017_12215834
http://pescurt.ro/stiri-cultura/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens,-la-nottara-trei-spectacole-montate-de-regizori-rusi_14-08-2017_12215834


Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, şi 20 august, orele 15:00-17:00, la 

Sala de Lectură a Teatrului Nottara.  

  

Laboratorul de teatru DENS este un proiect care îşi propune să îi scoată pe 

artişti din zona de confort şi să ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia 

vor rezulta trei schiţe de spectacol. Publicul va vota montarea preferată şi 

aceasta va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 

Laboratorul de Teatru DENS, conceput şi coordonat de criticul şi producătorul 

de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediţie şi încă de la ediţia-pilot a 

înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei spectacole 

rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara, după cum 

informează un comunicat de presă emis de organizatori.  

 

Regizorii invitaţi sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele 

lor fiind invitate la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale, unde au 

obţinut premii de prestigiu.  

 

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul 

   



49. Index știri 
din data de 14 August 2017 
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A început Laboratorul de Teatru DENS, la Nottara. Trei spectacole 

montate  de regizori ruşi 

 

Luni a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS Luni 

a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS. Până vineri,18 

august, trei regizoi ruşi vor colabora cu cu actori ai teatrului Nottara, iar pe 20 şi 

21 august, cele trei spectacole care vor fi realizate în urma laboratorului, vor fi 

prezentate publicului. Acestea sunt „Steaua fără nume” (Mihail Sebastian), 

„Mitică Popescu” (Camil Petrescu) şi „Opinia publică” (Aurel Baranga). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la ora 17:00 (Steaua 

fără nume) şi 19:30 (Opinia publică), şi luni, 21 august, de la ora 18:30 (Mitică 

Popescu). 

 

   Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc şi o conferinţă 

de presă, la care vor participa invitaţii ruşi şi toţi cei care au lucrat la proiect. 

Noutatea celei de-a doua ediţii este organizarea unui workshop de secretariat 

literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, consultanţilor artistici din teatrele 

din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi de criticul de teatru Pavel Andreevici 

http://www.indexstiri.ro/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-la-nottara-care-sunt-cele-trei-piese-care-vor-fi-regizate-de-invitatii-rusi.html
http://www.indexstiri.ro/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-la-nottara-care-sunt-cele-trei-piese-care-vor-fi-regizate-de-invitatii-rusi.html
http://www.indexstiri.ro/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-la-nottara-care-sunt-cele-trei-piese-care-vor-fi-regizate-de-invitatii-rusi.html


Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, şi 20 august, orele 15:00-17:00, la 

Sala de Lectură a Teatrului Nottara.  

  

Laboratorul de teatru DENS este un proiect care îşi propune să îi scoată pe 

artişti din zona de confort şi să ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia 

vor rezulta trei schiţe de spectacol. Publicul va vota montarea preferată şi 

aceasta va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 

Laboratorul de Teatru DENS, conceput şi coordonat de criticul şi producătorul 

de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediţie şi încă de la ediţia-pilot a 

înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei spectacole 

rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara, după cum 

informează un comunicat de presă emis de organizatori.  

 

Regizorii invitaţi sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele 

lor fiind invitate la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale, unde au 

obţinut premii de prestigiu.  

 

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul 
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Calendarul zilei -16 august  

 
– Cultură 

 

* Teatrul Nottara organizează cea de-a II-a ediţie a Laboratorului de Teatru 

DENS, care va avea loc în perioada 16 – 24 august. Iniţiat de regizorul rus Oleg 

Loevski, laboratorul îşi propune să reîmprospăteze trupele de actori din teatrele 

de repertoriu, într-un atelier intens, menit să le ofere artiştilor provocări inedite. 

Ediţia din acest an va fi dedicată dramaturgiei clasice româneşti, urmând a fi 

puse în scenă piese de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi Aurel Baraga 

 

 

 

Sursa: Rador  

  

http://radioconstanta.ro/2017/08/16/calendarul-zilei-16-august-3/
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vor-fi-regizate-de-invitatii-rusi-2265308.html 

 

 
 

A început Laboratorul de Teatru DENS, la Nottara. Trei spectacole 

montate  de regizori ruşi 

 

Luni a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS Luni 

a început cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS. Până vineri,18 

august, trei regizoi ruşi vor colabora cu cu actori ai teatrului Nottara, iar pe 20 şi 

21 august, cele trei spectacole care vor fi realizate în urma laboratorului, vor fi 

prezentate publicului. Acestea sunt „Steaua fără nume” (Mihail Sebastian), 

„Mitică Popescu” (Camil Petrescu) şi „Opinia publică” (Aurel Baranga). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la ora 17:00 (Steaua 

fără nume) şi 19:30 (Opinia publică), şi luni, 21 august, de la ora 18:30 (Mitică 

Popescu). 

 

   Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc şi o conferinţă 

de presă, la care vor participa invitaţii ruşi şi toţi cei care au lucrat la proiect. 

Noutatea celei de-a doua ediţii este organizarea unui workshop de secretariat 

literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, consultanţilor artistici din teatrele 

din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi de criticul de teatru Pavel Andreevici 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/arte/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-la-nottara-care-sunt-cele-trei-piese-care-vor-fi-regizate-de-invitatii-rusi-2265308.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/arte/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-la-nottara-care-sunt-cele-trei-piese-care-vor-fi-regizate-de-invitatii-rusi-2265308.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/arte/a-inceput-laboratorul-de-teatru-dens-la-nottara-care-sunt-cele-trei-piese-care-vor-fi-regizate-de-invitatii-rusi-2265308.html


Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, şi 20 august, orele 15:00-17:00, la 

Sala de Lectură a Teatrului Nottara.  

  

Laboratorul de teatru DENS este un proiect care îşi propune să îi scoată pe 

artişti din zona de confort şi să ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia 

vor rezulta trei schiţe de spectacol. Publicul va vota montarea preferată şi 

aceasta va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 

Laboratorul de Teatru DENS, conceput şi coordonat de criticul şi producătorul 

de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediţie şi încă de la ediţia-pilot a 

înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei spectacole 

rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara, după cum 

informează un comunicat de presă emis de organizatori.  

 

Regizorii invitaţi sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele 

lor fiind invitate la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale, unde au 

obţinut premii de prestigiu.  

 

 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul 
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http://www.art7.fm/7-evenimente-pentru-saptamina-asta-14-20-

august/ 

 

 
 

7 evenimente pentru săptămîna asta / 14-20 august 

 

 

Laboratorul de teatru DENS 

 

De sîmbătă pînă luni, la Teatrul Nottara 

 

Proiectul își propune să le ofere actorilor și regizorilor ocazia unui stil 

de lucru interactiv, intens, contra-cronometru, motivant și prin faptul că se 

desfășoară sub forma de concurs: publicul va vota unul dintre cele trei 

spectacole care va intra în repertoriul Teatrului Nottara în stagiunea 

următoare. Laboratorul e coordonat de criticul și producătorul de teatru Oleg 

Loevski, iar cei trei regizori invitați anul acesta sunt Alexei Logachev, 

Vladimir Smirnov și Roman Ilyin-Feodori, care vor lucra pe trei texte din 

dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi Aurel 

Baranga. 

 

 

de: Mihai Tița 

http://www.art7.fm/7-evenimente-pentru-saptamina-asta-14-20-august/
http://www.art7.fm/7-evenimente-pentru-saptamina-asta-14-20-august/
http://www.art7.fm/7-evenimente-pentru-saptamina-asta-14-20-august/
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Trei regizori ruși, trei texte clasice românești, sub coordonarea lui Oleg 

Loevski 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea 

de-a doua ediție a Laboratorului de Teatru DENS: de luni, 14 august, până 

vineri, 18 august, trei regizori ruși – Aleksei Logacev, Vladimir Smirnov și 

Roman Ilin Feodori – lucrează cu actori și colaboratori ai Teatrului Nottara în 

cadrul unui proiect ce își propune să îi scoată pe artiști din zona de confort și să 

ofere un ritm de lucru intensiv, la finalul căruia vor rezulta trei schițe de 

spectacol. Publicul va vota montarea preferată și aceasta va intra în repertoriul 

Teatrului Nottara în stagiunea 2017-2018. 

http://stiri.astazi.ro/stire-trei-regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-sub-coordonarea-lui-oleg-loevski-257169938.html
http://stiri.astazi.ro/stire-trei-regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-sub-coordonarea-lui-oleg-loevski-257169938.html


Laboratorul de Teatru DENS, conceput și coordonat de criticul și 

producătorul de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediție și încă de la 

ediția-pilot a înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele trei 

spectacole rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a Teatrului Nottara. 

Regizorii invitați sunt nume de marcă în peisajul teatral rus, spectacolele lor 

fiind invitate la numeroase festivaluri naționale și internaționale, unde au obținut 

premii de prestigiu. 

Anul acesta, se va lucra pe trei texte din dramaturgia clasică română, de 

Mihail Sebastian, Steaua fără nume (în regia lui Vladimir Smirnov), Camil 

Petrescu, Mitică Popescu (în regia lui Roman Ilin Feodori) şi Aurel Baranga, 

Opinia publică (în regia lui Aleksei Logacev). 

Spectacolele sunt programate astfel: 

- duminică, 20 august, de la ora 17:00, Steaua fără nume, la Sala George 

Constantin, și 19:30, Opinia publică, la Sala Horia Lovinescu; 

- luni, 21 august, de la ora 18:30, Mitică Popescu, la Sala George Constantin. 

Înainte de ultimul spectacol, de la ora 17:30, va avea loc și o conferință de 

presă, la care vor participa invitații ruși și toți cei care au lucrat la proiect. 

Noutatea celei de-a doua ediții este organizarea unui workshop de 

secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici 

din teatrele din toată țara, susținut de Oleg Loevski și de criticul de teatru Pavel 

Andreevici Rudnev, pe 19 august, orele 17:00-19:00, și 20 august, orele 15:00-

17:00, la Sala de Lectură a Teatrului Nottara. 

Intrarea este liberă la toate evenimentele din cadrul Laboratorului de 

Teatru DENS, în limita locurilor disponibile. 

 

 

 

 

Sursa: Antena 3 

  



54. B-critic 
din data de 18 August 2017 

http://www.b-critic.ro/spectacol/jurnal-de-laborator-de-teatru-

dens-ii/ 

 

 
 

Jurnal de laborator… de teatru DENS (II) 

 
Laboratorul de Teatru DENS 

14-18 august 

Teatrul Nottara 

Miercuri, 16 august 

(Continuare) 

http://www.b-critic.ro/spectacol/jurnal-de-laborator-de-teatru-dens-ii/
http://www.b-critic.ro/spectacol/jurnal-de-laborator-de-teatru-dens-ii/


Ziua e punctată de evenimentul cel mare: masa de prânz, între 15.00 și 

17.00, urmată de o pauză pentru actori. Configurația meselor rămâne aceeași: 

Miticii de-o parte, steliștii de alta, iar cei cu opinii… mai mult sau mai puțin 

publice, separat. Am stat împreună cu steliștii (cu nume), care, obosiți de 

disecarea textului lui Sebastian, preferă să glumească pe marginea altor subiecte. 

Aceeași pare să fie și atitudinea celorlalți. Și dacă tot am amintit de texte… ele 

au suferit cele mai multe transformări. Se taie, se modifică atât de mult, încât mă 

gândesc că, dacă la noapte o să se audă sunete ciudate, ele sigur vor fi fost 

scoase de autorii care se răsucesc în mormânt. 

Cu stomacul plin și cu mintea la fel de plină de gânduri, actorii se ridică 

oftând de la masă și pornesc spre locurile de repetiții. Unii încă lucrează textul, 

alții deja au început să schițeze mișcarea scenică. Unii sunt la fel de mulțumiți 

ca de dimineață, alții, mai puțin. Însă toți se simt prinși în ceva mai mare, un 

proiect care cumva îi modelează și din care ar trebui să iasă mai tari, mai buni, 

mai bogați… sufletește. Căci – cum bine zicea Kavafis, un grec cu sufletul plin 

– drumul spre Ithaka e mai important decât să ajungi acolo, iar dacă, ajungând 

acolo, descoperi că insula e săracă și că nu are nimic să-ți ofere, drumul până la 

ea ți-a adus totuși înțelepciune și te-a îmbogățit cu noi experiențe. 

Seara se lasă calm și maiestos peste noi, somnul apasă greu pleoapele, 

însă nimeni nu se lasă dus la culcare. Discuțiile sunt tot mai șoptite, oamenii se 

împart deja pe afinități descoperite pe parcursul celor câteva zile, se deapănă 

amintiri, se mai râde zgomotos de câte o întâmplare de la repetiții, senzația e a 

unui cântec de leagăn care te adoarme ușor… tot mai ușor. Mă rog, cât de ușor o 

fi fiind să te culci după ora două din noapte… 

Un somn fără vise. 

Joi, 17 august 

Mă trezesc, dar tot am impresia că m-am trezit într-un vis. Mă simt ca o 

Matrioșcă mică ferecată într-una mare, imensă. Ciocăn și tot nu se aude în afară. 

Mersul până la cafeaua de dimineață seamănă cu un mers prin apă. Lipa-lipa, 

într-un final ajung și mă prăbușesc în fața unui mic-dejun cu un gust greu de 

identificat. 

Ceea ce mă trezește însă cu adevărat este vestea că, într-una dintre 

distribuții, lipsește un om și că… da, da, au nevoie de cineva din afară și că acel 

cineva aș putea fi… da, da, eu. Omlețica îmi stă în gât, mă precipit spre cameră 

pentru o rapidă îmbunătățire a figurii adormite și mă reped spre locul faptei. Mă 



dezumflu rapid, replicile fuseseră redistribuite. Visul unei cariere glorioase pe 

scenă se destramă rapid, la fel ca și adormirea mea. 

Mă întorc la treabă. Fără să vreau, vorbele care circulă în jur îmi ajung la 

urechi și constat că poetul la care mă gândisem ieri era un biet naiv: pentru unii 

(din fericire, puțini) actori nu drumul e important, ci rolul strălucitor, unic și 

egocentric, în aplauze răsunătoare, replicile numeroase, monologurile de 

jumătate de oră, de parcă arta se măsoară prin cantitate, nu prin calitate. Se 

discută despre faptul că jocurile sunt deja făcute, că nu votul publicului va 

cântări în alegerea spectacolului câștigător. Se numără replicile – „Tu câte vorbe 

zici?” –, se pariază pe succes. 

Și bucuria, mă întreb eu? Există, nu a dispărut, se vede pe fețele unora, 

dar e acoperită de neîncredere (în forțele proprii, adesea), de oboseală, de 

blazare. Așadar, e posibil să intri într-un laborator și să nu suferi nici o 

schimbare, nici o transsubstanțializare. Alchimiștii ar strâmba din nas, 

dezaprobator. Dar până la primul spectacol mai e. La fel cum e și până la lăsarea 

serii. Între timp, mă îndeletnicesc cu treburile cele mai banale, inima bătându-mi 

bucuroasă în piept. 

Până la masă, care punctează ritualic ritmul zilei, actorii lucrează. La 

răcoare, în sălile de repetiții, în grup compact sau doi câte doi, unii își învață 

replicile pe terasa restaurantului, ajutați de câte un profan. Uneori, când vreun 

actor îți vorbește, nu mai ești sigur că vorbele lui sunt reale, îl vezi gesticulând, 

bolborosind, dai să zici ceva, dar pricepi destul de repede că în fața ta e un 

personaj. Și rămâi cu gura căscată. 

Spectacolele se conturează, s-a trecut de la text la act, vorbele prind viață, 

se așază în spațiu. Steaua fără nume urmează calea clasică, vizibilă încă din 

prima zi, Opinia publică are o geometrie matematică, o construcție riguroasă, 

care urmează reguli temporale și spațiale foarte precise. Maniera cea mai 

experimentală și mai potrivită unui adevărat laborator este, așa cum s-a remarcat 

din prima zi, aceea a lui Roman Ilin Feodori (Mitică Popescu), care își plasează 

actorii în situații incomode, le dă teme de cercetare, îi pune să creeze contexte și 

motivații, fracturează textul și mișcarea, pentru a le găsi noi puncte de sudură. 

Expresia actorilor, în pauzele scurte de țigară, are o gamă diversă, care trece de 

la mirare la groază. Dar când îi întrebi „Ei, cum ți se pare?”, îți răspund, cu fața 

luminoasă: „E minunat, e genial omul ăsta!”. Încep să-i cred. 

Seara, același murmur ostenit. Distribuțiile se grupează, cei patru Mitici 

sunt cei mai „uniți”, continuând, alături de regizor, discuțiile de peste zi. Simți 

că s-a schimbat ceva și din playlist-ul cu muzică: dacă în serile de dinainte, 



rimul muzicii era mai agitat, acum se cer melodii lente, relaxante, un pic 

melancolice, pentru a lăsa gândurile să se odihnească. Predomină bucățile de 

muzică clasică (cu o scenă ratată de balet clasic după Lacul lebedelor – și sper 

că nu există nici o dovadă foto sau video a eșecului) și cele de blues și jazz. 

Discuțiile se prelungesc mult în noapte. Gândul că mâine e plecarea și că 

jocul de-a vacanța devine unul serios – fiindcă acolo, pe scenă, totul e serios – 

trece de la unul la altul și apoi rămâne agățat în aer. 

Încă un somn fără vise. 

Vineri, 18 august 

Dimineața asta e ceva mai agitată. S-a intrat în linie dreaptă, se simt 

nerăbdarea, emoția, spiritul de competiție. Repetițiile încep după o demonstrație 

de karate a unor copilași simpatici. Mișcarea lor mă amețește, fiindcă nu m-am 

trezit bine, orbecâind prin Matrioșca în care mă închid în fiecare noapte. 

Nervozitatea crește, ritmul se întețește, substanțele din eprubetele 

laboratorului, intrate în contact de ceva vreme, încep să producă reacții. Sunt tot 

mai curios. 

Deseară, echipele vor lua drumul înapoi spre București. Repetițiile se vor 

muta pe scenă. Ceea ce părea un joc devine tot mai mult ceea ce trebuia să 

devină: un spectacol – adică o iluzie și, totodată, un adevăr. 

Restul e poveste… 

 



 

 

 

 

 

 

 

de: Claudiu Sfirschi Lăudat  
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http://www.art7.fm/laboratorul-de-teatru-dens-locul-unde-pubicul-

alege-montarea/ 

 

 
 

Laboratorul de Teatru DENS, locul unde pubicul alege montarea 

 

 
 

A început Laboratorul de Teatru DENS. Asta înseamnă că începând 

din 14 august, până vineri, 18 august, trei regizori ruși – Aleksei 

Logacev, Vladimir Smirnov și Roman Ilin Feodori – au lucrat cu actori și 

colaboratori ai Teatrului Nottara în cadrul unui proiect ce își propune să îi 

scoată pe artiști din zona de confort și să ofere un ritm de lucru intensiv, la 

http://www.art7.fm/laboratorul-de-teatru-dens-locul-unde-pubicul-alege-montarea/
http://www.art7.fm/laboratorul-de-teatru-dens-locul-unde-pubicul-alege-montarea/
http://www.art7.fm/laboratorul-de-teatru-dens-locul-unde-pubicul-alege-montarea/


finalul căruia vor rezulta trei schițe de spectacol. Publicul va vota montarea 

preferată și aceasta va intra în repertoriul Teatrului  Nottara în stagiunea 

2017-2018. 

 

Laboratorul de Teatru DENS, conceput și coordonat de criticul și 

producătorul de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua ediție și încă 

de la ediția-pilot a înregistrat un mare succes în rândul publicului, toate cele 

trei spectacole rezultate fiind acum parte din stagiunea curentă a 

Teatrului Nottara. Regizorii invitați sunt nume de marcă în peisajul teatral 

rus, spectacolele lor fiind invitate la numeroase festivaluri naționale și 

internaționale, unde au obținut premii de prestigiu. 

 

Anul acesta, se va lucra pe trei texte din dramaturgia clasică română, 

de Mihail Sebastian, Steaua fără nume (în regia lui Vladimir 

Smirnov), Camil Petrescu, Mitică Popescu (în regia lui Roman Ilin Feodori) 

şi Aurel Baranga, Opinia publică (în regia lui Aleksei Logacev). 

 

Spectacolele sunt programate duminică, 20 august, de la 

ora 17:00 (Steaua fără nume) și 19:30(Opinia publică), și luni, 21 august, 

de la ora 18:30 (Mitică Popescu). Înainte de ultimul spectacol, de la 

ora 17:30, va avea loc și o conferință de presă, la care vor participa invitații 

ruși și toți cei care au lucrat la proiect. 

 

 

 

 

de: Diana Chițu 
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Laboratorul de Teatru Dens 

 

În perioada 19–21 august 2017, ora 17.00, Teatrul ”Nottara” din 

București organizează Laboratorul de Teatru Dens, ediția a doua – un 

proiect care își propune să le ofere actorilor și regizorilor ocazia unui stil de 

lucru interactiv, intens, contra-cronometru, motivant și prin faptul că se 

desfășoară sub forma de concurs: publicul va vota unul dintre cele trei 

spectacole care va intra în repertoriul Teatrului ”Nottara” în stagiunea 

următoare. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/laboratorul-de-teatru-dens/
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/laboratorul-de-teatru-dens/


 

Laboratorul este coordonat de criticul și producătorul de teatru Oleg 

Loevski, iar cei trei regizori invitați anul acesta sunt Alexei 

Logachev, Vladimir Smirnov și Roman Ilyin-Feodori, care vor lucra pe trei 

texte din dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil 

Petrescu şi Aurel Baranga. Spectacolele se vor juca în cele două săli ale 

Teatrului ”Nottara”, pe 20 și 21 august 2017. 

 

Intrare gratuită. 

 

 

 

de: Costin Uchilă 
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Excelenta ruseasca pe scena teatrului Nottara in cadrul Laboratorului de 

Teatru Dens | Interviu cu regizorul castigator, Roman Theodori 

 

 
 

Primaria Municipiului Bucuresti, prin Teatrul Nottara a organizat in 

perioada 20-21 august cea de-a doua editie a Laboratorului de Teatru DENS. 

Trei regizori rusi – Aleksei Logacev, Vladimir Smirnov si Roman Ilin Theodori 

–au lucrat cu actori si colaboratori ai Teatrului Nottara in cadrul unui proiect ce 

si-a propus sa ii scoata pe artisti din zona de confort si sa ofere un ritm de lucru 

intensiv, la finalul caruia trei schite de spectacol, diferite de versiunea originala, 

literara, au fost vizionate cu interes si nesat de arta, aplaudate, criticate si votate 

http://star-gossip.com/2017/08/22/excelenta-ruseasca-pe-scena-teatrului-nottara-in-cadrul-laboratorului-de-teatru-dens-interviu-cu-regizorul-castigator-roman-theodori
http://star-gossip.com/2017/08/22/excelenta-ruseasca-pe-scena-teatrului-nottara-in-cadrul-laboratorului-de-teatru-dens-interviu-cu-regizorul-castigator-roman-theodori
http://star-gossip.com/2017/08/22/excelenta-ruseasca-pe-scena-teatrului-nottara-in-cadrul-laboratorului-de-teatru-dens-interviu-cu-regizorul-castigator-roman-theodori


de catre public. Laboratorul de Teatru DENS, conceput si coordonat de criticul 

si producatorul de teatru Oleg Loevski, a ajuns la cea de-a doua editie si inca de 

la editia-pilot a inregistrat un mare succes in randul publicului, toate cele trei 

spectacole rezultate fiind acum parte din stagiunea curenta a Teatrului Nottara. 

Noutatea celei de-a doua editii a constat in organizarea unui workshop de 

secretariat literar, destinat secretarilor si PR-ilor literari, consultantilor artistici 

din teatrele din toata tara, sustinut de Oleg Loevski si de criticul de teatru Pavel 

Andreevici Rudnev. 

 

Anul acesta s-a lucrat pe trei texte din dramaturgia clasica romana, de 

Mihail Sebastian, Steaua fara nume (in regia lui Vladimir Smirnov); Camil 

Petrescu – Mitica Popescu (in regia lui Roman Ilin Feodori) si Aurel Baranga- 

Opinia publica (în regia lui Aleksei Logacev). Noi i-am vizionat astazi cu un 

ochi critic si unul laudativ pe cei patru actori implicati in productia “Mitica 

Popescu”: Serban Gomoi, Razvan Banica, Cristina Juncu si Ioana Calota, in 

regia lui Roman Theodori, absolvent al Academiei de Stat de Arta Teatrala din 

Sankt Petersburg, actor-regizor in cadrul Teatrului de Arta din Moscova si 

actualmente director de teatru. Productia este una captivanta, de la inceputurile 

sale comice, pe alocuri nedeslusite, cu personaje exponentiale din societatea de 

azi, dar caricaturizate pentru a spori mesajul piesei, la finalul tragic, dramatic, 

conform caruia, o data cu riscul, dispare totul in viata. Productia a fost cea mai 

votata de catre public, cu 26 de voturi. 

 



La finalul evenimentului, Roman Theodori, regizorul productiei 

castigatoare ne-a declarat in exclusivitate: 

 

“Mi-au placut foarte mult oamenii din Romania. Mi-a placut faptul ca 

sunt deschisi, ca se bucura de viata, ca zambesc, ca au un temperament 

extraordinar. De asemenea mi-a placut orasul Bucuresti, chiar daca sunt a treia 

oara aici. M-am imprietenit cu Raluca Radulescu, translatora mea pe tot 

parcursul acestei perioade, care locuieste aici, si ea mi-a aratat Bucurestiul din 

punctul ei de vedere. Un oras foarte frumos, cu o istorie foarte interesanta, un 

oras foarte verde, luminos, si un oras care imi aminteste foarte mult de orasul 

copilariei mele, unde lumina galbena a felinarelor se reflecta pe verdeata de pe 

copaci. De aceea am avut senzatia ca sunt ca acasa 

. 

Am lucrat in Romania cu patru actori extraordinari, fiecare din ei 

abordand si avand mai multe roluri in piesa regizata de mine, care m-au 
impresionat, m-au uimit si m-au bucurat foarte tare. 

Cea mai mare provocare a mea in teatrul Nottara a fost, bineinteles, sa 

regizez acest spectacol si faptul ca am fost la repetitii doar doua zile in acest 
teatru, deci totul a fost foarte greu de facut si pe repede inainte, cu multi nervi. 

Consider ca avantajele piesei abordate, care au dus la numarul de voturi 

primite din partea publicului au constat in interesul prezentat de tema. Eroului 

principal ii este atat de frica de realitate, incat el fuge de aceasta realitate si se 

refugiaza in lumea fanteziilor sale, o lume imaginara. Aceasta lume imaginara, 

pe care el si-o creaza e mult mai reala decat insasi realitatea. Si aceasta tema 

mi-a placut. 

 

Vreau sa ma intorc in Romania, dar sunt un om foarte ocupat. Am foarte 

multe promisiuni de onorat, proiecte de dus la capat, dar da, imi doresc sa revin 

aici. Pentru moment planurile mele se concentreaza in jurul revenirii mele in 

Teatrul de Arta din Moscova, in calitate de actor si de regizor al piesei 

“Mustele”, si, de asemenea, voi pune in scena alte doua productii in cadrul 

teatrului al carui director sunt.” 

 

 

 

 

 

Sursa: Star Gossip Magazine 
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http://radiogoldfm.ro/ce-faci-in-weekend/ 

 

 
 

Ce faci in weekend? 
 

Interesant proiectul Laboratorul dc teatru DENS un proiect pt actori și 

regizori in care publicul va vota unul dintre cele trei spectacole ce va intra in 

repertoriul Teatrului Nottara in stagiunea urmatoare. Laboratorul de teatru este 

coordonat de Oleg Loevski, iar regizorii invitati anul acesta, vor lucra pe trei 

texte din dramaturgia clasica romana, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu si 

Aurel Baranga. Spectacolele se vor juca in cele doua sali ale Teatrului Nottara 

pe 20 si 21 august. 

 

 

 

 

de: Raluca Moianu 

  

http://radiogoldfm.ro/ce-faci-in-weekend/
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JURNAL DE LABORATOR… DE TEATRU DENS (III) 

 
Laboratorul de Teatru DENS 

14-18 / 19-21 august 

Teatrul Nottara 

Sâmbătă, duminică, luni 

19-21 august 

http://www.b-critic.ro/spectacol/jurnal-de-laborator-de-teatru-dens-iii/


Jurnalul meu e nerăbdător, vrea să facă o adunare la sfârșitul a trei zile – 

trei zile intense, dense, cu multe emoții, cu nervi, cu răsteli. Se simte că ne-am 

întors la București și că ritmul orașului ne-a cuprins pe toți. Cu actorii nu mai 

poți vorbi, sunt prinși la repetiții, regizorii au pus mâna pe ei și îi storc până îi 

lasă vlăguiți. Apoi, o iau de la capăt a doua zi. 

Groaza scenei, competiția sunt aprige. Ceva din farmecul laboratorului a 

dispărut. Scândura scenei trosnește, nervii zbârnâie, inima bate cu putere. 

Dar să încerc să reconstitui ultimele trei zile dense. 

Sâmbătă 

Ziua de sâmbătă ne-o petrecem în teatru, alergând cu toții de colo-colo, 

oprindu-ne din când în când cu uimire, după care ne continuăm alergatul. Acesta 

e ritmul și țopăim în acord cu el. Unii merg și moțăie la un workshop de 

secretariat literar, condus de Oleg Loevski, inițiatorul proiectului DENS, și de 

criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev, alții (actori, asistenți de regie, 

traducători, regizori tehnici, personal tehnic) continuă repetițiile, gândindu-se că 

nu au terminat toate scenele, că spectacolul nu s-a închegat, că energia n-o să 

ajungă până la sfârșit, că vor ieși dezgoliți în fața publicului. 

Și uite așa s-a scurs ziua de sâmbătă. Toată lumea adoarme epuizată. 

Duminică 

Continuăm în același ritm: unii, la workshop, alții (cei mai mulți), pe 

scenă. Se fac ultimele retușuri, nimic nu pare gata, apar întrebări – chiar dacă nu 

sunt puse cu voce tare, se aud: „Cum o să arătăm pe scenă?”, „O să aibă sens tot 

ce-am făcut până acum?”, „Câștigăm?”. Nervi, epuizare, emoții – toate, foarte 

dense. 

Și vine ceasul adevărului, ceasul când publicul se adună, se înghesuie să 

intre pe locurile care se dovedesc a fi puține, se fâțâie, se agită așteptând să 

înceapă spectacolul. Tot ce s-a construit în puținele zile de repetiții va ieși la 

scenă deschisă, va fi judecat. Incomodă situație, dar actorii sunt obișnuiți. De 

fiecare dată când apar pe scenă, trec prin aceleași stări. Aceleași, dar mereu ca 

noi, mereu puternice. 

Azi se joacă Steaua fără nume și Opinia publică. Două abordări diferite, 

două maniere de lucru diferite. Cheia comică în care e construit primul spectacol 



atrage, face publicul să se deschidă, stârnește râsul (uneori, prea facil), numai că 

spectacolul mi se pare doar pe jumătate lucrat. De la jumătate încolo pare obosit, 

expediat comod. Opinia publică se arată a fi lucrată atent, seamănă întru câtva 

cu o coregrafie, masa actorilor se mișcă la unison, lăsând loc însă unor partituri 

individuale atent compuse. Din păcate, publicul e obosit și distinge greu trecerea 

de la convenția teatrală la jocul propriu-zis. Râsul stă agățat de buze și nu se 

aude prea des. Păcat, chiar e o comedie. 

Se comentează intens după spectacole, se împart taberele, comentariile 

țâșnesc și circulă de la unul la altul. Se așteaptă cu nerăbdare al treilea spectacol. 

Luni 

Și vine ziua celui de-al treilea, Mitică Popescu. Se repetă până în ultima 

clipă. „Mai pot?”, mă întreb. După conferința de presă de dinaintea 

spectacolului, după ce lumina s-a stins și încep primele replici și mișcări, îmi 

dau seama că da, mai pot. Și încă bine. Așa cum ne-am dat cu toții seama pe 

parcursul repetițiilor, ne aflăm în fața unui experiment formal. Conținutul – 

cuvintele – e un pretext pentru mișcări ritmice, de-a dreptul spectaculoase. 

Suntem dinaintea unui fel de performance. E mai puțin închegat, dar ceea ce 

vedem impresionează. Hainele actorilor sunt ude, iar ei par niște fântâni 

arteziene. E inuman. Dar atât de frumos… 

Și vine clipa judecății: publicul votează spectacolul preferat, spectacol 

care va intra în repertoriul Teatrului Nottara. Iar câștigătorul este… Mitică 

Popescu. Bucurie, într-o parte, tristețe, într-alta. Se discută cu publicul, oamenii 

vorbesc – mai bine sau mai prost –, Oleg Loevski și criticul de teatru ne explică, 

noi (ne facem că) înțelegem, dar mă simt obosit și trist. Mă gândesc că munca 

actorilor timp de o săptămână nu trebuie judecată, că s-a făcut un efort teribil, că 

toți sunt câștigători, fiindcă toți au avut ceva de învățat, că s-au cunoscut mai 

bine – pe ei înșiși, dar și pe ceilalți –, iar asta nu s-a văzut din afară, că teatrul e 

o călătorie și că bietul poet naiv amintit zilele trecute avea dreptate. Dar așa sunt 

poeții, niște neînțeleși. Și fiecare actor e, în felul lui, un poet. 

Pentru mine, DENS-ul a fost o experiență extraordinară: am cunoscut 

oameni minunați, am participat direct la experimentele din laborator, am văzut 

cum se construiește – din nimic – un spectacol, am văzut licăririle din ochii 

actorilor, i-am invidiat – un pic –, i-am fericit – mai mult. Pe scurt: am trăit 

DENS. 

de: Claudiu Sfirschi-Lăudat  



60. News.ro 
din data de 25 August 2017, ora 12:45 

https://www.news.ro/cultura-media/cea-de-a-doua-editie-a-

laboratorului-de-teatru-dens-castigata-de-spectacolul-mitica-popescu-

dupa-camil-petrescu-regizat-de-roman-ilin-feodori-

1922404525002017081217170813 

 

 
 
Cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS, câştigată de spectacolul 

”Mitică Popescu” după Camil Petrescu, regizat de Roman Ilin Feodori 

 

 
Cea de-a doua ediţie a Laboratorului de Teatru DENS a fost câştigată de 

spectacolul ”Mitică Popescu” după Camil Petrescu, în regia lui Roman Ilin 

Feodori, director artistic al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, acesta 

urmând să fie inclus în stagiunea 2018 – 2019 a Teatrului Nottara din Bucureşti. 

Roman Ilin Feodori a propus o recitire a piesei ”Mitică Popescu”, pe care 

a redus-o la patru actori, care au jucat multiple roluri, informează Teatrul 

Nottara. 
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Laureat al Premiului ”Masca de Aur” (2012) pentru spectacolul ”Mutter 

Courage şi copiii ei” (Teatrul de Dramă ”V.M. Şukşin” din Altai), Ilin Roman 

Feodori a spus că nu a mai lucrat până acum cu artişti care nu vorbesc limba 

rusă, experienţa aceasta fiind una pozitivă. 

”Mi-a fost mai uşor cu actorii români, pentru că actorii ruşi se pregătesc 

îndelung şi nu au suficient curaj, pe când aici am fost încântat să văd cât de mult 

am empatizat cu artiştii cu care am lucrat la Nottara, au fost mult mai aproape de 

stilul meu, au avut reacţii rapide, m-a impresionat stilul lor liber şi îndrăzneţ”, a 

spus Ilin Roman Feodori. 

Regizorul va realiza, anul viitor, o producţie scenică la Teatrul Nottara, 

urmând să vină din nou la Bucureşti, împreună cu scenograful, către sfârşitul 

acestui an, pentru a finaliza negocierile noului proiect. 

Spectacolul câştigător a fost desemnat de votului publicului care a 

vizionat toate cele trei schiţe incluse în Laboratorul de Teatru DENS. 

Celelalte două spectacole prezentate în cadrul laboratorului au fost 

”Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, regizat de Vladimir Smirnov, şi 

”Opinia publică” de Aurel Baranga, regizat de Aleksei Logacev. 

În urma primei ediţii a laboratorului, toate cele trei schiţe de spectacol 

propuse de echipa lui Oleg Loevski au intrat în repertoriul Nottara în stagiunea 

2016 – 2017: ”Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, ”8 femei” de Robert 

Thomas şi ”Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin. 

Laboratorul de Teatru DENS, aflat la cea de-a doua ediţie, coordonat de 

criticul şi producătorul rus de teatru Oleg Loevski, a fost organizat de Primăria 

Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, în perioada 14 – 21 august. 

Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A fost prim-regizor al Teatrului de 

Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, prim-regizor al Teatrului 

Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând coordonarea artistică a acestuia, 

în anul 2016. Spectacolele lui au fost premiate în cadrul festivalurilor 

internaţionale, naţionale şi regionale. În 2014, i-a fost acordată distincţia 



Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la păstrarea şi 

dezvoltarea culturii regionale. 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere (”Regia tânără şi teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociaţiei Internaţionale a Teatrelor pentru Copii şi Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relaţiile internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 

importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional 

Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al 

Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului ”The kid”, regizat de V. 

Makeranets. 

 
 

 

de: Ana Maria Anitoiu  
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„Mitică Popescu”, spectacolul câștigător al Laboratorului de Teatru DENS 

 
Oleg Loevski 

 

În perioada 14-21 august, Primăria Municipiului București, prin 

Teatrul Nottara, a organizat cea de-a doua ediție a Laboratorului de Teatru 

DENS, coordonat de criticul și producătorul rus de teatru Oleg Loevski. 

Cei trei regizori ruși recomandați de Loevski – Vladimir Smirnov, Aleksei 

Logacev și Roman Ilin Feodori – sunt toți multipremiați și au o activitate 

variată și un stil de lucru inovator, fiind invitați la festivaluri prestigioase 

din Rusia și din Europa.  

https://www.dcnews.ro/mitica-popescu-spectacolul-ca-tigator-al-laboratorului-de-teatru-dens_555773.html
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Proiectul are la bază ideea de concurs, astfel că cele trei schițe de 

spectacol rezultate – Steaua fără nume de Mihail Sebastian, Mitică Popescu de 

Camil Petrescu și Opinia publică de Aurel Baranga – au fost prezentate 

publicului, care a ales, prin vot, montarea preferată. 

 

Vladimir Smirnov a lucrat pe textul piesei Steaua fără nume, montată în 

toate teatrele din Rusia, și a dorit să observe cum un anume mod de a percepe 

această piesă poate fi aplicat în România. Aleksei Logacev a avut misiunea 

dificilă de a monta o piesă cu un subiect delicat, Opinia publică de Aurel 

Baranga, dar a afirmat că l-a preocupat puțin componenta ideologică, politică, 

punând accentul pe un aspect valabil în orice epocă și indiferent de regimul 

politic: „oamenii care azi te susțin mâine te pot trăda”. Roman Ilin Feodori a 

propus o recitire a piesei Mitică Popescu, pe care a redus-o la patru actori, care 

au jucat multiple roluri. De când este director artistic al Teatrului Tânărului 

Spectator din Krasnoiarsk, Roman Feodori nu a mai coordonat un astfel de 

laborator în calitate de regizor, astfel că Teatru DENS a fost o provocare pentru 

el. 

 

Spectacolul câștigător în urma votului publicului care a vizionat toate cele 

trei schițe a fost Mitică Popescu de Camil Petrescu, în regia lui Roman Ilin 

Feodori. Laureat al Premiului „Masca de Aur” (2012) pentru spectacolul Mutter 

Courage şi copiii ei (Teatrul de Dramă V.M. Șukșin din Altai), Ilin Roman 

Feodori a afirmat că nu a mai lucrat până acum cu artiști care nu vorbesc limba 

rusă, experiența aceasta fiind una pozitivă: „Mi-a fost mai ușor cu actorii 

români, pentru că actorii ruși se pregătesc îndelung și nu au suficient curaj, pe 

când aici am fost încântat să văd cât de mult am empatizat cu artiștii cu care am 

lucrat la Nottara, au fost mult mai aproape de stilul meu, au avut reacții rapide, 

m-a impresionat stilul lor liber și îndrăzneț”. 

  

 

  

„Laboratorul de Teatru DENS presupune o căutare, iar această căutare a 

fost de ambele părți, și dinspre regie către actori, și dinspre actori către regie. 

Performanța constă în faptul că au comunicat și au reușit să depășească toate 

barierele. Se repeta până târziu în noapte și ceea ce mi se pare extraordinar 



este că, la finalul repetițiilor, de multe ori după miezul nopții, fiecare dintre 

actori afirma despre regizorul său că este cel mai bun. Dar eu, văzându-i pe 

toți, pot să spun că da, toți sunt extraordinari”, a spus Marinela Țepuș, 

directorul Teatrului Nottara. 

 

Regizorul spectacolului „Mitică Popescu” va realiza, anul viitor, o 

producție scenică la Teatrul Nottara, Roman Ilin Feodoriurmând să vină din 

nou la București, împreună cu scenograful, către sfârșitul acestui an, pentru a 

finaliza negocierile noului proiect. 

 

 

 

de: Magdalena Popa Buluc  
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Mitică Popescu, spectacolul câștigător al Laboratorului de Teatru DENS – 

ediția a II-a 

Published by în  26 august 2017 

  

În perioada 14-21 august, Primăria Municipiului București, prin Teatrul 

Nottara, a organizat cea de-a doua ediție a Laboratorului de Teatru DENS, 

coordonat de criticul și producătorul rus de teatru Oleg Loevski. Cei trei regizori 

ruși recomandați de Loevski – Vladimir Smirnov, Aleksei Logacev și Roman 

Ilin Feodori – sunt toți multipremiați și au o activitate variată și un stil de lucru 

inovator, fiind invitați la festivaluri prestigioase din Rusia și din Europa. 

Proiectul are la bază ideea de concurs, astfel că cele trei schițe de spectacol 

rezultate – Steaua fără nume de Mihail Sebastian, Mitică Popescu de Camil 

Petrescu și Opinia publică de Aurel Baranga – au fost prezentate publicului, care 

a ales, prin vot, montarea preferată. 

 

  Vladimir Smirnov a lucrat pe textul piesei Steaua fără nume, montată în 

toate teatrele din Rusia, și a dorit să observe cum un anume mod de a percepe 

această piesă poate fi aplicat în România. Aleksei Logacev a avut misiunea 

dificilă de a monta o piesă cu un subiect delicat, Opinia publică de Aurel 

Baranga, dar a afirmat că l-a preocupat puțin componenta ideologică, politică, 

https://radioromaniacultural.ro/mitica-popescu-spectacolul-castigator-al-laboratorului-de-teatru-dens-editia-a-ii-a/
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punând accentul pe un aspect valabil în orice epocă și indiferent de regimul 

politic: „oamenii care azi te susțin mâine te pot trăda”. Roman Ilin Feodori a 

propus o recitire a piesei Mitică Popescu, pe care a redus-o la patru actori, care 

au jucat multiple roluri. De când este director artistic al Teatrului Tânărului 

Spectator din Krasnoiarsk, Roman Feodori nu a mai coordonat un astfel de 

laborator în calitate de regizor, astfel că Teatru DENS a fost o provocare pentru 

el. 

 

  Spectacolul câștigător în urma votului publicului care a vizionat toate cele 

trei schițe a fost Mitică Popescu de Camil Petrescu, în regia lui Roman Ilin 

Feodori. Laureat al Premiului „Masca de Aur” (2012) pentru spectacolul Mutter 

Courage şi copiii ei (Teatrul de Dramă V.M. Șukșin din Altai), Ilin Roman 

Feodori a afirmat că nu a mai lucrat până acum cu artiști care nu vorbesc limba 

rusă, experiența aceasta fiind una pozitivă: „Mi-a fost mai ușor cu actorii 

români, pentru că actorii ruși se pregătesc îndelung și nu au suficient curaj, pe 

când aici am fost încântat să văd cât de mult am empatizat cu artiștii cu care am 

lucrat la Nottara, au fost mult mai aproape de stilul meu, au avut reacții rapide, 

m-a impresionat stilul lor liber și îndrăzneț”. 

  „Laboratorul de Teatru DENS presupune o căutare, iar această căutare a 

fost de ambele părți, și dinspre regie către actori, și dinspre actori către regie. 

Performanța constă în faptul că au comunicat și au reușit să depășească toate 

barierele. Se repeta până târziu în noapte și ceea ce mi se pare extraordinar este 

că, la finalul repetițiilor, de multe ori după miezul nopții, fiecare dintre actori 

afirma despre regizorul său că este cel mai bun. Dar eu, văzându-i pe toți, pot să 

spun că da, toți sunt extraordinari”, a spus Marinela Țepuș, directorul Teatrului 

Nottara. 

 

  Regizorul spectacolului Mitică Popescu, va realiza, anul viitor, o 

producție scenică la Teatrul Nottara, Roman Ilin Feodori urmând să vină din nou 

la București, împreună cu scenograful, către sfârșitul acestui an, pentru a finaliza 

negocierile noului proiect. 

 

 

Sursa: Radio România Cultural 
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„Mitica Popescu”, spectacolul castigator al Laboratorului de Teatru 

DENS 

 

 

Oleg Loevski 

In perioada 14-21 august, Primaria Municipiului Bucuresti, prin 

Teatrul Nottara, a organizat cea de-a doua editie a Laboratorului de Teatru 

DENS, coordonat de criticul si producatorul rus de teatru Oleg Loevski. 

Cei trei regizori rusi recomandati de Loevski – Vladimir Smirnov, Aleksei 

Logacev si Roman Ilin Feodori – sunt toti multipremiati si au o activitate 

variata si un stil de lucru inovator, fiind invitati la festivaluri prestigioase 

din Rusia si din Europa.  

 

  Proiectul are la baza ideea de concurs, astfel ca cele trei schite de 

spectacol rezultate – Steaua fara nume de Mihail Sebastian, Mitica 
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Popescu de Camil Petrescu si Opinia publica de Aurel Baranga – au fost 

prezentate publicului, care a ales, prin vot, montarea preferata. 

 

 

  Vladimir Smirnov a lucrat pe textul piesei Steaua fara nume, montata in 

toate teatrele din Rusia, si a dorit sa observe cum un anume mod de a percepe 

aceasta piesa poate fi aplicat in Romania. Aleksei Logacev a avut misiunea 

dificila de a monta o piesa cu un subiect delicat, Opinia publica de Aurel 

Baranga, dar a afirmat ca l-a preocupat putin componenta ideologica, politica, 

punand accentul pe un aspect valabil in orice epoca si indiferent de regimul 

politic: „oamenii care azi te sustin maine te pot trada”. Roman Ilin Feodori a 

propus o recitire a piesei Mitica Popescu, pe care a redus-o la patru actori, care 

au jucat multiple roluri. De cand este director artistic al Teatrului Tanarului 

Spectator din Krasnoiarsk, Roman Feodori nu a mai coordonat un astfel de 

laborator in calitate de regizor, astfel ca Teatru DENS a fost o provocare pentru 

el. 

 

  Spectacolul castigator in urma votului publicului care a vizionat toate cele 

trei schite a fost Mitica Popescu de Camil Petrescu, in regia lui Roman Ilin 

Feodori. Laureat al Premiului „Masca de Aur” (2012) pentru spectacolul Mutter 

Courage si copiii ei (Teatrul de Drama V.M. Suksin din Altai), Ilin Roman 

Feodori a afirmat ca nu a mai lucrat pana acum cu artisti care nu vorbesc limba 

rusa, experienta aceasta fiind una pozitiva: „Mi-a fost mai usor cu actorii 

romani, pentru ca actorii rusi se pregatesc indelung si nu au suficient curaj, pe 

cand aici am fost incantat sa vad cat de mult am empatizat cu artistii cu care am 

lucrat la Nottara, au fost mult mai aproape de stilul meu, au avut reactii rapide, 

m-a impresionat stilul lor liber si indraznet”. 

 

  „Laboratorul de Teatru DENS presupune o cautare, iar aceasta cautare a 

fost de ambele parti, si dinspre regie catre actori, si dinspre actori catre regie. 

Performanta consta in faptul ca au comunicat si au reusit sa depaseasca toate 

barierele. Se repeta pana tarziu in noapte si ceea ce mi se pare extraordinar este 

ca, la finalul repetitiilor, de multe ori dupa miezul noptii, fiecare dintre actori 

afirma despre regizorul sau ca este cel mai bun. Dar eu, vazandu-i pe toti, pot sa 

spun ca da, toti sunt extraordinari”, a spus Marinela Tepus, directorul Teatrului 

Nottara. 

 

  Regizorul spectacolului „Mitica Popescu” va realiza, anul viitor, o 

productie scenica la Teatrul Nottara, Roman Ilin Feodori urmand sa vina din nou 

la Bucuresti, impreuna cu scenograful, catre sfarsitul acestui an, pentru a finaliza 

negocierile noului proiect. 

Sursa: Cultural BZI 



64. InfoZiare 
din data de 28 August 2017 

http://infoziare.ro/stire/14560873/%E2%80%9EMitic%C4%83+Popes

cu%E2%80%9D+spectacolul+c%C3%A2%C8%99tig%C4%83tor+al

+Laboratorului+de+Teatru+DENS 

 

„Mitică Popescu”, spectacolul câștigător al Laboratorului de Teatru DENS 

 
Oleg Loevski 

 

În perioada 14-21 august, Primăria Municipiului București, prin 

Teatrul Nottara, a organizat cea de-a doua ediție a Laboratorului de Teatru 

DENS, coordonat de criticul și producătorul rus de teatru Oleg Loevski. 

Cei trei regizori ruși recomandați de Loevski – Vladimir Smirnov, Aleksei 

Logacev și Roman Ilin Feodori – sunt toți multipremiați și au o activitate 

http://infoziare.ro/stire/14560873/%E2%80%9EMitic%C4%83+Popescu%E2%80%9D+spectacolul+c%C3%A2%C8%99tig%C4%83tor+al+Laboratorului+de+Teatru+DENS
http://infoziare.ro/stire/14560873/%E2%80%9EMitic%C4%83+Popescu%E2%80%9D+spectacolul+c%C3%A2%C8%99tig%C4%83tor+al+Laboratorului+de+Teatru+DENS
http://infoziare.ro/stire/14560873/%E2%80%9EMitic%C4%83+Popescu%E2%80%9D+spectacolul+c%C3%A2%C8%99tig%C4%83tor+al+Laboratorului+de+Teatru+DENS


variată și un stil de lucru inovator, fiind invitați la festivaluri prestigioase 

din Rusia și din Europa.  
Proiectul are la bază ideea de concurs, astfel că cele trei schițe de 

spectacol rezultate – Steaua fără nume de Mihail Sebastian, Mitică Popescu de 

Camil Petrescu și Opinia publică de Aurel Baranga – au fost prezentate 

publicului, care a ales, prin vot, montarea preferată. 

 

Vladimir Smirnov a lucrat pe textul piesei Steaua fără nume, montată în 

toate teatrele din Rusia, și a dorit să observe cum un anume mod de a percepe 

această piesă poate fi aplicat în România. Aleksei Logacev a avut misiunea 

dificilă de a monta o piesă cu un subiect delicat, Opinia publică de Aurel 

Baranga, dar a afirmat că l-a preocupat puțin componenta ideologică, politică, 

punând accentul pe un aspect valabil în orice epocă și indiferent de regimul 

politic: „oamenii care azi te susțin mâine te pot trăda”. Roman Ilin Feodori a 

propus o recitire a piesei Mitică Popescu, pe care a redus-o la patru actori, care 

au jucat multiple roluri. De când este director artistic al Teatrului Tânărului 

Spectator din Krasnoiarsk, Roman Feodori nu a mai coordonat un astfel de 

laborator în calitate de regizor, astfel că Teatru DENS a fost o provocare pentru 

el. 

 

Spectacolul câștigător în urma votului publicului care a vizionat toate cele 

trei schițe a fost Mitică Popescu de Camil Petrescu, în regia lui Roman Ilin 

Feodori. Laureat al Premiului „Masca de Aur” (2012) pentru spectacolul Mutter 

Courage şi copiii ei (Teatrul de Dramă V.M. Șukșin din Altai), Ilin Roman 

Feodori a afirmat că nu a mai lucrat până acum cu artiști care nu vorbesc limba 

rusă, experiența aceasta fiind una pozitivă: „Mi-a fost mai ușor cu actorii 

români, pentru că actorii ruși se pregătesc îndelung și nu au suficient curaj, pe 

când aici am fost încântat să văd cât de mult am empatizat cu artiștii cu care am 

lucrat la Nottara, au fost mult mai aproape de stilul meu, au avut reacții rapide, 

m-a impresionat stilul lor liber și îndrăzneț”. 

  

 

  

„Laboratorul de Teatru DENS presupune o căutare, iar această căutare a 

fost de ambele părți, și dinspre regie către actori, și dinspre actori către regie. 



Performanța constă în faptul că au comunicat și au reușit să depășească toate 

barierele. Se repeta până târziu în noapte și ceea ce mi se pare extraordinar 

este că, la finalul repetițiilor, de multe ori după miezul nopții, fiecare dintre 

actori afirma despre regizorul său că este cel mai bun. Dar eu, văzându-i pe 

toți, pot să spun că da, toți sunt extraordinari”, a spus Marinela Țepuș, 

directorul Teatrului Nottara. 

 

Regizorul spectacolului „Mitică Popescu” va realiza, anul viitor, o 

producție scenică la Teatrul Nottara, Roman Ilin Feodoriurmând să vină din 

nou la București, împreună cu scenograful, către sfârșitul acestui an, pentru a 

finaliza negocierile noului proiect. 

 

 

Sursa: DC NEWS 

  



65. Facebook Nicu Alifantis 
din data de 28 August 2017 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=66813603732&story_fb

id=10154913552018733 

 

Ce poate fi mai minunat decât să asiști la un spectacol și să-ți asculți 

muzica făcută în urmă cu 33 de ani. Emoții, nostalgii, trăiri, amintiri, toate la o 

mare intensitate. Asta mi s-a-ntâmplat zilele trecute la Teatrul Nottara, la 

„Laboratorul de Teatru Dens. „Mitică Popescu” de Camil Petrescu a fost 

spectacolul cu pricina. Plecăciuni, în fața regizorului Roman Ilin Feodori și a 

actorilor Răzvan Bănică, Ioana Calotă, Șerban Gomoi, Cristina Juncu, pentru 

abordarea atât de ingenioasă a acestei partituri. Emoționant, cel puțin pentru 

mine.  

 

Mulțumesc, Teatrului Nottara, mulțumesc, Marilena Țepuș! 
 

 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=66813603732&story_fbid=10154913552018733
https://www.facebook.com/permalink.php?id=66813603732&story_fbid=10154913552018733
https://www.facebook.com/AlifantisOficial/photos/pcb.10154913552018733/10154913551558733/?type=3
https://www.facebook.com/AlifantisOficial/photos/pcb.10154913552018733/10154913551558733/?type=3
https://www.facebook.com/AlifantisOficial/photos/pcb.10154913552018733/10154913551818733/?type=3
https://www.facebook.com/AlifantisOficial/photos/pcb.10154913552018733/10154913551558733/?type=3


 
 

 
 

 

Sursa: Facebook Nicu Alifantis 
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66. CREDIDAM 
din data de 04 August 2017 

http://credidam.ro/wp/laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-ii-a-trei-

regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-sub-coordonarea-lui-oleg-

loevski/ 

 

 
august 4, 2017 Comments are offcredidam 

Laboratorul de Teatru DENS – ediţia a II-a. Trei regizori ruşi, trei texte clasice 

româneşti, sub coordonarea lui Oleg Loevski. 

După o primă ediţie care a rezultat în trei spectacole de succes, 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, organizează a doua 

ediţie a Laboratorului de Teatru DENS (14-21 august 2017), coordonat de 

Oleg Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic. Prima 

ediţie a laboratorului s-a bucurat de mare succes, atât în rândul publicului, 

cât şi în cel al profesioniştilor din teatru, astfel că toate cele trei schiţe de 

spectacol propuse de echipa lui Loevski au intrat în repertoriul Nottara în 

http://credidam.ro/wp/laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-ii-a-trei-regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-sub-coordonarea-lui-oleg-loevski/
http://credidam.ro/wp/laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-ii-a-trei-regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-sub-coordonarea-lui-oleg-loevski/
http://credidam.ro/wp/laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-ii-a-trei-regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-sub-coordonarea-lui-oleg-loevski/
http://credidam.ro/wp/laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-ii-a-trei-regizori-rusi-trei-texte-clasice-romanesti-sub-coordonarea-lui-oleg-loevski/
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stagiunea 2016/2017 (Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, 8 femei de 

Robert Thomas şi Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin). 

Oleg Loevski este unul dintre cei mai influenţi producători de teatru din 

Rusia, iniţiator al unor serii de ateliere (“Regia tânără şi teatrul profesionist”) şi 

seminarii de dramaturgie contemporană în Sankt Petersburg, Samara, Voronej. 

Este membru al Asociaţiei Internaţionale a Teatrelor pentru Copii şi Tineret din 

Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, unde este 

responsabil cu relaţiile internaţionale. Oleg Loevski este laureat al unor premii 

importante, printre care Premiul Internaţional Diaghilev şi Premiul Internaţional 

Stanislavsky. Este dramaturg, dar scrie şi scenarii de film, fiind câştigător al 

Premiului Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk pentru cinema, pentru scrierea, 

împreună cu L. Porokhnya, a scenariului filmului The kid(regia: V. Makeranets). 

Ritmul de lucru în cadrul laboratorului este intensiv, se va repeta pe o 

perioadă de cinci zile, timp în care actorii – care primesc textul şi rolul 

corespunzător la prima vedere -, alături de regizori vor ridica spectacolele. 

Montarea care va fi desemnată câştigătoare la finalul laboratorului, în urma 

votului publicului, va intra în repertoriul teatrului în stagiunea următoare. Pentru 

ediţia din 2017, vor fi invitaţi în proiect trei regizori ruşi (Alexei Logacev, 

Vladimir Smirnov şi Roman Ilyin-Feodori) care vor lucra pe trei texte din 

dramaturgia clasică română, de Mihail Sebastian, Camil Petrescu şi Aurel 

Baranga. 

Alexey Logachev, născut la data de 16 octombrie 1985, a studiat la 

Universitatea de Stat din Nijegorod,  în cadrul Facultăţii de Matematică şi 

Cibernetică între 2002-2007, urmând ulterior cursurile Institutului Rus de Arta 

Teatrală (2007-2011), sub coordonarea E.B. Kamenkovici şi D.A. Krâmova. A 

regizat numeroase spectacole la diferite teatre din Rusia, precum A fost odată în 

regatul magic, după piesa Ivan Ţareivici a lui Iuli Kim, Teatrul Tânărului 

Spectator din Nijegorod (2011), Casting al fraţilor Presniakov, Teatrul de Stat al 

Tineretului (2012), Tarantula, Maestrul Caligrafiei, după un roman de Anna 

Baturina, SamART, Samara (2013), Adolescenţa de Yaroslava Pulinovici, după 

nuvela omonimă lui L.N. Tolstoi, Teatrul Tânărului Spectator I. Kiselev din 

Saratov (2014). În anul 2016, spectacolul său Îmblânzirea scorpiei, după 

William Shakespeare, a obţinut Diploma Festivalului de Teatru National Rus 

pentru Tineret V.S. Zolotuhin la categoria “Talent regizoral”. 

Vladimir Smirnov, născut pe 5 aprilie 1984, a absolvit Şcoala Superioară 

de Teatru M.S. Şcepkin din Moscova (sub îndrumarea artistică a lui N.N. 

Afonin), în 2006, iar în 2014, cursurile Institutului Naţional de Artă Teatrală din 

Moscova (coordonator S.V. Jenovacia). Printre spectacolele regizate de el, se 

numără Scapin de J.B. Moliere, Institutul Naţional de Artă Teatrală din Moscova 

(spectacolul a obţinut Premiul pentru Cea mai bună regie în cadrul Festivalului 

“Primăvara Studenţească – 2011, obţinând, de asemenea, Marele Premiu şi 



Premiul publicului în cadrul celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional desfăşurat de Institutul Cinematografic Rus S.A. Gherasimova). 

Are experienţă şi ca actor de teatru (Umanoid, regia V. Râjii, 2008, Eroul, regia 

O. Lâsak, Teatrul Doc, 2007, WOOZOO, regia O. Gluşkov, 2012 etc.) şi de film 

(Provocatorul, regia Stanislav Şmelev, 2014, Infracţiunea, în rolul lui Semion, 

regia Maksim Vasilenko, 2016, De cealaltă parte a morţii, în rolul lui Govorov, 

regia Serghei Cekalov, 2017 etc.). 

Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de Stat de Artă 

Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 

Ghenadi Trostianenţki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre 

din Rusia precum şi din Ţările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din 

Moscova şi Teatrul Rus de Stat al Naţiunilor. A îndeplinit funcţia de prim-

regizor al Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai, iar din anul 2011, pe cea 

de prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, preluând 

coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Sub îndrumarea artistică a lui 

Roman Fedori, în cadrul Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, a fost 

desfăşurată o serie de proiecte atât artistice, cât şi socio-culturale: Laboratorul de 

Dramaturgie şi Regie Contemporană “Cuier”, laboratorul dramaturgic pentru 

adolescenţi “ClassAct” (2013), precum şi un proiect cu participarea copiilor cu 

probleme auditive “Vocea omenească” (2014). Spectacolele lui Roman Feodori 

au fost premiate în cadrul festivalurilor internaţionale, naţionale şi regionale, 

fiind incluse frecvent atât în programul principal al Festivalului Naţional Rus de 

Teatru “Masca de Aur”, cât şi în cadrul secţiunii “Off”. Este laureat al Premiul 

de Teatru Naţional “Masca de Aur” (2012) pentru spectacolul Mama Curaj şi 

copiii ei (Teatrului de Dramă V.M. Şukşin din Altai), iar spectacolul 

său, Crăiasa Zăpezii de H.C. Andersen (Teatrul Tânărului Spectator din 

Krasnoiarsk), a fost nominalizat la Premiul “Masca de Aur – 2014 şi a obţinut 

Premiul pentru cel mai bun spectacol în cadrul celei de-a IX-a ediţii a 

Festivalului Naţional Rus de Artă Teatrală pentru Copii “Arlechin”. În anul 

2014, lui Roman Feodori i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii 

Krasnoiarsk pentru contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

În premieră, în cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se va organiza şi un 

workshop de secretariat literar, destinat secretarilor şi PR-ilor literari, 

consultanţilor artistici din teatrele din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi de 

criticul de teatru Pavel Andreevici Rudnev. Născut în 1976, în oraşul Himki, 

Pavel Rudnev este critic de teatru, manager teatral, doctor în istoria artelor. Este 

consilierul de proiecte al directorului artistic al Teatrului de Artă din Moscova 

A.P.Cehov (MHT) şi al rectorului Şcolii de Studii Teatrale MHAT. A absolvit 

Facultatea de Teatrologie a Universităţii Ruse de Artă Teatrală GHITIS (1998), 

la clasa Nataliei Krîmova, cu specializarea Dramaturgie contemporană. A 

publicat peste o mie de articole de critică teatrală, este membru al colectivului de 

redacţie al revistei “Dramaturgia Contemporană”, membru al juriului premiilor 



de dramaturgie. Ţine un curs de critică teatrală la Universitatea Rusă de Artă 

Teatrală RATI (GHITIS), precum şi la diferite şcoli de stat: Universitatea Rusă 

de Stat de Ştiinţe Umaniste RGGU, Şcoala de Studii Teatrale MHAT, Şcoala lui 

Ghenadie Dadamian etc. 

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 19 – 21 august, 

la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma laboratorului vor fi 

programate pe 20 şi 21 august, la cele două săli ale Teatrului Nottara. (R.N.) 

 

 

Sursa: Credidam 
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