
 

 

 

 
 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

ediția a V-a 

07-18 octombrie 2017, București 

  



1. Radio România Cultural 
din data de 14 Iulie 2017 

https://radioromaniacultural.ro/festin-pe-bulevard-editia-a-v-a/ 

 

 
 

FEST(IN) pe Bulevard – ediția a V-a 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-a 

V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 

în perioada 7-18 octombrie 2017. 

 

• Ediția de anul acesta reunește 35 de spectacole de teatru, două spectacole 

de muzică și multe evenimente conexe la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

• A cincea ediție a Festivalului va avea șapte secțiuni: 

• – Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul 

căreia vor fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

• – Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul 

cărora vom încerca să facem cunoscută publicului importanța echipei de 
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creatori și de artiști în realizarea unei producții scenice. Astfel, se vor 

prezenta câte două variante de spectacol pe același text și un spectacol cu 

două variante de distribuție; 

• – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole 

de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

• – Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele 

decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor 

teatre partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile 

Festivalului. 

– Multi Art EXIT – fostul festival de teatru pentru persoane private de libertate 

a devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în  zilele de 

22 și 23 noiembrie; 

– In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 

contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

• Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 

pe texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte 

(de teatru), vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile 

AICT.RO. 

Programul și alte materiale despre Festival se găsesc pe 

sitewww.festinpebulevard.ro. 

 

Sâmbătă, 7 octombrie 

  

Ora 16.30: în fața Teatrului Nottara 

Eveniment stradal, regia: Mihai Lungeanu 

  

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Deschiderea Festivalului 

  

Ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

My darling Missis Kronky de John Patrick, regia: Mihai Țărna 

Durata: 2h 15 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului de Revistă Ginta Latină (Republica Moldova) 

  

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Eterna Musica, regia și coregrafia: Mălina Andrei 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Asociației Europene Franța-România 1989. Mnemosyne 

  

http://www.festinpebulevard.ro/


  

Duminică, 8 octombrie 

  

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Jurnalul lui Robinson Crusoe, după Insula de Gellu Naum, regia: Mihai 

Măniuțiu 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti 

  

Ora 18.00 și 19.30 (vor juca ambele distribuții): Teatrul Național București, 

Sala Mică 

Fetița soldat*** de Mihaela Michailov, regia: Silvia Roman 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Centrului de Creație și Cercetare Ion Sava, în cadrul 

programului 9G la TNB 

  

Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Tartuffe, de Molière, regia: Vențislav Asenov 

Durata: 2 h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi, Vraţa (Bulgaria) 

Spectacol supratitrat în limba română 

  

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Deschiderea Secțiunii competitive 

Prezentarea juriului de specialitate 

  

Ora 21.15: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Somnambulism*** de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru Mâzgăreanu 

Durata reprezentației: 1h 40 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

   

Luni, 9 octombrie 

  

Ora 12.00: Institutul Balassi 

Călătoria după Constantin Abăluță, regia: Gavriil Pinte 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București (cu sprijinul Institutului Balassi din 

București) 

  



Ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

  

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Hamlet, după William Shakespeare, un spectacol de Ada Lupu Hausvater 

Durata: 2h 50 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Timișoara 

  

Ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Gaițele de Alexandru Kirițescu, regia: Mc Ranin 

Durata: 2 h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Tony Bulandra, Târgoviște 

  

Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

  

Ora 21.15: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Homemade. O poveste de-a râsul-plânsul despre părinți și copii*** 

regia: Márta Vargyas, dramaturgia: Réka Biró, Katalin Deák 

Durata: 2h 45 min (cu pauză) 

Producţie a Teatrului Maghiar de Stat Cluj 

   

Marți, 10 octombrie 

  

Ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

  

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 

Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia: Vlad Massaci 

Durata: 2h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

  

Ora 18.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

8 femei de Robert Thomas, regia: Andreas Merz-Raykov 

Durata: 2h 15 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 



  

Ora 20.30: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Oscar*** de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Petru Vutcărău 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Eugen Ionescu, Chișinău 

  

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Iubirea la oameni *** de Dmitri Bogoslavski, regia: Evghenia Berkovici 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Miercuri, 11 octombrie 

  

Ora 18.00: Teatrul ACT 

Lungs de Duncan Macmillan, regia: Nicolae Constantin Tănase 

Durata: 1h 30 min  (fără pauză) 

Producție a Teatrului ACT,  București 

  

Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Respirații *** de Duncan Macmillan, regia: Radu-Alexandru Nica 

Durata: 1h 40 min  (fără pauză) 

Producție a Teatrului Ariel, Târgu Mureș 

  

Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Fluturii sunt liberi de Leonard Gershe, regia: Erwin Șimșensohn 

Durata: 1h 50 min  (fără pauză) 

Producție a Teatrului Excelsior, București 

  

Ora 21.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Războiul nu a început încă de Mikhail Durnenkov, regia: Bobi Pricop 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 

  

Joi, 12 octombrie 

  

Ora 11.00: Librăria Cărturești-Verona 

Spectacol-lectură 



  

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Leonce și Lena de Georg Büchner, regia: Vlad Cristache 

Durata: 1h 45 min  (fără pauză) 

Producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

  

Ora 20.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 

Orb de mină de Székely Csaba, regia: Catinca Drăgănescu 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Andrei Mureșanu, Sfântu Gheorghe 

  

Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Puștoaica de la etajul 13 sau Dragă societate de Mircea M. Ionescu, regia: 

Sandu Grecu 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Satiricus I.L. Caragiale, Chișinău 

  

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Să-i ȋmbrăcăm pe cei goi de Luigi Pirandello, regia: Dan Lăcătușu 

Durata reprezentației: 1h 50 min  (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara și a Teatrului de Artă, București 

  

Vineri, 13 octombrie 

  

Ora 11.00: Librăria Cărturești-Verona 

Spectacol-lectură 

  

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

I Have A Doll in My Closet*** de María Inés Falconi, regia: Carlos de Urquiza 

Durata: 1h (fără pauză) 

Producție a Companiei Grupo de Teatro „Buenos Aires”, Buenos 

Aires (Argentina) 

Spectacol supratitrat în limba română 

  

Ora 19.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

  

Ora 19.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Totul e relativ de Alan Ayckbourn, regia: Felix Alexa 



Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Ora 20.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Heartbeat ***(musical) de Kim Doo Hwan, regia: Bae Eun-Wook, regia 

muzicală: Jang II-seung, coregrafia: Shin Jong-cheol, muzica originală: Kim 

Doo-hwan 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Donghwa Tree Theatre, Seul (Coreea de Sud) 

Spectacol supratitrat în limba română 

  

Sâmbătă, 14 octombrie 

  

Ora 18.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Weissbrotmusik*** de Sasha Marianna Salzmann, regia: Nick Hartnagel 

Durata: 1h 5 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Theater Strahl Berlin (Germania) 

Spectacol subtitrat în limba română (cu sprijinul Institutului Goethe din 

București) 

  

Ora 19.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

  

Ora 19.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Exploziv de Elise Wilk, regia: Andrei Măjeri 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova 

  

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Duminică, 15 octombrie 

  

Ora 18.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Kimberly de David Lindsay-Abaire, regia: Andreea Vulpe 



Durata: 2h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului de Comedie, București 

  

Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

D’ale carnavalului de I.L. Caragiale, regia: Claudiu Goga 

Durata: 2 h 45 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

20 noiembrie***, după Lars Noren, un spectacol de Eugen Jebeleanu 

Durata: 1 h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Radu Stanca, Sibiu 

  

 

Luni, 16 octombrie 

  

Ora 11.00: CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1 

Colocviu 

  

Ora 12.00: Institutul Balassi 

Călătoria după Constantin Abăluță, regia: Gavriil Pinte 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București (cu sprijinul Institutului Balassi din 

București) 

  

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry, regia: Peter Kerek 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului German de Stat, Timișoara 

Spectacol supratitrat în limba română 

  

Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

  

Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Debela / Thick Chick*** de Silvija Šesto Stipančić, regia: Snježana Banović 

Durata: 50 min (fără pauză) 



Producție a Companiei Kazalište Mala scena, Zagreb (Croația) 

Spectacol supratitrat în limba română  

  

Marți, 17 octombrie 

  

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Ursul de Anton Pavlovici Cehov, regia: Felix Alexa 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului de Stat, Constanța 

  

Ora 19.30: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Visul unei nopți de vară, după William Shakespeare, regia: Cristian Pepino 

Durata: 1h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Țăndărică, București 

  

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Pe jumătate cântec, un spectacol de Crista Bilciu 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Spectacol realizat în regim independent, București 

  

 

Miercuri, 18 octombrie 

  

Ora 11.00: CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1 

Colocviu 

  

Ora 19.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Gala Premiilor Fest(in) – 2017 

  

Ora 19.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The Tango Orchestra Tibor Cári 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

  

Ora 21.00: Petrecere marca Nottara 

  

Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

Aniversărea unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara. 



Se va desfăşura pe tot parcursul festivalului. 

  

Secţiunea EXPOZIȚII 

Conceptul și coordonatorul proiectului: Daniela Grigorescu 

  

Secţiunea IN MEMORIAM 

Ruxandra Sireteanu 

  

Programul poate suferi modificări, independent de voința noastră. 

 

 

 

 
Sursa: Radio România Cultural  

  



2. Cronica Română 
din data de 13 Iulie 2017 

https://cronicaromana.net/2017/07/13/festivalul-international-

de-teatru-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU – FEST(IN) PE 

BULEVARD 

 

 

Artiști din opt țări – Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, 

Franța, Germania, Republica Moldova și România – vor participa la cea de-

a V-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard, 

care se va desfășura în perioada 7 – 18 octombrie, informează un comunicat 

al organizatorilor transmis Agerpres. 

https://cronicaromana.net/2017/07/13/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
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În program sunt incluse 35 de spectacole de teatru, două de muzică și 

evenimente conexe — colocvii, spectacole-lectură pe texte pentru și despre 

adolescenți, lansări de carte (de teatru), vernisajul unor expoziții de fotografie de 

teatru, întâlnirile AICT.RO. 

Ediția din acest an a festivalului va avea șapte secțiuni. 

„Criza pubertății, criza adolescenței” este o secțiune competitivă, în cadrul 

căreia vor fi prezentate producții pentru și despre tineri, în timp ce la „Text sau 

pretext” spectatorii vor avea ocazia să vadă câte două variante de spectacol pe 

același text și un spectacol cu două variante de distribuție. 

Alte secțiuni sunt „Bulevardul Comediei” — secțiune competitivă cu 

spectacole de mare succes și în care juriul va fi compus din cinci membri aleși din 

public; „Premiere în Fest(in)” — cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, 

altele decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; „Invitați speciali” — 

producții ale unor teatre partenere. 

Secțiunea „In memoriam” este dedicată unor personalități teatrale 

dispărute, care au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

Cea de-a șaptea secțiune — „Multi Art EXIT”, fostul festival de teatru 

pentru persoane private de libertate care a devenit parte a Fest(in) pe Bulevard din 

2015, se va desfășura în zilele de 22 și 23 noiembrie, informează comunicatul 

citat. 

 

 
 

Sursa: Cronica Română  

  



3. News.ro  
din data de 13 Iulie 2017 

https://www.news.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-35-de-

spectacole-de-teatru-artisti-din-opt-tari-si-un-omagiu-actritei-

ruxandra-sireteanu-1922402613092017070917083808 

 

 
 

 
Fest(in) pe Bulevard: 35 de spectacole de teatru, artişti din opt ţări şi un 

omagiu actriţei Ruxandra Sireteanu 

 

 
 

Un număr de 35 de spectacole de teatru, prezentate de artişti din opt ţări, 

colocvii şi întâlniri şi un omagiu adus actriţei Ruxandra Sireteanu se numără 

printre evenimentele care vor avea loc la cea de-a cincea ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara în 

perioada 7-18 octombrie. 

 

https://www.news.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-35-de-spectacole-de-teatru-artisti-din-opt-tari-si-un-omagiu-actritei-ruxandra-sireteanu-1922402613092017070917083808
https://www.news.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-35-de-spectacole-de-teatru-artisti-din-opt-tari-si-un-omagiu-actritei-ruxandra-sireteanu-1922402613092017070917083808
https://www.news.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-35-de-spectacole-de-teatru-artisti-din-opt-tari-si-un-omagiu-actritei-ruxandra-sireteanu-1922402613092017070917083808


Programului se adaugă spectacole-lectură pe texte pentru şi despre 

adolescenţi, evenimente stradale, lansări de carte, vernisajul unor expoziţii de 

fotografie de teatru şi două spectacole de muzică. 

În festival vor fi prezenţi artişti din opt ţări - Argentina, Bulgaria, Coreea 

de Sud, Croaţia, Franţa, Germania, Republica Moldova şi România. 

Cele şapte secţiuni ale ediţiei de anul acesta sunt: criza pubertăţii, criza 

adolescenţei – secţiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 

spectatorilor producţii pentru şi despre tineri; text sau pretext – secţiunea va 

cuprinde spectacole care vorbesc despre importanţa echipei de creatori şi de artişti 

în realizarea unei producţii scenice; Bulevardul Comediei – secţiune competitivă, 

care vă propune spectacole de succes, juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi 

din public; premiere în Fest(in) – cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, 

altele decât cele legate de temele celorlalte secţiuni; invitaţi speciali – producţii 

care aparţin unor teatre partenere şi care completează, prin temele abordate, 

tematicile festivalului; multi Art EXIT – fostul festival de teatru pentru persoane 

private de libertate a devenit una dintre secţiunile Fest(in) în 2015. Se va desfăşura 

în  zilele de 22 şi 23 noiembrie; in memoriam, dedicată unor personalităţi teatrale 

dispărute, care au avut o contribuţie importantă la evoluţia teatrului românesc. 

Anul acesta va fi omagiată Ruxandra Sireteanu. 

Spectacolele vor avea loc la Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul 

Ţăndărică, Teatrul ACT, Teatrul Naţional Bucureşti şi Institutul Balassi. 

Gazde ale spectacolelor-lectură vor fi Teatrul Ţăndărică şi librăria Cărtureşti-

Verona, iar gazde ale colocviilor şi întâlnirilor - Teatrul Nottara şi Hotel 

Ambasador. 

 

 

 

Sursa: News.ro  

  



4. Cultural BZI  
din data de 13 Iulie 2017 

https://cultural.bzi.ro/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-

bulevard-in-perioada-7-18-octombrie-58680 

 

 
 

Festivalul International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, in perioada 7 - 18 

octombrie 

 

Festivalul International de Teatru Festin 

Artisti din opt tari - Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croatia, 

Franta, Germania, Republica Moldova si Romania - vor participa la cea de-

a V-a editie a Festivalului International de Teatru - Fest(in) pe Bulevard, 

care se va desfasura in perioada 7 - 18 octombrie, informeaza un comunicat 

al organizatorilor transmis AGERPRES.  

 

In program sunt incluse 35 de spectacole de teatru, doua 

de muzica si evenimente conexe — colocvii, spectacole-lectura pe texte pentru 

https://cultural.bzi.ro/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-in-perioada-7-18-octombrie-58680
https://cultural.bzi.ro/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-in-perioada-7-18-octombrie-58680


si despre adolescenti, lansari de carte (de teatru), vernisajul unor expozitii de 

fotografie de teatru, intalnirile AICT.RO. 

 

Editia din acest an a festivalului va avea sapte sectiuni. 

 

"Criza pubertatii, criza adolescentei" este o sectiune competitiva, in cadrul careia 

vor fi prezentate productii pentru si despre tineri, in timp ce la "Text sau pretext" 

spectatorii vor avea ocazia sa vada cate doua variante de spectacol pe acelasi text 

si un spectacol cu doua variante de distributie. 

 

 

Alte sectiuni sunt "Bulevardul Comediei" — sectiune competitiva cu spectacole 

de mare succes si in care juriul va fi compus din cinci membri alesi din public; 

"Premiere in Fest(in)" — cele mai noi productii ale Teatrului Nottara, altele decat 

cele legate de temele celorlalte sectiuni; "Invitati speciali" — productii ale unor 

teatre partenere. 

 

Sectiunea "In memoriam" este dedicata unor personalitati teatrale disparute, care 

au avut o contributie importanta la evolutia teatrului romanesc. 

 

 

Cea de-a saptea sectiune — "Multi Art EXIT", fostul festival de teatru pentru 

persoane private de libertate care a devenit parte a Fest(in) pe Bulevard din 2015, 

se va desfasura in zilele de 22 si 23 noiembrie, informeaza comunicatul citat. 

 

Printre spectacolele care vor putea fi vazute se numara "I Have a Doll in My 

Closet" de Maria Ines Falconi, regia Carlos de Urquiza, productie a Companiei 

Grupo de Teatro "Buenos Aires", Buenos Aires (Argentina); musicalul 

"Heartbeat" de Kim Doo Hwan, regia Bae Eun-Wook, productie a Companiei 

Donghwa Tree Theatre, Seul (Coreea de Sud); "Weissbrotmusik" de Sasha 

Marianna Salzmann, regia Nick Hartnagel, productie a Companiei Theater Strahl 

Berlin (Germania); "Hamlet" dupa William Shakespeare, productie a Teatrului 

National Timisoara. 

 

 

Evenimentul este organizat de Primaria Municipiului Bucuresti, prin Teatrul 

Nottara. 

 

 

Sursa: Cultural BZI 

 

 



5. Yorick  
din data de 13 Iulie 2017 

https://yorick.ro/ce-spectacole-vedem-la-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Ce spectacole vedem la „Fest(in) pe Bulevard” 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-

a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, în 

perioada 7-18 octombrie 2017. 

Ediția de anul acesta reunește 35 de spectacole de teatru, două spectacole 

de muzică și multe evenimente conexe la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

A cincea ediție a Festivalului va avea șapte secțiuni: 

https://yorick.ro/ce-spectacole-vedem-la-festin-pe-bulevard/
https://yorick.ro/wp-content/uploads/2017/07/Relativ.jpg


• – Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul 

căreia vor fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

• – Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul 

cărora vom încerca să facem cunoscută publicului importanța echipei de 

creatori și de artiști în realizarea unei producții scenice. Astfel, se vor 

prezenta câte două variante de spectacol pe același text și un spectacol cu 

două variante de distribuție; 

• – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole 

de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

• – Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele 

decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 

partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului. 

– Multi Art EXIT – fostul festival de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în  zilele de 22 

și 23 noiembrie; 

– In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 

contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 

pe texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de 

teatru), vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

Programul ediției din 2017 este următorul: 

Sâmbătă, 7 octombrie 

Ora 16.30: în fața Teatrului Nottara 

Eveniment stradal, regia: Mihai Lungeanu 

 Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Deschiderea Festivalului 

 Ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

My darling Missis Kronky de John Patrick, regia: Mihai Țărna 

Durata: 2h 15 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului de Revistă Ginta Latină (Republica Moldova) 



Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Eterna Musica, regia și coregrafia: Mălina Andrei 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Asociației Europene Franța-România 1989. Mnemosyne 

Duminică, 8 octombrie 

 Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Jurnalul lui Robinson Crusoe, după Insula de Gellu Naum, regia: Mihai 

Măniuțiu 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti 

 Ora 18.00 și 19.30 (vor juca ambele distribuții): Teatrul Național București, 

Sala Mică 

Fetița soldat*** de Mihaela Michailov, regia: Silvia Roman 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Centrului de Creație și Cercetare Ion Sava, în cadrul 

programului 9G la TNB 

 Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Tartuffe, de Molière, regia: Vențislav Asenov 

Durata: 2 h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi, Vraţa (Bulgaria) 

Spectacol supratitrat în limba română 

 Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Deschiderea Secțiunii competitive 

Prezentarea juriului de specialitate 

 Ora 21.15: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 



Somnambulism*** de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru Mâzgăreanu 

Durata reprezentației: 1h 40 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Luni, 9 octombrie 

Ora 12.00: Institutul Balassi 

Călătoria după Constantin Abăluță, regia: Gavriil Pinte 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București (cu sprijinul Institutului Balassi din 

București) 

 Ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

 Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Hamlet, după William Shakespeare, un spectacol de Ada Lupu Hausvater 

Durata: 2h 50 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Timișoara 

Ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Gaițele de Alexandru Kirițescu, regia: Mc Ranin 

Durata: 2 h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Tony Bulandra, Târgoviște 

Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

Ora 21.15: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Homemade. O poveste de-a râsul-plânsul despre părinți și copii*** 

regia: Márta Vargyas, dramaturgia: Réka Biró, Katalin Deák 



Durata: 2h 45 min (cu pauză) 

Producţie a Teatrului Maghiar de Stat Cluj 

Marți, 10 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

 Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 

Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia: Vlad Massaci 

Durata: 2h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

 Ora 18.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

8 femei de Robert Thomas, regia: Andreas Merz-Raykov 

Durata: 2h 15 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

 Ora 20.30: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Oscar*** de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Petru Vutcărău 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Eugen Ionescu, Chișinău 

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Iubirea la oameni *** de Dmitri Bogoslavski, regia: Evghenia Berkovici 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 



Miercuri, 11 octombrie 

 Ora 18.00: Teatrul ACT 

Lungs de Duncan Macmillan, regia: Nicolae Constantin Tănase 

Durata: 1h 30 min  (fără pauză) 

Producție a Teatrului ACT,  București 

 Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Respirații *** de Duncan Macmillan, regia: Radu-Alexandru Nica 

Durata: 1h 40 min  (fără pauză) 

Producție a Teatrului Ariel, Târgu Mureș 

 Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Fluturii sunt liberi de Leonard Gershe, regia: Erwin Șimșensohn 

Durata: 1h 50 min  (fără pauză) 

Producție a Teatrului Excelsior, București 

 Ora 21.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Războiul nu a început încă de Mikhail Durnenkov, regia: Bobi Pricop 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 

Joi, 12 octombrie 

Ora 11.00: Librăria Cărturești-Verona 

Spectacol-lectură 

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Leonce și Lena de Georg Büchner, regia: Vlad Cristache 

Durata: 1h 45 min  (fără pauză) 



Producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

Ora 20.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 

Orb de mină de Székely Csaba, regia: Catinca Drăgănescu 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Andrei Mureșanu, Sfântu Gheorghe 

Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Puștoaica de la etajul 13 sau Dragă societate de Mircea M. Ionescu, regia: Sandu 

Grecu 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Satiricus I.L. Caragiale, Chișinău 

 Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Să-i ȋmbrăcăm pe cei goi de Luigi Pirandello, regia: Dan Lăcătușu 

Durata reprezentației: 1h 50 min  (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara și a Teatrului de Artă, București 

Vineri, 13 octombrie 

 Ora 11.00: Librăria Cărturești-Verona 

Spectacol-lectură 

 Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

I Have A Doll in My Closet*** de María Inés Falconi, regia: Carlos de Urquiza 

Durata: 1h (fără pauză) 

Producție a Companiei Grupo de Teatro „Buenos Aires”, Buenos 

Aires (Argentina) 

Spectacol supratitrat în limba română 

Ora 19.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 



Lansare de carte de teatru 

Ora 19.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Totul e relativ de Alan Ayckbourn, regia: Felix Alexa 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

Ora 20.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Heartbeat ***(musical) de Kim Doo Hwan, regia: Bae Eun-Wook, regia 

muzicală: Jang II-seung, coregrafia: Shin Jong-cheol, muzica originală: Kim Doo-

hwan 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Donghwa Tree Theatre, Seul (Coreea de Sud) 

Spectacol supratitrat în limba română 

Sâmbătă, 14 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Weissbrotmusik*** de Sasha Marianna Salzmann, regia: Nick Hartnagel 

Durata: 1h 5 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Theater Strahl Berlin (Germania) 

Spectacol subtitrat în limba română (cu sprijinul Institutului Goethe din 

București) 

Ora 19.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

Ora 19.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Exploziv de Elise Wilk, regia: Andrei Măjeri 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova 



Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

Duminică, 15 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Kimberly de David Lindsay-Abaire, regia: Andreea Vulpe 

Durata: 2h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului de Comedie, București 

Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

D’ale carnavalului de I.L. Caragiale, regia: Claudiu Goga 

Durata: 2 h 45 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

 Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

20 noiembrie***, după Lars Noren, un spectacol de Eugen Jebeleanu 

Durata: 1 h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Radu Stanca, Sibiu 

Luni, 16 octombrie 

 Ora 11.00: CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1 

Colocviu 

Ora 12.00: Institutul Balassi 

Călătoria după Constantin Abăluță, regia: Gavriil Pinte 

Durata: 2h (fără pauză) 



Producție a Teatrului Nottara, București (cu sprijinul Institutului Balassi din 

București) 

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry, regia: Peter Kerek 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului German de Stat, Timișoara 

Spectacol supratitrat în limba română 

Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Debela / Thick Chick*** de Silvija Šesto Stipančić, regia: Snježana Banović 

Durata: 50 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Kazalište Mala scena, Zagreb (Croația) 

Spectacol supratitrat în limba română 

Marți, 17 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Ursul de Anton Pavlovici Cehov, regia: Felix Alexa 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului de Stat, ConstanțaOra 19.30: Teatrul Țăndărică, Sala 

Studio 

Visul unei nopți de vară, după William Shakespeare, regia: Cristian Pepino 

Durata: 1h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Țăndărică, București 

 Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 



Pe jumătate cântec, un spectacol de Crista Bilciu 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Spectacol realizat în regim independent, București 

Miercuri, 18 octombrie 

 Ora 11.00: CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1 

Colocviu 

 Ora 19.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Gala Premiilor Fest(in) – 2017 

Ora 19.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The Tango Orchestra Tibor Cári 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Ora 21.00: Petrecere marca Nottara 

Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

Aniversărea unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara. 

Se va desfăşura pe tot parcursul festivalului. 

Secţiunea EXPOZIȚII 

Conceptul și coordonatorul proiectului: Daniela Grigorescu 

Secţiunea IN MEMORIAM 

Ruxandra Sireteanu 

 

 

 

 

 

Sursa: Yorick.ro 

 



6. AGERPRES  
din data de 13 Iulie 2017, ora 10;47 

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/07/13/festivalul-international-

de-teatru-fest-in-pe-bulevard-in-perioada-7-18-octombrie-10-47-49 

 

 
 

Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, în perioada 7 - 18 

octombrie 

Artiști din opt țări - Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, 

Germania, Republica Moldova și România - vor participa la cea de-a V-a ediție a 

Festivalului Internațional de Teatru - Fest(in) pe Bulevard, care se va desfășura în 

perioada 7 - 18 octombrie, informează un comunicat al organizatorilor transmis 

AGERPRES. 

 

În program sunt incluse 35 de spectacole de teatru, două de muzică și 

evenimente conexe — colocvii, spectacole-lectură pe texte pentru și despre 

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/07/13/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-in-perioada-7-18-octombrie-10-47-49
https://www.agerpres.ro/cultura/2017/07/13/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-in-perioada-7-18-octombrie-10-47-49


adolescenți, lansări de carte (de teatru), vernisajul unor expoziții de fotografie de 

teatru, întâlnirile AICT.RO. 

Ediția din acest an a festivalului va avea șapte secțiuni. 

"Criza pubertății, criza adolescenței" este o secțiune competitivă, în cadrul 

căreia vor fi prezentate producții pentru și despre tineri, în timp ce la "Text sau 

pretext" spectatorii vor avea ocazia să vadă câte două variante de spectacol pe 

același text și un spectacol cu două variante de distribuție. 

Alte secțiuni sunt "Bulevardul Comediei" — secțiune competitivă cu 

spectacole de mare succes și în care juriul va fi compus din cinci membri aleși din 

public; "Premiere în Fest(in)" — cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, 

altele decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; "Invitați speciali" — 

producții ale unor teatre partenere. 

Secțiunea "In memoriam" este dedicată unor personalități teatrale 

dispărute, care au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

Cea de-a șaptea secțiune — "Multi Art EXIT", fostul festival de teatru 

pentru persoane private de libertate care a devenit parte a Fest(in) pe Bulevard din 

2015, se va desfășura în zilele de 22 și 23 noiembrie, informează comunicatul 

citat. 

Printre spectacolele care vor putea fi văzute se numără "I Have a Doll in 

My Closet" de Maria Ines Falconi, regia Carlos de Urquiza, producție a 

Companiei Grupo de Teatro "Buenos Aires", Buenos Aires (Argentina); 

musicalul "Heartbeat" de Kim Doo Hwan, regia Bae Eun-Wook, producție a 

Companiei Donghwa Tree Theatre, Seul (Coreea de Sud); "Weissbrotmusik" de 

Sasha Marianna Salzmann, regia Nick Hartnagel, producție a Companiei Theater 

Strahl Berlin (Germania); "Hamlet" după William Shakespeare, producție a 

Teatrului Național Timișoara. 

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului București, prin 

Teatrul Nottara. 

 

 

 

 

de: Petronius Craiu 

 

 

 



7. Forbes   
din data de 18 Iulie 2017, ora 11:30 

http://www.forbes.ro/editia-v-festivalului-festin-pe-bulevard-88603 

 

 
 

Ediția a V-a a festivalului FEST(IN) pe Bulevard  

 

În perioada 7 - 18 octombrie 2017, Primăria Municipiului București, 

prin Teatrul Nottara, organizează cea de-a V-a ediție a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 
 

 
 

Ediția de anul acesta reunește 35 de spectacole de teatru, două 

spectacole de muzică și multe evenimente conexe la care participă artiști din 

http://www.forbes.ro/editia-v-festivalului-festin-pe-bulevard-88603


opt țări: Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, 

Republica Moldova și România. 

 

A cincea ediție a Festivalului va avea șapte secțiuni: Criza pubertății, 

criza adolescenței (secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse 

atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri); Text sau 

pretext, Bulevardul Comediei, Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții 

ale Teatrului Nottara, altele decât cele legate de temele celorlalte secțiuni și 

secțiunea Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care 

aparțin unor teatre partenere și care completează, prin temele abordate, 

tematicile Festivalului. 

 

Secțiunea Multi Art EXIT (fostul festival de teatru pentru persoane 

private de libertate a devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va 

desfășura în  zilele de 22 și 23 noiembrie) și In memoriam, dedicată unor 

personalități teatrale dispărute, care au avut o contribuție importantă la 

evoluția teatrului românesc, vor completa progragrum stagiunii. 

 

Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-

lectură pe texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de 

carte (de teatru) sau vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru. 

 

 

 

 

 

de: Georgiana Ciofoaia 

  



8. Ziarul Prahova  
din data de 05 Iulie 2017 

https://ziarulprahova.ro/2017/07/spectacol-ploiestean-selectat-la-

festivalul-national-de-teatru-de-la-bucuresti/ 

 

 
 

SPECTACOL PLOIEŞTEAN, SELECTAT LA FESTIVALUL 

NAŢIONAL DE TEATRU DE LA BUCUREŞTI 

 

Spectacolul “Războiul nu a început încă”, de Mikhail Durnenkov, al 

Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești va fi prezentat în cadrul celei de-a 27-a 

ediţii a Festivalului Naţional de Teatru ce se va desfăşura între 20 şi 30 octombrie 

la Bucureşti. Selecția oficială a spectacolelor care vor putea fi urmărite în cadrul 

acestui eveniment a fost realizată recent de criticul Marina Constantinescu, 

directorul artistic şi selecţionerul festivalului. Ediţia din acest an a Festivalului 

https://ziarulprahova.ro/2017/07/spectacol-ploiestean-selectat-la-festivalul-national-de-teatru-de-la-bucuresti/
https://ziarulprahova.ro/2017/07/spectacol-ploiestean-selectat-la-festivalul-national-de-teatru-de-la-bucuresti/
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Naţional de Teatru va reuni unele dintre cele mai bune producții teatrale ale 

stagiunii 2016-2017. Spectacolul “Războiul nu a început încă” este regizat de 

Bobi Pricop, traducerea fiind semnată de Raluca Rădulescu. Decorul este realizat 

de Adrian Damian, costumele – de Corina Boboc, muzica- de Alexandru Suciu. 

Din distribuție fac parte actorii: Ionuţ Vișan, Florentina Năstase, Mihaela Popa, 

Bogdan Farcaș şi Cristian Popa. „Războiul nu a început încă este un spectacol 

presărat cu umor negru, dar de multe ori hilar despre locul în care războiul se 

ascunde de fapt – în casele noastre, pe străzile noastre, în inimile noastre, “potrivit 

unei prezentări a spectacolului de pe site-ul oficial al teatrului ploieștean. 

 

  Spectacolul va mai participa, în această toamnă, şi la cea de-a V-a ediţie 

a Festivalului Internaţional de Teatru -Fest(în) pe Bulevard, organizat de 

Teatrul Nottara din Bucureşti. 

 

  Publicul prezent la Festivalul Naţional de Teatru va putea urmări 53 de 

spectacole prezentate de instituții și companii teatrale din toată țara, precum: 

Teatrul Excelsior Bucureşti, Teatrul Metropolis Bucureşti, Teatrul „Tamási Áron” 

Sfântu-Gheorghe, Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti, ARCUB – 

Centrul Cultural al municipiului Bucureşti, CNDB – Centrul Naţional al Dansului 

Bucureşti şi LINOTIP – Centru Independent Coregrafic Bucureşti, Teatrul 

Naţional Târgu-Mureş, Teatrul „Regina Maria” și Teatrul „Szigligeti” din Oradea, 

Teatrul Mic, Teatrul „Nottara” Bucureşti, Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Teatrul 

„Maria Filotti” Brăila, teatrele naționale din Timișoara, Sibiu, Cluj Napoca etc.  

de: A.M 

 



 

9. HotNews 
din data de 10 August 2017, ora 15:53 

http://mobile.hotnews.ro/stire/21947841 

 

 
 

Incepe cea de-a cincea editie a Fest(in) pe Bulevard 

 

Primaria Municipiului Bucuresti, prin Teatrul Nottara, organizeaza 

cea de-a V-a editie a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard, in perioada 7-18 octombrie 2017. Editia de anul acesta reuneste 35 

de spectacole de teatru, doua spectacole de muzica si  multe evenimente 

conexe la care participa artisti din opt tari: Argentina, Bulgaria, Coreea de 

Sud, Croatia, Franta, Germania, Republica Moldova si Romania. 

 

 

A cincea editie a Festivalului va avea sapte sectiuni:  

• Criza pubertatii, criza adolescentei - sectiune competitiva, in cadrul careia vor fi 

supuse atentiei spectatorilor productii pentru si despre tineri; 

• Text sau pretext - sectiunea va cuprinde spectacole prin intermediul carora vom 

incerca sa facem cunoscuta publicului importanta echipei de creatori si de artisti 

in realizarea unei productii scenice. Astfel, se vor prezenta cate doua variante de 

spectacol pe acelasi text si un spectacol cu doua variante de distributie; 

http://mobile.hotnews.ro/stire/21947841
http://mobile.hotnews.ro/stire/21947841


• Bulevardul Comediei - sectiune competitiva, care va propune spectacole de mare 

succes. Juriul va fi alcatuit din cinci membri alesi din public; 

• Premiere in Fest(in) - cele mai noi productii ale Teatrului Nottara, altele decat 

cele legate de temele celorlalte sectiuni; 

• Invitati speciali - productii de buna calitate si de succes, care apartin unor teatre 

partenere si care completeaza, prin temele abordate, tematicile Festivalului. 

• Multi Art EXIT - fostul festival de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre sectiunile festivalului in 2015. Se va desfasura in  zilele de 22 

si 23 noiembrie; 

• In memoriam, dedicata unor personalitati teatrale disparute, care au avut o 

contributie importanta la evolutia teatrului romanesc.  

 

 

Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectura 

pe texte pentru si despre adolescenti, evenimente stradale, lansari de carte (de 

teatru), vernisajul unor expozitii de fotografie de teatru, intalnirile AICT.RO.  

 

 

 

 

 

de: N.A 

  



 10. Teatrul Nottara 
din data de 15 August 2017 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=232 

 

 
 

Festin pe Bulevard 

e la vânzare! 

Am ales o perioadă în care căldura nu va mai fi o ameninţare (sau aşa 

sperăm!). 

Iar Teatrul Nottara va intra în straie de sărbătoare, primindu-şi oaspeţii din 

întreaga lume. 

Între 7 şi 18 octombrie vă aşteptăm la Nottara, dar şi în sălile teatrelor 

partenere din Bucureşti. 

Spectacole româneşti, germane, croate, bulgare, moldoveneşti, argentiniene 

şi coreene sperăm să răspundă tuturor gusturilor şi exigenţelor estetice. 

V-am obişnuit la anterioarele patru ediţii cu o împărţire tematică a 

programului. 

Nu încălcăm tradiţia nici în 2017. 

Doar ca să vă stârnim  interesul, iată secţiunile Festivalului Festin pe 

Bulevard 2017: 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=232


Invitaţi speciali 

Text sau pretext 

Criza pubertăţii, criza adolescenţei 

Bulevardul comediei 

Premiere în Fest(in) 

Spectacole-lectură 

Colocvii 

Întâlnirile AICT.RO   

  

 

 

de: Sanda Vișan 

  



 11. Yorick  
din data de 11 August 2017 

https://yorick.ro/ce-spectacole-vin-la-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Ce spectacole vin la Fest(in) pe Bulevard 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-

a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, în 

perioada 7-18 octombrie 2017. 

Ediția de anul acesta reunește 35 de spectacole de teatru, două spectacole 

de muzică și  multe evenimente conexe la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

A cincea ediție a Festivalului va avea șapte secțiuni: 

https://yorick.ro/ce-spectacole-vin-la-festin-pe-bulevard/
https://yorick.ro/wp-content/uploads/2017/08/Festinbun.jpg


Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia 

vor fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul cărora 

vom încerca să facem cunoscută publicului importanța echipei de creatori și de 

artiști în realizarea unei producții scenice. Astfel, se vor prezenta câte două 

variante de spectacol pe același text și un spectacol cu două variante de distribuție; 

Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole 

de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele 

decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor 

teatre partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului. 

Multi Art EXIT – fostul festival de teatru pentru persoane private de 

libertate a devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura 

în  zilele de 22 și 23 noiembrie 

In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 

contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 

pe texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de 

teatru), vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

Programul festivalului este următorul: 

Sâmbătă, 7 octombrie 

Ora 16.30: în fața Teatrului Nottara 

Eveniment stradal, regia: Mihai Lungeanu 

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Deschiderea Festivalului 

Ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

My darling Missis Kronky de John Patrick, regia: Mihai Țărna 

Durata: 2h 15 min (fără pauză) 



Producţie a Teatrului de Revistă Ginta Latină (Republica Moldova) 

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Eterna Musica, regia și coregrafia: Mălina Andrei 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Asociației Europene Franța-România 1989. Mnemosyne 

  

Duminică, 8 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Jurnalul lui Robinson Crusoe, după Insula de Gellu Naum, regia: Mihai 

Măniuțiu 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti 

Ora 18.00 și 19.30 (vor juca ambele distribuții): Teatrul Național București, 

Sala Mică 

Fetița soldat*** de Mihaela Michailov, regia: Silvia Roman 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Centrului de Creație și Cercetare Ion Sava, în cadrul 

programului 9G la TNB 

Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Tartuffe, de Molière, regia: Vențislav Asenov 

Durata: 2 h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi, Vraţa (Bulgaria) 

Spectacol supratitrat în limba română 

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Deschiderea Secțiunii competitive  



Prezentarea juriului de specialitate 

Ora 21.15: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Somnambulism*** de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru Mâzgăreanu 

Durata reprezentației: 1h 40 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Luni, 9 octombrie 

Ora 12.00: Institutul Balassi 

Călătoria după Constantin Abăluță, regia: Gavriil Pinte 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București  

(cu sprijinul Institutului Balassi din București) 

Ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu  

Lansare de carte de teatru 

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Hamlet, după William Shakespeare, un spectacol de Ada Lupu Hausvater 

Durata: 2h 50 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Național Timișoara 

Ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Gaițele de Alexandru Kirițescu, regia: Mc Ranin 

Durata: 2 h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Tony Bulandra, Târgoviște 

Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 



Ora 21.15: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Homemade. O poveste de-a râsul-plânsul despre părinți și copii*** 

regia: Márta Vargyas, dramaturgia: Réka Biró, Katalin Deák 

Durata: 2h 45 min (cu pauză) 

Producţie a Teatrului Maghiar de Stat Cluj 

  

Marți, 10 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 

Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia: Vlad Massaci 

Durata: 2h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

Ora 18.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

8 femei de Robert Thomas, regia: Andreas Merz-Raykov 

Durata: 2h 15 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

Ora 20.30: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Oscar și Tanti Roz*** de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Petru Vutcărău 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Eugen Ionescu, Chișinău 



Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Iubirea la oameni *** de Dmitri Bogoslavski, regia: Evghenia Berkovici 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Miercuri, 11 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul ACT 

Lungs de Duncan Macmillan, regia: Nicolae Constantin Tănase 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului ACT, București 

Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Respirații *** de Duncan Macmillan, regia: Radu-Alexandru Nica 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Ariel, Târgu Mureș 

Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Fluturii sunt liberi de Leonard Gershe, regia: Erwin Șimșensohn 

Durata: 1h 50 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Excelsior, București 

Ora 21.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Războiul nu a început încă de Mikhail Durnenkov, regia: Bobi Pricop 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 

  



Joi, 12 octombrie 

Ora 11.00: Librăria Cărturești-Verona 

Spectacol-lectură 

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Leonce și Lena de Georg Büchner, regia: Vlad Cristache 

Durata: 1h 45 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

Ora 20.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 

Orb de mină de Székely Csaba, regia: Catinca Drăgănescu 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Andrei Mureșanu, Sfântu Gheorghe 

Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Puștoaica de la etajul 13 sau Dragă societate de Mircea M. Ionescu, regia: Sandu 

Grecu 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Satiricus I.L. Caragiale, Chișinău 

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Să-i ȋmbrăcăm pe cei goi de Luigi Pirandello, regia: Dan Lăcătușu 

Durata reprezentației: 1h 50 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara și a Teatrului de Artă, București 

  

Vineri, 13 octombrie 

Ora 11.00: Librăria Cărturești-Verona 

Spectacol-lectură 



Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

I Have A Doll in My Closet*** de María Inés Falconi, regia: Carlos de Urquiza 

Durata: 1h (fără pauză) 

Producție a Companiei Grupo de Teatro „Buenos Aires”, Buenos 

Aires (Argentina) 

Spectacol supratitrat în limba română 

  

Ora 19.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu  

Lansare de carte de teatru 

Ora 19.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Totul e relativ de Alan Ayckbourn, regia: Felix Alexa 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

Ora 20.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Heartbeat ***(musical) de Kim Doo Hwan, regia: Bae Eun-Wook, regia 

muzicală: Jang II-seung, coregrafia: Shin Jong-cheol, muzica originală: Kim Doo-

hwan 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Donghwa Tree Theatre, Seul (Coreea de Sud) 

Spectacol supratitrat în limba română 

  

Sâmbătă, 14 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Weissbrotmusik*** de Sasha Marianna Salzmann, regia: Nick Hartnagel 

Durata: 1h 5 min (fără pauză) 



Producție a Companiei Theater Strahl Berlin (Germania) 

Spectacol subtitrat în limba română (cu sprijinul Institutului Goethe din 

București) 

Ora 19.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu  

Lansare de carte de teatru 

Ora 19.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Exploziv de Elise Wilk, regia: Andrei Măjeri 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova 

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Duminică, 15 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Kimberly de David Lindsay-Abaire, regia: Andreea Vulpe 

Durata: 2h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului de Comedie, București 

Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

D’ale carnavalului de I.L. Caragiale, regia: Claudiu Goga 

Durata: 2 h 45 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 



20 noiembrie***, după Lars Noren, un spectacol de Eugen Jebeleanu 

Durata: 1 h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Radu Stanca, Sibiu 

  

Luni, 16 octombrie 

Ora 11.00: CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1 

Colocviu 

Ora 12.00: Institutul Balassi 

Călătoria după Constantin Abăluță, regia: Gavriil Pinte 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București  

(cu sprijinul Institutului Balassi din București) 

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry, regia: Peter Kerek 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului German de Stat, Timișoara 

Spectacol supratitrat în limba română 

Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Debela / Thick Chick*** de Silvija Šesto Stipančić, regia: Snježana Banović 

Durata: 50 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Kazalište Mala scena, Zagreb (Croația) 



Spectacol supratitrat în limba română 

  

Marți, 17 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Ursul de Anton Pavlovici Cehov, regia: Felix Alexa 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului de Stat, Constanța 

Ora 19.30: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Visul unei nopți de vară, după William Shakespeare, regia: Cristian Pepino 

Durata: 1h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Țăndărică, București 

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Pe jumătate cântec, un spectacol de Crista Bilciu 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Spectacol realizat în regim independent, București 

Miercuri, 18 octombrie 

Ora 11.00: CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1 

Colocviu 

Ora 19.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Gala Premiilor Fest(in) – 2017 

Ora 19.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The Tango Orchestra Tibor Cári 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 



Ora 21.00: Petrecere marca Nottara. 

 

 

Sursa: Yorick 

  



 12. UNICA 
din data de 22 August 2017 

https://www.unica.ro/p-festin-pe-bulevard-a-ajuns-la-editia-a-v-a-

vezi-programul-complet-al-festivalului-211766/7 

 

 
 

FEST(IN) pe Bulevard a ajuns la ediția a V-a! Vezi programul complet al 

festivalului  

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea 

de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, în 

perioada 7-18 octombrie 2017. 

• Ediția de anul acesta reunește 35 de spectacole de teatru, două spectacole de 

muzică și multe evenimente conexe la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

• A cincea ediție a Festivalului va avea șapte secțiuni: 

• – Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia 

vor fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

• – Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul cărora 

vom încerca să facem cunoscută publicului importanța echipei de creatori și 

https://www.unica.ro/p-festin-pe-bulevard-a-ajuns-la-editia-a-v-a-vezi-programul-complet-al-festivalului-211766/7
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de artiști în realizarea unei producții scenice. Astfel, se vor prezenta câte două 

variante de spectacol pe același text și un spectacol cu două variante de 

distribuție; 

• – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole 

de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

• – Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele 

decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 

partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului. 

– Multi Art EXIT – fostul festival de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în  zilele de 22 

și 23 noiembrie; 

– In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 

contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

• Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 

pe texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de 

teatru), vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

 

 

Sâmbătă, 7 octombrie 

Ora 16.30: în fața Teatrului Nottara 

Eveniment stradal, regia: Mihai Lungeanu 

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Deschiderea Festivalului 

Ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

My darling Missis Kronky de John Patrick, regia: Mihai Țărna 



Durata: 2h 15 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului de Revistă Ginta Latină (Republica Moldova) 

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Eterna Musica, regia și coregrafia: Mălina Andrei 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Asociației Europene Franța-România 1989. Mnemosyne 

  

Duminică, 8 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Jurnalul lui Robinson Crusoe, după Insula de Gellu Naum, regia: Mihai 

Măniuțiu 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti 

Ora 18.00 și 19.30 (vor juca ambele distribuții): Teatrul Național București, 

Sala Mică 

Fetița soldat*** de Mihaela Michailov, regia: Silvia Roman 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Centrului de Creație și Cercetare Ion Sava, în cadrul 

programului 9G la TNB 

Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Tartuffe, de Molière, regia: Vențislav Asenov 

Durata: 2 h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi, Vraţa (Bulgaria) 

Spectacol supratitrat în limba română 

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 



Deschiderea Secțiunii competitive  

Prezentarea juriului de specialitate 

Ora 21.15: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Somnambulism*** de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru Mâzgăreanu 

Durata reprezentației: 1h 40 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Luni, 9 octombrie 

Ora 12.00: Institutul Balassi 

Călătoria după Constantin Abăluță, regia: Gavriil Pinte 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București  

(cu sprijinul Institutului Balassi din București) 

Ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu  

Lansare de carte de teatru 

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Hamlet, după William Shakespeare, un spectacol de Ada Lupu Hausvater 

Durata: 2h 50 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Național Timișoara 

Ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Gaițele de Alexandru Kirițescu, regia: Mc Ranin 

Durata: 2 h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Tony Bulandra, Târgoviște 

Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 



Spectacol-lectură 

Ora 21.15: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Homemade. O poveste de-a râsul-plânsul despre părinți și copii*** 

regia: Márta Vargyas, dramaturgia: Réka Biró, Katalin Deák 

Durata: 2h 45 min (cu pauză) 

Producţie a Teatrului Maghiar de Stat Cluj 

  

Marți, 10 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 

Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia: Vlad Massaci 

Durata: 2h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

Ora 18.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

8 femei de Robert Thomas, regia: Andreas Merz-Raykov 

Durata: 2h 15 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

Ora 20.30: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Oscar și Tanti Roz*** de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Petru Vutcărău 

Durata: 2h (fără pauză) 



Producție a Teatrului Eugen Ionescu, Chișinău 

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Iubirea la oameni *** de Dmitri Bogoslavski, regia: Evghenia Berkovici 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Miercuri, 11 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul ACT 

Lungs de Duncan Macmillan, regia: Nicolae Constantin Tănase 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului ACT, București 

Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Respirații *** de Duncan Macmillan, regia: Radu-Alexandru Nica 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Ariel, Târgu Mureș 

Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Fluturii sunt liberi de Leonard Gershe, regia: Erwin Șimșensohn 

Durata: 1h 50 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Excelsior, București 

Ora 21.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Războiul nu a început încă de Mikhail Durnenkov, regia: Bobi Pricop 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 



  

Joi, 12 octombrie 

Ora 11.00: Librăria Cărturești-Verona 

Spectacol-lectură 

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Leonce și Lena de Georg Büchner, regia: Vlad Cristache 

Durata: 1h 45 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

Ora 20.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 

Orb de mină de Székely Csaba, regia: Catinca Drăgănescu 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Andrei Mureșanu, Sfântu Gheorghe 

Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Puștoaica de la etajul 13 sau Dragă societate de Mircea M. Ionescu, regia: Sandu 

Grecu 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Satiricus I.L. Caragiale, Chișinău 

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Să-i ȋmbrăcăm pe cei goi de Luigi Pirandello, regia: Dan Lăcătușu 

Durata reprezentației: 1h 50 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara și a Teatrului de Artă, București 

  

Vineri, 13 octombrie 

Ora 11.00: Librăria Cărturești-Verona 



Spectacol-lectură 

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

I Have A Doll in My Closet*** de María Inés Falconi, regia: Carlos de Urquiza 

Durata: 1h (fără pauză) 

Producție a Companiei Grupo de Teatro „Buenos Aires”, Buenos 

Aires (Argentina) 

Spectacol supratitrat în limba română 

  

Ora 19.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu  

Lansare de carte de teatru 

Ora 19.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Totul e relativ de Alan Ayckbourn, regia: Felix Alexa 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

Ora 20.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Heartbeat ***(musical) de Kim Doo Hwan, regia: Bae Eun-Wook, regia 

muzicală: Jang II-seung, coregrafia: Shin Jong-cheol, muzica originală: Kim Doo-

hwan 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Donghwa Tree Theatre, Seul (Coreea de Sud) 

Spectacol supratitrat în limba română 

  

Sâmbătă, 14 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Weissbrotmusik*** de Sasha Marianna Salzmann, regia: Nick Hartnagel 



Durata: 1h 5 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Theater Strahl Berlin (Germania) 

Spectacol subtitrat în limba română (cu sprijinul Institutului Goethe din 

București) 

Ora 19.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu  

Lansare de carte de teatru 

Ora 19.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Exploziv de Elise Wilk, regia: Andrei Măjeri 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova 

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Duminică, 15 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Kimberly de David Lindsay-Abaire, regia: Andreea Vulpe 

Durata: 2h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului de Comedie, București 

Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

D’ale carnavalului de I.L. Caragiale, regia: Claudiu Goga 

Durata: 2 h 45 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 



Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

20 noiembrie***, după Lars Noren, un spectacol de Eugen Jebeleanu 

Durata: 1 h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Radu Stanca, Sibiu 

  

Luni, 16 octombrie 

Ora 11.00: CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1 

Colocviu 

Ora 12.00: Institutul Balassi 

Călătoria după Constantin Abăluță, regia: Gavriil Pinte 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București  

(cu sprijinul Institutului Balassi din București) 

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry, regia: Peter Kerek 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului German de Stat, Timișoara 

Spectacol supratitrat în limba română 

Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Debela / Thick Chick*** de Silvija Šesto Stipančić, regia: Snježana Banović 

Durata: 50 min (fără pauză) 



Producție a Companiei Kazalište Mala scena, Zagreb (Croația) 

Spectacol supratitrat în limba română 

  

Marți, 17 octombrie 

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Ursul de Anton Pavlovici Cehov, regia: Felix Alexa 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului de Stat, Constanța 

Ora 19.30: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Visul unei nopți de vară, după William Shakespeare, regia: Cristian Pepino 

Durata: 1h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Țăndărică, București 

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Pe jumătate cântec, un spectacol de Crista Bilciu 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Spectacol realizat în regim independent, București 

Miercuri, 18 octombrie 

Ora 11.00: CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1 

Colocviu 

Ora 19.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Gala Premiilor Fest(in) – 2017 

Ora 19.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The Tango Orchestra Tibor Cári 



Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Ora 21.00: Petrecere marca Nottara. 

 

 

 

 

Sursa: UNICA.ro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Allevents.in 
din data de 22 August 2017 

https://allevents.in/events/festin2017-debela/1417373615037019 

 

 

Fest(in)2017. Debela 

• TIME Mon Oct 16 2017 at 08:00 pm   

• VENUE Teatrul Nottara, Sala „George Constantin” 

 

 

 

 

FEST(IN)2017. DEBELA 

  

DEBELA 

(Spectacol urmat de discuții cu publicul) 

Supratitrare în limba română 

de Silvija Šesto Stipančić  

https://allevents.in/events/festin2017-debela/1417373615037019


Producție a Companiei Kazalište Mala scena, Zagreb, Croația 

Secțiunea: „Criza adolescenței” 

 

Regia: Snježana Banović 

Scenografia: Dinka Jeričević 

Coregrafia: Zaga Živković 

Muzica: Davor Tolja și Zoran Lesendrić 

 

*************************** 

Distribuția: 

 

Ivana / Mama: Anja Matković 

Zlatko: Luka Jurčević 

  

 

 

Sursa: allevents.in 

 

  



14. ZiareLive  
din data de 22 August 2017, ora 17;54 

https://www.ziarelive.ro/stiri/p-festin-pe-bulevard-a-ajuns-la-

editia-a-v-a-vezi-programul-complet-al-festivalului.html 

 

 
 

FEST(IN) pe Bulevard a ajuns la ediția a V-a! Vezi programul complet al 

festivalului  

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea 

de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, în 

perioada 7-18 octombrie 2017. 

• Ediția de anul acesta reunește 35 de spectacole de teatru, două spectacole de 

muzică și multe evenimente conexe la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

• A cincea ediție a Festivalului va avea șapte secțiuni: 

• – Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia 

vor fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

• – Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul cărora 

vom încerca să facem cunoscută publicului importanța echipei de creatori și 

https://www.ziarelive.ro/stiri/p-festin-pe-bulevard-a-ajuns-la-editia-a-v-a-vezi-programul-complet-al-festivalului.html
https://www.ziarelive.ro/stiri/p-festin-pe-bulevard-a-ajuns-la-editia-a-v-a-vezi-programul-complet-al-festivalului.html


de artiști în realizarea unei producții scenice. Astfel, se vor prezenta câte două 

variante de spectacol pe același text și un spectacol cu două variante de 

distribuție; 

• – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole 

de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

• – Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele 

decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 

partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului. 

– Multi Art EXIT – fostul festival de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în  zilele de 22 

și 23 noiembrie; 

– In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 

contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

• Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 

pe texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de 

teatru), vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

 

 

 

Sursa: Unica.ro 

  



15. Portal-ro 
din data de 22 August 2017, ora 17;54 

http://portal-ro.com/post/p-festin-pe-bulevard-a-ajuns-la-edii/ 

 

 
 

FEST(IN) pe Bulevard a ajuns la ediția a V-a! Vezi programul complet al 

festivalului  

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea 

de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, în 

perioada 7-18 octombrie 2017. 

• Ediția de anul acesta reunește 35 de spectacole de teatru, două spectacole de 

muzică și multe evenimente conexe la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

• A cincea ediție a Festivalului va avea șapte secțiuni: 

• – Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia 

vor fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

• – Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul cărora 

vom încerca să facem cunoscută publicului importanța echipei de creatori și 

http://portal-ro.com/post/p-festin-pe-bulevard-a-ajuns-la-edii/


de artiști în realizarea unei producții scenice. Astfel, se vor prezenta câte două 

variante de spectacol pe același text și un spectacol cu două variante de 

distribuție; 

• – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole 

de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

• – Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele 

decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 

partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului. 

– Multi Art EXIT – fostul festival de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în  zilele de 22 

și 23 noiembrie; 

– In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 

contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

• Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 

pe texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de 

teatru), vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

 

 

 

Sursa: Unica.ro 

  



16. allevents.in 
din data de 21 August 2017 

https://allevents.in/events/festin2017-oscar-%C8%99i-tanti-

roz/120484968608229 

 

 
 

Fest(in)2017. Oscar și Tanti Roz 

• TIME Tue Oct 10 2017 at 08:30 pm   

• VENUE Teatrul Odeon, Sala Mare 

 

 

 

 

FEST(IN)2017. OSCAR ȘI TANTI ROZ 

https://allevents.in/events/festin2017-oscar-%C8%99i-tanti-roz/120484968608229
https://allevents.in/events/festin2017-oscar-%C8%99i-tanti-roz/120484968608229


  

OSCAR ȘI TANTI ROZ 

(Spectacol urmat de discuții cu publicul) 

de Eric-Emmanuel Schmitt 

Producție a Teatrului Eugen Ionescu, Chișinău (Republica Moldova) 

Secțiunea: „Criza adolescenței” 

 

Regia: Petru Vutcărău 

Traducerea: Gabriela Bîtcă 

Scenografia: Tatiana Popescu 

Selecție muzicală: Petru Vutcărău 

 

********************** 

Distribuția: 

 

Tanti Roz: Ala Menșicov (Maestru în Artă) 

Oscar: Ştefan Bouroșu 

Peggy Blue: Ştefania Vutcărău 

Doctorul Dusseldorf: Anatol Guzic 

Mama lui Oscar: Inna Colbasiuc 

Tatăl lui Oscar: Laurenţiu Vutcărău 

Mama lui Peggy Blue: Iuliana Vornicescu 

Tatăl lui Peggy Blue: Dan Melnic 

Asistente medicale: Liuba Roman, Adriana Bîtcă, Dumitru Mamei (Artist 

emerit), Maxim Chiriac, Artiom Perciun, Natalia Prodan 

 

*************************** 

Ce se întâmplă atunci când o boală incurabilă îți distruge copilăria și inocența? 

 

Ce se întâmplă atunci când niște scrisori către Dumnezeu devin singura ta 

alinare? 

 

Războiul lui Oscar împotriva tuturor izbucnește atunci când vede lașitatea 

apropiaților săi care îi ascund adevărul. Acesta găsește un refugiu în poveștile 

născocite de Tanti Roz, care sunt adevărate lecții de viață. Oscar învață de la ea 

cum să păcălească singurătatea prin intermediul unor epistole copilărești 

adresate lui Dumnezeu. Stilul infantil ascunde, printre rânduri, drama sufletească 

pe care o trăiește băiatul de zece ani. 

 

 

Sursa: allevents.in 



17. allevents.in 
din data de 14 August 2017 

https://allevents.in/events/festin2017-tartuffe/163183427578808 

 

 
 

Fest(in)2017. Tartuffe 

• TIME Sun Oct 08 2017 at 08:00 pm  

• VENUE Teatrul Nottara, Sala „Horia Lovinescu” 

 

 

 

 

FEST(IN)2017. TARTUFFE 

https://allevents.in/events/festin2017-tartuffe/163183427578808


  

TARTUFFE 

Spectacol supratitrat în limba română 

de Molière 

Producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi, Vraţa, Bulgaria 

Secțiunea: „Bulevardul comediei” 

 

Regia: Ventsislav Asenov 

Traducerea: Asen Razvetnikov 

Scenografia: Nevena Georgieva 

 

**************************** 

 

Distribuția: 

 

Cleant: Ivan Stanchev 

Madam Pernelle: Zvetana Gorkieva 

Orgon: Ognyan Simeonov 

Elmira: Ina Georgieva 

Damis: Viktor Ganchev 

Mariane: Sabina Koen 

Valère: Valeri Belev 

Tartuffe: Borislav Borisov 

Dorina: Ralitsa Kovacheva-Bejan 

Dl Loyal, Ofițerul: Krasen Handziev 

 

******************************** 

 

În manualele de literatură am învățat că Tartuffe simbolizează 

ipocrizia. Timp de două acte ascultăm despre ce face Tartuffe și, 

când acesta intră în scenă, știm exact la ce să ne așteptăm. 

Regizorul Ventsislav Asenov pare să urmărească cu răbdare intriga 

binecunoscută, doar că își pune niște întrebări provocatoare și, până 

la urmă, întru totul rezonabile. Așadar, aceia care îl bârfesc pe 

Tartuffe sunt cu adevărat onești și drepți? Nu cumva acuzațiile 

doamnei Pernelle din actul întâi sunt adevărate? Nu cumva ipocrizia 

și interesul personal s-au instalat în acea casă cu mult timp înainte 

de apariția lui Tartuffe? Nu cumva fiecare dintre membrii acestei 

familii unite a lui Orgon ascunde micul și stânjenitorul său secret pe 

care prezența lui Tartuffe îl face mai urât și vinovat? Poate că e 

vorba de propriul nostru sine care, cu egoismul și standardele sale 

morale îndelung încălcate, creează în fiecare dintre noi un Tartuffe. 



Acesta este personajul care rostește cea mai frumoasă declarație de 

dragoste din întreaga dramaturgie a lumii. Dacă dragostea lui este 

cu adevărat pură? 

 

Chiar dacă el o iubește pe Elmire până la prostie și nebunie, ea este, 

totuși, soția altcuiva. Și, de fapt, este o soție obosită și plictisită care 

a căzut în apatie cu mult timp în urmă. 

 

Întrebări curioase ale căror răspunsuri provocatoare par să 

rearanjeze conflictul într-o manieră cu totul nouă față de cea pe care 

o știam din școală. 

 

 

 

 

Sursa:allevents.in 

  



18. Facebook Teatrul Nottara 
din data de 29 August 2017 

https://www.facebook.com/Nottara/posts/1436632506373023 

 

 
 
  

 

 
 

Avem bucuria să vă anunțăm că, anul acesta, Festin pe Bulevard are ca 

Ambasador al Festivalului pe doamna Andreea Marin! Îi mulțumim că este alături 

de noi, iar dumneavoastră vă promitem că va fi o ediție cu totul specială! 

Imagini PRO TV 

 

https://www.facebook.com/Nottara/posts/1436632506373023
https://www.facebook.com/Nottara/?ref=nf&hc_ref=ARTUZ-m4jgS7N24Y0Hm0lS3ej_GaAKS5xXXwajZWAUhciZwL60kXcw9c-8goNNcIAI8
https://www.facebook.com/Nottara/?ref=nf&hc_ref=ARTUZ-m4jgS7N24Y0Hm0lS3ej_GaAKS5xXXwajZWAUhciZwL60kXcw9c-8goNNcIAI8
https://www.facebook.com/festinpebulevard/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AndreeaMarinOfficial/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Nottara/?ref=nf&hc_ref=ARTUZ-m4jgS7N24Y0Hm0lS3ej_GaAKS5xXXwajZWAUhciZwL60kXcw9c-8goNNcIAI8


 

Împreună cu Andreea Marin, ambasadorul Festivalului Internațional de 

Teatru „Fest(in) pe Bulevard”, Teatrul Nottara vă așteaptă la spectacolele 

pregătite pentru luna octombrie. 

Mulțumim, Andreea Marin! 

Vorbeste lumea ProTV Andreea Marin  

 

 

 

 

Sursa: Facebook Nottara  

 

  

https://www.facebook.com/Nottara/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vorbestelumea.protv.ro/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ProTVRomania/?fref=mentions


19. Allevents.in 
din data de 29 August 2017 

https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-

burlaci-%C8%99i-burl%C4%83ci%C8%9Be/112203256124125 

 

 
 

Fest(in)2017. Burlaci și burlăcițe 

• TIME Sat Oct 14 2017 at 09:00 pm  

• VENUE Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”, Municipiul București, 

Romania 

 
 

 

FEST(IN)2017. BURLACI ȘI BURLĂCIȚE 

  

BURLACI ŞI BURLĂCIȚE 

de Hanoch Levin 

https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-burlaci-%C8%99i-burl%C4%83ci%C8%9Be/112203256124125
https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-burlaci-%C8%99i-burl%C4%83ci%C8%9Be/112203256124125


Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Secțiunea: „Premiere” 

 

Regia: Alessandra Giuntini 

Traducerea: Bogdan Budeș 

Decorul: Ştefan Caragiu, Alessandra Giuntini 

Costumele: Mihaela Popescu 

 

************************* 

Distribuţia: 

 

Znaiduh: Vlad Gălățianu 

Pukița: Daniela Minoiu 

Gaunino: Alexandru Mike Gheorghiu 

Bulba: Corina Dragomir 

Oistwind: Sebastian Ghiță 

Voce Znaiduh: Bogdan Budeş 

 

*************************** 

A iubi sau a nu iubi? A te-nsura sau a burlăci? Un cuplu merge la culcare în 

seara de dinaintea nunții... dar îndoielile obișnuite se transformă treptat în 

întrebări existențiale! Eroii noștri au parte de o aventură onirică, în care 

drumurile li se întretaie pentru a ajunge iar... la somn! Sau totul este doar un vis? 

 

********* 

„Textul și spectacolul – sexiste, burlești, dar cu o adiere de poetic luat în răspăr 

– sunt un comentariu mușcător în jurul responsabilității umane, al 

angajamentului față de ceva <serios>, aruncând în aer stereotipurile și lăsând în 

urma lor un oftat – sau un... sforăit. Giuntini a stors totul din jocul actorilor, 

deveniți adevărate marionete de teatru, și le-a pus foarte bine în valoare 

calitățile.” 

 

 

 

Sursa: Allevents  

 

  



20. Antena 3 
din data de 04 Septembrie 2017 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/premierele-toamnei-la-

nottara-431504.html 

 

 
 

Premierele toamnei la Nottara 

 

 
  Gata vacanța! La Teatrul Nottara a început stagiunea. Spectatorii vor avea 

parte de o toamnă a premierelor, 8 la număr! Prima piesă a stagiunii, programată 

mâine, 5 septembrie, este „CĂLĂTORIA”, un spectacol inedit care se joacă într-

un autobuz supraetajat, identic cu cele care circulă pe străzile Londrei. 

Reprezentaţia începe la Institutul Balassi, Institutul maghiar din București. 

 

  Tot în septembrie are loc premiera spectacolului "D-ale carnavalului", în 

montarea lui Claudiu Goga, care își invită actorii și spectatorii să recreeze, cu un 

suflu modern, deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne cu înțelesuri 

moderne. 

 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/premierele-toamnei-la-nottara-431504.html
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/premierele-toamnei-la-nottara-431504.html


  “Totul e relativ”, spune pe 16 septembrie, britanicul Alan Ayckbourn, prin 

glasul “coral” al actorilor ”dirijaţi” de Felix Alexa. O comedie cu încurcături de 

situație, de limbaj, la finalul căreia câteva întrebări ne rămân agățate în minte: este 

dragostea sinceră, cât suntem dispuși să mințim într-un cuplu, cât este adevăr și 

cât este amăgire într-o iubire? 

 

 

  Pe 17 septembrie spectatorii sunt invitați la “Matrimoniale” , în regia Dianei 

Lupescu. O poveste despre cunoaştere, despre putere şi despre valorile care nu pot 

fi cumpărate. Lista completă a reprezentațiilor o găsiți pe www.nottara.ro 

 

  Noile premiere ale stagiunii Teatrului Nottara pregãtesc marea întâlnire 

internaţionalã, care este Festivalul Fest(in) pe Bulevard, ce se va desfãşura în 

perioada 7 -18 octombrie. Festivalul abordeazã cu curaj tema crizelor. De tot 

felul! Dar mai ales pe cea a insecuritãţii adolescentine. Detalii gãsiţi pe site-uI: 

festinpebulevard.ro 

 
 

 

 

 

Sursa: Antena 3  

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nottara.ro%2F&h=ATPavMA_iK6YJRjHWHaWpFWR3xp0TIAbE1cew1C0C1mGXl2D4eWZuh0nk_oFmLVltfXf_c4eG8UkYMhhxAa9kHWhrQhwxlecf5BuuGjZKtsvpfCIm53K7MYoRMw8RwrlyHslwZVVuMk


21. HotNews 
din data de 05 Septembrie 2017 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21987260-teatrul-nottara-startul-

noii-stagiuni.htm 

 

 
 

Teatrul Nottara da startul noii stagiuni 

 

  Vacanta a luat sfarsit si la Teatrul Nottara a început stagiunea. Spectatorii 

vor avea parte de o toamnă a premierelor, in numar de 8, anunta institutia teatrala. 

Prima piesă a stagiunii, programată marti, 5 septembrie, este „CĂLĂTORIA”, un 

spectacol inedit care se joacă într-un autobuz supraetajat, identic cu cele care 

circulă pe străzile Londrei. Reprezentaţia începe la Institutul Balassi, Institutul 

maghiar din București. 

 

 

  Tot în septembrie are loc premiera spectacolului "D-ale carnavalului", în 

montarea lui Claudiu Goga, care își invită actorii și spectatorii să recreeze, cu un 

suflu modern, deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne cu înțelesuri 

moderne. 

 

  “Totul e relativ”, spune pe 16 septembrie, britanicul Alan Ayckbourn, prin 

glasul “coral” al actorilor ”dirijaţi” de Felix Alexa. O comedie cu încurcături de 

situație, de limbaj, la finalul căreia câteva întrebări ne rămân agățate în minte: este 

dragostea sinceră, cât suntem dispuși să mințim într-un cuplu, cât este adevăr și 

cât este amăgire într-o iubire? 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21987260-teatrul-nottara-startul-noii-stagiuni.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21987260-teatrul-nottara-startul-noii-stagiuni.htm
http://www.nottara.ro/


 

 

  Pe 17 septembrie spectatorii sunt invitați la “Matrimoniale” , în regia Dianei 

Lupescu. O poveste despre cunoaştere, despre putere şi despre valorile care nu pot 

fi cumpărate. 

 

  

  Noile premiere ale stagiunii Teatrului Nottara pregãtesc marea 

întâlnire internaţionalã, care este Festivalul Fest(in) pe Bulevard, ce se va 

desfãşura în perioada 7 -18 octombrie. Festivalul abordeazã cu curaj tema 

crizelor. De tot felul! Dar mai ales pe cea a insecuritãţii adolescentine, anunta 

institutia teatrala. 

 

 

 

 

de: D.S 

 

  



22. Teatrul Nottara 
din data de 01 Septembrie 2017 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=233 

 

 
 

A venit toamna 

        Cu bucurii teatrale! 

Vacanţa s-a terminat! 

Noile premiere ale stagiunii Teatrului Nottara pregătesc marea întâlnire 

internaţională, care este dragul nostru Festival „Fest(in) pe Bulevard”, ce se va 

desfăşura în perioada 7-18 octombrie, la sediul nostru şi la institutuţiile 

bucureştene partenere. 

Totul e relativ, ne spune britanicul Alan Ayckbourn, prin glasul „coral” al 

actorilor noştri, „dirijaţi” de Felix Alexa. Şi sigur e foarte comic. Aşa cum este şi 

lumea furios de veselă a lui Caragiale, întrupată tot de vedetele teatrului nostru, 

sub bagheta regizorului Claudiu Goga. 

Festivalul Internaţional de Teatru „Fest(in) pe Bulevard” abordeazã 

cu mult curaj tema crizelor. De tot felul! Dar mai ales pe cea a nesiguranței 

adolescentine. 

Trupe de teatru de pe mai multe continente vor da glas neliniştilor şi 

întrebărilor diferitelor vârste şi climate umane. 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=233


  

Dacă doriţi detalii, le găsiţi negreşit pe site-uI nostru: 

www.festinpebulevard.ro. 

  

Vă aşteptãm la teatru!  

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

  



23. Radio Clasic  
din data de 05 Septembrie 2017 

https://www.clasicradio.ro/teatrul-nottara-da-startul/ 

 

 
 

Teatrul Nottara dă startul noii stagiuni 

 

 
 

  Vacanța a luat sfârșit și la Teatrul Nottara a început stagiunea. 

Spectatorii vor avea parte de o toamnă a premierelor, în număr de 8, anunță 

instituția teatrală. 

  Prima piesă a stagiunii, programată marti, 5 septembrie, 

este „CĂLĂTORIA”, un spectacol inedit care se joacă într-un autobuz 

supraetajat, identic cu cele care circulă pe străzile Londrei. Reprezentaţia începe 

la Institutul Balassi, Institutul maghiar din București. 

 

 

https://www.clasicradio.ro/teatrul-nottara-da-startul/


 

  Tot în septembrie are loc premiera spectacolului "D-ale carnavalului", în 

montarea lui Claudiu Goga, care își invită actorii și spectatorii să recreeze, cu un 

suflu modern, deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne cu înțelesuri 

moderne. 

 

  “Totul e relativ”, spune pe 16 septembrie, britanicul Alan Ayckbourn, prin 

glasul “coral” al actorilor ”dirijaţi” de Felix Alexa. O comedie cu încurcături de 

situație, de limbaj, la finalul căreia câteva întrebări ne rămân agățate în minte: este 

dragostea sinceră, cât suntem dispuși să mințim într-un cuplu, cât este adevăr și 

cât este amăgire într-o iubire? 

 

  Pe 17 septembrie spectatorii sunt invitați la “Matrimoniale” , în regia 

Dianei Lupescu. O poveste despre cunoaştere, despre putere şi despre valorile care 

nu pot fi cumpărate. 

 

  Noile premiere ale stagiunii Teatrului Nottara pregãtesc marea 

întâlnire internaţionalã, care este Festivalul Fest(in) pe Bulevard, ce se va 

desfãşura în perioada 7 -18 octombrie. Festivalul abordeazã cu curaj tema 

crizelor. De tot felul! Dar mai ales pe cea a insecuritãţii adolescentine, anunță 

instituția teatrală. 

 

 

 

Sursa: Radio Clasic  

  



24. Sursa de știri  
din data de 05 Septembrie 2017 

http://www.sursadestiri.net/teatrul-nottara-da-startul-noii-stagiuni-

s0146605356.html 

 

 
 

Teatrul Nottara da startul noii stagiuni 

 

  Vacanta a luat sfarsit si la Teatrul Nottara a început stagiunea. Spectatorii 

vor avea parte de o toamnă a premierelor, in numar de 8, anunta institutia teatrala. 

Prima piesă a stagiunii, programată marti, 5 septembrie, este „CĂLĂTORIA”, un 

spectacol inedit care se joacă într-un autobuz supraetajat, identic cu cele care 

circulă pe străzile Londrei. Reprezentaţia începe la Institutul Balassi, Institutul 

maghiar din București. 

 

  Tot în septembrie are loc premiera spectacolului "D-ale carnavalului", în 

montarea lui Claudiu Goga, care își invită actorii și spectatorii să recreeze, cu un 

suflu modern, deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne cu înțelesuri 

moderne. 

 

  “Totul e relativ”, spune pe 16 septembrie, britanicul Alan Ayckbourn, prin 

glasul “coral” al actorilor ”dirijaţi” de Felix Alexa. O comedie cu încurcături de 

situație, de limbaj, la finalul căreia câteva întrebări ne rămân agățate în minte: este 

dragostea sinceră, cât suntem dispuși să mințim într-un cuplu, cât este adevăr și 

cât este amăgire într-o iubire? 

 

 

http://www.sursadestiri.net/teatrul-nottara-da-startul-noii-stagiuni-s0146605356.html
http://www.sursadestiri.net/teatrul-nottara-da-startul-noii-stagiuni-s0146605356.html
http://www.nottara.ro/


  Pe 17 septembrie spectatorii sunt invitați la “Matrimoniale” , în regia Dianei 

Lupescu. O poveste despre cunoaştere, despre putere şi despre valorile care nu pot 

fi cumpărate. 

 

 

  Noile premiere ale stagiunii Teatrului Nottara pregãtesc marea 

întâlnire internaţionalã, care este Festivalul Fest(in) pe Bulevard, ce se va 

desfãşura în perioada 7 -18 octombrie. Festivalul abordeazã cu curaj tema 

crizelor. De tot felul! Dar mai ales pe cea a insecuritãţii adolescentine, anunta 

institutia teatrala. 

 
 

 

 

Sursa: HotNews 

  



25. Ultimele-știri 
din data de 04 Septembrie 2017 

http://www.ultimele-stiri.eu/articol/premierele-toamnei-la-

nottara/3476820 

 

 
 

Premierele toamnei la Nottara 

 

 
  Gata vacanța! La Teatrul Nottara a început stagiunea. Spectatorii vor avea 

parte de o toamnă a premierelor, 8 la număr! Prima piesă a stagiunii, programată 

mâine, 5 septembrie, este „CĂLĂTORIA”, un spectacol inedit care se joacă într-

un autobuz supraetajat, identic cu cele care circulă pe străzile Londrei. 

Reprezentaţia începe la Institutul Balassi, Institutul maghiar din București. 

 

  Tot în septembrie are loc premiera spectacolului "D-ale carnavalului", în 

montarea lui Claudiu Goga, care își invită actorii și spectatorii să recreeze, cu un 

suflu modern, deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne cu înțelesuri 

moderne. 

 

http://www.ultimele-stiri.eu/articol/premierele-toamnei-la-nottara/3476820
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/premierele-toamnei-la-nottara/3476820


  “Totul e relativ”, spune pe 16 septembrie, britanicul Alan Ayckbourn, prin 

glasul “coral” al actorilor ”dirijaţi” de Felix Alexa. O comedie cu încurcături de 

situație, de limbaj, la finalul căreia câteva întrebări ne rămân agățate în minte: este 

dragostea sinceră, cât suntem dispuși să mințim într-un cuplu, cât este adevăr și 

cât este amăgire într-o iubire? 

 

 

  Pe 17 septembrie spectatorii sunt invitați la “Matrimoniale” , în regia Dianei 

Lupescu. O poveste despre cunoaştere, despre putere şi despre valorile care nu pot 

fi cumpărate. Lista completă a reprezentațiilor o găsiți pe www.nottara.ro 

 

  Noile premiere ale stagiunii Teatrului Nottara pregãtesc marea 

întâlnire internaţionalã, care este Festivalul Fest(in) pe Bulevard, ce se va 

desfãşura în perioada 7 -18 octombrie. Festivalul abordeazã cu curaj tema 

crizelor. De tot felul! Dar mai ales pe cea a insecuritãţii adolescentine. Detalii 

gãsiţi pe site-uI: festinpebulevard.ro 

 
 

 

 

 

Sursa: Antena 3  

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nottara.ro%2F&h=ATPavMA_iK6YJRjHWHaWpFWR3xp0TIAbE1cew1C0C1mGXl2D4eWZuh0nk_oFmLVltfXf_c4eG8UkYMhhxAa9kHWhrQhwxlecf5BuuGjZKtsvpfCIm53K7MYoRMw8RwrlyHslwZVVuMk


26. PressMania 
din data de 05 Septembrie 2017 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/-teatrul-nottara-da-

startul-noii-stagiuni-2293422.html 

 

 
 

Teatrul Nottara da startul noii stagiuni 

 

  Vacanta a luat sfarsit si la Teatrul Nottara a început stagiunea. Spectatorii 

vor avea parte de o toamnă a premierelor, in numar de 8, anunta institutia teatrala. 

Prima piesă a stagiunii, programată marti, 5 septembrie, este „CĂLĂTORIA”, un 

spectacol inedit care se joacă într-un autobuz supraetajat, identic cu cele care 

circulă pe străzile Londrei. Reprezentaţia începe la Institutul Balassi, Institutul 

maghiar din București. 

 

  Tot în septembrie are loc premiera spectacolului "D-ale carnavalului", în 

montarea lui Claudiu Goga, care își invită actorii și spectatorii să recreeze, cu un 

suflu modern, deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne cu înțelesuri 

moderne. 

 

  “Totul e relativ”, spune pe 16 septembrie, britanicul Alan Ayckbourn, prin 

glasul “coral” al actorilor ”dirijaţi” de Felix Alexa. O comedie cu încurcături de 

situație, de limbaj, la finalul căreia câteva întrebări ne rămân agățate în minte: este 

dragostea sinceră, cât suntem dispuși să mințim într-un cuplu, cât este adevăr și 

cât este amăgire într-o iubire? 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/-teatrul-nottara-da-startul-noii-stagiuni-2293422.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/-teatrul-nottara-da-startul-noii-stagiuni-2293422.html
http://www.nottara.ro/


 

 

  Pe 17 septembrie spectatorii sunt invitați la “Matrimoniale” , în regia Dianei 

Lupescu. O poveste despre cunoaştere, despre putere şi despre valorile care nu pot 

fi cumpărate. 

 

 

  Noile premiere ale stagiunii Teatrului Nottara pregãtesc marea 

întâlnire internaţionalã, care este Festivalul Fest(in) pe Bulevard, ce se va 

desfãşura în perioada 7 -18 octombrie. Festivalul abordeazã cu curaj tema 

crizelor. De tot felul! Dar mai ales pe cea a insecuritãţii adolescentine, anunta 

institutia teatrala. 

 
 

 

 

Sursa: HotNews 

  



27. nMedia 
din data de 05 Septembrie 2017 

https://nmedia.ro/premierele-toamnei-la-nottara 

 

 
 

 

Premierele toamnei la Nottara 

 

 
  Gata vacanța! La Teatrul Nottara a început stagiunea. Spectatorii vor avea 

parte de o toamnă a premierelor, 8 la număr! Prima piesă a stagiunii, programată 

mâine, 5 septembrie, este „CĂLĂTORIA”, un spectacol inedit care se joacă într-

un autobuz supraetajat, identic cu cele care circulă pe străzile Londrei. 

Reprezentaţia începe la Institutul Balassi, Institutul maghiar din București. 

 

  Tot în septembrie are loc premiera spectacolului "D-ale carnavalului", în 

montarea lui Claudiu Goga, care își invită actorii și spectatorii să recreeze, cu un 

suflu modern, deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne cu înțelesuri 

moderne. 

 

https://nmedia.ro/premierele-toamnei-la-nottara


  “Totul e relativ”, spune pe 16 septembrie, britanicul Alan Ayckbourn, prin 

glasul “coral” al actorilor ”dirijaţi” de Felix Alexa. O comedie cu încurcături de 

situație, de limbaj, la finalul căreia câteva întrebări ne rămân agățate în minte: este 

dragostea sinceră, cât suntem dispuși să mințim într-un cuplu, cât este adevăr și 

cât este amăgire într-o iubire? 

 

 

  Pe 17 septembrie spectatorii sunt invitați la “Matrimoniale” , în regia Dianei 

Lupescu. O poveste despre cunoaştere, despre putere şi despre valorile care nu pot 

fi cumpărate. Lista completă a reprezentațiilor o găsiți pe www.nottara.ro 

 

  Noile premiere ale stagiunii Teatrului Nottara pregãtesc marea 

întâlnire internaţionalã, care este Festivalul Fest(in) pe Bulevard, ce se va 

desfãşura în perioada 7 -18 octombrie. Festivalul abordeazã cu curaj tema 

crizelor. De tot felul! Dar mai ales pe cea a insecuritãţii adolescentine. Detalii 

gãsiţi pe site-uI: festinpebulevard.ro 

 
 

 

 

 

Sursa: Antena 3  

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nottara.ro%2F&h=ATPavMA_iK6YJRjHWHaWpFWR3xp0TIAbE1cew1C0C1mGXl2D4eWZuh0nk_oFmLVltfXf_c4eG8UkYMhhxAa9kHWhrQhwxlecf5BuuGjZKtsvpfCIm53K7MYoRMw8RwrlyHslwZVVuMk


28. Revista Presei  
din data de 04 Septembrie 2017, ora 11;15 

http://www.revista-presei.com/stire-premierele-toamnei-la-nottara-

257188395.html 

 

 
 

Premierele toamnei la Nottara 

 

 
  Gata vacanța! La Teatrul Nottara a început stagiunea. Spectatorii vor avea 

parte de o toamnă a premierelor, 8 la număr! Prima piesă a stagiunii, programată 

mâine, 5 septembrie, este „CĂLĂTORIA”, un spectacol inedit care se joacă într-

un autobuz supraetajat, identic cu cele care circulă pe străzile Londrei. 

Reprezentaţia începe la Institutul Balassi, Institutul maghiar din București. 

 

  Tot în septembrie are loc premiera spectacolului "D-ale carnavalului", în 

montarea lui Claudiu Goga, care își invită actorii și spectatorii să recreeze, cu un 

suflu modern, deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne cu înțelesuri 

moderne. 

 

http://www.revista-presei.com/stire-premierele-toamnei-la-nottara-257188395.html
http://www.revista-presei.com/stire-premierele-toamnei-la-nottara-257188395.html


  “Totul e relativ”, spune pe 16 septembrie, britanicul Alan Ayckbourn, prin 

glasul “coral” al actorilor ”dirijaţi” de Felix Alexa. O comedie cu încurcături de 

situație, de limbaj, la finalul căreia câteva întrebări ne rămân agățate în minte: este 

dragostea sinceră, cât suntem dispuși să mințim într-un cuplu, cât este adevăr și 

cât este amăgire într-o iubire? 

 

 

  Pe 17 septembrie spectatorii sunt invitați la “Matrimoniale” , în regia Dianei 

Lupescu. O poveste despre cunoaştere, despre putere şi despre valorile care nu pot 

fi cumpărate.  

 

 

  Noile premiere ale stagiunii Teatrului Nottara pregãtesc marea 

întâlnire internaţionalã, care este Festivalul Fest(in) pe Bulevard, ce se va 

desfãşura în perioada 7 -18 octombrie. Festivalul abordeazã cu curaj tema 

crizelor. De tot felul! Dar mai ales pe cea a insecuritãţii adolescentine. Detalii 

gãsiţi pe site-uI: festinpebulevard.ro 

 
 

 

 

 

Sursa: Antena 3  

  



29. Facebook Andreea Marin 
din data de 06 Septembrie 2017, ora 16;19 

https://www.facebook.com/AndreeaMarinOfficial/posts/18144727652

46982 

 

 
 
 V-am promis imagini si impresii in urma piesei de teatru inedite la care am fost 

aseara. De ce spun inedita? Pentru ca reprezentatia nu are loc, asa cum v-ati 

astepta, intr-o sala de spectacol, ci doar incepe acolo si continua intr-un autobuz 

londonez ce calatoreste prin Bucuresti (in mod real, nu virtual :) ), oprind in 

statii in care spectatorii coboara si sunt martorii unor momente cu valoare de 

simbol. Interactiva, plina de energie, dar si cu momente de introspectie, 

"Calatoria" lui Constantin Abaluta e un pretext pentru ca noi sa ne intoarcem catre 

noi insine, sa ne intelegem mai bine, sa vedem cu alti ochi ce ni se asterne in jur 

(nu lipsesc nici momentele de satira politica sau sociala). Interesanta si 

neasteptata, asa as putea rezuma experienta traita aseara, datorita Teatrul Nottara, 

care pregateste Festivalul International de Teatru FEST(in) pe Bulevard (7 - 18 

octombrie), abia astept! Peste 35 de reprezentatii din Europa, Asia si America de 

Sud, actori, regizori, pe care nu ii vezi des la Bucuresti... Voi reveni cu detalii. 

Intrati pe mediile online ale Nottara si nu ezitati sa luati deja bilete! 

 

 

 

 

 

de: Andreea Marin 

https://www.facebook.com/AndreeaMarinOfficial/posts/1814472765246982
https://www.facebook.com/AndreeaMarinOfficial/posts/1814472765246982
https://www.facebook.com/Nottara/?fref=mentions


30. Facebook Andreea Marin  
din data de 08 Septembrie 2017 

https://es-

la.facebook.com/167830626577879/posts/1816765168351075 

 

 
 
In curand, incepe Festivalul International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, gasiti 

detalii pe www.festinpebulevard.ro , 35 de reprezentatii cu oaspeti din tara si de 

peste hotare ( Europa, Asia, America de Sud) si multe evenimente pentru iubitorii 

de teatru la care va sfatuiesc sa va rezervati locuri deja. Noi am inceput " 

incalzirea" cu piesa inedita "Calatoria", iar duminica seara vom fi din nou la 

Nottara, la "D'ale carnavalului". Alegeri inspirate pe www.nottara.ro . 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Facebook Nottara 

  

https://es-la.facebook.com/167830626577879/posts/1816765168351075
https://es-la.facebook.com/167830626577879/posts/1816765168351075
http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.nottara.ro/


31. MapDance 
din data de 02 Septembrie 2017 

https://mapdance.com/Events/Bucharest-Festin2017-The-Tango-

Orchestra-Tibor-Cari-4000126976648 

 

 
 

 

 

Fest(in)2017. The Tango Orchestra - Tibor Cari in București 

 

 

Teatrul Nottara, Sala „Horia Lovinescu”, Bulevardul General Gheorghe 

Magheru, 010334, București, Municipiul București, RO 

 

THE TANGO ORCHESTRA TIBOR CÁRI 

 

de Cári Tibor 

Secțiunea: „Invitați speciali” 

 

Regia: Cári Tibor 

Concept si muzica: Cári Tibor 

Pian: Cári Tibor  

Acordeon: Ilko Gradev (Sofia) 

Vioară: Carmen Păulescu (Filarmonica Banatul, Timișoara) 

Violoncel: Szabó J. Attila (Filarmonica de Stat Transilvania, Cluj-Napoca) 

Contrabas: Adrian Muntean (Orchestra Română de Tineret, București) 

 

https://mapdance.com/Events/Bucharest-Festin2017-The-Tango-Orchestra-Tibor-Cari-4000126976648
https://mapdance.com/Events/Bucharest-Festin2017-The-Tango-Orchestra-Tibor-Cari-4000126976648
https://mapdance.com/Events/Bucharest-Festin2017-The-Tango-Orchestra-Tibor-Cari-4000126976648#md-evt-address-4000126976648
https://mapdance.com/Events/Bucharest-Festin2017-The-Tango-Orchestra-Tibor-Cari-4000126976648#md-evt-address-4000126976648
https://mapdance.com/Events/Bucharest-Festin2017-The-Tango-Orchestra-Tibor-Cari-4000126976648#md-evt-address-4000126976648
https://mapdance.com/Events/Bucharest-Festin2017-The-Tango-Orchestra-Tibor-Cari-4000126976648#md-evt-address-4000126976648


***************** 

Invitați: 

 

Voce: Aida Šošić (Sarajevo) 

Voce: Sânziana Tarța (Teatrul Național Lucian Blaga, Cluj-Napoca) 

Voce: Giacomo Medici (Teatro Lirico Milano) 

Dansatori: Laura Iaru,Csongor Kicsi, Cristina Daju ,Gușat Silviu 

 

****************** 

Muzică. Dans. Culoare. Ingrediente menite să ne poarte într-o lume în care 

pasiunea construieşte şi spune poveşti. Ingrediente menite să ne poarte în lumea 

tentantă a tangoului cu tot ce înseamnă el. Toate într-o oră şi treizeci de minute 

de muzică, dans şi culoare. The Tango Orchestra este un eveniment muzical 

complex ce cuprinde tangouri originale semnate de compozitorul Cári Tibor, 

scrise pentru film și teatru. Cântecele vor fi cântate în mai multe limbi: română, 

maghiară, bosniacă, italiană, spaniolă. Muzica este însoţită inspirat de dans, cu 

profesionişti ai tangoului. Orchestra este compusă din cinci instrumentiști 

profesioniști. 

 

Este un proiect unic în România. Nu există nicio trupă de muzică de tango care 

să cânte doar muzică originală, scrisă de membrii ei. De multe ori, sunt adaptări 

și interpretări din repertoriul contemporan. 

 

 

 

 

 

 

Sursa: MapDance  

  



32. TNB.ro 
din data de 13 Septembrie 2017 

http://www.tnb.ro/ro/fetita-soldat-la-festin-pe-bulevard 

 

 
 

Fetița soldat la FESTin pe Bulevard 
 

 
Spectacolul Fetița soldat va avea două reprezentații în cadrul festivalului 

Teatrului Nottara - FESTin pe Bulevard: duminică 8 octombrie 2017 de la ora 

17.00 și ora 19.00. Cu un singur bilet cumpărat, spectatorii vor avea ocazia să 

vadă ambele distribuții. 

Fetița soldat este o producție a Centrului de Creație și Cercetare Ion 

Sava în cadrul Programului 9G la TNB. 

  Spectacolul va fi urmat de discuții cu publicul! 

 

 

 

 

Sursa: TNB.ro 

http://www.tnb.ro/ro/fetita-soldat-la-festin-pe-bulevard


33. allevents.in 
din data de 13 Septembrie 2017 

https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-totul-

e-relativ/1911657652432724 

 

 
 

Fest(in)2017. Totul e relativ 

• TIME Fri Oct 13 2017 at 07:15 pm  

• VENUE Teatrul Nottara, Sala „Horia Lovinescu”, Municipiul București, 

Romania 

 
 

 

FEST(IN)2017. TOTUL E RELATIV 

TOTUL E RELATIV 

de Alan Ayckbourn 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Secțiunea: „Bulevardul comediei” 

https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-totul-e-relativ/1911657652432724
https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-totul-e-relativ/1911657652432724


 

Regia: Felix Alexa 

Traducerea: Irina Velcescu 

Scenografia: Andrada Chiriac 

Muzica: Alexei Țurcan 

Lighting design: Felix Alexa 

 

************************* 

Distribuţia: 

 

Greg: Gabriel Răuță 

Ginny: Raluca Gheorghiu 

Sheila: Catrinel Dumitrescu 

Philip: Constantin Cotimanis 

 

*************************** 

Greg și Ginny sunt tineri, se iubesc și sunt pe punctul de a se căsători. Numai că 

Ginny ține ascunse de Greg câteva detalii despre viața ei, care ar putea arunca în 

aer liniștea viitorului cuplu. Acesta este și momentul când în poveste intervin 

Philip și Sheila, un cuplu mai în vârstă, cu nelămurite – încă – și, tocmai de 

aceea, amuzante legături cu tinerele personaje. Încurcături de situație, de limbaj 

și de intenții sunt presărate de-a lungul piesei, sporind tensiunea și desfătarea 

spectatorului. Iar la sfârșit câteva întrebări ne rămân agățate în minte: este 

dragostea sinceră, cât suntem dispuși să mințim într-un cuplu, cât este adevăr și 

cât este amăgire într-o iubire? 

 

Claudiu Sfirschi-Lăudat 

 

„Am ales să montez textul lui Alan Ayckbourn cu senzația că nevoia acută de 

comedie a publicului, nevoie ce vine din dorința de a evada din realitatea 

înconjurătoare, va fi satisfăcută, dar într-un mod mai straniu. Și asta pentru că 

ceea ce m-a atras cu adevărat în Totul e relativ nu e numai scriitura dramatică, 

ce îmbină armonios replicile cu haz și situațiile magistral construite, ci un 

cinism profund, un umor negru ce ține de relativitatea și fragilitatea 

sentimentelor, o ambiguitate a relațiilor degradate, ce produce un comic 

exploziv, dar care are la bază, paradoxal, o tristețe profundă. Tristețe ce vine 

tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viață… e relativ.” 

 

Felix Alexa, regizor 

 

 

Sursa: allevents.in 



34. Yorick 
din data de 13 Septembrie 2017 

https://yorick.ro/teatrul-nottara-aduce-39-de-spectacole-la-festin-pe-

bulevard/ 

 

 
 

Teatrul Nottara aduce 39 de spectacole la Fest(in) pe Bulevard 

 

  Cea de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe 

Bulevard va avea loc în perioada 7-18 octombrie și reunește 39 de spectacole de 

teatru, două spectacole de muzică și multe evenimente conexe, la care participă 

artiști din opt țări: Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, 

Republica Moldova și România. 

 Festivalul a fost lansat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, la care au 

participat, alături de Marinela Țepuș, câțiva dintre actorii teatrului – Ada Navrot, 

Andi Vasluianu și Dan Bordeianu –, precum și ambasadoarea ediției din acest an, 

https://yorick.ro/teatrul-nottara-aduce-39-de-spectacole-la-festin-pe-bulevard/
https://yorick.ro/teatrul-nottara-aduce-39-de-spectacole-la-festin-pe-bulevard/
https://yorick.ro/wp-content/uploads/2017/09/nottara.jpg


Andreea Marin. De asemenea, au fost prezente și cele două co-selecționere, 

Narcisa Mocanu pentru secțiunea internațională și Raluca Rădulescu pentru 

selecția națională. 

A cincea ediție a Festivalului cuprinde șapte secțiuni „Criza pubertății, criza 

adolescenței” – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 

spectatorilor producții pentru și despre tineri; „Text sau pretext” – secțiunea va 

cuprinde spectacole prin intermediul cărora vom face cunoscută publicului 

importanța echipei de creatori și de artiști în realizarea unei producții scenice. 

Astfel, se vor prezenta câte două variante de spectacol pe același text; „Bulevardul 

comediei” – secțiune competitivă, care propune publicului spectacole de mare 

succes, juriul fiind alcătuit din cinci membri aleși din public; „Premiere în 

FEST(in)” – o secțiune din care vor face parte cele mai noi producții ale Teatrului 

Nottara; „Invitați speciali” – secțiune unde se vor regăzi producții care aparțin 

unor teatre partenere, venind în completarea tematicii Festivalului; „Multi Art 

EXIT” – mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015, urmând să se desfășoare în zilele 

de 22 și 23 noiembrie; „In memoriam” – secțiune dedicată unor personalități 

dispărute dintre noi, care au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului 

românesc: George Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 

texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), 

vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

În cadrul conferinței de presă desfășurate ieri la sediul Nottara, s-a discutat 

despre importanța acestui festival în contextul cultural al momentului, iar Andreea 

Marin a povestit despre istoria ei personală cu teatrul Nottara, un teatru pe care-l 

iubește din copilărie și la care o aduce acum pe fiica ei, în pragul adolescenței. 

Andreea Marin a făcut o pledoarie pentru a merge la teatru și pentru a sprijini 

cultura. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. 

Cu o istorie de 70 de ani, Teatrul Nottara se află, în acest moment, pe locul 

al doilea în preferinţele publicului bucureştean. Având un repertoriu de 25-30 de 

titluri şi o medie de opt reprezentaţii pe săptămână, teatrul primeşte peste 2.500 

de spectatori, săptămânal. 

Potrivit tradiţiei, Teatrul Nottara a realizat – de la începutul anului 2017 și 

până acum – șapte premiere: „Somnambulism” de Iaroslava Pulinovici (în regia 



lui Alexandru Mâzgăreanu), „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski (în regia 

Evgheniei Berkovici – Rusia), „Opt femei” de Robert Thomas (în regia lui 

Andreas Merz-Raykov – Germania), „Burlaci şi burlăcițe” de Hanoch Levin (în 

regia Alessandrei Giuntini – Italia), „Totul e relativ” de Alan Ayckbourn (în regia 

lui Felix Alexa), „D-ale carnavalului” de I.L. Caragiale (în regia lui Claudiu 

Goga), „Să-i îmbrăcăm pe cei goi” de L. Pirandello (în regia lui Dan Lăcătuşu), o 

coproducție cu Teatrul de Artă. 

În acest moment, se repetă, în cadrul proiectului Marea Unire – 100 de ani 

împreună, câteva texte clasice (în regia lui Alexandru Mâzgăreanu) și 

„Rânduieli”, după La Lilieci de Marin Sorescu (scenariul și regia: Constantin 

Fugașin). 

 

 

 

 

 

Sursa: Yorick.ro 

  



35. Forbes 
din data de 14 Septembrie 2017 

https://www.forbes.ro/teatrul-nottara-deschide-stagiunea-de-toamna-

prin-festin-pe-bulevard-93614 

 

 
 

Teatrul Nottara deschide stagiunea de toamnă prin Fest(in) pe Bulevard 

 

În perioada 7-18 octombrie are loc „Festivalul Internațional de Teatru 

Fest(in) pe Bulevard“, un eveniment care deschide oficial stagiunea de toamnă 

prin 39 de reprezentații teatrale, două spectacole de muzică și multe evenimente 

conexe. 

 

 
Teatrul Nottara organizează cea de-a V-a ediție a „Festivalului de Teatru 

Fest(in) pe Bulevard“, în perioada 7-18 octombrie, devenind un eveniment-reper 

pentru lumea teatrală, dar și pentru iubitorii de artă scenică. Prin temele alese în 

cadrul fiecărei ediții, manifestarea își dorește să declanșeze și un impact social, 

atrăgând astfel tot mai mulți spectatori și participanți. 

https://www.forbes.ro/teatrul-nottara-deschide-stagiunea-de-toamna-prin-festin-pe-bulevard-93614
https://www.forbes.ro/teatrul-nottara-deschide-stagiunea-de-toamna-prin-festin-pe-bulevard-93614


Ediția de anul acesta reunește 39 de spectacole de teatru, două spectacole 

de muzică, dar și colocvii, spectacole – lectură, evenimente stradale, lansări de 

carte la care participă artiști din opt țări: Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, 

Croația, Franța, Germania, Republica Moldova și România. Festivalul cuprinde 

șapte secțiuni: 

 

–Criza pubertății, criza adolescenței (cuprinde producții cu și despre tineri) 

 

–Text sau pretext (spectacole care au rol de a face cunoscută importanța echipei 

de creatori și de artiști în realizarea unei producții scenice, de aceea vor exista 

două variante de spectacol pe același text) 

 

–Premiere în Fest(in) (din această secțiune fac parte cele mai noi producții ale 

Teatrului Nottara) 

 

–Invitați speciali (producții care aparțin unor teatre partenere) 

 

–Multi Art EXIT (mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de 

libertate a devenit una dintre secțiunile festivalului din 2015 și va avea loc între 

22-23 noiembrie) 

 

–In memoriam (secțiune dedicată unor personalități dispărute dintre noi) 

 

Potrivit tradiției, Teatrul Nottara a realizat – de la începutul anului 2017 și 

până acum – șapte premiere: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, Iubirea la 

oameni de Dmitri Bogoslavski, Opt femei de Robert Thomas, Burlaci și 

burlăcițe de Hanoch Levin, Totul e relativ de Alan Ayckbourn, D-ale 

carnavalului de I.L Caragiale, Să-i îmbrăcăm pe cei goi de L.Pirandello, o 

coproducție cu Teatrul de Artă. 

 

Până la sfârșitul anului se vor mai monta: Păguboșii de Eugen Rotaru, 

după Asta e ciudat de Miron Radu Paraschivescu, Hamlet în sos picant de Aldo 

Nicolaj și un recital dedicat Centenarului Marii Uniri, în regia lui Alexandru 

Mâzgăreanu. 

 

 

 

Sursa; Forbes life  



36. Antena 3 
din data de 14 Septembrie 2017, ora 11:04 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/festival-international-de-

teatru-in-capitala-actori-din-opt-tari-vor-urca-pe-scena-in-35-de-

433192.html 

 

 
 
Festival internațional de teatru în Capitală. Actori din opt țări vor urca pe 

scenă în 35 de spectacole 
 
 

 

  Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard" se bucură de 

prezenţa unui invitat special la cea de-a cincea ediţie. Andreea Marin, o iubitoare 

a teatrului şi spectator fidel al Nottara, este ambasadorul evenimentului care va 

debuta pe 7 octombrie, în Capitală. 

  Vedeta s-a declarat încântată de acest rol, mai ales că tema festivalului - 

criza pubertăţii, criza adolescenţei, se regăseşte şi în relaţia dintre ea şi fiica ei, 

Violeta. 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/festival-international-de-teatru-in-capitala-actori-din-opt-tari-vor-urca-pe-scena-in-35-de-433192.html
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/festival-international-de-teatru-in-capitala-actori-din-opt-tari-vor-urca-pe-scena-in-35-de-433192.html
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/festival-international-de-teatru-in-capitala-actori-din-opt-tari-vor-urca-pe-scena-in-35-de-433192.html


Cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard" aduce în acest an un număr de 35 de piese de teatru, spectacole de 

muzică, spectacole stradale şi multe alte evenimente la care participă artişti din 

opt ţări. 

  În cadrul secţiunii care dă şi tema Festivalului vor avea loc colocvii la care 

vor participa invitaţi speciali, dar şi dezbateri cu publicul. 

  Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard" ia startul pe 7 

octombrie şi se încheie pe 18 octombrie, cu o gală în care vor fi premiaţi cei mai 

buni actori şi cea mai bună piesă de teatru. Spectacolele vor avea loc la Teatrele 

Nottara, Odeon, Ţăndărică, ACT, la Teatrul Naţional Bucureşti, dar şi la Institutul 

Balassi. 
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Festival internațional de teatru în Capitală. Actori din opt țări vor urca pe 

scenă în 35 de spectacole 
 
 

 

  Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard" se bucură de 

prezenţa unui invitat special la cea de-a cincea ediţie. Andreea Marin, o iubitoare 

a teatrului şi spectator fidel al Nottara, este ambasadorul evenimentului care va 

debuta pe 7 octombrie, în Capitală. 

  Vedeta s-a declarat încântată de acest rol, mai ales că tema festivalului - 

criza pubertăţii, criza adolescenţei, se regăseşte şi în relaţia dintre ea şi fiica ei, 

Violeta. 

Cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard" aduce în acest an un număr de 35 de piese de teatru, spectacole de 

http://www.ziar.com/news=11074812


muzică, spectacole stradale şi multe alte evenimente la care participă artişti din 

opt ţări. 

  În cadrul secţiunii care dă şi tema Festivalului vor avea loc colocvii la care 

vor participa invitaţi speciali, dar şi dezbateri cu publicul. 

  Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard" ia startul pe 7 

octombrie şi se încheie pe 18 octombrie, cu o gală în care vor fi premiaţi cei mai 

buni actori şi cea mai bună piesă de teatru. Spectacolele vor avea loc la Teatrele 

Nottara, Odeon, Ţăndărică, ACT, la Teatrul Naţional Bucureşti, dar şi la Institutul 

Balassi. 
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Festival internațional de teatru în Capitală. Actori din opt țări vor urca pe 

scenă în 35 de spectacole 
 
 

 

  Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard" se bucură de 

prezenţa unui invitat special la cea de-a cincea ediţie. Andreea Marin, o iubitoare 

a teatrului şi spectator fidel al Nottara, este ambasadorul evenimentului care va 

debuta pe 7 octombrie, în Capitală. 

  Vedeta s-a declarat încântată de acest rol, mai ales că tema festivalului - 

criza pubertăţii, criza adolescenţei, se regăseşte şi în relaţia dintre ea şi fiica ei, 

Violeta. 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/festival-international-de-teatru-in-capitala-actori-din-opt-tari-vor-urca-pe-scena-in-35-de-spectacole-2305867.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/festival-international-de-teatru-in-capitala-actori-din-opt-tari-vor-urca-pe-scena-in-35-de-spectacole-2305867.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/festival-international-de-teatru-in-capitala-actori-din-opt-tari-vor-urca-pe-scena-in-35-de-spectacole-2305867.html


Cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard" aduce în acest an un număr de 35 de piese de teatru, spectacole de 

muzică, spectacole stradale şi multe alte evenimente la care participă artişti din 

opt ţări. 

  În cadrul secţiunii care dă şi tema Festivalului vor avea loc colocvii la care 

vor participa invitaţi speciali, dar şi dezbateri cu publicul. 

  Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard" ia startul pe 7 

octombrie şi se încheie pe 18 octombrie, cu o gală în care vor fi premiaţi cei mai 

buni actori şi cea mai bună piesă de teatru. Spectacolele vor avea loc la Teatrele 

Nottara, Odeon, Ţăndărică, ACT, la Teatrul Naţional Bucureşti, dar şi la Institutul 

Balassi. 
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Festival internațional de teatru în Capitală. Actori din opt țări vor urca pe 

scenă în 35 de spectacole 
 
 

 

  Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard" se bucură de 

prezenţa unui invitat special la cea de-a cincea ediţie. Andreea Marin, o iubitoare 

a teatrului şi spectator fidel al Nottara, este ambasadorul evenimentului care va 

debuta pe 7 octombrie, în Capitală. 

  Vedeta s-a declarat încântată de acest rol, mai ales că tema festivalului - 

criza pubertăţii, criza adolescenţei, se regăseşte şi în relaţia dintre ea şi fiica ei, 

Violeta. 
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Cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard" aduce în acest an un număr de 35 de piese de teatru, spectacole de 

muzică, spectacole stradale şi multe alte evenimente la care participă artişti din 

opt ţări. 

  În cadrul secţiunii care dă şi tema Festivalului vor avea loc colocvii la care 

vor participa invitaţi speciali, dar şi dezbateri cu publicul. 

  Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard" ia startul pe 7 

octombrie şi se încheie pe 18 octombrie, cu o gală în care vor fi premiaţi cei mai 

buni actori şi cea mai bună piesă de teatru. Spectacolele vor avea loc la Teatrele 

Nottara, Odeon, Ţăndărică, ACT, la Teatrul Naţional Bucureşti, dar şi la Institutul 

Balassi. 
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Festival internațional de teatru în Capitală. Actori din opt țări vor urca pe 

scenă în 35 de spectacole 

 

 
 

Festivalul Internaţional de Teatru „Festin pe Bulevard” se bucură de 

prezenţa unui invitat special la cea de-a cincea ediţie. Andreea Marin, o iubitoare 

a teatrului, încă din copilărie, este ambasadorul evenimentului care va debuta pe 

7 octombrie, în Bucureşti. 

Zâna s-a declarat încântată de acest rol, mai ales că tema festivalului – 

crizele adolescenţilor, se regăseşte şi în relaţia dintre ea şi fiica ei, Violeta. 

Un număr de 35 de piese de teatru, spectacole de muzică şi multe alte 

evenimente la care participă artişti din opt ţări. Aşa s-ar descrie cea de-a cincea 

https://bookmarking.ro/festival-international-de-teatru-in-capitala-actori-din-opt-tari-vor-urca-pe-scena-in-35-de-spectacole/
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ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru “Festin pe Bulevard”, organizat în 

Capitală. 

Ediţia din acest an are ca temă principală crizele adolescenţilor din lumea 

modernă. Ambasadorul festivalului este Andreea Marin. 

Spectacolele vor avea loc la Teatrele Nottara, Odeon, Ţăndărică, ACT, la 

Teatrul Naţional Bucureşti dar şi la Institutul Balassi. Festivalul ia startul pe 7 

octombrie. 

Pe scenă, bucureştenii îi vor putea vedea pe actori precum Dan Bordeianu 

sau Andi Vasluianu. 

 

 

 

 

Sursa: Bookmarking.ro 
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Festival international de teatru in Capitala. Actori din opt tari vor urca pe 

scena in 35 de spectacole 

 

teatru 

  Festivalul International de Teatru „Festin pe Bulevard” se bucura de 

prezenta unui invitat special la cea de-a cincea editie. Andreea Marin, o 

iubitoare a teatrului, inca din copilarie, este ambasadorul evenimentului care 

va debuta pe 7 octombrie, in Bucuresti. 

 

 

  Zana s-a declarat incantata de acest rol, mai ales ca tema festivalului 

- crizele adolescentilor, se regaseste si in relatia dintre ea si fiica ei, Violeta. 
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  Un numar de 35 de piese de teatru, spectacole de muzica si multe alte 

evenimente la care participa artisti din opt tari. Asa s-ar descrie cea de-a cincea 

editie a Festivalului International de Teatru "Festin pe Bulevard", organizat 

in Capitala. 

 

  Editia din acest an are ca tema principala crizele adolescentilor din lumea 

moderna. Ambasadorul festivalului este Andreea Marin. 

 

  Spectacolele vor avea loc la Teatrele Nottara, Odeon, Tandarica, ACT, la 

Teatrul National Bucuresti dar si la Institutul Balassi. Festivalul ia startul pe 7 

octombrie. 

 

  Pe scena, bucurestenii ii vor putea vedea pe actori precum Dan Bordeianu 

sau Andi Vasluianu. 
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Festival internațional de teatru în Capitală. Actori din opt țări vor urca pe 

scenă în 35 de spectacole 
 
 

 

  Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard" se bucură de 

prezenţa unui invitat special la cea de-a cincea ediţie. Andreea Marin, o iubitoare 

a teatrului şi spectator fidel al Nottara, este ambasadorul evenimentului care va 

debuta pe 7 octombrie, în Capitală. 

  Vedeta s-a declarat încântată de acest rol, mai ales că tema festivalului - 

criza pubertăţii, criza adolescenţei, se regăseşte şi în relaţia dintre ea şi fiica ei, 

Violeta. 
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Cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard" aduce în acest an un număr de 35 de piese de teatru, spectacole de 

muzică, spectacole stradale şi multe alte evenimente la care participă artişti din 

opt ţări. 

  În cadrul secţiunii care dă şi tema Festivalului vor avea loc colocvii la care 

vor participa invitaţi speciali, dar şi dezbateri cu publicul. 

  Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard" ia startul pe 7 

octombrie şi se încheie pe 18 octombrie, cu o gală în care vor fi premiaţi cei mai 

buni actori şi cea mai bună piesă de teatru. Spectacolele vor avea loc la Teatrele 

Nottara, Odeon, Ţăndărică, ACT, la Teatrul Naţional Bucureşti, dar şi la Institutul 

Balassi. 
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FEST(in) pe Bulevard - ediția a V-a 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează 

cea de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe 

Bulevard, în perioada 7-18 octombrie 2017.  

 

Ediția de anul acesta reunește 39 de spectacole de teatru, două spectacole 

de muzică și multe evenimente conexe, la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

A cincea ediție a Festivalului cuprinde șapte secțiuni: 

http://evz.ro/festin-bulevard-editia.html


– Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor 

fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

– Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul cărora vom 

face cunoscută publicului importanța echipei de creatori și de artiști în realizarea 

unei producții scenice. Astfel, se vor prezenta câte două variante de spectacol pe 

același text; 

– Bulevardul comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 

mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în FEST(in) – din această secțiune vor face parte cele mai noi 

producții ale Teatrului Nottara; 

– Invitați speciali – aici vor fi regăsite producții care aparțin unor teatre partenere, 

venind în completarea tematicii Festivalului; 

– Multi Art EXIT – mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de 

libertate a devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în 

zilele de 22 și 23 noiembrie; 

– In memoriam – secțiune dedicată unor personalități dispărute dintre noi, care 

au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 

texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), 

vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard se bucură şi de 

această dată de sprijinul Primarului General al Capitalei, Doamna Gabriela Firea, 

şi de acela al Ministrului Culturii și Identității Naționale, Domnul Lucian 

Romaşcanu, care au prefaţat ziarul Festivalului, ce va fi lansat în timpul 

evenimentului. 

Ediţia de anul acesta a Festivalului o are ca ambasador pe doamna Andreea 

Marin. Domnia sa este un spectator fidel al Teatrului Nottara şi a acceptat să se 

alăture proiectului pentru a-l promova împreună cu noi. 

Cu o istorie de 70 de ani, Teatrul Nottara se află, în acest moment, pe locul 

al doilea în preferinţele publicului bucureştean. Având un repertoriu de 25-30 de 

titluri şi o medie de opt reprezentaţii pe săptămână, teatrul primeşte peste 2.500 

de spectatori, săptămânal. 



Potrivit tradiţiei, Teatrul Nottara a realizat – de la începutul anului 2017 și 

până acum – șapte premiere: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici (în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu), Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (în regia 

Evgheniei Berkovici – Rusia), Opt femei de Robert Thomas (în regia lui Andreas 

Merz-Raykov – Germania), Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin (în regia 

Alessandrei Giuntini – Italia), Totul e relativ de Alan Ayckbourn (în regia lui 

Felix Alexa), D-ale carnavalului de I.L. Caragiale (în regia lui Claudiu 

Goga), Să-i îmbrăcăm pe cei goi de L. Pirandello (în regia lui Dan Lăcătuşu), o 

coproducție cu Teatrul de Artă. 

În acest moment, se repetă, în cadrul proiectului Marea Unire – 100 de ani 

împreună, câteva texte clasice (în regia lui Alexandru Mâzgăreanu) 

și Rânduieli, după La Lilieci de Marin Sorescu (scenariul și regia: Constantin 

Fugașin). 

Până la sfârșitul anului se vor mai monta: Păguboşii de Eugen Rotaru, 

după Asta e ciudat de Miron Radu Paraschivescu (în regia Dianei 

Lupescu), Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj (în regia lui Alexandru Jitea) – în 

cadrul programului Actor și regizor – și un recital dedicat Centenarului Marii 

Uniri, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu (cu Emil Boroghină). 

Programul integral al spectacolelor Teatrului Nottara se găsesc 

pe www.nottara.ro. 

Informaţii şi alte materiale despre Festivalul Internaţional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard se găsesc pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

  

Evenimentul zilei este partener media pentru FEST(in) pe Bulevard. 

 

 

 

 

 

de: Felix Mihai Badea 
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FEST(in) pe Bulevard – ediția a V-a – 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea 

de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, 

în perioada 7-18 octombrie 2017. 

 

Ediția de anul acesta reunește 39 de spectacole de teatru, două spectacole 

de muzică și multe evenimente conexe, la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 
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A cincea ediție a Festivalului cuprinde șapte secțiuni: 

 

– Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor 

fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

– Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul cărora vom 

face cunoscută publicului importanța echipei de creatori și de artiști în realizarea 

unei producții scenice. Astfel, se vor prezenta câte două variante de spectacol pe 

același text; 

– Bulevardul comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 

mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în FEST(in) – din această secțiune vor face parte cele mai noi 

producții ale Teatrului Nottara; 

– Invitați speciali – aici vor fi regăsite producții care aparțin unor teatre partenere, 

venind în completarea tematicii Festivalului; 

– Multi Art EXIT – mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de 

libertate a devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în 

zilele de 22 și 23 noiembrie; 

– In memoriam – secțiune dedicată unor personalități dispărute dintre noi, care 

au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

 

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 

texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), 

vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. 

 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard se bucură şi de 

această dată de sprijinul Primarului General al Capitalei, Doamna Gabriela Firea, 

şi de acela al Ministrului Culturii și Identității Naționale, Domnul Lucian 

Romaşcanu, care au prefaţat ziarul Festivalului, ce va fi lansat în timpul 

evenimentului. 

      



Ediţia de anul acesta a Festivalului o are ca ambasador pe doamna Andreea 

Marin. Domnia sa este un spectator fidel al Teatrului Nottara şi a acceptat să se 

alăture proiectului pentru a-l promova împreună cu noi. 

 

Cu o istorie de 70 de ani, Teatrul Nottara se află, în acest moment, pe locul 

al doilea în preferinţele publicului bucureştean. Având un repertoriu de 25-30 de 

titluri şi o medie de opt reprezentaţii pe săptămână, teatrul primeşte peste 2.500 

de spectatori, săptămânal. 

 

Potrivit tradiţiei, Teatrul Nottara a realizat – de la începutul anului 2017 și 

până acum – șapte premiere: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici (în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu), Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (în regia 

Evgheniei Berkovici – Rusia), Opt femei de Robert Thomas (în regia lui Andreas 

Merz-Raykov – Germania), Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin (în regia 

Alessandrei Giuntini – Italia), Totul e relativ de Alan Ayckbourn (în regia lui 

Felix Alexa), D-ale carnavalului de I.L. Caragiale (în regia lui Claudiu 

Goga), Să-i îmbrăcăm pe cei goi de L. Pirandello (în regia lui Dan Lăcătuşu), o 

coproducție cu Teatrul de Artă. 

 

În acest moment, se repetă, în cadrul proiectului Marea Unire – 100 de ani 

împreună, câteva texte clasice (în regia lui Alexandru Mâzgăreanu) 

și Rânduieli, după La Lilieci de Marin Sorescu (scenariul și regia: Constantin 

Fugașin). 

 

Până la sfârșitul anului se vor mai monta: Păguboşii de Eugen Rotaru, 

după Asta e ciudat de Miron Radu Paraschivescu (în regia Dianei 

Lupescu), Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj (în regia lui Alexandru Jitea) – în 

cadrul programului Actor și regizor – și un recital dedicat Centenarului Marii 

Uniri, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu (cu Emil Boroghină). 

 

 
 

 

 

 

Sursa: Jurnalul.ro 

  



45. 2am.eu 
din data de 14 Septembrie 2017, ora 15:24 

https://www.2am.eu/festin-pe-bulevard-editia-a-v-a/ 

 
 

 

FEST(in) pe Bulevard - ediția a V-a 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează 

cea de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe 

Bulevard, în perioada 7-18 octombrie 2017.  

 

Ediția de anul acesta reunește 39 de spectacole de teatru, două spectacole 

de muzică și multe evenimente conexe, la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

A cincea ediție a Festivalului cuprinde șapte secțiuni: 

https://www.2am.eu/festin-pe-bulevard-editia-a-v-a/


– Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor 

fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

– Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul cărora vom 

face cunoscută publicului importanța echipei de creatori și de artiști în realizarea 

unei producții scenice. Astfel, se vor prezenta câte două variante de spectacol pe 

același text; 

– Bulevardul comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 

mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în FEST(in) – din această secțiune vor face parte cele mai noi 

producții ale Teatrului Nottara; 

– Invitați speciali – aici vor fi regăsite producții care aparțin unor teatre partenere, 

venind în completarea tematicii Festivalului; 

– Multi Art EXIT – mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de 

libertate a devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în 

zilele de 22 și 23 noiembrie; 

– In memoriam – secțiune dedicată unor personalități dispărute dintre noi, care 

au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 

texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), 

vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard se bucură şi de 

această dată de sprijinul Primarului General al Capitalei, Doamna Gabriela Firea, 

şi de acela al Ministrului Culturii și Identității Naționale, Domnul Lucian 

Romaşcanu, care au prefaţat ziarul Festivalului, ce va fi lansat în timpul 

evenimentului. 

Ediţia de anul acesta a Festivalului o are ca ambasador pe doamna Andreea 

Marin. Domnia sa este un spectator fidel al Teatrului Nottara şi a acceptat să se 

alăture proiectului pentru a-l promova împreună cu noi. 

Cu o istorie de 70 de ani, Teatrul Nottara se află, în acest moment, pe locul 

al doilea în preferinţele publicului bucureştean. Având un repertoriu de 25-30 de 

titluri şi o medie de opt reprezentaţii pe săptămână, teatrul primeşte peste 2.500 

de spectatori, săptămânal. 



Potrivit tradiţiei, Teatrul Nottara a realizat – de la începutul anului 2017 și 

până acum – șapte premiere: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici (în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu), Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (în regia 

Evgheniei Berkovici – Rusia), Opt femei de Robert Thomas (în regia lui Andreas 

Merz-Raykov – Germania), Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin (în regia 

Alessandrei Giuntini – Italia), Totul e relativ de Alan Ayckbourn (în regia lui 

Felix Alexa), D-ale carnavalului de I.L. Caragiale (în regia lui Claudiu 

Goga), Să-i îmbrăcăm pe cei goi de L. Pirandello (în regia lui Dan Lăcătuşu), o 

coproducție cu Teatrul de Artă. 

În acest moment, se repetă, în cadrul proiectului Marea Unire – 100 de ani 

împreună, câteva texte clasice (în regia lui Alexandru Mâzgăreanu) 

și Rânduieli, după La Lilieci de Marin Sorescu (scenariul și regia: Constantin 

Fugașin). 

Până la sfârșitul anului se vor mai monta: Păguboşii de Eugen Rotaru, 

după Asta e ciudat de Miron Radu Paraschivescu (în regia Dianei 

Lupescu), Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj (în regia lui Alexandru Jitea) – în 

cadrul programului Actor și regizor – și un recital dedicat Centenarului Marii 

Uniri, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu (cu Emil Boroghină). 

Programul integral al spectacolelor Teatrului Nottara se găsesc 

pe www.nottara.ro. 

Informaţii şi alte materiale despre Festivalul Internaţional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard se găsesc pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

  

Evenimentul zilei este partener media pentru FEST(in) pe Bulevard. 

 

 

 

 

Sursa:evz.ro  

  

http://www.nottara.ro/
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46.  România News  
din data de 14 Septembrie 2017 

http://romania.shafaqna.com/RO/RO/1040550 

 
 

 

FEST(in) pe Bulevard - ediția a V-a 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează 

cea de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe 

Bulevard, în perioada 7-18 octombrie 2017.  

 

Ediția de anul acesta reunește 39 de spectacole de teatru, două spectacole 

de muzică și multe evenimente conexe, la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

A cincea ediție a Festivalului cuprinde șapte secțiuni: 

http://romania.shafaqna.com/RO/RO/1040550


– Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor 

fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

– Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul cărora vom 

face cunoscută publicului importanța echipei de creatori și de artiști în realizarea 

unei producții scenice. Astfel, se vor prezenta câte două variante de spectacol pe 

același text; 

– Bulevardul comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 

mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în FEST(in) – din această secțiune vor face parte cele mai noi 

producții ale Teatrului Nottara; 

– Invitați speciali – aici vor fi regăsite producții care aparțin unor teatre partenere, 

venind în completarea tematicii Festivalului; 

– Multi Art EXIT – mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de 

libertate a devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în 

zilele de 22 și 23 noiembrie; 

– In memoriam – secțiune dedicată unor personalități dispărute dintre noi, care 

au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 

texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), 

vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard se bucură şi de 

această dată de sprijinul Primarului General al Capitalei, Doamna Gabriela Firea, 

şi de acela al Ministrului Culturii și Identității Naționale, Domnul Lucian 

Romaşcanu, care au prefaţat ziarul Festivalului, ce va fi lansat în timpul 

evenimentului. 

Ediţia de anul acesta a Festivalului o are ca ambasador pe doamna Andreea 

Marin. Domnia sa este un spectator fidel al Teatrului Nottara şi a acceptat să se 

alăture proiectului pentru a-l promova împreună cu noi. 

Cu o istorie de 70 de ani, Teatrul Nottara se află, în acest moment, pe locul 

al doilea în preferinţele publicului bucureştean. Având un repertoriu de 25-30 de 

titluri şi o medie de opt reprezentaţii pe săptămână, teatrul primeşte peste 2.500 

de spectatori, săptămânal. 



Potrivit tradiţiei, Teatrul Nottara a realizat – de la începutul anului 2017 și 

până acum – șapte premiere: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici (în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu), Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (în regia 

Evgheniei Berkovici – Rusia), Opt femei de Robert Thomas (în regia lui Andreas 

Merz-Raykov – Germania), Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin (în regia 

Alessandrei Giuntini – Italia), Totul e relativ de Alan Ayckbourn (în regia lui 

Felix Alexa), D-ale carnavalului de I.L. Caragiale (în regia lui Claudiu 

Goga), Să-i îmbrăcăm pe cei goi de L. Pirandello (în regia lui Dan Lăcătuşu), o 

coproducție cu Teatrul de Artă. 

În acest moment, se repetă, în cadrul proiectului Marea Unire – 100 de ani 

împreună, câteva texte clasice (în regia lui Alexandru Mâzgăreanu) 

și Rânduieli, după La Lilieci de Marin Sorescu (scenariul și regia: Constantin 

Fugașin). 

Până la sfârșitul anului se vor mai monta: Păguboşii de Eugen Rotaru, 

după Asta e ciudat de Miron Radu Paraschivescu (în regia Dianei 

Lupescu), Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj (în regia lui Alexandru Jitea) – în 

cadrul programului Actor și regizor – și un recital dedicat Centenarului Marii 

Uniri, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu (cu Emil Boroghină). 

Programul integral al spectacolelor Teatrului Nottara se găsesc 

pe www.nottara.ro. 

Informaţii şi alte materiale despre Festivalul Internaţional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard se găsesc pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

  

Evenimentul zilei este partener media pentru FEST(in) pe Bulevard. 

 

 

 

 

Sursa:evz.ro 

  

http://www.nottara.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/


47. Astazi.ro 
din data de 14 Septembrie 2017, ora 16:00 

http://stiri.astazi.ro/stire-fest-in-pe-bulevard-editia-a-v-a-

257200226.html 

 
 

 

 

FEST(in) pe Bulevard - ediția a V-a 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează 

cea de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe 

Bulevard, în perioada 7-18 octombrie 2017.  

 

Ediția de anul acesta reunește 39 de spectacole de teatru, două spectacole 

de muzică și multe evenimente conexe, la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

http://stiri.astazi.ro/stire-fest-in-pe-bulevard-editia-a-v-a-257200226.html
http://stiri.astazi.ro/stire-fest-in-pe-bulevard-editia-a-v-a-257200226.html


A cincea ediție a Festivalului cuprinde șapte secțiuni: 

– Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor 

fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

– Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul cărora vom 

face cunoscută publicului importanța echipei de creatori și de artiști în realizarea 

unei producții scenice. Astfel, se vor prezenta câte două variante de spectacol pe 

același text; 

– Bulevardul comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 

mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în FEST(in) – din această secțiune vor face parte cele mai noi 

producții ale Teatrului Nottara; 

– Invitați speciali – aici vor fi regăsite producții care aparțin unor teatre partenere, 

venind în completarea tematicii Festivalului; 

– Multi Art EXIT – mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de 

libertate a devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în 

zilele de 22 și 23 noiembrie; 

– In memoriam – secțiune dedicată unor personalități dispărute dintre noi, care 

au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 

texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), 

vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard se bucură şi de 

această dată de sprijinul Primarului General al Capitalei, Doamna Gabriela Firea, 

şi de acela al Ministrului Culturii și Identității Naționale, Domnul Lucian 

Romaşcanu, care au prefaţat ziarul Festivalului, ce va fi lansat în timpul 

evenimentului. 

Ediţia de anul acesta a Festivalului o are ca ambasador pe doamna Andreea 

Marin. Domnia sa este un spectator fidel al Teatrului Nottara şi a acceptat să se 

alăture proiectului pentru a-l promova împreună cu noi. 

Cu o istorie de 70 de ani, Teatrul Nottara se află, în acest moment, pe locul 

al doilea în preferinţele publicului bucureştean. Având un repertoriu de 25-30 de 



titluri şi o medie de opt reprezentaţii pe săptămână, teatrul primeşte peste 2.500 

de spectatori, săptămânal. 

Potrivit tradiţiei, Teatrul Nottara a realizat – de la începutul anului 2017 și 

până acum – șapte premiere: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici (în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu), Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (în regia 

Evgheniei Berkovici – Rusia), Opt femei de Robert Thomas (în regia lui Andreas 

Merz-Raykov – Germania), Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin (în regia 

Alessandrei Giuntini – Italia), Totul e relativ de Alan Ayckbourn (în regia lui 

Felix Alexa), D-ale carnavalului de I.L. Caragiale (în regia lui Claudiu 

Goga), Să-i îmbrăcăm pe cei goi de L. Pirandello (în regia lui Dan Lăcătuşu), o 

coproducție cu Teatrul de Artă. 

În acest moment, se repetă, în cadrul proiectului Marea Unire – 100 de ani 

împreună, câteva texte clasice (în regia lui Alexandru Mâzgăreanu) 

și Rânduieli, după La Lilieci de Marin Sorescu (scenariul și regia: Constantin 

Fugașin). 

Până la sfârșitul anului se vor mai monta: Păguboşii de Eugen Rotaru, 

după Asta e ciudat de Miron Radu Paraschivescu (în regia Dianei 

Lupescu), Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj (în regia lui Alexandru Jitea) – în 

cadrul programului Actor și regizor – și un recital dedicat Centenarului Marii 

Uniri, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu (cu Emil Boroghină). 

Programul integral al spectacolelor Teatrului Nottara se găsesc 

pe www.nottara.ro. 

Informaţii şi alte materiale despre Festivalul Internaţional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard se găsesc pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

  

Evenimentul zilei este partener media pentru FEST(in) pe Bulevard. 

 

 

 

 

Sursa:evz.ro 

  

http://www.nottara.ro/
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48. Revista presei  
din data de 14 Septembrie 2017 

http://www.revista-presei.com/stire-fest-in-pe-bulevard-editia-a-v-

a-257200226.html 

 

 
 

FEST(in) pe Bulevard - ediția a V-a 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează 

cea de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe 

Bulevard, în perioada 7-18 octombrie 2017.  

 

Ediția de anul acesta reunește 39 de spectacole de teatru, două spectacole 

de muzică și multe evenimente conexe, la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

http://www.revista-presei.com/stire-fest-in-pe-bulevard-editia-a-v-a-257200226.html
http://www.revista-presei.com/stire-fest-in-pe-bulevard-editia-a-v-a-257200226.html


A cincea ediție a Festivalului cuprinde șapte secțiuni: 

– Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor 

fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

– Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul cărora vom 

face cunoscută publicului importanța echipei de creatori și de artiști în realizarea 

unei producții scenice. Astfel, se vor prezenta câte două variante de spectacol pe 

același text; 

– Bulevardul comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 

mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în FEST(in) – din această secțiune vor face parte cele mai noi 

producții ale Teatrului Nottara; 

– Invitați speciali – aici vor fi regăsite producții care aparțin unor teatre partenere, 

venind în completarea tematicii Festivalului; 

– Multi Art EXIT – mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de 

libertate a devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în 

zilele de 22 și 23 noiembrie; 

– In memoriam – secțiune dedicată unor personalități dispărute dintre noi, care 

au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 

texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), 

vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard se bucură şi de 

această dată de sprijinul Primarului General al Capitalei, Doamna Gabriela Firea, 

şi de acela al Ministrului Culturii și Identității Naționale, Domnul Lucian 

Romaşcanu, care au prefaţat ziarul Festivalului, ce va fi lansat în timpul 

evenimentului. 

Ediţia de anul acesta a Festivalului o are ca ambasador pe doamna Andreea 

Marin. Domnia sa este un spectator fidel al Teatrului Nottara şi a acceptat să se 

alăture proiectului pentru a-l promova împreună cu noi. 

Cu o istorie de 70 de ani, Teatrul Nottara se află, în acest moment, pe locul 

al doilea în preferinţele publicului bucureştean. Având un repertoriu de 25-30 de 



titluri şi o medie de opt reprezentaţii pe săptămână, teatrul primeşte peste 2.500 

de spectatori, săptămânal. 

Potrivit tradiţiei, Teatrul Nottara a realizat – de la începutul anului 2017 și 

până acum – șapte premiere: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici (în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu), Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (în regia 

Evgheniei Berkovici – Rusia), Opt femei de Robert Thomas (în regia lui Andreas 

Merz-Raykov – Germania), Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin (în regia 

Alessandrei Giuntini – Italia), Totul e relativ de Alan Ayckbourn (în regia lui 

Felix Alexa), D-ale carnavalului de I.L. Caragiale (în regia lui Claudiu 

Goga), Să-i îmbrăcăm pe cei goi de L. Pirandello (în regia lui Dan Lăcătuşu), o 

coproducție cu Teatrul de Artă. 

În acest moment, se repetă, în cadrul proiectului Marea Unire – 100 de ani 

împreună, câteva texte clasice (în regia lui Alexandru Mâzgăreanu) 

și Rânduieli, după La Lilieci de Marin Sorescu (scenariul și regia: Constantin 

Fugașin). 

Până la sfârșitul anului se vor mai monta: Păguboşii de Eugen Rotaru, 

după Asta e ciudat de Miron Radu Paraschivescu (în regia Dianei 

Lupescu), Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj (în regia lui Alexandru Jitea) – în 

cadrul programului Actor și regizor – și un recital dedicat Centenarului Marii 

Uniri, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu (cu Emil Boroghină). 

Programul integral al spectacolelor Teatrului Nottara se găsesc 

pe www.nottara.ro. 

Informaţii şi alte materiale despre Festivalul Internaţional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard se găsesc pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

  

Evenimentul zilei este partener media pentru FEST(in) pe Bulevard. 

 

 

 

 

Sursa:evz.ro 

 

  

http://www.nottara.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/


49. FindNews 
din data de 14 Septembrie 2017 

http://www.findnews.ro/festin-pe-bulevard-edi%C8%9Bia-a-v-a-

1430968.html 

 
 

FEST(in) pe Bulevard - ediția a V-a 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-a V-a 

ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, în perioada 7-

18 octombrie 2017. 

 

 

 

Sursa: FindNews 

  

http://www.findnews.ro/festin-pe-bulevard-edi%C8%9Bia-a-v-a-1430968.html
http://www.findnews.ro/festin-pe-bulevard-edi%C8%9Bia-a-v-a-1430968.html


50. Facebook Nottara 
din data de 03 Septembrie 2017 

https://www.facebook.com/festinpebulevard/photos/a.7418784125855

42.1073741848.569061526533899/1203362066437172/?type=3 

 
 

 

 

 
În data de 12 septembrie, la ora 12.00, împreună cu ambasadorul 

Festivalului „Fest(in) pe Bulevard”, doamna Andreea Marin, vom anunța oficial 

programul spectacolelor și al evenimentelor pe care Teatrul Nottara vi le 

pregătește cu mult drag și entuziasm. 

Conferința de presă va fi transmisă LIVE! 
 

 
 

 

 

 

Sursa: Facebook Nottara 

https://www.facebook.com/festinpebulevard/photos/a.741878412585542.1073741848.569061526533899/1203362066437172/?type=3
https://www.facebook.com/festinpebulevard/photos/a.741878412585542.1073741848.569061526533899/1203362066437172/?type=3
https://www.facebook.com/festinpebulevard/photos/a.741878412585542.1073741848.569061526533899/1203362066437172/?type=3
https://www.facebook.com/festinpebulevard/photos/a.741878412585542.1073741848.569061526533899/1203362066437172/?type=3
https://www.facebook.com/festinpebulevard/photos/a.741878412585542.1073741848.569061526533899/1203362066437172/?type=3


51. ZiareLive  
din data de 03 Septembrie 2017 

http://www.ziarelive.ro/stiri/festin-pe-bulevard-editia-a-v-a.html 

 

 
 

FEST(in) pe Bulevard – ediția a V-a – 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea 

de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, 

în perioada 7-18 octombrie 2017. 

 

Ediția de anul acesta reunește 39 de spectacole de teatru, două spectacole 

de muzică și multe evenimente conexe, la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/festin-pe-bulevard-editia-a-v-a.html
javascript:;


A cincea ediție a Festivalului cuprinde șapte secțiuni: 

 

– Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor 

fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

– Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul cărora vom 

face cunoscută publicului importanța echipei de creatori și de artiști în realizarea 

unei producții scenice. Astfel, se vor prezenta câte două variante de spectacol pe 

același text; 

– Bulevardul comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 

mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în FEST(in) – din această secțiune vor face parte cele mai noi 

producții ale Teatrului Nottara; 

– Invitați speciali – aici vor fi regăsite producții care aparțin unor teatre partenere, 

venind în completarea tematicii Festivalului; 

– Multi Art EXIT – mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de 

libertate a devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în 

zilele de 22 și 23 noiembrie; 

– In memoriam – secțiune dedicată unor personalități dispărute dintre noi, care 

au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

 

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 

texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), 

vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. 

 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard se bucură şi de 

această dată de sprijinul Primarului General al Capitalei, Doamna Gabriela Firea, 

şi de acela al Ministrului Culturii și Identității Naționale, Domnul Lucian 

Romaşcanu, care au prefaţat ziarul Festivalului, ce va fi lansat în timpul 

evenimentului. 

      



Ediţia de anul acesta a Festivalului o are ca ambasador pe doamna Andreea 

Marin. Domnia sa este un spectator fidel al Teatrului Nottara şi a acceptat să se 

alăture proiectului pentru a-l promova împreună cu noi. 

 

Cu o istorie de 70 de ani, Teatrul Nottara se află, în acest moment, pe locul 

al doilea în preferinţele publicului bucureştean. Având un repertoriu de 25-30 de 

titluri şi o medie de opt reprezentaţii pe săptămână, teatrul primeşte peste 2.500 

de spectatori, săptămânal. 

 

Potrivit tradiţiei, Teatrul Nottara a realizat – de la începutul anului 2017 și 

până acum – șapte premiere: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici (în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu), Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (în regia 

Evgheniei Berkovici – Rusia), Opt femei de Robert Thomas (în regia lui Andreas 

Merz-Raykov – Germania), Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin (în regia 

Alessandrei Giuntini – Italia), Totul e relativ de Alan Ayckbourn (în regia lui 

Felix Alexa), D-ale carnavalului de I.L. Caragiale (în regia lui Claudiu 

Goga), Să-i îmbrăcăm pe cei goi de L. Pirandello (în regia lui Dan Lăcătuşu), o 

coproducție cu Teatrul de Artă. 

 

În acest moment, se repetă, în cadrul proiectului Marea Unire – 100 de ani 

împreună, câteva texte clasice (în regia lui Alexandru Mâzgăreanu) 

și Rânduieli, după La Lilieci de Marin Sorescu (scenariul și regia: Constantin 

Fugașin). 

 

Până la sfârșitul anului se vor mai monta: Păguboşii de Eugen Rotaru, 

după Asta e ciudat de Miron Radu Paraschivescu (în regia Dianei 

Lupescu), Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj (în regia lui Alexandru Jitea) – în 

cadrul programului Actor și regizor – și un recital dedicat Centenarului Marii 

Uniri, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu (cu Emil Boroghină). 

 

 
 

 

 

 

Sursa: Jurnalul.ro 

  



52. PresaOnline 
din data de 14 Septembrie 2017, ora 15:49 

http://www.presaonline.com/stiri/diaspora/festin-pe-bulevard-editia-a-

v-a-4227428.html 

 

 
 

FEST(in) pe Bulevard - ediția a V-a 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează 

cea de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe 

Bulevard, în perioada 7-18 octombrie 2017.  

 

Ediția de anul acesta reunește 39 de spectacole de teatru, două spectacole 

de muzică și multe evenimente conexe, la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

http://www.presaonline.com/stiri/diaspora/festin-pe-bulevard-editia-a-v-a-4227428.html
http://www.presaonline.com/stiri/diaspora/festin-pe-bulevard-editia-a-v-a-4227428.html


A cincea ediție a Festivalului cuprinde șapte secțiuni: 

– Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor 

fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

– Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul cărora vom 

face cunoscută publicului importanța echipei de creatori și de artiști în realizarea 

unei producții scenice. Astfel, se vor prezenta câte două variante de spectacol pe 

același text; 

– Bulevardul comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 

mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în FEST(in) – din această secțiune vor face parte cele mai noi 

producții ale Teatrului Nottara; 

– Invitați speciali – aici vor fi regăsite producții care aparțin unor teatre partenere, 

venind în completarea tematicii Festivalului; 

– Multi Art EXIT – mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de 

libertate a devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în 

zilele de 22 și 23 noiembrie; 

– In memoriam – secțiune dedicată unor personalități dispărute dintre noi, care 

au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 

texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), 

vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard se bucură şi de 

această dată de sprijinul Primarului General al Capitalei, Doamna Gabriela Firea, 

şi de acela al Ministrului Culturii și Identității Naționale, Domnul Lucian 

Romaşcanu, care au prefaţat ziarul Festivalului, ce va fi lansat în timpul 

evenimentului. 

Ediţia de anul acesta a Festivalului o are ca ambasador pe doamna Andreea 

Marin. Domnia sa este un spectator fidel al Teatrului Nottara şi a acceptat să se 

alăture proiectului pentru a-l promova împreună cu noi. 

Cu o istorie de 70 de ani, Teatrul Nottara se află, în acest moment, pe locul 

al doilea în preferinţele publicului bucureştean. Având un repertoriu de 25-30 de 



titluri şi o medie de opt reprezentaţii pe săptămână, teatrul primeşte peste 2.500 

de spectatori, săptămânal. 

Potrivit tradiţiei, Teatrul Nottara a realizat – de la începutul anului 2017 și 

până acum – șapte premiere: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici (în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu), Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (în regia 

Evgheniei Berkovici – Rusia), Opt femei de Robert Thomas (în regia lui Andreas 

Merz-Raykov – Germania), Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin (în regia 

Alessandrei Giuntini – Italia), Totul e relativ de Alan Ayckbourn (în regia lui 

Felix Alexa), D-ale carnavalului de I.L. Caragiale (în regia lui Claudiu 

Goga), Să-i îmbrăcăm pe cei goi de L. Pirandello (în regia lui Dan Lăcătuşu), o 

coproducție cu Teatrul de Artă. 

În acest moment, se repetă, în cadrul proiectului Marea Unire – 100 de ani 

împreună, câteva texte clasice (în regia lui Alexandru Mâzgăreanu) 

și Rânduieli, după La Lilieci de Marin Sorescu (scenariul și regia: Constantin 

Fugașin). 

Până la sfârșitul anului se vor mai monta: Păguboşii de Eugen Rotaru, 

după Asta e ciudat de Miron Radu Paraschivescu (în regia Dianei 

Lupescu), Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj (în regia lui Alexandru Jitea) – în 

cadrul programului Actor și regizor – și un recital dedicat Centenarului Marii 

Uniri, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu (cu Emil Boroghină). 

Programul integral al spectacolelor Teatrului Nottara se găsesc 

pe www.nottara.ro. 

Informaţii şi alte materiale despre Festivalul Internaţional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard se găsesc pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

  

Evenimentul zilei este partener media pentru FEST(in) pe Bulevard. 

 

 

 

 

Sursa: evz.ro 

  

http://www.nottara.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/


53. Ziare pe net  
din data de 14 Septembrie 2017 

https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/festival-international-de-teatru-in-

capitala-actori-din-opt-tari-vor-urca-pe-scena-in-35-de-spectacole-

5536912.html 

 

 
 
Festival internațional de teatru în Capitală. Actori din opt țări vor urca pe 

scenă în 35 de spectacole 
 
 

 

  Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard" se bucură de 

prezenţa unui invitat special la cea de-a cincea ediţie. Andreea Marin, o iubitoare 

a teatrului şi spectator fidel al Nottara, este ambasadorul evenimentului care va 

debuta pe 7 octombrie, în Capitală. 

  Vedeta s-a declarat încântată de acest rol, mai ales că tema festivalului - 

criza pubertăţii, criza adolescenţei, se regăseşte şi în relaţia dintre ea şi fiica ei, 

Violeta. 

https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/festival-international-de-teatru-in-capitala-actori-din-opt-tari-vor-urca-pe-scena-in-35-de-spectacole-5536912.html
https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/festival-international-de-teatru-in-capitala-actori-din-opt-tari-vor-urca-pe-scena-in-35-de-spectacole-5536912.html
https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/festival-international-de-teatru-in-capitala-actori-din-opt-tari-vor-urca-pe-scena-in-35-de-spectacole-5536912.html


Cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard" aduce în acest an un număr de 35 de piese de teatru, spectacole de 

muzică, spectacole stradale şi multe alte evenimente la care participă artişti din 

opt ţări. 

  În cadrul secţiunii care dă şi tema Festivalului vor avea loc colocvii la care 

vor participa invitaţi speciali, dar şi dezbateri cu publicul. 

  Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard" ia startul pe 7 

octombrie şi se încheie pe 18 octombrie, cu o gală în care vor fi premiaţi cei mai 

buni actori şi cea mai bună piesă de teatru. Spectacolele vor avea loc la Teatrele 

Nottara, Odeon, Ţăndărică, ACT, la Teatrul Naţional Bucureşti, dar şi la Institutul 

Balassi. 

 

 

 

Sursa; Antena 3  

  



54. Facebook Antena 3  
din data de 14 Septembrie 2017 

https://www.facebook.com/Antena3Romania/posts/101550729107627

75 

 

 
 
Festival internațional de teatru în Capitală. Actori din opt țări vor urca pe 

scenă în 35 de spectacole 
 
 

 

  Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard" se bucură de 

prezenţa unui invitat special la cea de-a cincea ediţie. Andreea Marin, o iubitoare 

a teatrului şi spectator fidel al Nottara, este ambasadorul evenimentului care va 

debuta pe 7 octombrie, în Capitală. 

  Vedeta s-a declarat încântată de acest rol, mai ales că tema festivalului - 

criza pubertăţii, criza adolescenţei, se regăseşte şi în relaţia dintre ea şi fiica ei, 

Violeta. 

https://www.facebook.com/Antena3Romania/posts/10155072910762775
https://www.facebook.com/Antena3Romania/posts/10155072910762775


Cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard" aduce în acest an un număr de 35 de piese de teatru, spectacole de 

muzică, spectacole stradale şi multe alte evenimente la care participă artişti din 

opt ţări. 

  În cadrul secţiunii care dă şi tema Festivalului vor avea loc colocvii la care 

vor participa invitaţi speciali, dar şi dezbateri cu publicul. 

  Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard" ia startul pe 7 

octombrie şi se încheie pe 18 octombrie, cu o gală în care vor fi premiaţi cei mai 

buni actori şi cea mai bună piesă de teatru. Spectacolele vor avea loc la Teatrele 

Nottara, Odeon, Ţăndărică, ACT, la Teatrul Naţional Bucureşti, dar şi la Institutul 

Balassi. 

 

 

 

Sursa; Antena 3  

  



55. Teatrul Nottara 
din data de 12 Septembrie 2017 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=235 

 

 
 

FEST(in) pe Bulevard 

şi Noua stagiune 

FEST(in) pe Bulevard 

– ediția a V-a – 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea 

de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, 

în perioada 7-18 octombrie 2017. 

Ediția de anul acesta reunește 39 de spectacole de teatru, două spectacole 

de muzică și multe evenimente conexe, la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

A cincea ediție a Festivalului cuprinde șapte secțiuni: 

– Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor 

fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=235


– Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul cărora vom 

face cunoscută publicului importanța echipei de creatori și de artiști în realizarea 

unei producții scenice. Astfel, se vor prezenta câte două variante de spectacol pe 

același text; 

– Bulevardul comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 

mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în FEST(in) – din această secțiune vor face parte cele mai noi 

producții ale Teatrului Nottara; 

– Invitați speciali – aici vor fi regăsite producții care aparțin unor teatre partenere, 

venind în completarea tematicii Festivalului; 

– Multi Art EXIT – mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de 

libertate a devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în 

zilele de 22 și 23 noiembrie; 

– In memoriam – secțiune dedicată unor personalități dispărute dintre noi, care 

au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 

texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), 

vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard se bucură şi de 

această dată de sprijinul Primarului General al Capitalei, Doamna Gabriela Firea, 

şi de acela al Ministrului Culturii și Identității Naționale, Domnul Lucian 

Romaşcanu, care au prefaţat ziarul 

 Festivalului, ce va fi lansat în timpul evenimentului.      

Ediţia de anul acesta a Festivalului o are ca ambasador pe doamna Andreea 

Marin. Domnia sa este un spectator fidel al Teatrului Nottara şi a acceptat să se 

alăture proiectului pentru a-l promova împreună cu noi. 

Cu o istorie de 70 de ani, Teatrul Nottara se află, în acest moment, pe locul 

al doilea în preferinţele publicului bucureştean. Având un repertoriu de 25-30 de 



titluri şi o medie de opt reprezentaţii pe săptămână, teatrul primeşte peste 2.500 

de spectatori, săptămânal. 

Potrivit tradiţiei, Teatrul Nottara a realizat – de la începutul anului 2017 și 

până acum – șapte premiere: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici (în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu), Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (în regia 

Evgheniei Berkovici – Rusia), Opt femei de Robert Thomas (în regia lui Andreas 

Merz-Raykov – Germania), Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin (în regia 

Alessandrei Giuntini – Italia), Totul e relativ de Alan Ayckbourn (în regia lui 

Felix Alexa), D-ale carnavalului de I.L. Caragiale (în regia lui Claudiu 

Goga), Să-i îmbrăcăm pe cei goi de L. Pirandello (în regia lui Dan Lăcătuşu), o 

coproducție cu Teatrul de Artă. 

În acest moment, se repetă, în cadrul proiectului Marea Unire – 100 de ani 

împreună, câteva texte clasice (în regia lui Alexandru Mâzgăreanu) 

și Rânduieli, după La Lilieci de Marin Sorescu (scenariul și regia: Constantin 

Fugașin). 

Până la sfârșitul anului se vor mai monta: Păguboşii de Eugen Rotaru, 

după Asta e ciudat de Miron Radu Paraschivescu (în regia Dianei 

Lupescu), Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj (în regia lui Alexandru Jitea) – în 

cadrul programului Actor și regizor – și un recital dedicat Centenarului Marii 

Uniri, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu (cu Emil Boroghină). 

Programul integral al spectacolelor Teatrului Nottara se găsesc 

pe www.nottara.ro. 

Informaţii şi alte materiale despre Festivalul Internaţional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard se găsesc pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

  

Le mulțumim călduros tuturor partenerilor și sponsorilor noștri. 

  

Cu spijinul: 

Ministerul Culturii și Identității Naționale, UNITER 

Hotel Ambasador, Cocor, Ibis Hotel 

  

Parteneri: 

http://www.nottara.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/


Rotary Club, Teatrul Odeon, Teatrul Țăndărică, Institutul Balassi, Teatrul 

de Artă București, Teatrul ACT, Teatrul Național București, Librăria 

Cărturești-Verona, Institutul Goethe 

  

Sponsori principali: 

MedLife, Alphega, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești 

  

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

 

  



56. Ziarul Metropolis 
din data de 16 Septembrie 2017 

http://www.ziarulmetropolis.ro/39-de-spectacole-la-festin-pe-

bulevard/ 

 

 
 

39 de spectacole la Fest(in) pe Bulevard 

 

Cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe 

Bulevard se va desfăşura în perioada 7-18 octombrie la Bucureşti şi reuneşte 39 

de spectacole de teatru, două spectacole de muzică şi multe evenimente conexe, 

la care participă artişti din opt ţări: Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croaţia, 

Franţa, Germania, Republica Moldova şi România. 

 

 
Festivalul a fost lansat printr-o conferință de presă, la care au participat, 

alături de Marinela Țepuș, câțiva dintre actorii teatrului – Ada Navrot, Andi 

http://www.ziarulmetropolis.ro/39-de-spectacole-la-festin-pe-bulevard/
http://www.ziarulmetropolis.ro/39-de-spectacole-la-festin-pe-bulevard/
http://www.ziarulmetropolis.ro/39-de-spectacole-la-festin-pe-bulevard/


Vasluianu și Dan Bordeianu –, precum și ambasadoarea ediției din acest an, 

Andreea Marin. De asemenea, au fost prezente și cele două co-selecționere, 

Narcisa Mocanu pentru secțiunea internațională și Raluca Rădulescu pentru 

selecția națională. 

 

A cincea ediție a Festivalului cuprinde șapte secțiuni „Criza pubertății, criza 

adolescenței” – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 

spectatorilor producții pentru și despre tineri; „Text sau pretext” – secțiunea va 

cuprinde spectacole prin intermediul cărora vom face cunoscută publicului 

importanța echipei de creatori și de artiști în realizarea unei producții scenice. 

Astfel, se vor prezenta câte două variante de spectacol pe același text; „Bulevardul 

comediei” – secțiune competitivă, care propune publicului spectacole de mare 

succes, juriul fiind alcătuit din cinci membri aleși din public; „Premiere în 

FEST(in)” – o secțiune din care vor face parte cele mai noi producții ale Teatrului 

Nottara; „Invitați speciali” – secțiune unde se vor regăsi producții care aparțin 

unor teatre partenere, venind în completarea tematicii Festivalului; „Multi Art 

EXIT” – mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015, urmând să se desfășoare în zilele 

de 22 și 23 noiembrie; „In memoriam” – secțiune dedicată unor personalități 

dispărute dintre noi, care au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului 

românesc: George Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

 

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 

texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), 

vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. 

 

Cu o istorie de 70 de ani, Teatrul Nottara se află, în acest moment, pe locul 

al doilea în preferinţele publicului bucureştean. Având un repertoriu de 25-30 de 

titluri şi o medie de opt reprezentaţii pe săptămână, teatrul primeşte peste 2.500 

de spectatori, săptămânal. 

 

Potrivit tradiţiei, Teatrul Nottara a realizat – de la începutul anului 2017 și 

până acum – șapte premiere: „Somnambulism” de Iaroslava Pulinovici (în regia 

lui Alexandru Mâzgăreanu), „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski (în regia 

Evgheniei Berkovici – Rusia), „Opt femei” de Robert Thomas (în regia lui 

Andreas Merz-Raykov – Germania), „Burlaci şi burlăcițe” de Hanoch Levin (în 

regia Alessandrei Giuntini – Italia), „Totul e relativ” de Alan Ayckbourn (în regia 

lui Felix Alexa), „D-ale carnavalului” de I.L. Caragiale (în regia lui Claudiu 



Goga), „Să-i îmbrăcăm pe cei goi” de L. Pirandello (în regia lui Dan Lăcătuşu), o 

coproducție cu Teatrul de Artă. 

 

 

 

 

 

 

de: Liliana Matei  

  



57. Facebook Festin pe Bulevard  
din data de 13 Septembrie 2017 

https://ro-ro.facebook.com/festinpebulevard/posts/1211438595629519 

 

 
 
Și anul acesta, în „Fest(in) pe Bulevard” vor avea loc discuții și colocvii foarte, 

foarte interesante. 

La „Întâlnirile AICT.RO”, ediția a III-a, tema este: „Critica de teatru, între print 

și online”. Moderator: Oltița Cîntec, critic de teatru, președinte AICT.RO. 

Sâmbătă, 14 octombrie, ora 11.00, la CafeNott, Teatrul Nottara. 

 

  

 

Sursa: Facebook Festin pe bulevard  

  

https://ro-ro.facebook.com/festinpebulevard/posts/1211438595629519


58. HotNews 
din data de 20 Septembrie 2017 

http://hotnews.com.ro/39-de-spectacole-la-cea-de-a-v-a-editie-a-

festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

39 de spectacole la cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

FEST(in) pe Bulevard 

 

                                          

Între 7 şi 18 octombrie are loc cea de-a V-a ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, care va reuni 39 de spectacole de 

teatru, două spectacole de muzică şi o serie de evenimente conexe, la care 

participă artişti din opt ţări: Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croaţia, Franţa, 

Germania, Republica Moldova şi România. 

Sursa: HotNews 

http://hotnews.com.ro/39-de-spectacole-la-cea-de-a-v-a-editie-a-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
http://hotnews.com.ro/39-de-spectacole-la-cea-de-a-v-a-editie-a-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/


59. Radio România Cultural 
din data de 25 Septembrie 2017 

https://radioromaniacultural.ro/35-spectacole-de-teatru-doua-

spectacole-de-muzica-si-multe-evenimente-conexe-la-cea-de-a-v-a-

editie-a-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 
35 spectacole de teatru, două spectacole de muzică și multe evenimente conexe 

la cea de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 
Published by în  25 septembrie 2017 
Categori 
Etichet 

  

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-a 

V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 

în perioada 7-18 octombrie 2017. 

 

• Ediția de anul acesta reunește 35 de spectacole de teatru, două spectacole de 

muzică și multe evenimente conexe la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

• A cincea ediție a Festivalului va avea șapte secțiuni: 

https://radioromaniacultural.ro/35-spectacole-de-teatru-doua-spectacole-de-muzica-si-multe-evenimente-conexe-la-cea-de-a-v-a-editie-a-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
https://radioromaniacultural.ro/35-spectacole-de-teatru-doua-spectacole-de-muzica-si-multe-evenimente-conexe-la-cea-de-a-v-a-editie-a-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
https://radioromaniacultural.ro/35-spectacole-de-teatru-doua-spectacole-de-muzica-si-multe-evenimente-conexe-la-cea-de-a-v-a-editie-a-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
https://i0.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2016/09/home3.jpg?fit=940%2C493&ssl=1
https://i0.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2016/09/home3.jpg?fit=940%2C493&ssl=1
https://i0.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2016/09/home3.jpg?fit=940,493&ssl=1


• – Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul 

căreia vor fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

• – Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul 

cărora vom încerca să facem cunoscută publicului importanța echipei de 

creatori și de artiști în realizarea unei producții scenice. Astfel, se vor 

prezenta câte două variante de spectacol pe același text și un spectacol cu 

două variante de distribuție; 

• – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole 

de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

• – Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele 

decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 

partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului. 

– Multi Art EXIT – fostul festival de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în  zilele de 22 

și 23 noiembrie; 

– In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 

contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

• Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 

pe texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte 

(de teatru), vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile 

AICT.RO. 

Programul și alte materiale despre Festival se găsesc pe site-

ul www.festinpebulevard.ro. 

Sâmbătă, 7 octombrie 

  

Ora 16.30: în fața Teatrului Nottara 

Eveniment stradal, regia: Mihai Lungeanu 

  

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Deschiderea Festivalului 

  

Ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

My darling Missis Kronky de John Patrick, regia: Mihai Țărna 

Durata: 2h 15 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului de Revistă Ginta Latină (Republica Moldova) 

  

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Eterna Musica, regia și coregrafia: Mălina Andrei 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

http://www.festinpebulevard.ro/


Producție a Asociației Europene Franța-România 1989. Mnemosyne 

  

  

Duminică, 8 octombrie 

  

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Jurnalul lui Robinson Crusoe, după Insula de Gellu Naum, regia: Mihai 

Măniuțiu 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti 

  

Ora 18.00 și 19.30 (vor juca ambele distribuții): Teatrul Național București, 

Sala Mică 

Fetița soldat*** de Mihaela Michailov, regia: Silvia Roman 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Centrului de Creație și Cercetare Ion Sava, în cadrul 

programului 9G la TNB 

  

Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Tartuffe, de Molière, regia: Vențislav Asenov 

Durata: 2 h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi, Vraţa (Bulgaria) 

Spectacol supratitrat în limba română 

  

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Deschiderea Secțiunii competitive 

Prezentarea juriului de specialitate 

  

Ora 21.15: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Somnambulism*** de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru Mâzgăreanu 

Durata reprezentației: 1h 40 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

  

  

Luni, 9 octombrie 

  

Ora 12.00: Institutul Balassi 

Călătoria după Constantin Abăluță, regia: Gavriil Pinte 

Durata: 2h (fără pauză) 



Producție a Teatrului Nottara, București (cu sprijinul Institutului Balassi din 

București) 

  

Ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

  

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Hamlet, după William Shakespeare, un spectacol de Ada Lupu Hausvater 

Durata: 2h 50 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Timișoara 

  

Ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Gaițele de Alexandru Kirițescu, regia: Mc Ranin 

Durata: 2 h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Tony Bulandra, Târgoviște 

  

Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

  

Ora 21.15: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Homemade. O poveste de-a râsul-plânsul despre părinți și copii*** 

regia: Márta Vargyas, dramaturgia: Réka Biró, Katalin Deák 

Durata: 2h 45 min (cu pauză) 

Producţie a Teatrului Maghiar de Stat Cluj 

  

  

Marți, 10 octombrie 

  

Ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

  

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 

Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia: Vlad Massaci 

Durata: 2h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

  

Ora 18.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

8 femei de Robert Thomas, regia: Andreas Merz-Raykov 

Durata: 2h 15 min (cu pauză) 



Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

  

Ora 20.30: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Oscar*** de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Petru Vutcărău 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Eugen Ionescu, Chișinău 

  

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Iubirea la oameni *** de Dmitri Bogoslavski, regia: Evghenia Berkovici 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

  

Miercuri, 11 octombrie 

  

Ora 18.00: Teatrul ACT 

Lungs de Duncan Macmillan, regia: Nicolae Constantin Tănase 

Durata: 1h 30 min  (fără pauză) 

Producție a Teatrului ACT,  București 

  

Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Respirații *** de Duncan Macmillan, regia: Radu-Alexandru Nica 

Durata: 1h 40 min  (fără pauză) 

Producție a Teatrului Ariel, Târgu Mureș 

  

Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Fluturii sunt liberi de Leonard Gershe, regia: Erwin Șimșensohn 

Durata: 1h 50 min  (fără pauză) 

Producție a Teatrului Excelsior, București 

  

Ora 21.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Războiul nu a început încă de Mikhail Durnenkov, regia: Bobi Pricop 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești 



  

  

Joi, 12 octombrie 

  

Ora 11.00: Librăria Cărturești-Verona 

Spectacol-lectură 

  

Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Leonce și Lena de Georg Büchner, regia: Vlad Cristache 

Durata: 1h 45 min  (fără pauză) 

Producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

  

Ora 20.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 

Orb de mină de Székely Csaba, regia: Catinca Drăgănescu 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Andrei Mureșanu, Sfântu Gheorghe 

  

Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Puștoaica de la etajul 13 sau Dragă societate de Mircea M. Ionescu, regia: Sandu 

Grecu 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Satiricus I.L. Caragiale, Chișinău 

  

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Să-i ȋmbrăcăm pe cei goi de Luigi Pirandello, regia: Dan Lăcătușu 

Durata reprezentației: 1h 50 min  (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara și a Teatrului de Artă, București 

  

  

Vineri, 13 octombrie 

  

Ora 11.00: Librăria Cărturești-Verona 

Spectacol-lectură 

  

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

I Have A Doll in My Closet*** de María Inés Falconi, regia: Carlos de Urquiza 

Durata: 1h (fără pauză) 



Producție a Companiei Grupo de Teatro „Buenos Aires”, Buenos 

Aires (Argentina) 

Spectacol supratitrat în limba română 

  

Ora 19.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

  

Ora 19.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Totul e relativ de Alan Ayckbourn, regia: Felix Alexa 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Ora 20.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Heartbeat ***(musical) de Kim Doo Hwan, regia: Bae Eun-Wook, regia 

muzicală: Jang II-seung, coregrafia: Shin Jong-cheol, muzica originală: Kim Doo-

hwan 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Donghwa Tree Theatre, Seul (Coreea de Sud) 

Spectacol supratitrat în limba română 

  

  

Sâmbătă, 14 octombrie 

  

Ora 18.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Weissbrotmusik*** de Sasha Marianna Salzmann, regia: Nick Hartnagel 

Durata: 1h 5 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Theater Strahl Berlin (Germania) 

Spectacol subtitrat în limba română (cu sprijinul Institutului Goethe din 

București) 

  

Ora 19.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

  

Ora 19.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Exploziv de Elise Wilk, regia: Andrei Măjeri 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova 

  



Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

  

Duminică, 15 octombrie 

  

Ora 18.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Kimberly de David Lindsay-Abaire, regia: Andreea Vulpe 

Durata: 2h 15 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului de Comedie, București 

  

Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

D’ale carnavalului de I.L. Caragiale, regia: Claudiu Goga 

Durata: 2 h 45 min (cu pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București 

  

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

20 noiembrie***, după Lars Noren, un spectacol de Eugen Jebeleanu 

Durata: 1 h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Național Radu Stanca, Sibiu 

  

  

Luni, 16 octombrie 

  

Ora 11.00: CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1 

Colocviu 

  

Ora 12.00: Institutul Balassi 

Călătoria după Constantin Abăluță, regia: Gavriil Pinte 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Nottara, București (cu sprijinul Institutului Balassi din 

București) 

  

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry, regia: Peter Kerek 



Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului German de Stat, Timișoara 

Spectacol supratitrat în limba română 

  

Ora 19.00: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

  

Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Debela / Thick Chick*** de Silvija Šesto Stipančić, regia: Snježana Banović 

Durata: 50 min (fără pauză) 

Producție a Companiei Kazalište Mala scena, Zagreb (Croația) 

Spectacol supratitrat în limba română 

  

  

Marți, 17 octombrie 

  

Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Ursul de Anton Pavlovici Cehov, regia: Felix Alexa 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producție a Teatrului de Stat, Constanța 

  

Ora 19.30: Teatrul Țăndărică, Sala Studio 

Visul unei nopți de vară, după William Shakespeare, regia: Cristian Pepino 

Durata: 1h (fără pauză) 

Producție a Teatrului Țăndărică, București 

  

Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Pe jumătate cântec, un spectacol de Crista Bilciu 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Spectacol realizat în regim independent, București 

  

  

Miercuri, 18 octombrie 

  

Ora 11.00: CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1 

Colocviu 



  

Ora 19.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Gala Premiilor Fest(in) – 2017 

  

Ora 19.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The Tango Orchestra Tibor Cári 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

  

Ora 21.00: Petrecere marca Nottara 

  

————- 

  

Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

Aniversărea unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara. 

Se va desfăşura pe tot parcursul festivalului. 

  

Secţiunea EXPOZIȚII 

Conceptul și coordonatorul proiectului: Daniela Grigorescu 

  

Secţiunea IN MEMORIAM 

Ruxandra Sireteanu 

  

Programul poate suferi modificări, independent de voința noastră. 

 

 

 

 

 

Sursa: Radio România Cultural  

  



60. Antena 3 
din data de 26 Septembrie 2017, ora 13:47 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/mai-e-putin-si-incepe-

festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-434981.html 

 

 
 

Mai e puțin și începe Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe 

Bulevard 

 
Au mai rămas 11 zile până la debutul Festivalului Internaţional de Teatru 

FEST(in) pe Bulevard, un eveniment marca Teatrul Nottara. Cea de-a V-a ediţie 

a festivalului, care va dura până pe 18 octombrie, va reuni 39 de spectacole de 

teatru, două spectacole de muzică şi o serie de evenimente conexe, la care 

participă artişti din opt ţări: Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croaţia, Franţa, 

Germania, Republica Moldova şi România. 

FEST(in) pe Bulevard curpinde şapte secţiuni: Criza pubertăţii, Text sau 

pretext, Bulevardul comediei, Premiere în FEST(in), Invitaţi speciali, Multi Art 

EXIT şi In memoriam. 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/mai-e-putin-si-incepe-festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-434981.html
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/mai-e-putin-si-incepe-festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-434981.html


 

 

 

  „Criza pubertăţii, criza adolescenţei"  este o secţiune competitivă, în cadrul 

căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii pentru şi despre tineri. 

Secţiunea "Text au pretext" va cuprinde spectacole prin intermediul cărora 

publicului va cunoaşte importanţa echipei de creatori şi de artişti în realizarea unei 

producţii scenice. Vor fi prezentate câte două variante de spectacol pe acelaşi text. 

 

  „Bulevardul comediei" este o secţiune competitivă care propune spectacole 

de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public. 

În secţiunea „Premiere în FEST(in)" se vor regăsi cele mai noi producţii ale 

Teatrului Nottara. Producţii care aparţin unor teatre 

partenere, venind în completarea tematicii Festivalului, vor fi în secţiunea invitaţi 

speciali. 

 

  „Multi Art EXIT" are loc în zilele de 22 şi 23 noiembrie şi este un festival 

mai vechi de teatru transformat în secţiune, pentru persoanele private de 

libertate.  mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre secţiunile festivalului în 2015. 

 

 

  „In memoriam" este o secţiune dedicată unor personalităţi dispărute dintre 

noi, care au avut o contribuţie importantă la evoluţia teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

 

 

  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe precum colocvii, spectacole-

lectură pe texte pentru şi despre adolescenţi, evenimente 

stradale, lansări de carte (de teatru) sau vernisajul unor expoziţii de fotografie de 



teatru. 

 

  Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. 

 

 

  Informaţii şi alte materiale se găsesc pe site-ul www.festinpebulevard.ro 

 

  Antena 3 este partener media al Festivalului Internaţional de Teatru 

FEST(in) pe Bulevard 2017 

 
 

 

 

 

Sursa: Antena 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festinpebulevard.ro/


61. Antena 3 
din data de 01 Octombrie 2017, ora 08:55 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/teatrul-nottara-fest-in-

cultural-in-bucuresti-435774.html 

 

 
 

Teatrul Nottara, FEST(IN) cultural în București 

 
Foto: Teatrul Nottara/ Facebook 

În mai puțin de o săptămână începe FEST(IN) pe Bulevard de la Teatrul 

Nottara. Acesta este cel mai așteptat eveniment teatral de toamnă.  

FEST(IN)-ul din acest an a ajuns la cea de a cincea ediție și aduce laolaltă 

trupe din opt țări. Vreme de 12 zile vor fi 39 de spectacole, evenimente stradale, 

colocvii, lansări de carte, spectacole de lectură și expoziții de fotografie. 

Cum un astfel de eveniment are nevoie de o prezentare pe măsură, actorii 

și angajații teatrului s-au urcat într-un autobuz londonez și au plecat într-o 

călătorie inedită prin Capitală ca să stea de vorbă cu bucureștenii. 

  

Sursa: Antena 3 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/teatrul-nottara-fest-in-cultural-in-bucuresti-435774.html
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/teatrul-nottara-fest-in-cultural-in-bucuresti-435774.html


62. Antena 1 
din data de 01 Octombrie 2017, ora 08:53 

http://a1.ro/video/antena-3/stirile-diminetii/teatrul-nottara-festin-

cultural-in-bucuresti-id693219.html 

 

 
 

Teatrul Nottara, FEST(IN) cultural în București 

 
Foto: Teatrul Nottara/ Facebook 

În mai puțin de o săptămână începe FEST(IN) pe Bulevard de la Teatrul 

Nottara. Acesta este cel mai așteptat eveniment teatral de toamnă.  

FEST(IN)-ul din acest an a ajuns la cea de a cincea ediție și aduce laolaltă 

trupe din opt țări. Vreme de 12 zile vor fi 39 de spectacole, evenimente stradale, 

colocvii, lansări de carte, spectacole de lectură și expoziții de fotografie. 

Cum un astfel de eveniment are nevoie de o prezentare pe măsură, actorii 

și angajații teatrului s-au urcat într-un autobuz londonez și au plecat într-o 

călătorie inedită prin Capitală ca să stea de vorbă cu bucureștenii. 

  

Sursa: Antena 1 

http://a1.ro/video/antena-3/stirile-diminetii/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucuresti-id693219.html
http://a1.ro/video/antena-3/stirile-diminetii/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucuresti-id693219.html


63. TV Happy 
din data de 01 Octombrie 2017 

http://tvhappy.ro/video/antena-3/stirile-diminetii/teatrul-nottara-festin-

cultural-in-bucureti-id255064.html 
 

 
 

Teatrul Nottara, FEST(IN) cultural în București 

 
Foto: Teatrul Nottara/ Facebook 

În mai puțin de o săptămână începe FEST(IN) pe Bulevard de la Teatrul 

Nottara. Acesta este cel mai așteptat eveniment teatral de toamnă.  

FEST(IN)-ul din acest an a ajuns la cea de a cincea ediție și aduce laolaltă 

trupe din opt țări. Vreme de 12 zile vor fi 39 de spectacole, evenimente stradale, 

colocvii, lansări de carte, spectacole de lectură și expoziții de fotografie. 

Cum un astfel de eveniment are nevoie de o prezentare pe măsură, actorii 

și angajații teatrului s-au urcat într-un autobuz londonez și au plecat într-o 

călătorie inedită prin Capitală ca să stea de vorbă cu bucureștenii. 

  

Sursa: Antena 3 

http://tvhappy.ro/video/antena-3/stirile-diminetii/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucureti-id255064.html
http://tvhappy.ro/video/antena-3/stirile-diminetii/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucureti-id255064.html


64. Bookmarking 
din data de 01 Octombrie 2017 

https://bookmarking.ro/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucuresti/ 

 

 
 

Teatrul Nottara, FEST(IN) cultural în București 

 

În mai puțin de o săptămână începe FEST(IN) pe Bulevard de la Teatrul 

Nottara. Acesta este cel mai așteptat eveniment teatral de toamnă.  

  FEST(IN)-ul din acest an a ajuns la cea de a cincea ediție și aduce laolaltă 

trupe din opt țări. Vreme de 12 zile vor fi 39 de spectacole, evenimente stradale, 

colocvii, lansări de carte, spectacole de lectură și expoziții de fotografie. 

  Cum un astfel de eveniment are nevoie de o prezentare pe măsură, actorii 

și angajații teatrului s-au urcat într-un autobuz londonez și au plecat într-o 

călătorie inedită prin Capitală ca să stea de vorbă cu bucureștenii. 

 

Sursa: Antena 3  

https://bookmarking.ro/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucuresti/


65. eNou.ro 
din data de 01 Octombrie 2017 

http://enou.ro/Stiri/137281-Teatrul-Nottara-FEST-IN-cultural-in-

Bucuresti 

 

 
 

Teatrul Nottara, FEST(IN) cultural în București 

 

În mai puțin de o săptămână începe FEST(IN) pe Bulevard de la Teatrul 

Nottara. Acesta este cel mai așteptat eveniment teatral de toamnă.  

  FEST(IN)-ul din acest an a ajuns la cea de a cincea ediție și aduce laolaltă 

trupe din opt țări. Vreme de 12 zile vor fi 39 de spectacole, evenimente stradale, 

colocvii, lansări de carte, spectacole de lectură și expoziții de fotografie. 

  Cum un astfel de eveniment are nevoie de o prezentare pe măsură, actorii 

și angajații teatrului s-au urcat într-un autobuz londonez și au plecat într-o 

călătorie inedită prin Capitală ca să stea de vorbă cu bucureștenii. 

Sursa: Antena 3  

http://enou.ro/Stiri/137281-Teatrul-Nottara-FEST-IN-cultural-in-Bucuresti
http://enou.ro/Stiri/137281-Teatrul-Nottara-FEST-IN-cultural-in-Bucuresti


66. PressMania 
din data de 01 Octombrie 2017, ora 08:55 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/teatrul-nottara-fest-

in-cultural-in-bucuresti-2329167.html 

 

 
 

Teatrul Nottara, FEST(IN) cultural în București 

 

În mai puțin de o săptămână începe FEST(IN) pe Bulevard de la Teatrul 

Nottara. Acesta este cel mai așteptat eveniment teatral de toamnă.  

  FEST(IN)-ul din acest an a ajuns la cea de a cincea ediție și aduce laolaltă 

trupe din opt țări. Vreme de 12 zile vor fi 39 de spectacole, evenimente stradale, 

colocvii, lansări de carte, spectacole de lectură și expoziții de fotografie. 

  Cum un astfel de eveniment are nevoie de o prezentare pe măsură, actorii 

și angajații teatrului s-au urcat într-un autobuz londonez și au plecat într-o 

călătorie inedită prin Capitală ca să stea de vorbă cu bucureștenii. 

Sursa: Antena 3  

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/teatrul-nottara-fest-in-cultural-in-bucuresti-2329167.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/teatrul-nottara-fest-in-cultural-in-bucuresti-2329167.html


67. ZiareOnline 
din data de 01 Octombrie 2017, ora 09:01 

http://www.ziareonline.com/stire-teatrul-nottara-fest-in-cultural-in-

bucuresti-257218007.html 

 

 
 

Teatrul Nottara, FEST(IN) cultural în București 

 

În mai puțin de o săptămână începe FEST(IN) pe Bulevard de la Teatrul 

Nottara. Acesta este cel mai așteptat eveniment teatral de toamnă.  

  FEST(IN)-ul din acest an a ajuns la cea de a cincea ediție și aduce laolaltă 

trupe din opt țări. Vreme de 12 zile vor fi 39 de spectacole, evenimente stradale, 

colocvii, lansări de carte, spectacole de lectură și expoziții de fotografie. 

  Cum un astfel de eveniment are nevoie de o prezentare pe măsură, actorii 

și angajații teatrului s-au urcat într-un autobuz londonez și au plecat într-o 

călătorie inedită prin Capitală ca să stea de vorbă cu bucureștenii. 

Sursa: Antena 3  

http://www.ziareonline.com/stire-teatrul-nottara-fest-in-cultural-in-bucuresti-257218007.html
http://www.ziareonline.com/stire-teatrul-nottara-fest-in-cultural-in-bucuresti-257218007.html


68. Ultimele-știri 
din data de 01 Octombrie 2017 

http://www.ultimele-stiri.eu/articol/teatrul-nottara-fest-in-cultural-in-

bucuresti/3560489 

 

 
 

Teatrul Nottara, FEST(IN) cultural în București 

 

În mai puțin de o săptămână începe FEST(IN) pe Bulevard de la Teatrul 

Nottara. Acesta este cel mai așteptat eveniment teatral de toamnă.  

  FEST(IN)-ul din acest an a ajuns la cea de a cincea ediție și aduce laolaltă 

trupe din opt țări. Vreme de 12 zile vor fi 39 de spectacole, evenimente stradale, 

colocvii, lansări de carte, spectacole de lectură și expoziții de fotografie. 

  Cum un astfel de eveniment are nevoie de o prezentare pe măsură, actorii 

și angajații teatrului s-au urcat într-un autobuz londonez și au plecat într-o 

călătorie inedită prin Capitală ca să stea de vorbă cu bucureștenii. 

Sursa: Antena 3  

http://www.ultimele-stiri.eu/articol/teatrul-nottara-fest-in-cultural-in-bucuresti/3560489
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/teatrul-nottara-fest-in-cultural-in-bucuresti/3560489


69. Astăzi.ro 
din data de 01 Octombrie 2017 

http://stiri.astazi.ro/stire-teatrul-nottara-fest-in-cultural-in-bucuresti-

257218007.html 

 

 
 

Teatrul Nottara, FEST(IN) cultural în București 

 

În mai puțin de o săptămână începe FEST(IN) pe Bulevard de la Teatrul 

Nottara. Acesta este cel mai așteptat eveniment teatral de toamnă.  

  FEST(IN)-ul din acest an a ajuns la cea de a cincea ediție și aduce laolaltă 

trupe din opt țări. Vreme de 12 zile vor fi 39 de spectacole, evenimente stradale, 

colocvii, lansări de carte, spectacole de lectură și expoziții de fotografie. 

  Cum un astfel de eveniment are nevoie de o prezentare pe măsură, actorii 

și angajații teatrului s-au urcat într-un autobuz londonez și au plecat într-o 

călătorie inedită prin Capitală ca să stea de vorbă cu bucureștenii. 

Sursa: Antena 3  

http://stiri.astazi.ro/stire-teatrul-nottara-fest-in-cultural-in-bucuresti-257218007.html
http://stiri.astazi.ro/stire-teatrul-nottara-fest-in-cultural-in-bucuresti-257218007.html


70. Jurnalul Național 
din data de 02 Octombrie 2017 

http://m.jurnalul.ro/cultura/teatru/teatru-pe-paine-la-bucuresti-

753619.html 

 

 
 

Teatru pe pâine, la Bucureşti 

 
 

Au mai rămas 5 zile până la debutul Festivalului Internaţional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard, un eveniment marca Teatrul Nottara. Cea de-

a V-a ediţie, care va dura până pe 18 octombrie, va reuni 39 de spectacole de 

teatru, două spectacole de muzică şi o serie de evenimente conexe, la care 

participă artişti din opt ţări: Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croaţia, 

Franţa, Germania, Republica Moldova şi România. 

 

  FEST(in) pe Bulevard curpinde şapte secţiuni: Criza pubertăţii, Text sau 

pretext, Bulevardul comediei, Premiere în FEST(in), Invitaţi speciali, Multi Art 

EXIT şi In memoriam. 

http://m.jurnalul.ro/cultura/teatru/teatru-pe-paine-la-bucuresti-753619.html
http://m.jurnalul.ro/cultura/teatru/teatru-pe-paine-la-bucuresti-753619.html


 

 

  "Criza pubertăţii, criza adolescenţei"  este o secţiune competitivă, în cadrul 

căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii pentru şi despre tineri. 

Secţiunea "Text au pretext" va cuprinde spectacole prin intermediul cărora 

publicului va cunoaşte importanţa echipei de creatori şi de artişti în realizarea unei 

producţii scenice. Vor fi prezentate câte două variante de spectacol pe acelaşi text. 

 

 

  „Bulevardul comediei" este o secţiune competitivă care propune spectacole 

de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public. 

 În secţiunea „Premiere în FEST(in)" se vor regăsi cele mai noi producţii ale 

Teatrului Nottara. Producţii care aparţin unor teatre partenere, venind în 

completarea tematicii Festivalului, vor fi în secţiunea invitaţi speciali. 

 

  „Multi Art EXIT" are loc în zilele de 22 şi 23 noiembrie şi este un festival 

mai vechi de teatru transformat în secţiune, pentru persoanele private de 

libertate.  mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre secţiunile festivalului în 2015. 

 

 

  „In memoriam" este o secţiune dedicată unor personalităţi dispărute dintre 

noi, care au avut o contribuţie importantă la evoluţia teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

 

 

  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe precum colocvii, spectacole-

lectură pe texte pentru şi despre adolescenţi, evenimente stradale, lansări de carte 

(de teatru) sau vernisajul unor expoziţii de fotografie de teatru. 

 

  Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. Informaţii şi 

alte materiale se găsesc pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

 

 

 

 

 

Sursa: Jurnalul Național 

 

http://www.festinpebulevard.ro/


71. România News 
din data de 03 Octombrie 2017 

http://romania.shafaqna.com/RO/RO/1082009 

 

 
 

Teatru pe pâine, la Bucureşti 

 
 

Au mai rămas 5 zile până la debutul Festivalului Internaţional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard, un eveniment marca Teatrul Nottara. Cea de-

a V-a ediţie, care va dura până pe 18 octombrie, va reuni 39 de spectacole de 

teatru, două spectacole de muzică şi o serie de evenimente conexe, la care 

participă artişti din opt ţări: Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croaţia, 

Franţa, Germania, Republica Moldova şi România. 

 

  FEST(in) pe Bulevard curpinde şapte secţiuni: Criza pubertăţii, Text sau 

pretext, Bulevardul comediei, Premiere în FEST(in), Invitaţi speciali, Multi Art 

EXIT şi In memoriam. 

 

 

http://romania.shafaqna.com/RO/RO/1082009


  "Criza pubertăţii, criza adolescenţei"  este o secţiune competitivă, în cadrul 

căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii pentru şi despre tineri. 

Secţiunea "Text au pretext" va cuprinde spectacole prin intermediul cărora 

publicului va cunoaşte importanţa echipei de creatori şi de artişti în realizarea unei 

producţii scenice. Vor fi prezentate câte două variante de spectacol pe acelaşi text. 

 

 

  „Bulevardul comediei" este o secţiune competitivă care propune spectacole 

de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public. 

 În secţiunea „Premiere în FEST(in)" se vor regăsi cele mai noi producţii ale 

Teatrului Nottara. Producţii care aparţin unor teatre partenere, venind în 

completarea tematicii Festivalului, vor fi în secţiunea invitaţi speciali. 

 

  „Multi Art EXIT" are loc în zilele de 22 şi 23 noiembrie şi este un festival 

mai vechi de teatru transformat în secţiune, pentru persoanele private de 

libertate.  mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre secţiunile festivalului în 2015. 

 

 

  „In memoriam" este o secţiune dedicată unor personalităţi dispărute dintre 

noi, care au avut o contribuţie importantă la evoluţia teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

 

 

  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe precum colocvii, spectacole-

lectură pe texte pentru şi despre adolescenţi, evenimente stradale, lansări de carte 

(de teatru) sau vernisajul unor expoziţii de fotografie de teatru. 

 

  Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. Informaţii şi 

alte materiale se găsesc pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

 

 

 

 

 

Sursa: Jurnalul Național 

  

http://www.festinpebulevard.ro/


72. Ziare Live  
din data de 02 Octombrie 2017 

http://www.ziarelive.ro/stiri/teatru-pe-paine-la-bucuresti.html 

 

 
 

Teatru pe pâine, la Bucureşti 

 
 

Au mai rămas 5 zile până la debutul Festivalului Internaţional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard, un eveniment marca Teatrul Nottara. Cea de-

a V-a ediţie, care va dura până pe 18 octombrie, va reuni 39 de spectacole de 

teatru, două spectacole de muzică şi o serie de evenimente conexe, la care 

participă artişti din opt ţări: Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croaţia, 

Franţa, Germania, Republica Moldova şi România. 

 

  FEST(in) pe Bulevard curpinde şapte secţiuni: Criza pubertăţii, Text sau 

pretext, Bulevardul comediei, Premiere în FEST(in), Invitaţi speciali, Multi Art 

EXIT şi In memoriam. 

 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/teatru-pe-paine-la-bucuresti.html


  "Criza pubertăţii, criza adolescenţei"  este o secţiune competitivă, în cadrul 

căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii pentru şi despre tineri. 

Secţiunea "Text au pretext" va cuprinde spectacole prin intermediul cărora 

publicului va cunoaşte importanţa echipei de creatori şi de artişti în realizarea unei 

producţii scenice. Vor fi prezentate câte două variante de spectacol pe acelaşi text. 

 

 

  „Bulevardul comediei" este o secţiune competitivă care propune spectacole 

de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public. 

 În secţiunea „Premiere în FEST(in)" se vor regăsi cele mai noi producţii ale 

Teatrului Nottara. Producţii care aparţin unor teatre partenere, venind în 

completarea tematicii Festivalului, vor fi în secţiunea invitaţi speciali. 

 

  „Multi Art EXIT" are loc în zilele de 22 şi 23 noiembrie şi este un festival 

mai vechi de teatru transformat în secţiune, pentru persoanele private de 

libertate.  mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre secţiunile festivalului în 2015. 

 

 

  „In memoriam" este o secţiune dedicată unor personalităţi dispărute dintre 

noi, care au avut o contribuţie importantă la evoluţia teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

 

 

  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe precum colocvii, spectacole-

lectură pe texte pentru şi despre adolescenţi, evenimente stradale, lansări de carte 

(de teatru) sau vernisajul unor expoziţii de fotografie de teatru. 

 

  Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. Informaţii şi 

alte materiale se găsesc pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

 

 

 

 

 

Sursa: Jurnalul Național 

  

http://www.festinpebulevard.ro/


73. PortalZiare.ro 
din data de 02 Octombrie 2017 

http://portalziare.ro/teatru-pe-paine-la-bucuresti-8038605 

 

 
 

 

Teatru pe pâine, la Bucureşti 

 
 

Au mai rămas 5 zile până la debutul Festivalului Internaţional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard, un eveniment marca Teatrul Nottara. Cea de-

a V-a ediţie, care va dura până pe 18 octombrie, va reuni 39 de spectacole de 

teatru, două spectacole de muzică şi o serie de evenimente conexe, la care 

participă artişti din opt ţări: Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croaţia, 

Franţa, Germania, Republica Moldova şi România. 

 

  FEST(in) pe Bulevard curpinde şapte secţiuni: Criza pubertăţii, Text sau 

pretext, Bulevardul comediei, Premiere în FEST(in), Invitaţi speciali, Multi Art 

EXIT şi In memoriam. 

http://portalziare.ro/teatru-pe-paine-la-bucuresti-8038605


 

 

  "Criza pubertăţii, criza adolescenţei"  este o secţiune competitivă, în cadrul 

căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii pentru şi despre tineri. 

Secţiunea "Text au pretext" va cuprinde spectacole prin intermediul cărora 

publicului va cunoaşte importanţa echipei de creatori şi de artişti în realizarea unei 

producţii scenice. Vor fi prezentate câte două variante de spectacol pe acelaşi text. 

 

 

  „Bulevardul comediei" este o secţiune competitivă care propune spectacole 

de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public. 

 În secţiunea „Premiere în FEST(in)" se vor regăsi cele mai noi producţii ale 

Teatrului Nottara. Producţii care aparţin unor teatre partenere, venind în 

completarea tematicii Festivalului, vor fi în secţiunea invitaţi speciali. 

 

  „Multi Art EXIT" are loc în zilele de 22 şi 23 noiembrie şi este un festival 

mai vechi de teatru transformat în secţiune, pentru persoanele private de 

libertate.  mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre secţiunile festivalului în 2015. 

 

 

  „In memoriam" este o secţiune dedicată unor personalităţi dispărute dintre 

noi, care au avut o contribuţie importantă la evoluţia teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

 

 

  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe precum colocvii, spectacole-

lectură pe texte pentru şi despre adolescenţi, evenimente stradale, lansări de carte 

(de teatru) sau vernisajul unor expoziţii de fotografie de teatru. 

 

  Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. Informaţii şi 

alte materiale se găsesc pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

 

 

 

 

 

Sursa: Jurnalul Național 

 

http://www.festinpebulevard.ro/


74. Facebook Andreea Marin 
din data de 25 Septembrie 2017 

https://ro-

ro.facebook.com/AndreeaMarinOfficial/photos/a.730062950354641.1

073741903.167830626577879/1834021123292146/?type=3 

 

 
 
  Trofeul Festivalului International de Teatru Festin pe Bulevard asteapta sa 

fie tinut cu drag in mainile castigatorilor. Mai e putin pana la festival, v-ati 

rezervat locurile in sala la piesele de teatru preferate? Pe alese: aproape 40 de 

reprezentatii de pe continente diferite si din diverse teatre consacrate ale 

Romaniei. Eu va astept la Teatrul Nottara in seara deschiderii, pe 7 octombrie, voi 

fi gazda evenimentului si un spectator fidel, fara indoiala, alaturi de fetita mea. 

Pentru ca anul acesta tema principala a festivalului e dedicata adolescentilor si 

problemelor lor de viata, dar si noua, maturilor, caci si prin arta putem invata sa 

facem fata diferentelor dintre generatii. 

 

 

 

 

Sursa: Facebook Andreea Marin 

  

https://ro-ro.facebook.com/AndreeaMarinOfficial/photos/a.730062950354641.1073741903.167830626577879/1834021123292146/?type=3
https://ro-ro.facebook.com/AndreeaMarinOfficial/photos/a.730062950354641.1073741903.167830626577879/1834021123292146/?type=3
https://ro-ro.facebook.com/AndreeaMarinOfficial/photos/a.730062950354641.1073741903.167830626577879/1834021123292146/?type=3
https://www.facebook.com/festinpebulevard/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Nottara/?fref=mentions


75. nmedia 
din data de 01 Octombrie 2017 

https://nmedia.ro/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucuresti 

 

 
 

 
Teatrul Nottara, FEST(IN) cultural în București 

 

În mai puțin de o săptămână începe FEST(IN) pe Bulevard de la Teatrul 

Nottara. Acesta este cel mai așteptat eveniment teatral de toamnă.  

  FEST(IN)-ul din acest an a ajuns la cea de a cincea ediție și aduce laolaltă 

trupe din opt țări. Vreme de 12 zile vor fi 39 de spectacole, evenimente stradale, 

colocvii, lansări de carte, spectacole de lectură și expoziții de fotografie. 

  Cum un astfel de eveniment are nevoie de o prezentare pe măsură, actorii 

și angajații teatrului s-au urcat într-un autobuz londonez și au plecat într-o 

călătorie inedită prin Capitală ca să stea de vorbă cu bucureștenii. 

Sursa: Antena 3  

https://nmedia.ro/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucuresti


76. i-știri.ro 
din data de 01 Octombrie 2017 

http://i-stiri.ro/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucuresti-1777369 
 

 
 

Teatrul Nottara, FEST(IN) cultural în București 

 

În mai puțin de o săptămână începe FEST(IN) pe Bulevard de la Teatrul 

Nottara. Acesta este cel mai așteptat eveniment teatral de toamnă.  

  FEST(IN)-ul din acest an a ajuns la cea de a cincea ediție și aduce laolaltă 

trupe din opt țări. Vreme de 12 zile vor fi 39 de spectacole, evenimente stradale, 

colocvii, lansări de carte, spectacole de lectură și expoziții de fotografie. 

  Cum un astfel de eveniment are nevoie de o prezentare pe măsură, actorii 

și angajații teatrului s-au urcat într-un autobuz londonez și au plecat într-o 

călătorie inedită prin Capitală ca să stea de vorbă cu bucureștenii. 

Sursa: Antena 3 

http://i-stiri.ro/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucuresti-1777369


77. Portal-ziare.ro 
din data de 01 Octombrie 2017 

http://portalziare.ro/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucuresti-

8033113 

 

 
 

Teatrul Nottara, FEST(IN) cultural în București 

 

În mai puțin de o săptămână începe FEST(IN) pe Bulevard de la Teatrul 

Nottara. Acesta este cel mai așteptat eveniment teatral de toamnă.  

  FEST(IN)-ul din acest an a ajuns la cea de a cincea ediție și aduce laolaltă 

trupe din opt țări. Vreme de 12 zile vor fi 39 de spectacole, evenimente stradale, 

colocvii, lansări de carte, spectacole de lectură și expoziții de fotografie. 

  Cum un astfel de eveniment are nevoie de o prezentare pe măsură, actorii 

și angajații teatrului s-au urcat într-un autobuz londonez și au plecat într-o 

călătorie inedită prin Capitală ca să stea de vorbă cu bucureștenii. 

Sursa: Antena 3 

http://portalziare.ro/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucuresti-8033113
http://portalziare.ro/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucuresti-8033113


78. Index-știri.ro 
din data de 01 Octombrie 2017 

http://index-stiri.ro/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucuresti-

5723545 

 

 
Teatrul Nottara, FEST(IN) cultural în București 

 

În mai puțin de o săptămână începe FEST(IN) pe Bulevard de la Teatrul 

Nottara. Acesta este cel mai așteptat eveniment teatral de toamnă.  

  FEST(IN)-ul din acest an a ajuns la cea de a cincea ediție și aduce laolaltă 

trupe din opt țări. Vreme de 12 zile vor fi 39 de spectacole, evenimente stradale, 

colocvii, lansări de carte, spectacole de lectură și expoziții de fotografie. 

  Cum un astfel de eveniment are nevoie de o prezentare pe măsură, actorii 

și angajații teatrului s-au urcat într-un autobuz londonez și au plecat într-o 

călătorie inedită prin Capitală ca să stea de vorbă cu bucureștenii. 

Sursa: Antena 3 

http://index-stiri.ro/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucuresti-5723545
http://index-stiri.ro/teatrul-nottara-festin-cultural-in-bucuresti-5723545


79. Allevents.in 
din data de 01 Octombrie 2017 

https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-

20-noiembrie/161242761118728 

 

 

Fest(in)2017. 20 noiembrie 

 

 
 

FEST(IN)2017. 20 NOIEMBRIE 

20 NOIEMBRIE 

după Lars Noren 

Producție a Teatrului Național Radu Stanca, Sibiu, România 

Secțiunea: „Criza adolescenței” 

 

Regia: Eugen Jebeleanu 

Traducerea: Eugen Jebeleanu și Ali Deac 

Consultant scenografie: Velica Panduru 

Video: Andrei Cozlac 

https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-20-noiembrie/161242761118728
https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-20-noiembrie/161242761118728


 

********************* 

Cu: Ali Deac 

 

********************* 

 

„20 noiembrie” este povestea unui adolescent pe care societatea îl transformă în 

călău. 

 

Pe 20 noiembrie 2006, în oraşul Emsdetten, un tânăr în vârstă de 18 ani deschide 

focul în fosta sa şcoală şi răneşte mai mule persoane, înainte de a se sinucide. 

 

Piesa lui Lars Noren pleacă de la acest caz real pentru a construi o ficțiune 

documentată despre viața măcinată a unui tânăr maltratat. Violența cuvintelor ce 

i-au fost adresate în timpul copilăriei îl împing pe adolescent la o răzbunare fără 

margini. Acest text oglindește situația Europei occidentale și capitaliste din 

zilele noastre, care se confruntă cu probleme mari de identitate socială, cum ar fi 

atacurile teroriste sau valul de imigranți ce au zdruncinat anul 2015. 

 

În 20 noiembrie, Lars Noren analizează psihologia și mecanismul violenței care 

îl determină pe individ să treacă din poziția de agresat în cea de agresor și, 

totodată, repercusiunile unei educații defectuoase, care poate crea monștri. 

 

Un text puternic, poetic și angajat în tratarea problemelor societății noastre 

contemporane. 

 

Un spectacol care dă voce unei tinereți sfâșiate. 

 

În primul rând, m-a interesat ca subiect, textul lui Lars Noren, ca fond. Și în al 

doilea rând, m-a interesat și ca forma prin care se tratează niște subiecte de 

genul ăsta. Eu sunt adeptul unui teatru angajat, de atitudine, care să aibă niște 

valori sociale, politice, mediatice, dar mă interesează foarte mult și cum spunem 

lucrurile astea. Mă interesează să aflu care e modalitatea prin care, din poveștile 

oamenilor ăstora, să putem face teatru. În final, informația o putem regăsi 

oricum în știri, în ziare, pe internet. Dar pe mine mă interesează cum putem lua 

poveștile astea, ca să devină ficțiuni, să devină teatru și să creeze în spectatori 

empatie cu oamenii ăștia. 

 

Eugen Jebeleanu, regizor 

 

Sursa: Allevents.in 



80. București TV 
din data de 03 Octombrie 2017 

http://www.bucurestitv.net/teatrul-nottara-festin-cultural-bucuresti/ 

 

 
 

Teatrul Nottara, FEST(IN) cultural în București 

 

 
 

 

În mai puțin de o săptămână începe FEST(IN) pe Bulevard de la Teatrul 

Nottara. Acesta este cel mai așteptat eveniment teatral de toamnă. FEST(IN)-ul 

din acest an a ajuns la cea de a cincea ediție și aduce laolaltă trupe din opt țări. 

Vreme de 12 zile vor fi 39 de spectacole, evenimente stradale, colocvii, lansări de 

carte, spectacole de lectură și expoziții de fotografie. 

http://www.bucurestitv.net/teatrul-nottara-festin-cultural-bucuresti/
http://www.bucurestitv.net/teatrul-nottara-festin-cultural-bucuresti/
http://www.bucurestitv.net/teatrul-nottara-festin-cultural-bucuresti/


  FEST(in) pe Bulevard curpinde şapte secţiuni: Criza pubertăţii, Text sau 

pretext, Bulevardul comediei, Premiere în FEST(in), Invitaţi speciali, Multi Art 

EXIT şi In memoriam. 

  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe precum colocvii, spectacole-

lectură pe texte pentru şi despre adolescenţi, evenimente stradale, lansări de carte 

(de teatru) sau vernisajul unor expoziţii de fotografie de teatru. 

  Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. Informaţii şi 

alte materiale se găsesc pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

 

 

Sursa: BucureștiTV 

  



81. Metropotam 
din data de 03 Octombrie 2017 

http://metropotam.ro/evenimente/Eterna-Musica-event7612407380/ 

 

 
 

 

Eterna Musica (Piese-de-teatru - Nottara - George Constantin, Bucuresti) 

 

Unde: 

Nottara - George Constantin, Bucuresti, Romania 

Cand: 

07 Oct 2017 21:00 

 

Piese-de-teatru 

Distribuție: Ilinca Kiss, Filip Ristovski, Roman Manoleanu, Marian Chirazi, 

Irina Strungăreanu 

Regie: Mălina Andrei 

Scenografie: Delia Tancău 

Coregrafie: Mălina Andrei 

Durată: 1h 10m 

 

 
 

Sursa: Metropotam 

 

http://metropotam.ro/evenimente/Eterna-Musica-event7612407380/
http://metropotam.ro/locuri-locatii-adrese/Nottara-George-Constantin-loc9998978287/
http://metropotam.ro/locuri-de-vacanta/Bucuresti-Romania/
http://metropotam.ro/locuri-de-vacanta/Romania/
http://metropotam.ro/evenimente/Piese-de-teatru/


82. Adevărul 
din data de 20 Septembrie 2017 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/39-spectacole-cea-de-a-v-a-editie-

festivalului-international-teatru-festin-bulevard-

1_59c28c245ab6550cb85d4dd3/index.html 

 

 
 
39 de spectacole la cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

FEST(in) pe Bulevard 

 

Între 7 şi 18 octombrie are loc cea de-a V-a ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, care va reuni 39 de spectacole de 

teatru, două spectacole de muzică şi o serie de evenimente conexe, la care 

participă artişti din opt ţări: Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croaţia, Franţa, 

Germania, Republica Moldova şi România. 

Cea de-a V-a ediţie a festivalului curpinde şapte secţiuni: criza pubertăţii, 

text sau pretext, bulevardul comediei, premiere în FEST(in), invitaţi speciali, 

multi Art EXIT şi in memoriam, informează un comunicat de presă emis de 

organizatori.  

 „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”  este o secţiune competitivă, în cadrul 

căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii pentru şi despre tineri. 

 Secţiunea ”Text au pretext” va cuprinde spectacole prin intermediul cărora 

publicului va cunoaşte importanţa echipei de creatori şi de artişti în realizarea unei 

producţii scenice. Vor fi prezentate câte două variante de spectacol pe acelaşi text. 

   

http://adevarul.ro/cultura/teatru/39-spectacole-cea-de-a-v-a-editie-festivalului-international-teatru-festin-bulevard-1_59c28c245ab6550cb85d4dd3/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/39-spectacole-cea-de-a-v-a-editie-festivalului-international-teatru-festin-bulevard-1_59c28c245ab6550cb85d4dd3/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/39-spectacole-cea-de-a-v-a-editie-festivalului-international-teatru-festin-bulevard-1_59c28c245ab6550cb85d4dd3/index.html


„Bulevardul comediei” este o secţiune competitivă care propune spectacole 

de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public. 

  

În secţiunea „Premiere în FEST(in)” se vor regăsi cele mai noi producţii ale 

Teatrului Nottara. Producţii care aparţin unor teatre partenere, venind în 

completarea tematicii Festivalului, vor fi în secţiunea invitaţi speciali.  

 „Multi Art EXIT” are loc în zilele de 22 şi 23 noiembrie şi este un festival 

mai vechi de teatru transformat în secţiune, pentru persoanele private de 

libertate.  mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre secţiunile festivalului în 2015. 

„In memoriam” este o secţiune dedicată unor personalităţi dispărute dintre 

noi, care au avut o contribuţie importantă la evoluţia teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe precum colocvii, spectacole-

lectură pe texte pentru şi despre adolescenţi, evenimente stradale, lansări de carte 

(de teatru) sau vernisajul unor expoziţii de fotografie de teatru. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un 

eveniment-reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin 

temele alese în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social 

şi atrage, de la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. 

Potrivit tradiţiei, Teatrul Nottara a realizat – de la începutul anului 2017 şi 

până acum – şapte premiere: „Somnambulism” de Iaroslava Pulinovici (în regia 

lui Alexandru Mâzgăreanu), „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski (în regia 

Evgheniei Berkovici – Rusia), „Opt femei” de Robert Thomas (în regia lui 

Andreas Merz-Raykov – Germania), „Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin (în 

regia Alessandrei Giuntini – Italia), Totul e relativ de Alan Ayckbourn (în regia 

lui Felix Alexa), „D-ale carnavalului” de I.L. Caragiale (în regia lui Claudiu 

Goga), „Să-i îmbrăcăm pe cei goi” de L. Pirandello (în regia lui Dan Lăcătuşu), o 

coproducţie cu Teatrul de Artă. 

 În acest moment, se repetă, în cadrul proiectului „Marea Unire – 100 de 

ani împreună”, câteva texte clasice (în regia lui Alexandru Mâzgăreanu) şi 

„Rânduieli”, după „La Lilieci” de Marin Sorescu (scenariul şi regia: Constantin 

Fugaşin).  

 

 

 

de: Dana Mischie  

 

 

 

 

 



83. Evensi.com 

din data de 02 Octombrie 2017 

https://www.evensi.com/festin2017-iubirea-la-oameni-nottara-

teatrul-nottara-sala/223007870 
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Fest(in)2017. Iubirea la oameni - Nottara 

 

 
       

https://www.evensi.com/festin2017-iubirea-la-oameni-nottara-teatrul-nottara-sala/223007870
https://www.evensi.com/festin2017-iubirea-la-oameni-nottara-teatrul-nottara-sala/223007870
https://www.evensi.com/festin2017-iubirea-la-oameni-nottara-teatrul-nottara-sala/223007870
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/20988576_1193803980726314_6447418031835389152_o.jpg?oh=882308f1c62219c375f3cef01fb708ed&oe=5A1A17AB


  

   

IUBIREA LA OAMENI 

(Spectacol urmat de discuții cu publicul) 

de Dmitri Bogoslavski 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Secțiunea: „Text sau pretext” 

Atențiune, atențiune! Dacă vă cumpărați un bilet pentru oricare piesă 

din cadrul secțiunii „TEXT SAU PRETEXT”, primiți o invitație de o persoană 

la celălalt spectacol! Astfel, veți putea vedea ambele puneri în scenă ale 

fiecăreia dintre cele trei piese ale acestei secțiuni: - „Fetița-soldat” de Mihaela 

Michailov (Fest(in)2017. Fetița-soldat. Cristina Juncu și Fest(in)2017. Fetița-

soldat. Silvana Mihai) - „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski 

(Fest(in)2017. Iubirea la oameni - Nottara și Fest(in)2017. Iubirea la oameni 

- Arad) - „Respiraţii” de Duncan Macmillan (Fest(in)2017. Respirații - Târgu 

Mureș și Fest(in)2017. Respirații - Act). Pe scurt, cu UN bilet vedeți DOUĂ 

spectacole!  

 

 

 

 

Sursa: evensi.com 

  



84. allevents.in 
din data de 02 Octombrie 2017 

https://allevents.in/bucharest/festin2017-colocviu-teatrul-pentru-

adolescen%C8%9Bi/249449622244051 
 

 
 

Fest(in)2017. Colocviu: Teatrul pentru adolescenți 

• TIME Sun Oct 15 2017 at 11:00 am  

• VENUE Teatrul Nottara, Bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 20, Bucharest, 

Romania 

 

 
 

 

https://allevents.in/bucharest/festin2017-colocviu-teatrul-pentru-adolescen%C8%9Bi/249449622244051
https://allevents.in/bucharest/festin2017-colocviu-teatrul-pentru-adolescen%C8%9Bi/249449622244051


FEST(IN)2017. COLOCVIU: TEATRUL PENTRU ADOLESCENȚI 

  

Colocviu„Teatrul pentru adolescenți, o nișă în expansiune” 

 

Duminică, 15 octombrie, ora 11.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1 

 

Moderator: Oltița Cîntec, critic de teatru, președinte AICT.RO 

 

 

  Găzduite, cu generozitate, și la această a treia lor ediție de Fest(in) pe 

Bulevard, Întâlnirile AICT.RO vor aborda și o temă conexă uneia dintre secțiunile 

evenimentului de la Nottara, „Criza adolescenței”. Considerat până nu demult o 

nișă, teatrul pentru adolescenți a devenit peste tot în lume un gen interesant, tot 

mai interesant, orientat explicit spre una dintre categoriile de public cele mai 

pretențioase. Prea mari pentru a mai merge la spectacole pentru copii, dar prea 

mici încă pentru a fi atrași de subiectele din teatrele pentru cei mari, 

preadolescenții și adolescenții pășesc în sălile de teatru atunci când temele 

abordate pe scenă și maniera în care sunt tratate li se potrivesc ca problematică, 

preocupări, ton, mijloace de expresie. Și atunci când din temele acestea pot primi 

măcar niște posibile răspunsuri la mulțimea de chestiuni emoționale, biologice, 

sociale pe care se străduiesc s-o gestioneze. 

 

 

 

Sursa: allevents.in 

  



85. allevents.in 
din data de 02 Octombrie 2017 

https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-i-

have-a-doll-in-my-closet/358118517953512 

 

 

 

Fest(in)2017. I have a doll in my closet 

• TIME Fri Oct 13 2017 at 06:00 pm   

• VENUE Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”, Municipiul București, 

Romania 

 

 
 

 

FEST(IN)2017. I HAVE A DOLL IN MY CLOSET 

  

https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-i-have-a-doll-in-my-closet/358118517953512
https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-i-have-a-doll-in-my-closet/358118517953512


I HAVE A DOLL IN MY CLOSET 

(Spectacol urmat de discuții cu publicul) 

Spectacol supratitrat în limba română 

de María Inés Falconi 

Producție a Companiei Grupo de Teatro „Buenos Aires”, Argentina 

Secțiunea: „Criza adolescenței” 

 

Regia: Carlos de Urquiza 

Costume: Endi Ruiz 

Video: Julián Carschenboim, Santiago Squadroni 

Foto și graphic design: Antú Martín 

 

********************** 

Cu: Julián Sierra 

 

********************** 

Julián trebuie să-și mute dulapul, cel în care, copil fiind, își ascundea comorile, 

lăsate la vedere sau secrete. Multe dintre ele au rămas încă acolo: mingea, 

tricoul de basket, revistele cu Batman și cu Barbie sau păpușa pe care a furat-o 

de la sora sa când era mic. Pentru ca nimeni să nu o găsească, trebuise să o 

înfășoare cu un pullover și să o ascundă în sertarul de sus al dulapului. Să te joci 

cu păpușile era interzis! Lucrurile îi trezesc amintiri, mai ales legate de familie și 

de prieteni, de pe vremea când a decis să-și accepte și să-și dezvăluie 

homosexualitatea. 

 

 

 

Sursa:allevents.in 

  



86. Liternet 
din data de 02 Octombrie 2017 

http://agenda.liternet.ro/articol/22285/Comunicat-de-presa/Programul-

Festivalului-International-de-Teatru-Festin-pe-Bulevard-2017.html 

 

 
 
Programul Festivalului Internaţional de Teatru - Fest(in) pe Bulevard, 2017 

 

Teatrul Nottara organizează, în perioada 7 - 18 octombrie 2017, cea de-a V-

a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru - Fest(in) pe Bulevard. 

  

Evenimentul se va desfăşura în Bucureşti şi va avea următoarele secţiuni: 

 Criza pubertăţii, criza adolescenţei - secţiune competitivă - în cadrul căreia vor 

fi supuse atenţiei spectatorilor producţii pentru şi despre tineri; 

 Text sau pretext - cuprinde spectacole, prin intermediul cărora vom încerca să 

facem cunoscută publicului importanţa echipei de creatori (regizor, scenograf, 

compozitor etc.) în realizarea unei producţii scenice. Se vor prezenta câte două 

variante de spectacol pe acelaşi text şi un spectacol cu două variante de distribuţie; 

 Bulevardul Comediei - secţiune competitivă - care va cuprinde spectacole de 

mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 

 Premiere în Fest(in) - cuprinde cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, 

altele decât cele legate de temele celorlalte secţiuni. 

 Invitaţi speciali - cuprinde producţii de bună calitate şi de succes, care nu s-

au încadrat în secţiunile caracteristice anului 2017 şi aparţin unor teatre partenere. 

http://agenda.liternet.ro/articol/22285/Comunicat-de-presa/Programul-Festivalului-International-de-Teatru-Festin-pe-Bulevard-2017.html
http://agenda.liternet.ro/articol/22285/Comunicat-de-presa/Programul-Festivalului-International-de-Teatru-Festin-pe-Bulevard-2017.html


 Multi Art EXIT - fostul festival de teatru pentru persoane private de libertatea 

a devenit una din secţiunile festivalului în 2015. Se va desfăşura în zilele de 22 şi 

23 noiembrie 2017. 

 

Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 

texte pentru şi despre adolescenţi, evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), 

vernisajul unor expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

Programul Festivalului Internaţional de Teatru - Fest(in) pe Bulevard 

ediţia a V-a, 7 - 18 octombrie 2017, Bucureşti 

  

Sâmbătă, 7 octombrie 2017 

 Ora 16.30: în faţa Teatrului Nottara 

Eveniment stradal, regia: Mihai Lungeanu 

 

 Ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Deschiderea Festivalului - Performance de teatru, dans şi muzică 

Tünde Cári-Baczó alături de trupa sa de dansatori 

 

 Ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

My Darling Missis Kronky de John Patrick, regia: Mihai Ţărna 

Durata: 2h 15 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului de Revistă Ginta Latină (Republica Moldova) 

 

 Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Eterna Musica, regia şi coregrafia: Mălina Andrei 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producţie a Asociaţiei Europene Franţa-România 1989. Mnemosyne 

 

Duminică, 8 octombrie 2017 

 Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Jurnalul lui Robinson Crusoe, după Insula de Gellu Naum, regia: Mihai 

Măniuţiu 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti 

 

 Ora 17.00 şi 19.00 (vor juca ambele distribuţii): Teatrul Naţional Bucureşti, 

Sala Mică 

http://agenda.liternet.ro/cronici/jurnalulluirobinsoncrusoe.html


Fetiţa soldat*** de Mihaela Michailov, regia: Silvia Roman 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producţie a Centrului de Creaţie şi Cercetare Ion Sava, în cadrul 

programului 9G la TNB 

 

 Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Tartuffe, de Molière, regia: Venţislav Asenov 

Durata: 2 h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi, Vraţa (Bulgaria) 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

 Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Deschiderea Secţiunii competitive - Prezentarea juriului de specialitate 

 

 Ora 21.15: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Somnambulism*** de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru Mâzgăreanu 

Durata reprezentaţiei: 1h 40 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Luni, 9 octombrie 2017 

 Ora 12.00: Institutul Balassi 

Călătoria după Constantin Abăluţă, regia: Gavriil Pinte 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti (cu sprijinul Institutului Balassi din 

Bucureşti) 

 

 Ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

 

 Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Hamlet, după William Shakespeare, un spectacol de Ada Lupu Hausvater 

Durata: 2h 50 min (cu pauză) 

Producţie a Teatrului Naţional Timişoara 

 

 Ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Gaiţele de Alexandru Kiriţescu, regia: Mc Ranin 

Durata: 2 h 30 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Tony Bulandra, Târgovişte 



 

 Ora 19.00: Teatrul Ţăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

 

 Ora 21.15: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Homemade. O poveste de-a râsul-plânsul despre părinţi şi copii*** 

regia: Márta Vargyas, dramaturgia: Réka Biró, Katalin Deák 

Durata: 2h 45 min (cu pauză) 

Producţie a Teatrului Maghiar de Stat Cluj 

 

Marţi, 10 octombrie 2017 

 Ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

 

 Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 

Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia: Vlad Massaci 

Durata: 2h 10 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

 

 Ora 18.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

8 femei de Robert Thomas, regia: Andreas Merz-Raykov 

Durata: 2h 15 min (cu pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

 Ora 19.00: Teatrul Ţăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

 

 Ora 20.30: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Oscar şi Tanti Roz*** de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Petru Vutcărău 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Eugen Ionescu, Chişinău 

 

 Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Iubirea la oameni *** de Dmitri Bogoslavski, regia: Evghenia Berkovici 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Miercuri, 11 octombrie 2017 



 Ora 18.00: Teatrul ACT 

Lungs de Duncan Macmillan, regia: Nicolae Constantin Tănase 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului ACT, Bucureşti 

 

 Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Respiraţii*** de Duncan Macmillan, regia: Radu-Alexandru Nica 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Ariel, Târgu Mureş 

 

 Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Fluturii sunt liberi de Leonard Gershe, regia: Erwin Şimşensohn 

Durata: 1h 50 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Excelsior, Bucureşti 

 

 Ora 21.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Războiul nu a început încă de Mikhail Durnenkov, regia: Bobi Pricop 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Toma Caragiu, Ploieşti 

 

Joi, 12 octombrie 2017 

 Ora 12.00: Librăria Cărtureşti-Verona 

Spectacol-lectură 

 

 Ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 

Leonce şi Lena de Georg Büchner, regia: Vlad Cristache 

Durata: 1h 45 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

 

 Ora 20.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 

Orb de mină de Székely Csaba, regia: Catinca Drăgănescu 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Andrei Mureşanu, Sfântu Gheorghe 

 

 Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Puştoaica de la etajul 13 sau Dragă societate de Mircea M. Ionescu, regia: 

Sandu Grecu 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

http://agenda.liternet.ro/cronici/lungs.html
http://agenda.liternet.ro/cronici/respiratiinica.html
http://agenda.liternet.ro/cronici/leoncesilenacristache.html


Producţie a Teatrului Naţional Satiricus I.L. Caragiale, Chişinău 

 

 Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Să-i ȋmbrăcăm pe cei goi de Luigi Pirandello, regia: Dan Lăcătuşu 

Durata reprezentaţiei: 1h 50 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului de Artă, Bucureşti 

 

Vineri, 13 octombrie 2017 

 Ora 12.00: Librăria Cărtureşti-Verona 

Spectacol-lectură 

 

 Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

I Have A Doll in My Closet*** de María Inés Falconi, regia: Carlos de Urquiza 

Durata: 1h (fără pauză) 

Producţie a Companiei Grupo de Teatro "Buenos Aires", Buenos 

Aires (Argentina) 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

 Ora 19.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

 

 Ora 19.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Totul e relativ de Alan Ayckbourn, regia: Felix Alexa 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

 Ora 20.00: Teatrul Ţăndărică, Sala Mare 

Heartbeat***(musical) de Kim Doo Hwan, regia: Bae Eun-Wook, regia 

muzicală: Jang II-seung,coregrafia: Shin Jong-cheol, muzica originală: 

Kim Doo-hwan 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producţie a Companiei Donghwa Tree Theatre, Seul (Coreea de Sud) 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

Sâmbătă, 14 octombrie 2017 

 Ora 18.00: Teatrul Ţăndărică, Sala Mare 

Weissbrotmusik*** de Sasha Marianna Salzmann, regia: Nick Hartnagel 

Durata: 1h 5 min (fără pauză) 



Producţie a Companiei Theater Strahl Berlin (Germania) 

Spectacol supratitrat în limba română (cu sprijinul Institutului Goethe din 

Bucureşti) 

 

 Ora 19.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Lansare de carte de teatru 

 

 Ora 19.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Exploziv de Elise Wilk, regia: Andrei Măjeri 

Durata: 1h 15 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Naţional Marin Sorescu, Craiova 

 

 Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini 

Durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

Duminică, 15 octombrie 2017 

 Ora 18.00: Teatrul Ţăndărică, Sala Mare 

Kimberly de David Lindsay-Abaire, regia: Andreea Vulpe 

Durata: 2h 15 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului de Comedie, Bucureşti 

 

 Ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

D-ale carnavalului de I.L. Caragiale, regia: Claudiu Goga 

Durata: 2 h 45 min (cu pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

 Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

20 noiembrie***, după Lars Noren, un spectacol de Eugen Jebeleanu 

Durata: 1 h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Naţional Radu Stanca, Sibiu 

 

Luni, 16 octombrie 2017 

 Ora 12.00: CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1 

Colocviu 

 

 Ora 12.00: Institutul Balassi 

http://agenda.liternet.ro/cronici/exploziv.html
http://agenda.liternet.ro/cronici/dalecarnavaluluigoga.html


Călătoria după Constantin Abăluţă, regia: Gavriil Pinte 

Durata: 2h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti (cu sprijinul Institutului Balassi din 

Bucureşti) 

 

 Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Micul prinţ de Antoine de Saint-Exupéry, regia: Peter Kerek 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului German de Stat, Timişoara 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

 Ora 19.00: Teatrul Ţăndărică, Sala Studio 

Spectacol-lectură 

 

 Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Debela / Thick Chick*** de Silvija Šesto Stipančić, regia: Snježana Banović 

Durata: 50 min (fără pauză) 

Producţie a Companiei Kazalište Mala scena, Zagreb (Croaţia) 

Spectacol supratitrat în limba română 

 

Marţi, 17 octombrie 2017 

 Ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Ursul de Anton Pavlovici Cehov, regia: Felix Alexa 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Producţie a Teatrului de Stat, Constanţa 

 

 Ora 19.30: Teatrul Ţăndărică, Sala Studio 

Visul unei nopţi de vară, după William Shakespeare, regia: Cristian Pepino 

Durata: 1h (fără pauză) 

Producţie a Teatrului Ţăndărică, Bucureşti 

 

 Ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Pe jumătate cântec, un spectacol de Crista Bilciu 

Durata: 1h 10 min (fără pauză) 

Spectacol realizat în regim independent, Bucureşti 

 

Miercuri, 18 octombrie 2017 

 

http://agenda.liternet.ro/cronici/pejumatatecantec.html


 Ora 12.00: CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1 

Colocviu 

 

 Ora 19.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Gala Premiilor Fest(in) -2017 

 

 Ora 19.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

The Tango Orchestra Tibor Cári 

Durata: 1h 30 min (fără pauză) 

 

 Ora 21.00: Petrecere marca Nottara 

 

------------- 

 

Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

Aniversărea unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara. 

Se va desfăşura pe tot parcursul festivalului. 

 

Secţiunea EXPOZIŢII - expoziţie de autor 

FEST(in) în imagini: 2016-2017, autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu 

 

Secţiunea IN MEMORIAM (intrarea liberă în limita locurilor disponibile): 

Duminică, 15 octombrie 2017, Ora 18.00: la CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 

1 

George Constantin, Ruxandra Sireteanu şi Petrică Popa 

Cu participarea lui Nicu Alifantis 

Scenariul şi regia: Alexandru Repan 

 

Secţiunea Întâlnirile AICT.RO 

Sâmbătă 14, duminică, 15 octombrie 2017, Ora 12.00: la CafeNott, 

Teatrul Nottara, etaj 1 

 

Programul poate suferi modificări, independent de voinţa noastră. 

Spectacolele al căror titlu este marcat cu *** vor fi urmate de discuţii cu 

publicul. 

 

Sursa: LiterNet.ro 

 

 



87. Radio România București FM 
din data de 06 Octombrie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/10/06/maine-incepe-festin-pe-bulevard/ 

 

 

Mâine începe FEST(in) pe Bulevard 

Se anunță un Festin teatral și nu numai, au spus Marinela Țepuș, managerul 

Teatrului Nottara și actrița Ioana Calotă, prezente în Studioul București FM. 

Cea de-a V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe 

Bulevard aduce, în perioada 7-18 octombrie 2017, spectacole de pe trei 

continente. Vor fi prezentate 39 de producții din: Argentina, Bulgaria, Coreea de 

Sud, Croația, Franța, Germania, Republica Moldova și România. 

Comedii, dar și texte care vorbesc despre criza adolescenților, piese clasice 

și contemporane, spectacole muzicale, întâlniri cu artiști, evenimente stradale, 

expoziții, colocvii, spectacole-lectură și lansări de carte sunt principalele 

ingrediente din acest an. Lor li se adaugă bucuria și prietenia cu care întrega 

echipă de la Nottara își întâmpină publicul și invitații din țară și din străinătate, au 

mărturisit cu emoție cele două invitate în emisiunea ”Spectacol@bucuresti.ro. 

de: Andreia Bârsan 

 

 

http://bucurestifm.ro/2017/10/06/maine-incepe-festin-pe-bulevard/


88. Blogul de psihologie  
din data de 05 Octombrie 2017 

https://bloguldepsihologie.wordpress.com/ 

 

 
 

Festin bulevardier de cinci ori 

Cea de-a V-a editie a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard are loc in perioada 7-18 octombrie. Editia de anul acesta reuneste 35 de 

spectacole de teatru, doua spectacole de muzica si multe evenimente conexe la 

care participa artisti din opt tari. Intrarea la o serie de evenimente este gratuita.  

 
 

 

 

Sursa: Blogul de psihologie  

  

https://bloguldepsihologie.wordpress.com/


89. Ziarul toate blogurile 
din data de 05 Octombrie 2017, ora 09:54 

http://ztb.ro/articol/festin-bulevardier-de-cinci-ori_1507197263 

 

 

Festin bulevardier de cinci ori 

Cea de-a V-a editie a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard are loc in perioada 7-18 octombrie. Editia de anul acesta reuneste 35 de 

spectacole de teatru, doua spectacole de muzica si multe evenimente conexe la 

care participa artisti din opt tari. Intrarea la o serie de evenimente este gratuita.  

 
 

 

 

de: Ristache Roxana 

 

  

http://ztb.ro/articol/festin-bulevardier-de-cinci-ori_1507197263


90. News.ro  
din data de 06 Octombrie 2017, ora 10:01 

https://www.news.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-va-incepe-

sambata-cu-spectacole-de-teatru-si-dans-si-un-eveniment-stradal-

1922400106302017101017302358 

 

 
 
FEST(in) pe Bulevard va începe sâmbătă, cu spectacole de teatru şi dans şi 

un eveniment stradal 

 
Cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard, organizat de Teatrul Nottara din Bucureşti, va începe sâmbătă, la ora 

18.30, la Sala Horia Lovinescu a instituţiei teatrale, cu un spectacol de dans, care 

va fi precedat de la ora 16.30 de un eveniment stradal şi va fi urmat de două 

spectacole de teatru. Ambasadorul acestei ediţii a evenimentului este Andreea 

Marin. 

Tema principală a acestei ediţii a festivalului, care va continua până pe 18 

octombrie, este ”Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, informează Teatrul Nottara. 

https://www.news.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-va-incepe-sambata-cu-spectacole-de-teatru-si-dans-si-un-eveniment-stradal-1922400106302017101017302358
https://www.news.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-va-incepe-sambata-cu-spectacole-de-teatru-si-dans-si-un-eveniment-stradal-1922400106302017101017302358
https://www.news.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-va-incepe-sambata-cu-spectacole-de-teatru-si-dans-si-un-eveniment-stradal-1922400106302017101017302358


Înainte de deschiderea oficială a Festivalului, în prezenţa Ambasadorului 

său, Andreea Marin şi a directorului Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, publicul 

va asista la un eveniment stradal, care începe la 16.30, în faţa teatrului. 

Reprezentanţii instituţiei teatrale nu au dezvăluit mai multe detalii despre acest 

eveniment, dorind să surprindă publicul. 

În prima seară de FEST(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara va găzdui un 

spectacol de dans, teatru şi muzică, susţinut de Tünde Cári-Baczó alături de trupa 

sa de dansatori, de la ora 18.30, la Sala Horia Lovinescu, urmat de primul 

spectacol de teatru din festival, ”My Darling Missis Kronky” de John Patrick, o 

producţie a Teatrului de Revistă ”Ginta latină” din Republica Moldova, în regia 

lui Mihai Ţărna. Al doilea spectacol al serii va fi - de la ora 21.00, la Sala George 

Constantin - ”Eterna Musica”, o producţie a Asociaţiei Europene Franţa-România 

1989, ”Mnemosyne”, în regia şi coregrafia Mălinei Andrei.  

Această ediţie a festivalului va cuprinde reprezentaţii din opt ţări, 14 

discuţii cu publicul după spectacole, două evenimente stradale, cinci spectacole-

lectură, patru colocvii, patru lansări de carte de teatru, două expoziţii foto, în şapte 

spaţii diferite: Teatrul Nottara, Teatrul Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul 

Naţional ”I. L. Caragiale” din Bucureşti, Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi 

şi Librăria Cărtureşti-Verona. 

Una dintre secţiunile principale ale Festivalului va fi ”Bulevardul 

comediei”, care se alătură secţiunii ”Text sau pretext” - concepută să familiarizeze 

publicul cu posibilităţile infinite ale teatrului şi cu marea sa diversitate de abordări 

artistice. În această secţiune rsunt programate mai multe dublete, respectiv câte 

două montări diferite care pleacă de la acelaşi text. 

Teatrul Nottara va prezenta publicului de festival şi ultimele sale premiere, 

precum şi reprezentaţii din secţiunea ”Invitaţi speciali”. 

Spectacolele pentru această ediţie au fost selectate de Raluca Rădulescu, 

Narcisa Mocanu şi Marinela Ţepuş, care au vizionat zeci de reprezentaţii şi zeci 

de DVD-uri. 

 

Sursa:News.ro 

  



91. Puterea.ro  
din data de 06 Octombrie 2017, ora 10:24 

http://www.puterea.ro/timp_liber/cand-incepe-festvivalul-festin-pe-

bulevard-al-carui-ambasador-este-andreea-marin-160603.html 

 

 
 

Când începe festvivalul FEST(in) pe Bulevard, al cărui ambasador este 

Andreea Marin 

 
Cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) 

pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara din Bucureşti, va începe sâmbătă, 

la ora 18.30, la Sala Horia Lovinescu a instituţiei teatrale, cu un spectacol de 

dans, care va fi precedat de la ora 16.30 de un eveniment stradal şi va fi urmat 

http://www.puterea.ro/timp_liber/cand-incepe-festvivalul-festin-pe-bulevard-al-carui-ambasador-este-andreea-marin-160603.html
http://www.puterea.ro/timp_liber/cand-incepe-festvivalul-festin-pe-bulevard-al-carui-ambasador-este-andreea-marin-160603.html


de două spectacole de teatru. Ambasadorul acestei ediţii a evenimentului este 

Andreea Marin. 

Tema principală a acestei ediţii a festivalului, care va continua până pe 18 

octombrie, este ”Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, informează Teatrul Nottara. 

Înainte de deschiderea oficială a Festivalului, în prezenţa Ambasadorului 

său, Andreea Marin şi a directorului Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, publicul 

va asista la un eveniment stradal, care începe la 16.30, în faţa teatrului. 

Reprezentanţii instituţiei teatrale nu au dezvăluit mai multe detalii despre acest 

eveniment, dorind să surprindă publicul. 

În prima seară de FEST(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara va găzdui un 

spectacol de dans, teatru şi muzică, susţinut de Tünde Cári-Baczó alături de trupa 

sa de dansatori, de la ora 18.30, la Sala Horia Lovinescu, urmat de primul 

spectacol de teatru din festival, ”My Darling Missis Kronky” de John Patrick, o 

producţie a Teatrului de Revistă ”Ginta latină” din Republica Moldova, în regia 

lui Mihai Ţărna. Al doilea spectacol al serii va fi - de la ora 21.00, la Sala George 

Constantin - ”Eterna Musica”, o producţie a Asociaţiei Europene Franţa-România 

1989, ”Mnemosyne”, în regia şi coregrafia Mălinei Andrei.  

Această ediţie a festivalului va cuprinde reprezentaţii din opt ţări, 14 

discuţii cu publicul după spectacole, două evenimente stradale, cinci spectacole-

lectură, patru colocvii, patru lansări de carte de teatru, două expoziţii foto, în şapte 

spaţii diferite: Teatrul Nottara, Teatrul Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul 

Naţional ”I. L. Caragiale” din Bucureşti, Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi 

şi Librăria Cărtureşti-Verona. 

Una dintre secţiunile principale ale Festivalului va fi ”Bulevardul 

comediei”, care se alătură secţiunii ”Text sau pretext” - concepută să familiarizeze 

publicul cu posibilităţile infinite ale teatrului şi cu marea sa diversitate de abordări 

artistice. În această secţiune rsunt programate mai multe dublete, respectiv câte 

două montări diferite care pleacă de la acelaşi text. 

Teatrul Nottara va prezenta publicului de festival şi ultimele sale premiere, 

precum şi reprezentaţii din secţiunea ”Invitaţi speciali”, potrivit News.ro. 

Spectacolele pentru această ediţie au fost selectate de Raluca Rădulescu, 

Narcisa Mocanu şi Marinela Ţepuş, care au vizionat zeci de reprezentaţii şi zeci 

de DVD-uri. 

 

 

Sursa: Puterea 

  



92. AGERPRES 
din data de 06 Octombrie 2017, ora 11:28 

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/10/06/festivalul-international-

de-teatru-fest-in-pe-bulevard-incepe-sambata-11-28-36 

 

 
 

Festivalul Internațional de Teatru "FEST(in) pe Bulevard" începe sâmbătă 

Spectacolul "Casting de public", concept și regie Mihai Lungeanu, va fi 

prezentat sâmbătă pe trotuarul din fața Teatrului Nottara, de la ora 16,30, în cadrul 

celei de a V-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru "FEST(in) pe Bulevard", 

eveniment care se va desfășura în perioada 7 - 18 octombrie. 

 

În deschiderea oficială a festivalului, de la ora 18,30, la Sala Horia 

Lovinescu va fi prezentat un performance de teatru, dans și muzică cu Tunde Cari-

Baczo alături de trupa sa de dansatori. Amfitrionul serii va fi Andreea Marin, 

ambasador al festivalului. 

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/10/06/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-incepe-sambata-11-28-36
https://www.agerpres.ro/cultura/2017/10/06/festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-incepe-sambata-11-28-36


Prima zi va continua, la Teatrul Nottara, cu două spectacole — primul de 

la ora 18,30, la Sala Horia Lovinescu, "My Darling Missis Kronky" de John 

Patrick, o producție a Teatrului de Revistă "Ginta latină" din Republica Moldova, 

în regia lui Mihai Țărna, și de la ora 21,00, la Sala George Constantin, "Eterna 

Musica", o producție a Asociației Europene Franța — România 1989, 

Mnemosyne, în regia și coregrafia Mălinei Andrei. 

Ediția din acest an a Festivalului "FEST(in) pe Bulevard" înseamnă 12 zile 

de spectacole cu 39 de reprezentații din opt țări de pe trei continente, 14 discuții 

cu publicul după spectacole, două evenimente stradale, cinci spectacole-lectură, 

patru colocvii, patru lansări de carte de teatru, două expoziții foto. Evenimentele 

din cadrul festivalului se vor desfășura în șapte spații diferite din Capitală, 

respectiv Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național "I. 

L. Caragiale", Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-

Verona. 

Din România vor fi prezente teatre din 12 orașe — București, Timișoara, 

Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Brăila, Târgu Mureș, Arad, Ploiești, 

Târgoviște și Sfântu Gheorghe. Din Republica Moldova vor fi prezentate 

spectacole jucate de trei teatre din Chișinău, din Germania — o producție din 

Berlin, Bulgaria va fi prezentă cu o producție din Vrața, iar Croația cu un spectacol 

din Zagreb. Din Asia vine un teatru din Coreea de Sud (Seul), iar din America de 

Sud va fi prezent un teatru argentinian cu o producție din Buenos Aires. 

Tema ediției din acest an a festivalului este "Criza pubertății, criza 

adolescenței". 

"Comedia, se știe, relaxează și distrează, dar poate la fel de bine să înțepe 

și să trateze suflete sau chiar un întreg țesut social. Soluția găsită de organizatorii 

festivalului, de a opune atâtor crize care irup în jurul nostru, în timpurile grăbite 

în care trăim, un festival de comedie îmi pare, tocmai de aceea, o excelentă 

modalitate de a explora cu mijloacele artei societatea de aici și de acum, fără urmă 

de încrâncenare", afirmă ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, citat într-un 

comunicat al Teatrului Nottara. 

Spectacolele din cadrul "FEST(in) pe Bulevard" vor fi prezentate în cadrul 

secțiunilor "Bulevardul comediei", "Criza adolescenței", "Text sau pretext", 

"Premiere", "Invitați speciali". 

Selecția spectacolelor a fost realizată de Raluca Rădulescu, Narcisa 

Mocanu și Marinela Țepuș. 

Juriul secțiunii competitive a festivalului îi va avea în componență pe 

actorul și regizorul Emil Boroghină (președinte), prof. univ. dr. Doina Modola, 



criticul de teatru Doru Mareș, teatrologul Claudiu Groza și jurnalistul Pompilius 

Onofrei. 

Evenimentul este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității 

Naționale și al UNITER. 

 

 

 

de: Petronius Craiu  

  



93. RFI 
din data de 11 Octombrie 2017 

http://www.rfi.ro/eveniment-98332-festival-international-teatru-festin-

pe-bulevard-bucuresti 

 

 
 

Festivalului Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard la București 

 

 

Teatrul Nottara se află în plină efervescență. Mâine, 7octombrie începe a 

cincea ediție a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard,” care 

se va desfășura între 7-18 octombrie la București. 

 

Echipa pune la punct ultimele detalii pentru ca invitatul de onoare, publicul, 

să se bucure de o ediție impecabilă. 

Tema principală a acesteia, în consonanță cu vremurile moderne, este 

„Criza pubertății, criza adolescenței”. 

http://www.rfi.ro/eveniment-98332-festival-international-teatru-festin-pe-bulevard-bucuresti
http://www.rfi.ro/eveniment-98332-festival-international-teatru-festin-pe-bulevard-bucuresti


Directoarea Festivalului și a Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, explică 

această opțiune: „Mereu am avut grijă ca secțiunile principale să vină în 

întâmpinarea așteptărilor publicului, fie prin comedii de bună calitate, realizate 

de regizori prestigioși („Bulevardul comediei”), fie prin alegerea unei teme de 

actualitate, ilustrată de spectacole care tratează diversele crize – economice, 

sociale, electorale, familiale, de limbaj etc. – ale lumii în care trăim. Anul acesta, 

secțiunea dedicată Crizei va pune accent pe criza adolescenței”. 

Dar, dincolo de crize, teatrul are și menirea să descrețească fruntea 

publicului larg, luptându-se pentru un zâmbet în cazul fiecărui spectator. 

Consecvent opțiunilor sale, Teatrul Nottara nu-și va dezamăgi publicul, câtă 

vreme una dintre secțiunile principale ale Festivalului va fi „Bulevardul 

comediei”. Este motivul care l-a inspirat pe Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii 

și Identității Naționale, să afirme: „Comedia, se știe, relaxează și distrează, dar 

poate la fel de bine să înțepe și să trateze – suflete sau chiar un întreg țesut social. 

Soluția găsită de organizatorii festivalului, de a opune atâtor crize care irup în 

jurul nostru, în timpurile grăbite în care trăim, un festival de comedie, îmi pare, 

tocmai de aceea, o excelentă modalitate de a explora cu mijloacele artei 

societatea de aici și de acum, fără urmă de încrâncenare”. 

Programul cuprinde și spectacolele din secțiunea „Text sau pretext”, 

concepută să familiarizeze publicul cu posibilitățile infinite ale teatrului și cu 

marea sa diversitate de abordări artistice. De aceea, în secțiunea respectivă și-au 

găsit locul mai multe dublete, respectiv câte două montări diferite care pleacă de 

la același text. 

Desigur, Teatrul Nottara își va răsfăța publicul de festival și cu ultimele sale 

premiere, dar și cu reprezentațiile din secțiunea „Invitați speciali”. Iar oferta 

generoasă a Festivalului nu se oprește aici. Spectacole-lectură, lansări de carte, 

colocvii, evocări ale unor mari artiști ale Teatrului Nottara, aniversarea altora 

prezenți în spectacolele actuale, expoziții și multe altele vin să completeze 

evenimentele acestei ediții ample. 

Pe care, dacă ar fi să o rezumărm în cifre, ar suna cam așa: 12 zile cu 39 

de  reprezentații din 8 țări de pe 3 continente, 14 discuții cu publicul după 

spectacole, 2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de 

carte de teatru, 2 expoziții foto, 7 spații diferite: Teatrul Nottara, Teatrul 

Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național București „I. L. Caragiale”, Teatrul 

ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona. 

Iată de ce Gabriela Firea, Primarul General al Municipiului Bucureşti, s-a 

simțit îndreptățită să afirme în mesajul trimis înaintea începerii 

Festivalului: „Dacă cineva se întreabă de ce are nevoie un teatru consacrat și de 

un festival sub brand propriu, răspunsul poate fi sintetizat așa: pentru că în 

secolul XXI cutumele își pierd în ritm amețitor relevanța, iar cine vrea să rămână 



pe o piață globală și din ce în ce mai accesibilă trebuie să se reinventeze în 

permanență”. 

Pentru ca ediția a cincea din „FEST(in) pe Bulevard” să fie așa de bogată, 

selecționerii Raluca Rădulescu, Narcisa Mocanu și Marinela Țepuș au vizionat 

zeci de reprezentații și zeci de DVD-uri, regretând adesea că bugetul și perioada 

Festivalului sunt, inevitabil, limitate. 

Festivalul se bucură de un imn propriu compus de muzicianul Cári Tibor. 

În prima seară, publicul va sărbători începutul FEST(in)-ului alături de o trupă de 

dansatori profesioniști. Amfitrionul acestei seri este Andreea Marin, Ambasador 

a Festivalului, recomandată de calitatea de spectator fidel al Teatrului Nottara și 

de admirator constant al evenimentelor culturale. De altfel, vedeta a simțit nevoia 

să se apropie de ediția cincea din FEST(in) și datorită temei sale principale, „Criza 

pubertății, criza adolescenței”. Andreea Marin a considerat că vizionarea 

spectacolelor alături de fiica sa le va ajuta pe amândouă să-și armonizeze relația, 

ajutându-le să conștientizeze care sunt aspectele ce ar putea fi dezvoltate sau 

îmbunătățite. 

Înainte de deschiderea oficială a Festivalului, în prezența Ambasadorului 

său, Andreea Marin și a directorului Teatrului Nottara, doamna Marinela Țepuș, 

publicul va asista la un eveniment stradal, care începe la 16.30, în fața Teatrului. 

Nu dezvăluim nimic, pentru că Teatrul Nottara dorește să rămână o surpriză. 

În prima seară de FEST(in) pe Bulevard (7 octombrie), Teatrul Nottara 

va găzdui două spectacole, primul de la ora 18.30, la Sala Horia Lovinescu, My 

Darling Missis Kronky de John Patrick, o producție a Teatrului de Revistă 

„Ginta latină” din Republica Moldova, în regia lui Mihai Țărna. Acesta 

mărturisește: „Povestea Pamelei Kronky m-a captivat într-o manieră 

confortabilă datorită personajelor dotate cu doze importante de nobleţe şi 

bonomie. Naivitatea sau, mai bine spus, credulitatea acestei bătrâne cu caracter 

nevinovat de copil o face să pară o imbecilă fără sorţi de izbândă”. 

Al doilea spectacol al serii va fi Eterna Musica, o producție a Asociației 

Europene Franța-România 1989, Mnemosyne, în regia și coregrafia Mălinei 

Andrei. Aceasta remarcă: „E o poveste de dragoste cu ceea ce presupune ea, o 

poveste începută cu multă candoare de doi tineri, continuată, pentru scurt timp, 

cu pasiune, trecând prin momente de criză, de ruptură, de disperare, de durere, 

ca în final, după trecerea timpului, să descoperim doi adulți care ajung să dea 

valoare la ceea ce este mai important în viața lor: latura umană, sufletească. O 

poveste plină de muzică, dans, emoție, umor și energie”. 

Începând de azi, 6 octombrie2017, Teatrul Nottara invită publicul să-i fie 

alături, zi de zi, până pe 18 octombrie. 

 

Sursa : Teatrul Nottara  



94. evz.ro 
din data de 06 Octombrie 2017 

http://evz.ro/incepe-festin-pe-bulevard-7-18-octombrie.html 

 

 
 

Începe FEST(in) pe Bulevard - 7-18 octombrie 

 
 

Teatrul Nottara se află în plină efervescență. Mâine începe a cincea 

ediție a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard,” care 

se va desfășura între 7-18 octombrie.  

 

Echipa pune la punct ultimele detalii pentru ca invitatul de onoare, publicul, 

să se bucure de o ediție impecabilă. Tema principală a acesteia, în consonanță cu 

vremurile moderne, este „Criza pubertății, criza adolescenței”. Directoarea 

Festivalului și a Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, explică această opțiune: 

„Mereu am avut grijă ca secțiunile principale să vină în întâmpinarea așteptărilor 

publicului, fie prin comedii de bună calitate, realizate de regizori prestigioși 

(„Bulevardul comediei”), fie prin alegerea unei teme de actualitate, ilustrată de 

http://evz.ro/incepe-festin-pe-bulevard-7-18-octombrie.html


spectacole care tratează diversele crize – economice, sociale, electorale, familiale, 

de limbaj etc. – ale lumii în care trăim. Anul acesta, secțiunea dedicată Crizei va 

pune accent pe criza adolescenței”. 

Dar, dincolo de crize, teatrul are și menirea să descrețească fruntea 

publicului larg, luptându-se pentru un zâmbet în cazul fiecărui spectator. 

Consecvent opțiunilor sale, Teatrul Nottara nu-și va dezamăgi publicul, câtă 

vreme una dintre secțiunile principale ale Festivalului va fi „Bulevardul 

comediei”. Este motivul care l-a inspirat pe Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii 

și Identității Naționale, să afirme: „Comedia, se știe, relaxează și distrează, dar 

poate la fel de bine să înțepe și să trateze – suflete sau chiar un întreg țesut social. 

Soluția găsită de organizatorii festivalului, de a opune atâtor crize care irup în 

jurul nostru, în timpurile grăbite în care trăim, un festival de comedie, îmi pare, 

tocmai de aceea, o excelentă modalitate de a explora cu mijloacele artei societatea 

de aici și de acum, fără urmă de încrâncenare”. 

Programul cuprinde și spectacolele din secțiunea „Text sau pretext”, 

concepută să familiarizeze publicul cu posibilitățile infinite ale teatrului și cu 

marea sa diversitate de abordări artistice. De aceea, în secțiunea respectivă și-au 

găsit locul mai multe dublete, respectiv câte două montări diferite care pleacă de 

la același text. Desigur, Teatrul Nottara își va răsfăța publicul de festival și cu 

ultimele sale premiere, dar și cu reprezentațiile din secțiunea „Invitați speciali”. 

Iar oferta generoasă a Festivalului nu se oprește aici. Spectacole-lectură, lansări 

de carte, colocvii, evocări ale unor mari artiști ale Teatrului Nottara, aniversarea 

altora prezenți în spectacolele actuale, expoziții și multe altele vin să completeze 

evenimentele acestei ediții ample. 

Pe care, dacă ar fi să o rezumărm în cifre, ar suna cam așa: 12 zile cu 39 de 

reprezentații din 8 țări de pe 3 continente, 14 discuții cu publicul după spectacole, 

2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de carte de teatru, 

2 expoziții foto, 7 spații diferite: Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul 

Odeon, Teatrul Național București „I. L. Caragiale”, Teatrul ACT, Institutul 

Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona. 

Iată de ce Gabriela Firea, Primarul General al Municipiului Bucureşti, s-a 

simțit îndreptățită să afirme în mesajul trimis înaintea începerii Festivalului: 

„Dacă cineva se întreabă de ce are nevoie un teatru consacrat și de un festival sub 

brand propriu, răspunsul poate fi sintetizat așa: pentru că în secolul XXI cutumele 

își pierd în ritm amețitor relevanța, iar cine vrea să rămână pe o piață globală și 

din ce în ce mai accesibilă trebuie să se reinventeze în permanență”. 

Pentru ca ediția a cincea din „FEST(in) pe Bulevard” să fie așa de bogată, 

selecționerii Raluca Rădulescu, Narcisa Mocanu și Marinela Țepuș au vizionat 

zeci de reprezentații și zeci de DVD-uri, regretând adesea că bugetul și perioada 

Festivalului sunt, inevitabil, limitate. Festivalul se bucură de un imn propriu 

compus de muzicianul Cári Tibor. 

http://evz.ro/micapublicitate
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În prima seară, publicul va sărbători începutul FEST(in)-ului alături de o 

trupă de dansatori profesioniști. Amfitrionul acestei seri este Andreea Marin, 

Ambasador a Festivalului, recomandată de calitatea de spectator fidel al 

Teatrului Nottara și de admirator constant al evenimentelor culturale. De altfel, 

vedeta a simțit nevoia să se apropie de ediția cincea din FEST(in) și datorită temei 

sale principale, „Criza pubertății, criza adolescenței”. Andreea Marin a considerat 

că vizionarea spectacolelor alături de fiica sa le va ajuta pe amândouă să-și 

armonizeze relația, ajutându-le să conștientizeze care sunt aspectele ce ar putea fi 

dezvoltate sau îmbunătățite. 

Înainte de deschiderea oficială a Festivalului, în prezența Ambasadorului 

său, Andreea Marin și a directorului Teatrului Nottara, doamna Marinela Țepuș, 

publicul va asista la un eveniment stradal, care începe la 16.30, în fața Teatrului. 

Nu dezvăluim nimic, pentru că Teatrul Nottara dorește să rămână o surpriză. 

 În prima seară de FEST(in) pe Bulevard (7 octombrie), Teatrul Nottara va 

găzdui două spectacole, primul de la ora 18.30, la Sala Horia Lovinescu, My 

Darling Missis Kronky de John Patrick, o producție a Teatrului de Revistă „Ginta 

latină” din Republica Moldova, în regia lui Mihai Țărna. Acesta mărturisește: 

„Povestea Pamelei Kronky m-a captivat într-o manieră confortabilă datorită 

personajelor dotate cu doze importante de nobleţe şi bonomie. Naivitatea sau, mai 

bine spus, credulitatea acestei bătrâne cu caracter nevinovat de copil o face să pară 

o imbecilă fără sorţi de izbândă”. 

Al doilea spectacol al serii va fi Eterna Musica, o producție a Asociației 

Europene Franța-România 1989, Mnemosyne, în regia și coregrafia Mălinei 

Andrei. Aceasta remarcă: „E o poveste de dragoste cu ceea ce presupune ea, o 

poveste începută cu multă candoare de doi tineri, continuată, pentru scurt timp, cu 

pasiune, trecând prin momente de criză, de ruptură, de disperare, de durere, ca în 

final, după trecerea timpului, să descoperim doi adulți care ajung să dea valoare la 

ceea ce este mai important în viața lor: latura umană, sufletească. O poveste plină 

de muzică, dans, emoție, umor și energie”. 

Începând de azi, Teatrul Nottara invită publicul să-i fie alături, zi de zi, 

până pe 18 octombrie. 

 

 

 

 

de: Felix Mihai Badea 
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95. Sectorul4live 
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http://sectorul4live.ro/incepe-festivalul-international-de-teatru-festin-

pe-bulevard-restrictii-de-circulatie-sambata/ 

 

 
 
Incepe Festivalul International de Teatru FEST(in) pe Bulevard – Restrictii 

de circulatie sambata 

 

 

Brigada Rutiera a Capitalei anunta restrictionarea traficului rutier in 

ziua de 07 octombrie 2017 (sambata), pe Bulevardul Magheru,  in zona 

Teatrului Notarra, unde se va avea loc deschiderea Festivalului International 

de Teatru FEST(in) pe Bulevard. 

 

http://sectorul4live.ro/incepe-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-restrictii-de-circulatie-sambata/
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„Pentru buna desfasurare a evenimentului FEST(in) pe Bulevard, 

intre orele 14.00-22.00, se va restrictiona traficul rutier pe banda I de circulatie de 

pe Bd. Gheorghe Magheru, pe tronsonul cuprins intre Str. Pictor Arthur Verona 

si Str. Jules Michelet. Solicitam conducatorilor de autovehicule sa circule cu 

maxima atentie si sa respecte semnalele poliţistilor rutieri”, se anunta intr-un 

comunicat de presa publicat de Brigada Rutiera. 

 

Despre FEST(in) pe Bulevard 

 

Potrivit Agerpres, care citeaza organizatorul, spectacolul „Casting de 

public”, concept si regie Mihai Lungeanu, va fi prezentat sambata pe trotuarul 

din fata Teatrului Nottara, de la ora 16,30, in cadrul celei de a V-a editii a 

Festivalului International de Teatru „FEST(in) pe Bulevard”, eveniment care se 

va desfasura in perioada 7 – 18 octombrie. 

 

Editia din acest an a Festivalului „FEST(in) pe Bulevard” inseamna 12 zile 

de spectacole cu 39 de reprezentatii din opt tari de pe trei continente, 14 discutii 

cu publicul dupa spectacole, doua evenimente stradale, cinci spectacole-lectura, 

patru colocvii, patru lansari de carte de teatru, doua expozitii foto. Evenimentele 

din cadrul festivalului se vor desfasura in sapte spatii diferite din Capitala, 

respectiv Teatrul Nottara, Teatrul Tandarica, Teatrul Odeon, Teatrul National „I. 

L. Caragiale”, Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi, Libraria Carturesti-

Verona.  

 

 

 

 

Sursa: AGERPRES 
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Începe FEST(in) pe Bulevard - 7-18 octombrie 

 
 

Teatrul Nottara se află în plină efervescență. Mâine începe a cincea 

ediție a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard,” care 

se va desfășura între 7-18 octombrie.  

 

Echipa pune la punct ultimele detalii pentru ca invitatul de onoare, publicul, 

să se bucure de o ediție impecabilă. Tema principală a acesteia, în consonanță cu 

vremurile moderne, este „Criza pubertății, criza adolescenței”. Directoarea 

Festivalului și a Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, explică această opțiune: 

„Mereu am avut grijă ca secțiunile principale să vină în întâmpinarea așteptărilor 

http://www.presaonline.com/stiri/diaspora/incepe-festin-pe-bulevard-7-18-octombrie-4251100.html
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publicului, fie prin comedii de bună calitate, realizate de regizori prestigioși 

(„Bulevardul comediei”), fie prin alegerea unei teme de actualitate, ilustrată de 

spectacole care tratează diversele crize – economice, sociale, electorale, familiale, 

de limbaj etc. – ale lumii în care trăim. Anul acesta, secțiunea dedicată Crizei va 

pune accent pe criza adolescenței”. 

Dar, dincolo de crize, teatrul are și menirea să descrețească fruntea 

publicului larg, luptându-se pentru un zâmbet în cazul fiecărui spectator. 

Consecvent opțiunilor sale, Teatrul Nottara nu-și va dezamăgi publicul, câtă 

vreme una dintre secțiunile principale ale Festivalului va fi „Bulevardul 

comediei”. Este motivul care l-a inspirat pe Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii 

și Identității Naționale, să afirme: „Comedia, se știe, relaxează și distrează, dar 

poate la fel de bine să înțepe și să trateze – suflete sau chiar un întreg țesut social. 

Soluția găsită de organizatorii festivalului, de a opune atâtor crize care irup în 

jurul nostru, în timpurile grăbite în care trăim, un festival de comedie, îmi pare, 

tocmai de aceea, o excelentă modalitate de a explora cu mijloacele artei societatea 

de aici și de acum, fără urmă de încrâncenare”. 

Programul cuprinde și spectacolele din secțiunea „Text sau pretext”, 

concepută să familiarizeze publicul cu posibilitățile infinite ale teatrului și cu 

marea sa diversitate de abordări artistice. De aceea, în secțiunea respectivă și-au 

găsit locul mai multe dublete, respectiv câte două montări diferite care pleacă de 

la același text. Desigur, Teatrul Nottara își va răsfăța publicul de festival și cu 

ultimele sale premiere, dar și cu reprezentațiile din secțiunea „Invitați speciali”. 

Iar oferta generoasă a Festivalului nu se oprește aici. Spectacole-lectură, lansări 

de carte, colocvii, evocări ale unor mari artiști ale Teatrului Nottara, aniversarea 

altora prezenți în spectacolele actuale, expoziții și multe altele vin să completeze 

evenimentele acestei ediții ample. 

Pe care, dacă ar fi să o rezumărm în cifre, ar suna cam așa: 12 zile cu 39 de 

reprezentații din 8 țări de pe 3 continente, 14 discuții cu publicul după spectacole, 

2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de carte de teatru, 

2 expoziții foto, 7 spații diferite: Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul 

Odeon, Teatrul Național București „I. L. Caragiale”, Teatrul ACT, Institutul 

Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona. 

Iată de ce Gabriela Firea, Primarul General al Municipiului Bucureşti, s-a 

simțit îndreptățită să afirme în mesajul trimis înaintea începerii Festivalului: 

„Dacă cineva se întreabă de ce are nevoie un teatru consacrat și de un festival sub 

brand propriu, răspunsul poate fi sintetizat așa: pentru că în secolul XXI cutumele 

își pierd în ritm amețitor relevanța, iar cine vrea să rămână pe o piață globală și 

din ce în ce mai accesibilă trebuie să se reinventeze în permanență”. 

Pentru ca ediția a cincea din „FEST(in) pe Bulevard” să fie așa de bogată, 

selecționerii Raluca Rădulescu, Narcisa Mocanu și Marinela Țepuș au vizionat 

zeci de reprezentații și zeci de DVD-uri, regretând adesea că bugetul și perioada 

http://evz.ro/micapublicitate
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Festivalului sunt, inevitabil, limitate. Festivalul se bucură de un imn propriu 

compus de muzicianul Cári Tibor. 

În prima seară, publicul va sărbători începutul FEST(in)-ului alături de o 

trupă de dansatori profesioniști. Amfitrionul acestei seri este Andreea Marin, 

Ambasador a Festivalului, recomandată de calitatea de spectator fidel al 

Teatrului Nottara și de admirator constant al evenimentelor culturale. De altfel, 

vedeta a simțit nevoia să se apropie de ediția cincea din FEST(in) și datorită temei 

sale principale, „Criza pubertății, criza adolescenței”. Andreea Marin a considerat 

că vizionarea spectacolelor alături de fiica sa le va ajuta pe amândouă să-și 

armonizeze relația, ajutându-le să conștientizeze care sunt aspectele ce ar putea fi 

dezvoltate sau îmbunătățite. 

Înainte de deschiderea oficială a Festivalului, în prezența Ambasadorului 

său, Andreea Marin și a directorului Teatrului Nottara, doamna Marinela Țepuș, 

publicul va asista la un eveniment stradal, care începe la 16.30, în fața Teatrului. 

Nu dezvăluim nimic, pentru că Teatrul Nottara dorește să rămână o surpriză. 

 În prima seară de FEST(in) pe Bulevard (7 octombrie), Teatrul Nottara va 

găzdui două spectacole, primul de la ora 18.30, la Sala Horia Lovinescu, My 

Darling Missis Kronky de John Patrick, o producție a Teatrului de Revistă „Ginta 

latină” din Republica Moldova, în regia lui Mihai Țărna. Acesta mărturisește: 

„Povestea Pamelei Kronky m-a captivat într-o manieră confortabilă datorită 

personajelor dotate cu doze importante de nobleţe şi bonomie. Naivitatea sau, mai 

bine spus, credulitatea acestei bătrâne cu caracter nevinovat de copil o face să pară 

o imbecilă fără sorţi de izbândă”. 

Al doilea spectacol al serii va fi Eterna Musica, o producție a Asociației 

Europene Franța-România 1989, Mnemosyne, în regia și coregrafia Mălinei 

Andrei. Aceasta remarcă: „E o poveste de dragoste cu ceea ce presupune ea, o 

poveste începută cu multă candoare de doi tineri, continuată, pentru scurt timp, cu 

pasiune, trecând prin momente de criză, de ruptură, de disperare, de durere, ca în 

final, după trecerea timpului, să descoperim doi adulți care ajung să dea valoare la 

ceea ce este mai important în viața lor: latura umană, sufletească. O poveste plină 

de muzică, dans, emoție, umor și energie”. 

Începând de azi, Teatrul Nottara invită publicul să-i fie alături, zi de zi, 

până pe 18 octombrie. 

 

 

 

Sursa:evz.ro 
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Începe FEST(in) pe Bulevard - 7-18 octombrie 

 
 

Teatrul Nottara se află în plină efervescență. Mâine începe a cincea 

ediție a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard,” care 

se va desfășura între 7-18 octombrie.  

 

Echipa pune la punct ultimele detalii pentru ca invitatul de onoare, publicul, 

să se bucure de o ediție impecabilă. Tema principală a acesteia, în consonanță cu 

vremurile moderne, este „Criza pubertății, criza adolescenței”. Directoarea 

Festivalului și a Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, explică această opțiune: 

„Mereu am avut grijă ca secțiunile principale să vină în întâmpinarea așteptărilor 

http://infoziare.ro/stire/15151233/%C3%8Encepe+FEST(in)+pe+Bulevard+7+18+octombrie
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publicului, fie prin comedii de bună calitate, realizate de regizori prestigioși 

(„Bulevardul comediei”), fie prin alegerea unei teme de actualitate, ilustrată de 

spectacole care tratează diversele crize – economice, sociale, electorale, familiale, 

de limbaj etc. – ale lumii în care trăim. Anul acesta, secțiunea dedicată Crizei va 

pune accent pe criza adolescenței”. 

Dar, dincolo de crize, teatrul are și menirea să descrețească fruntea 

publicului larg, luptându-se pentru un zâmbet în cazul fiecărui spectator. 

Consecvent opțiunilor sale, Teatrul Nottara nu-și va dezamăgi publicul, câtă 

vreme una dintre secțiunile principale ale Festivalului va fi „Bulevardul 

comediei”. Este motivul care l-a inspirat pe Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii 

și Identității Naționale, să afirme: „Comedia, se știe, relaxează și distrează, dar 

poate la fel de bine să înțepe și să trateze – suflete sau chiar un întreg țesut social. 

Soluția găsită de organizatorii festivalului, de a opune atâtor crize care irup în 

jurul nostru, în timpurile grăbite în care trăim, un festival de comedie, îmi pare, 

tocmai de aceea, o excelentă modalitate de a explora cu mijloacele artei societatea 

de aici și de acum, fără urmă de încrâncenare”. 

Programul cuprinde și spectacolele din secțiunea „Text sau pretext”, 

concepută să familiarizeze publicul cu posibilitățile infinite ale teatrului și cu 

marea sa diversitate de abordări artistice. De aceea, în secțiunea respectivă și-au 

găsit locul mai multe dublete, respectiv câte două montări diferite care pleacă de 

la același text. Desigur, Teatrul Nottara își va răsfăța publicul de festival și cu 

ultimele sale premiere, dar și cu reprezentațiile din secțiunea „Invitați speciali”. 

Iar oferta generoasă a Festivalului nu se oprește aici. Spectacole-lectură, lansări 

de carte, colocvii, evocări ale unor mari artiști ale Teatrului Nottara, aniversarea 

altora prezenți în spectacolele actuale, expoziții și multe altele vin să completeze 

evenimentele acestei ediții ample. 

Pe care, dacă ar fi să o rezumărm în cifre, ar suna cam așa: 12 zile cu 39 de 

reprezentații din 8 țări de pe 3 continente, 14 discuții cu publicul după spectacole, 

2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de carte de teatru, 

2 expoziții foto, 7 spații diferite: Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul 

Odeon, Teatrul Național București „I. L. Caragiale”, Teatrul ACT, Institutul 

Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona. 

Iată de ce Gabriela Firea, Primarul General al Municipiului Bucureşti, s-a 

simțit îndreptățită să afirme în mesajul trimis înaintea începerii Festivalului: 

„Dacă cineva se întreabă de ce are nevoie un teatru consacrat și de un festival sub 

brand propriu, răspunsul poate fi sintetizat așa: pentru că în secolul XXI cutumele 

își pierd în ritm amețitor relevanța, iar cine vrea să rămână pe o piață globală și 

din ce în ce mai accesibilă trebuie să se reinventeze în permanență”. 

Pentru ca ediția a cincea din „FEST(in) pe Bulevard” să fie așa de bogată, 

selecționerii Raluca Rădulescu, Narcisa Mocanu și Marinela Țepuș au vizionat 

zeci de reprezentații și zeci de DVD-uri, regretând adesea că bugetul și perioada 

http://evz.ro/micapublicitate
http://evz.ro/micapublicitate
http://evz.ro/micapublicitate


Festivalului sunt, inevitabil, limitate. Festivalul se bucură de un imn propriu 

compus de muzicianul Cári Tibor. 

În prima seară, publicul va sărbători începutul FEST(in)-ului alături de o 

trupă de dansatori profesioniști. Amfitrionul acestei seri este Andreea Marin, 

Ambasador a Festivalului, recomandată de calitatea de spectator fidel al 

Teatrului Nottara și de admirator constant al evenimentelor culturale. De altfel, 

vedeta a simțit nevoia să se apropie de ediția cincea din FEST(in) și datorită temei 

sale principale, „Criza pubertății, criza adolescenței”. Andreea Marin a considerat 

că vizionarea spectacolelor alături de fiica sa le va ajuta pe amândouă să-și 

armonizeze relația, ajutându-le să conștientizeze care sunt aspectele ce ar putea fi 

dezvoltate sau îmbunătățite. 

Înainte de deschiderea oficială a Festivalului, în prezența Ambasadorului 

său, Andreea Marin și a directorului Teatrului Nottara, doamna Marinela Țepuș, 

publicul va asista la un eveniment stradal, care începe la 16.30, în fața Teatrului. 

Nu dezvăluim nimic, pentru că Teatrul Nottara dorește să rămână o surpriză. 

 În prima seară de FEST(in) pe Bulevard (7 octombrie), Teatrul Nottara va 

găzdui două spectacole, primul de la ora 18.30, la Sala Horia Lovinescu, My 

Darling Missis Kronky de John Patrick, o producție a Teatrului de Revistă „Ginta 

latină” din Republica Moldova, în regia lui Mihai Țărna. Acesta mărturisește: 

„Povestea Pamelei Kronky m-a captivat într-o manieră confortabilă datorită 

personajelor dotate cu doze importante de nobleţe şi bonomie. Naivitatea sau, mai 

bine spus, credulitatea acestei bătrâne cu caracter nevinovat de copil o face să pară 

o imbecilă fără sorţi de izbândă”. 

Al doilea spectacol al serii va fi Eterna Musica, o producție a Asociației 

Europene Franța-România 1989, Mnemosyne, în regia și coregrafia Mălinei 

Andrei. Aceasta remarcă: „E o poveste de dragoste cu ceea ce presupune ea, o 

poveste începută cu multă candoare de doi tineri, continuată, pentru scurt timp, cu 

pasiune, trecând prin momente de criză, de ruptură, de disperare, de durere, ca în 

final, după trecerea timpului, să descoperim doi adulți care ajung să dea valoare la 

ceea ce este mai important în viața lor: latura umană, sufletească. O poveste plină 

de muzică, dans, emoție, umor și energie”. 

Începând de azi, Teatrul Nottara invită publicul să-i fie alături, zi de zi, 

până pe 18 octombrie. 

 

 

 

Sursa:evz.ro 
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98. Dan Brumar  
din data de 06 Octombrie 2017 

http://danbrumar.ro/sa-razi-si-alta-nu-incepe-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Să râzi și-alta nu. Începe FESTin pe Bulevard, la Nottara (program 

complet) 

 
 

N-ai mai râs de multă vreme, pot să pariez. Ei bine, acest lucru e pe punctul de a 

se schimba de sâmbătă, 7 octombrie, când debutează cea de-a cincea ediție a 

FESTin pe Bulevard. Vorbim de teatru de comedie de cea mai bună calitate, 

găzduit, iată, pentru al cincilea an, de teatrul bucureștean Nottara. E un festival 

internațional, la care au fost invitate să performeze trupe din toată România, din 

Bulgaria, Republica Moldova, Franța, Germania, Argentina și chiar Coreea de 

Sud. Teatrul Nottara are doar două săli de spectacole. Fiindcă festivalul a căpătat 

proporții de la an la an, o serie de alte instituții de cultură au acceptat să găzduiască 

zecile de reprezentații care vor avea loc în cele 12 zile de festival. 

http://danbrumar.ro/sa-razi-si-alta-nu-incepe-festin-pe-bulevard/


FESTin pe Bulevard e un festival de teatru dedicat comediei bulevardiere. 

Piesele care se vor juca în perioada 7-18 octombrie 2017 aduc în discuție teme din 

viața de zi cu zi a omului modern. Spectacolele vă vor destinde, fără doar și poate, 

însă au și menirea de a vă pune pe gânduri. Dacă vreți să vă relaxați sau să aflați 

„ce-a vrut să spună autorul”, vă invit să mergeți să vedeți măcar o piesă de 

comedie. Biletele, care costă 32, 37 sau 47 de lei (în funcție de spectacolul ales) 

se  pot cumpăra atât de la casa de bilete a teatrului (Bulevardul Ghe. Magheru nr. 

20), cât și online, pe site-ul Teatrului Nottara. Dacă alegeți această variantă 

trebuie să vă faceți cont. Prețul biletelor e același, indiferent cum le achiziționați. 

Iată mai jos programul complet al festivalului! 

SÂMBĂTĂ, 7 octombrie 

Ora 16.30, în fața Teatrului Nottara: Eveniment stradal, regia: Mihai Lungeanu. 

Ora 18.30, 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: Deschiderea Festivalului: Performance de 

teatru, dans şi muzică Tünde Cári-Baczó, alături de trupa sa de dansatori 

Ora 18.30, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: My darling Missis Kronky, de 

John Patrick, regia: Mihai Țărna. Durata: 2h 15 min (fără pauză). Producţie 

a Teatrului de Revistă Ginta Latină (Republica Moldova). 

Ora 21.00, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: Eterna Musica, regia și 

coregrafia: Mălina Andrei. Durata: 1h 10 min (fără pauză). Producție a Asociației 

Europene Franța-România 1989. Mnemosyne. 

 

 

DUMINICĂ, 8 octombrie 

Ora 18.00, Teatrul Odeon, Sala Mare: Jurnalul lui Robinson 

Crusoe, după Insula de Gellu Naum, regia: Mihai Măniuțiu. Durata: 1h 15 min 

(fără pauză). Producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti. 

Orele 17.00 și 19.00 (vor juca ambele distribuții), Teatrul Național București, 

Sala Mică: Fetița soldat, de Mihaela Michailov, regia: Silvia Roman. Durata: 1h 

15 min (fără pauză). Producție a Centrului de Creație și Cercetare Ion Sava, în 

cadrul programului 9G la TNB. FESTin pe Bulevard. 

http://new.nottara.ro/?act=cont


Ora 20.00, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: Tartuffe, de Molière, regia: 

Vențislav Asenov. Durata: 2 h (fără pauză). Producţie a Teatrului de Dramă şi de 

Păpuşi, Vraţa (Bulgaria). Spectacol supratitrat în limba română. 

 

Ora 21.00, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: Deschiderea Secțiunii 

competitive. Prezentarea juriului de specialitate 

Ora 21.15, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: Somnambulism, de 

Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Durata reprezentației: 1h 40 

min (fără pauză). Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

LUNI, 9 octombrie 

Ora 12.00, Institutul Balassi: Călătoria după Constantin Abăluță, regia: Gavriil 

Pinte. Durata: 2h (fără pauză). Producție a Teatrului Nottara, București (cu 

sprijinul Institutului Balassi din București). 

Ora 18.00, Teatrul Odeon, Sala Mare: Hamlet, după William Shakespeare, un 

spectacol de Ada Lupu Hausvater. Durata: 2h 50 min (cu pauză). Producție 

a Teatrului Național Timișoara. 

Ora 18.30, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: Gaițele, de Alexandru 

Kirițescu, regia: Mc Ranin. Durata: 2 h 30 min (fără pauză). Producție 

a Teatrului Tony Bulandra, Târgoviște. 

 

Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște ne aduce pe scenă spectacolul Gaițele, de 

Alexandru Kirițescu 

http://danbrumar.ro/wp-content/uploads/2017/10/bulgaria.jpg
http://danbrumar.ro/wp-content/uploads/2017/10/targoviste.jpg


Ora 21.15, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: Homemade. O poveste de-a 

râsul-plânsul despre părinți și copii. Regia: Márta Vargyas, dramaturgia: Réka 

Biró, Katalin Deák. Durata: 2h 45 min (cu pauză). Producție a Teatrului Maghiar 

de Stat Cluj. 

 

 

MARȚI, 10 octombrie 

Ora 18.00, Teatrul Odeon, Sala Studio: Iubirea la oameni, de Dmitri Bogoslavski, 

regia: Vlad Massaci. Durata: 2h 10 min (fără pauză). Producție a Teatrului 

Clasic Ioan Slavici, Arad. 

Ora 18.15, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: 8 femei, de Robert Thomas, 

regia: Andreas Merz-Raykov. Durata: 2h 15 min (cu pauză). Producție 

a Teatrului Nottara, București. 

Ora 20.30, Teatrul Odeon, Sala Mare: Oscar și Tanti Roz, de Eric-Emmanuel 

Schmitt, regia: Petru Vutcărău. Durata: 2h (fără pauză). Producție 

a Teatrului Eugen Ionescu, Chișinău. 

Ora 21.00, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: Iubirea la oameni, de Dmitri 

Bogoslavski, regia: Evghenia Berkovici. Durata: 2h (fără pauză). Producție 

a Teatrului Nottara, București. 

MIERCURI, 11 octombrie 

Ora 18.00, Teatrul ACT: Lungs, de Duncan Macmillan, regia: Nicolae 

Constantin Tănase. Durata: 1h 30 min (fără pauză). Producție a Teatrului ACT, 

București. 

Ora 20.00, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: Respirații, de Duncan 

Macmillan, regia: Radu-Alexandru Nica. Durata: 1h 40 min (fără pauză). 

Producție a Teatrului Ariel, Târgu Mureș. 

Ora 20.30, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: Fluturii sunt liberi, de 

Leonard Gershe, regia: Erwin Șimșensohn. Durata: 1h 50 min (fără pauză). 

Producție a Teatrului Excelsior, București. 

Ora 21.00, Teatrul Odeon, Sala Mare: Războiul nu a început încă de Mikhail 

Durnenkov, regia: Bobi Pricop. Durata: 1h 30 min (fără pauză). Producție 

a Teatrului Toma Caragiu, Ploiești. 

JOI, 12 octombrie 



Ora 18.00, Teatrul Odeon, Sala Mare: Leonce și Lena, de Georg Büchner, regia: 

Vlad Cristache. Durata: 1h 45 min (fără pauză). Producție a Teatrului Maria 

Filotti, Brăila. FESTin pe Bulevard. 

Ora 20.00, Teatrul Odeon, Sala Studio: Orb de mină, de Székely Csaba, regia: 

Catinca Drăgănescu. Durata: 1h 30 min (fără pauză). Producție a Teatrului Andrei 

Mureșanu, Sfântu Gheorghe. 

Ora 20.30, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: Puștoaica de la etajul 13 sau 

Dragă societate, de Mircea M. Ionescu, regia: Sandu Grecu. Durata: 1h 15 min 

(fără pauză). Producție a Teatrului Național Satiricus I.L. Caragiale, Chișinău 

Ora 21.00, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: Să-i ȋmbrăcăm pe cei goi, de 

Luigi Pirandello, regia: Dan Lăcătușu. Durata reprezentației: 1h 50 min (fără 

pauză). Producție a Teatrului Nottara și a Teatrului de Artă, București. 

 

 

 

 

VINERI, 13 octombrie 

Ora 18.00, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: I Have A Doll in My 

Closet, de María Inés Falconi, regia: Carlos de Urquiza. Durata: 1h (fără pauză). 

Producție a Companiei Grupo de Teatro „Buenos Aires”, Buenos 

Aires (Argentina). Spectacol supratitrat în limba română. 

Ora 19.15, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: Totul e relativ, de Alan 

Ayckbourn, regia: Felix Alexa. Durata: 2h (fără pauză). Producție 

a Teatrului Nottara, București. FESTin pe Bulevard 2017, a cincea ediție. 

 

Totul e relativ, o producție a Teatrului Nottara 

Ora 20.00, Teatrul Țăndărică, Sala Mare: Heartbeat (musical), de Kim Doo 

Hwan, regia: Bae Eun-Wook, regia muzicală: Jang II-seung, coregrafia: Shin 

http://danbrumar.ro/wp-content/uploads/2017/10/Nottara.jpg


Jong-cheol, muzica originală: Kim Doo-hwan. Durata: 1h 10 min (fără pauză). 

Producție a Companiei Donghwa Tree Theatre, Seul (Coreea de Sud). Spectacol 

supratitrat în limba română. 

SÂMBĂTĂ, 14 octombrie 

Ora 18.00, Teatrul Țăndărică, Sala Mare: Weissbrotmusik, de Sasha Marianna 

Salzmann, regia: Nick Hartnagel. Durata: 1h 5 min (fără pauză). Producție 

a Companiei Theater Strahl Berlin (Germania). Spectacol supratitrat în limba 

română (cu sprijinul Institutului Goethe din București). 

Ora 19.30, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: Exploziv: de Elise Wilk, 

regia: Andrei Măjeri. Durata: 1h 15 min (fără pauză). Producție 

a Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova. 

Ora 21.00, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: Burlaci şi burlăcițe, de 

Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini. Durata: 1h 40 min (fără pauză). 

Producție a Teatrului Nottara, București. 

DUMINICĂ 15 octombrie 

Ora 18.00, Teatrul Țăndărică, Sala Mare: Kimberly, de David Lindsay-Abaire, 

regia: Andreea Vulpe. Durata: 2h 15 min (fără pauză). Producție a Teatrului de 

Comedie, București. 

Ora 20.30, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: D-ale carnavalului, de I.L. 

Caragiale, regia: Claudiu Goga. Durata: 2 h 45 min (cu pauză). Producție 

a Teatrului Nottara, București. 

Ora 21.00, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: 20 noiembrie, după Lars 

Noren, un spectacol de Eugen Jebeleanu. Durata: 1 h (fără pauză). Producție 

a Teatrului Național Radu Stanca, Sibiu. 

LUNI, 16 octombrie 

Ora 12.00, Institutul Balassi: Călătoria, după Constantin Abăluță, regia: Gavriil 

Pinte. Durata: 2h (fără pauză). Producție a Teatrului Nottara, București (cu 

sprijinul Institutului Balassi din București). 

Ora 18.00, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: Micul prinț, de Antoine de 

Saint-Exupéry, regia: Peter Kerek. Durata: 1h 30 min (fără pauză). Producție 

a Teatrului German de Stat, Timișoara. Spectacol supratitrat în limba română. 

Ora 20.00, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: Debela/Thick Chick, de 

Silvija Šesto Stipančić, regia: Snježana Banović. Durata: 50 min (fără pauză). 



Producție a Companiei Kazalište Mala scena, Zagreb (Croația). Spectacol 

supratitrat în limba română. 

MARȚI, 17 octombrie 

Ora 18.00, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: Ursul, de Anton Pavlovici 

Cehov, regia: Felix Alexa. Durata: 1h 10 min (fără pauză). Producție a Teatrului 

de Stat, Constanța. FESTin pe Bulevard 2017. 

Ora 19.30, Teatrul Țăndărică, Sala Studio: Visul unei nopți de vară, după 

William Shakespeare, regia: Cristian Pepino. Durata: 1h (fără pauză). Producție 

a Teatrului Țăndărică, București. 

Ora 21.00, Teatrul Nottara, Sala George Constantin: Pe jumătate cântec, un 

spectacol de Crista Bilciu. Durata: 1h 10 min (fără pauză). Spectacol realizat în 

regim independent, București. 

MIERCURI, 18 octombrie 

Ora 19.00, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: Gala Premiilor Fest(in) – 

2017. 

Ora 19.30, Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu: The Tango Orchestra Tibor 

Cári. Durata: 1h 30 min (fără pauză). 

Ora 21.00, Petrecere marca Nottara. 

FESTin pe Bulevard 2017 e un festival al Teatrului Nottara, realizat cu sprijinul 

altor companii de teatru din București și al Primăriei Capitalei. 

 

de: Dan Brumar 

  



99. B365.ro  
din data de 06 Octombrie 2017 

http://www.b365.ro/fest-in-pe-bulevard-va-incepe-sambata-cu-

spectacole-de-teatru-si-dans-si-un-eveniment-stradal_257415.html 

 

 
 
FEST(in) pe Bulevard va începe sâmbătă, cu spectacole de teatru şi dans şi 

un eveniment stradal 

 

Cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard, organizat de Teatrul Nottara din Bucureşti, va începe sâmbătă, la ora 

18.30, la Sala Horia Lovinescu a instituţiei teatrale, cu un spectacol de dans, care 

va fi precedat de la ora 16.30 de un eveniment stradal şi va fi urmat de două 

spectacole de teatru. Ambasadorul acestei ediţii a evenimentului este Andreea 

Marin. 

   

 
Fest(in) pe Bulevard 2017 

http://www.b365.ro/fest-in-pe-bulevard-va-incepe-sambata-cu-spectacole-de-teatru-si-dans-si-un-eveniment-stradal_257415.html
http://www.b365.ro/fest-in-pe-bulevard-va-incepe-sambata-cu-spectacole-de-teatru-si-dans-si-un-eveniment-stradal_257415.html


Tema principală a acestei ediţii a festivalului, care va continua până pe 18 

octombrie, este "Criza pubertăţii, criza adolescenţei", informează Teatrul Nottara. 

Înainte de deschiderea oficială a Festivalului, în prezenţa Ambasadorului 

său, Andreea Marin şi a directorului Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, publicul 

va asista la un eveniment stradal, care începe la 16.30, în faţa teatrului. 

Reprezentanţii instituţiei teatrale nu au dezvăluit mai multe detalii despre acest 

eveniment, dorind să surprindă publicul. 

În prima seară de FEST(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara va găzdui un 

spectacol de dans, teatru şi muzică, susţinut de Tünde Cári-Baczó alături de trupa 

sa de dansatori, de la ora 18.30, la Sala Horia Lovinescu, urmat de primul 

spectacol de teatru din festival, "My Darling Missis Kronky" de John Patrick, o 

producţie a Teatrului de Revistă "Ginta latină" din Republica Moldova, în regia 

lui Mihai Ţărna. Al doilea spectacol al serii va fi - de la ora 21.00, la Sala George 

Constantin - "Eterna Musica", o producţie a Asociaţiei Europene Franţa-România 

1989, "Mnemosyne", în regia şi coregrafia Mălinei Andrei. 

Această ediţie a festivalului va cuprinde reprezentaţii din opt ţări, 14 

discuţii cu publicul după spectacole, două evenimente stradale, cinci spectacole-

lectură, patru colocvii, patru lansări de carte de teatru, două expoziţii foto, în şapte 

spaţii diferite: Teatrul Nottara, Teatrul Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul 

Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi 

şi Librăria Cărtureşti-Verona. 

Una dintre secţiunile principale ale Festivalului va fi "Bulevardul 

comediei", care se alătură secţiunii "Text sau pretext" - concepută să familiarizeze 

publicul cu posibilităţile infinite ale teatrului şi cu marea sa diversitate de abordări 

artistice. În această secţiune rsunt programate mai multe dublete, respectiv câte 

două montări diferite care pleacă de la acelaşi text. 

Teatrul Nottara va prezenta publicului de festival şi ultimele sale premiere, 

precum şi reprezentaţii din secţiunea "Invitaţi speciali". 

Spectacolele pentru această ediţie au fost selectate de Raluca Rădulescu, 

Narcisa Mocanu şi Marinela Ţepuş, care au vizionat zeci de reprezentaţii şi zeci 

de DVD-uri. 

 

 

Sursa: B365 

  



100. Cooltura 
din data de 06 Octombrie 2017 

https://www.facebook.com/StirileTVRonline/videos/15913458075803

91/ 

 

 
 

StirileTVR 

 

COOLTURA. Duminică, la Nottara, începe a cincea ediție a Festivalului de 

Teatru FEST pe Bulevard. Sunt mai multe secțiuni, de la comedii cu succes de 

public la producții despre problemele tinerilor. Participă trupe din 7 ţări. 

 

 

 

 

Sursa: FACEBOOK TVR 
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101. Știri pe surse  
din data de 06 Octombrie 2017 

http://www.stiripesurse.ro/festivalul-interna-ional-de-teatru-fest-in-pe-

bulevard-incepe-sambata_1223594.html 

 

 
 
Festivalul Internațional de Teatru 'FEST(in) pe Bulevard' începe sâmbătă 

 

Spectacolul "Casting de public", concept și regie Mihai Lungeanu, va fi 

prezentat sâmbătă pe trotuarul din fața Teatrului Nottara, de la ora 16,30, în cadrul 

celei de a V-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru "FEST(in) pe Bulevard", 

eveniment care se va desfășura în perioada 7 - 18 octombrie, potrivit AGERPRES. 

În deschiderea oficială a festivalului, de la ora 18,30, la Sala Horia 

Lovinescu va fi prezentat un performance de teatru, dans și muzică cu Tunde Cari-

Baczo alături de trupa sa de dansatori. Amfitrionul serii va fi Andreea Marin, 

ambasador al festivalului. 

Prima zi va continua, la Teatrul Nottara, cu două spectacole — primul de 

la ora 18,30, la Sala Horia Lovinescu, "My Darling Missis Kronky" de John 

Patrick, o producție a Teatrului de Revistă "Ginta latină" din Republica Moldova, 

în regia lui Mihai Țărna, și de la ora 21,00, la Sala George Constantin, "Eterna 

http://www.stiripesurse.ro/festivalul-interna-ional-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-incepe-sambata_1223594.html
http://www.stiripesurse.ro/festivalul-interna-ional-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-incepe-sambata_1223594.html
http://www.agerpres.ro/


Musica", o producție a Asociației Europene Franța — România 1989, 

Mnemosyne, în regia și coregrafia Mălinei Andrei. 

Ediția din acest an a Festivalului "FEST(in) pe Bulevard" înseamnă 12 zile 

de spectacole cu 39 de reprezentații din opt țări de pe trei continente, 14 discuții 

cu publicul după spectacole, două evenimente stradale, cinci spectacole-lectură, 

patru colocvii, patru lansări de carte de teatru, două expoziții foto. Evenimentele 

din cadrul festivalului se vor desfășura în șapte spații diferite din Capitală, 

respectiv Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național "I. 

L. Caragiale", Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-

Verona. 

Din România vor fi prezente teatre din 12 orașe — București, Timișoara, 

Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Brăila, Târgu Mureș, Arad, Ploiești, 

Târgoviște și Sfântu Gheorghe. Din Republica Moldova vor fi prezentate 

spectacole jucate de trei teatre din Chișinău, din Germania — o producție din 

Berlin, Bulgaria va fi prezentă cu o producție din Vrața, iar Croația cu un spectacol 

din Zagreb. Din Asia vine un teatru din Coreea de Sud (Seul), iar din America de 

Sud va fi prezent un teatru argentinian cu o producție din Buenos Aires. 

Tema ediției din acest an a festivalului este "Criza pubertății, criza 

adolescenței". 

"Comedia, se știe, relaxează și distrează, dar poate la fel de bine să înțepe 

și să trateze suflete sau chiar un întreg țesut social. Soluția găsită de organizatorii 

festivalului, de a opune atâtor crize care irup în jurul nostru, în timpurile grăbite 

în care trăim, un festival de comedie îmi pare, tocmai de aceea, o excelentă 

modalitate de a explora cu mijloacele artei societatea de aici și de acum, fără urmă 

de încrâncenare", afirmă ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, citat într-un 

comunicat al Teatrului Nottara. 

Spectacolele din cadrul "FEST(in) pe Bulevard" vor fi prezentate în cadrul 

secțiunilor "Bulevardul comediei", "Criza adolescenței", "Text sau pretext", 

"Premiere", "Invitați speciali". 

Selecția spectacolelor a fost realizată de Raluca Rădulescu, Narcisa 

Mocanu și Marinela Țepuș. 

Juriul secțiunii competitive a festivalului îi va avea în componență pe 

actorul și regizorul Emil Boroghină (președinte), prof. univ. dr. Doina Modola, 

criticul de teatru Doru Mareș, teatrologul Claudiu Groza și jurnalistul Pompilius 

Onofrei. 



Evenimentul este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității 

Naționale și al UNITER. 

 

  

Sursa: Știripesurse.ro 

  



102. Amos News 
din data de 06 Octombrie 2017 

http://www.amosnews.ro/gaitele-ajung-la-bucuresti-2017-10-06 

 

 
 

"Gaițele" ajung la București 

  

 
 

Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște va fi prezent pe scena Sălii Horia 

Lovinescu a Teatrului Nottara, luni, 9 octombrie 2017, în cadrul celei de-a V-a 

ediții a Festivalului Internațional Fest(in) pe Bulevard. Începând cu orele 18:30, 

se va juca spectacolul Gaițele, un spectacol de Mc Ranin, care generează bună 

dispoziție și amintește publicului cât de important este să ne privim autoironic. 

Alături de actrițele Florina Cercel, Carmen Tănase, Virginia Rogin  și Carmen 

Ionescu pe care publicul bucureștean le cunoaște foarte bine, acesta va putea 

admira calitățile interpretative ale actorilor Teatrului Tony Bulandra: Mircea 

http://www.amosnews.ro/gaitele-ajung-la-bucuresti-2017-10-06
http://www.amosnews.ro/gaitele-ajung-la-bucuresti-2017-10-06


Silaghi, Ana Maria Carablais, Liviu Cheloiu, Sebastian Bălășoiu, Ioana Farcaș, 

Antonia Ionescu, Maria Nicola.  

Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște a împlinit 15 ani de existență în 2017 

și se poate lăuda cu o trupă foarte bine pregătită și închegată cu care s-au pus în 

scenă mari texte din dramaturgia românească și universală. Mc Ranin a înființat 

acest teatru și l-a îndrumat spre succese internaționale, stabilind contacte cu teatre 

de prestigiu din lume care au participat în Festivalul Babel din Târgoviște, ce se 

pregătește pentru a VIII-a ediție din iunie 2018. 

  Spectacolul Gaițele s-a mai jucat în Pitești, Focșani, Brașov, Slobozia, 

Galați, Constanța, Iași, Timișoara, Arad, Ploiești, Drobeta-Turnu-Severin, 

Câmpina. 

   

  Gaițele este un text aflat la porțile absurdului, o comedie care lasă un gust 

amărui, care îndeamnă la reflecție. Personajele din această piesă, și din 

spectacolul teatrului nostru, au reacții dramatice, explozive, provocate de acțiuni 

minime, sau adeseori complet neprovocate. Gaițele sunt tinere și contemporane. 

Ele evoluează într-un decor frumos și modern, în sunetele unei muzici dinamice 

și a unei atmosfere exuberante. 

 

 

 

 

Sursa: Amos News 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103. Europa FM 
din data de 07 Octombrie 2017, ora 12:42 

https://www.europafm.ro/festin-pe-bulevard-festivalul-de-teatru-al-

toamnei-in-bucuresti/ 

 

 
 

FEST(in) pe Bulevard, festivalul de teatru al toamnei în Bucureşti 

   

 

A cincea ediție a Festivalului Internațional de Teatru FEST(in) pe 

Bulevard începe, sâmbătă, în Capitală. 

Tema principală a ediţiei, în consonanță cu vremurile moderne, este Criza 

pubertății, criza adolescenței. 

Directorul festivalului și a Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, explică 

opțiunea: ‘Mereu am avut grijă ca secțiunile principale să vină în întâmpinarea 

așteptărilor publicului, fie prin comedii de bună calitate, realizate de regizori 

prestigioși („Bulevardul comediei”), fie prin alegerea unei teme de actualitate, 

ilustrată de spectacole care tratează diversele crize – economice, sociale, 

https://www.europafm.ro/festin-pe-bulevard-festivalul-de-teatru-al-toamnei-in-bucuresti/
https://www.europafm.ro/festin-pe-bulevard-festivalul-de-teatru-al-toamnei-in-bucuresti/
https://www.europafm.ro/festin-pe-bulevard-festivalul-de-teatru-al-toamnei-in-bucuresti/
http://www.festinpebulevard.ro/en
http://www.festinpebulevard.ro/en


electorale, familiale, de limbaj etc. – ale lumii în care trăim. Anul acesta, secțiunea 

dedicată Crizei va pune accent pe criza adolescenței’. 

Una dintre secțiunile principale va fi Bulevardul comediei, având menirea 

să descrețească fruntea publicului. 

Programul cuprinde spectacolele din secțiunea Text sau pretext, 

concepută să familiarizeze spectatorii cu posibilitățile infinite ale teatrului și cu 

marea sa diversitate de abordări artistice. 

Fest(in) pe Bulevard este dedicat atât comunităţii bucureştene, cât şi 

oamenilor de teatru, jurnaliştilor, presei de radio şi de televiziune din Bucureşti, 

din ţară şi din străinătate. 

Festivalul este competitiv şi are, pentru secţiunea de concurs, o tematică 

apropiată de actualitatea imediată, astfel încât spectatorii să-şi poată recunoaşte, 

pe scenă, nevoile, speranţele, problemele. El cuprinde două secţiuni principale, 

precum şi alte evenimente colaterale. 

 

 

Sursa: Europa FM 

  



104. TVR Moldova 
din data de 05 Octombrie 2017, ora 12:42 

http://tvrmoldova.md/cultura/cea-de-a-v-a-editie-a-festivalului-

international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard/ 

 

 
 

Cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru - Fest(in) pe 

Bulevard 

Primăria Municipiului Bucureşti şi Teatrul Nottara organizează, în perioada 

7 - 18 octombrie 2017, cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru - 

Fest(in) pe Bulevard. 

Evenimentul se va desfăşura în Bucureşti şi va avea mai multe secţiuni. 

  

  Atenţiei spectatorilor vor fi supuse producţii pentru şi despre tineri, 

spectacole, prin intermediul cărora se va face cunoscută publicului importanţa 

echipei de creatori (regizor, scenograf, compozitor etc.) în realizarea unei 

producţii scenice. Se vor prezenta câte două variante de spectacol pe acelaşi text 

şi un spectacol cu două variante de distribuţie. 

 

 

  Bulevardul Comediei va cuprinde spectacole de mare succes, iar juriul va 

fi alcătuit din cinci membri aleşi din public. Premiere în Fest(in) va include cele 

http://tvrmoldova.md/cultura/cea-de-a-v-a-editie-a-festivalului-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard/
http://tvrmoldova.md/cultura/cea-de-a-v-a-editie-a-festivalului-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard/


mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât cele legate de temele celorlalte 

secţiuni. 

 

 

  Manifestaţia mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 

pe texte pentru şi despre adolescenţi, evenimente stradale, lansări de carte (de 

teatru), vernisajul unor expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 
  

 

 

 

Sursa: TVR Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105. București News 
din data de 05 Octombrie 2017 

http://bucuresti-news.ro/festin-pe-bulevard-12-zile-de-teatru-in-

bucuresti-cu-trupe-romanesti-si-straine/ 

 

 
 
”FEST(in) PE BULEVARD” – 12 ZILE DE TEATRU IN BUCURESTI CU 

TRUPE ROMANESTI SI STRAINE 

 

 
  Sambata, in centrul Capitalei, incepe Festivalul International de 

Teatru „FEST (in) pe Bulevard”, ocazie cu care Politia a impus restrictii de 

trafic. 

 

  Spectacolul „Casting de public”, concept si regie Mihai Lungeanu, va fi 

prezentat pe trotuarul din fata Teatrului Nottara, de la ora 16:30, in cadrul 

festivalului care se va desfasura in perioada 7 – 18 octombrie. 

  In deschiderea oficiala a festivalului, de la ora 18:30, la Sala Horia 

Lovinescu va fi prezentat un performance de teatru, dans si muzica cu Tunde 

Cari-Baczo, alaturi de trupa sa de dansatori. Amfitrionul serii va fi Andreea 

Marin, ambasador al festivalului. 

http://bucuresti-news.ro/festin-pe-bulevard-12-zile-de-teatru-in-bucuresti-cu-trupe-romanesti-si-straine/
http://bucuresti-news.ro/festin-pe-bulevard-12-zile-de-teatru-in-bucuresti-cu-trupe-romanesti-si-straine/


  Prima zi va continua, la Teatrul Nottara, cu doua spectacole – primul de la 

ora 18:30, la Sala Horia Lovinescu, „My Darling Missis Kronky” de John Patrick, 

o productie a Teatrului de Revista „Ginta latina” din Republica Moldova, in regia 

lui Mihai Tarna, si de la ora 21:00, la Sala George Constantin, „Eterna Musica”, 

o productie a Asociatiei Europene Franta – Romania 1989, Mnemosyne, in regia 

si coregrafia Malinei Andrei. 

 

  Editia din acest an a Festivalului „FEST (in) pe Bulevard” inseamna 12 zile 

de spectacole cu 39 de reprezentatii din opt tari de pe trei continente, 14 discutii 

cu publicul dupa spectacole, doua evenimente stradale, cinci spectacole-lectura, 

patru colocvii, patru lansari de carte de teatru, doua expozitii foto. 

 

Unde are loc festivalul si cine participa 

 

  Evenimentele din cadrul festivalului se vor desfasura in sapte spatii diferite 

din Capitala, respectiv Teatrul Nottara, Teatrul Tandarica, Teatrul Odeon, Teatrul 

National „I. L. Caragiale”, Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi, Libraria 

Carturesti-Verona. 

 

  Din Romania vor fi prezente teatre din 12 orase – Bucuresti, Timisoara, 

Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, Braila, Targu Mures, Arad, Ploiesti, 

Targoviste si Sfantu Gheorghe. 

 

  Din Republica Moldova vor fi prezentate spectacole jucate de trei teatre din 

Chisinau, din Germania – o productie din Berlin, Bulgaria va fi prezenta cu o 

productie din Vrata, iar Croatia cu un spectacol din Zagreb. Din Asia vine un 

teatru din Coreea de Sud (Seul), iar din America de Sud va fi prezent un teatru 

argentinian cu o productie din Buenos Aires. 

 

  Tema editiei din acest an a festivalului este „Criza pubertatii, criza 

adolescentei”. 

 

  „Comedia, se stie, relaxeaza si distreaza, dar poate la fel de bine sa intepe 

si sa trateze suflete sau chiar un intreg tesut social. Solutia gasita de organizatorii 

festivalului, de a opune atator crize care irup in jurul nostru, in timpurile grabite 

in care traim, un festival de comedie imi pare, tocmai de aceea, o excelenta 

modalitate de a explora cu mijloacele artei societatea de aici si de acum, fara urma 

de incrancenare”, afirma ministrul Culturii, Lucian Romascanu, citat intr-un 

comunicat al Teatrului Nottara. 

 

  Spectacolele din cadrul „FEST (in) pe Bulevard” vor fi prezentate in cadrul 

sectiunilor „Bulevardul comediei”, „Criza adolescentei”, „Text sau pretext”, 

„Premiere”, „Invitati speciali”. 



Juriul sectiunii competitive a festivalului ii va avea in componenta pe actorul si 

regizorul Emil Boroghina (presedinte), prof. univ. dr. Doina Modola, criticul de 

teatru Doru Mares, teatrologul Claudiu Groza si jurnalistul Pompilius Onofrei. 

Evenimentul este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii si Identitatii 

Nationale si al UNITER. 

 

Restrictii de trafic 

 

Traficul rutier va fi restrictionat sambata, 7 octombrie, intre orele 14:00-

22:00, pe banda I de circulatie de pe Bd. Gheorghe Magheru, pe tronsonul cuprins 

intre Str. Pictor Arthur Verona si Str. Jules Michelet, pentru buna desfasurare a 

festivalului, informeaza Brigada Rutiera. 

 

De asemenea, duminica, intre orele 16:30-18:00, se va restrictiona traficul 

rutier pe Str. Cristian Popisteanu, cand va avea loc evenimentul cultural artistic 

„Excelsior Teen – Fest”. 

 

 

 

Sursa: București News 

  



106. Postmodern 
din data de 06 Octombrie 2017 

http://postmodern.ro/articol/festin-pe-bulevard-2017/ 

 

 
 

FESTin pe Bulevard 2017 

  

 

 

Cand: 07 Oct - 18 Oct 2017 Ora:16:30 

Unul dintre evenimentele preferate ale iubitorilor de teatru, FESTin pe 

Bulevard, se va desfăşura anul acesta între 7 şi 18 octombrie, la Teatrul 

Nottara, Institutul Balassi, Teatrul Ţăndărică. Teatrul ACT şi Teatrul 

Odeon. Cu ocazia festivalului vei putea vedea în premieră spectacole care 

abordează teme inflamabile din existenţa noastră. Sunt piese inedite, puse în scenă 

atât de teatrele autohtone, cât şi de trupele internaţionale de teatru. 

Ediţia de anul acesta a festivalului are ca temă crizele din perioada 

adolescenţei. Pe lângă piesele de teatru vei putea asista la spectacole care îmbină 

http://postmodern.ro/articol/festin-pe-bulevard-2017/
http://postmodern.ro/wp-content/uploads/2017/10/FESTin-pe-Bulevard-2017.jpg


teatrul cu dansul contemporan, colocvii, lansări de carte, dezbateri despre teatrul 

adresat adolescenţilor şi la vernisaje. 

 

 

de: Adriana Gionea 

  



107. TV Happy 
din data de 09 Octombrie 2017 

http://tvhappy.ro/happy-day-happy-life/teatrul-nottara-primete-oaspei-

din-lumea-larga-incepe-festin-pe-bulevard-id257045.html 

 

 
 

Teatrul Nottara primește oaspeți din lumea largă. Începe ”Festin pe Bulevard” 

 

Criss vă prezintă agenda culturală a săptămânii. Primul pe lista este 

”Festin pe Bulevard”, organizat la Teatrul Nottara din București. 

”Teatrul Nottara a îmbrăcat straie de sărbătoare pentru a-și primi oaspeții 

din întreaga lume, într-un Festin pe Bulevard cum n-a văzut Parisul. Până 

pe 18 octombrie, cea de-a V-a ediție a festivalului va găzdui 39 de spectacole 

de teatru, două spectacole de muzică și multe evenimente contexe la care 

participă artiști din opt țări”. 

 

 

 

Sursa: Happy TV 
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108. Radio România București  
din data de 10 Octombrie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/10/10/a-patra-zi-de-festin-pe-bulevard/ 

 

 

A patra zi de „FEST(in) pe Bulevard”! 

A cincea ediție a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” (7-18 octombrie) se află în plină desfășurare la Nottara. S-au scurs 

deja trei zile pline de evenimente, cu spectacole în registre variate, cu teme și 

limbaje diferite. 

Artiștii și spectatorii au dezbătut temele fierbinți pe care le-a oferit selecția 

Festivalului. Atmosfera a fost încălzită de prezența ambasadoarei acestei ediții, 

mult îndrăgita Andreea Marin. 

 
Sursa foto: www.agerpres.ro 

http://bucurestifm.ro/2017/10/10/a-patra-zi-de-festin-pe-bulevard/
http://bucurestifm.ro/2017/10/10/a-patra-zi-de-festin-pe-bulevard/festin/


Cu alte cuvinte, iureș, dezbateri și… multă comedie. Auspiciile sunt 

favorabile și pentru a patra zi a Festivalului. În secțiunea „Text sau pretext”, 

publicul va asista la două montări diferite care pleacă de la același text tradus de 

Raluca Rădulescu: „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski. 

Primul spectacol, cel produs de Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, în 

regia lui Vlad Massaci și scenografia semnată de Andu Dumitrescu, începe la ora 

18:00, la Sala Studio a Teatrului Odeon. Din distribuție fac parte Zoltan Lovas, 

Carmen Vlaga-Bogdan, Oltea Blaga, Andrei Elek, Liliana Balica, Mariana Tofan, 

Alex Mărgineanu, Cecilia Lucanu-Donat, Robert Pavicsits și Roxana Sabău. 

De ce „Iubirea la oameni”? Regizorul Vlad Massaci își motivează astfel 

alegerea: 

„Dacă te uiți la «Știrile de la ora cinci» şi afli că șeful de post din satul 

cutare s-a spânzurat, după ce şi-a omorât femeia care îl înșela cu fantoma fostului 

soț pe care ea l-a ucis, o să clatini din cap şi o să înjuri goana după senzațional 

a televiziunilor. Dacă o să vezi la teatru asta, o să vezi fărâme de viață descrise 

cu acuratețea unei partide de șah. Asta e încercarea noastră pentru aceasta 

seară. Vizionare plăcută!”. 

Și regizoarei celei de-a doua montări prezente în Festival, rusoiaca 

Evghenia Bercovici, 

 
Sursa foto: www.cotidianul.ro 

„Iubirea la oameni” i se pare „unul dintre cele mai interesante texte 

dramatice scrise în limba rusă în ultimele două decenii”. De ce? Pentru că „în 

această piesă s-au împletit două mari tendințe în dramaturgia contemporană: 

aspiraţia către adevărul vieţii, dur, documentarul, socialul și, în același timp, 

căutarea propriului limbaj al autorului, metaforicul, convenţionalul”. 

http://bucurestifm.ro/2017/10/10/a-patra-zi-de-festin-pe-bulevard/evghenia/


Al doilea spectacol, o producție a teatrului-gazdă, este programat la 

Nottara, în Sala George Constantin, la ora 21:00. Distribuția îi cuprinde pe Dani 

Popescu, Ada Navrot, Anca Bejenaru, Ion Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociş, 

Sorina Ştefănescu, Vlad Trifaş, Carmen Lopăzan și Carmen Florescu. După 

vizionarea celor două spectacole, publicul va avea ocazia să pună toate întrebările 

pe care le dorește în timpul discuțiilor moderate de criticul de teatru Marina 

Constantinescu. 

Cum publicul Teatrului Nottara îndrăgește mult comedia, Festivalul a 

programat o altă producție a teatrului-gazdă, „Opt femei” de Robert Thomas, în 

regia germanului Andreas Merz-Raykov și cu o scenografie a Alexandrei 

Mâzgăreanu. 

„Autorul reuşeşte să îmbine elementele de thriller şi de comedie şi să 

suprapună momente serioase şi înduioşătoare cu cele de farsă absurdă într-o 

singură poveste. Opt femei arată publicului o perspectivă adâncă asupra 

personajelor piesei, asupra speranţelor şi a năzuinţelor lor, în care şi noi ne 

oglindim şi ne putem regăsi – înainte să fim invitaţi, în clipa următoare, să râdem 

pe seama propriilor noastre defecte”, sună argumentul regizorului. 

Din distribuție fac parte Cristina Stoica Ivanciuc, Victoria Cociaș, Diana 

Roman, Marina Palii, Ioana Calotă, Anca Bejenaru, Raluca Jugănaru Grosu și 

Laura Anghel. Spectacolul se joacă la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, de 

la ora 18:15. 

 
Sursa foto: www.adevarul.ro 

După un thriller cu accente comice urmează o poveste emoționantă: „Oscar 

și Tanti Roz”de Eric-Emmanuel Schmitt, producție a Teatrului Eugène Ionesco 

din Chișinău, în regia lui Petru Vutcărău. 

http://bucurestifm.ro/2017/10/10/a-patra-zi-de-festin-pe-bulevard/oscar-si-tanti-roz/


Un băiețel de zece ani, bolnav de leucemie, își trăiește ultimele două 

săptămâni. În perioada aceasta, fiecare zi face cât zece ani, îl înștiințează asistenta 

lui preferată, Tanti Roz. Drept pentru care Oscar are tot timpul să se 

îndrăgostească, să moară de timiditate, apoi de gelozie, să se căsătorească și să se 

stingă fericit la… 120 de ani. Distribuția îi cuprinde pe actorii Ala Menșicov, 

Ştefan Bouroșu, Ştefania Vutcărău, Anatol Guzic, Inna Colbasiuc, Laurenţiu 

Vutcărău, Iuliana Vornicescu, Dan Melnic, Liuba Roman, Adriana Bîtcă, Dumitru 

Mamei, Maxim Chiriac, Artiom Perciun și Natalia Prodan. Spectacolul este urmat 

de discuții cu publicul, moderate de criticul de teatru Mircea Morariu, căruia i se 

alătură Mirela Retegan, fondator Antrenorul părinților și Gașca Zurli. 

Amatorii de texte noi vor avea ocazia să asiste la spectacolul-lectură „Punk 

Rock” de Simon Stephens, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, începând cu ora 

19:00, la Teatrul Țăndărică. Traducerea este semnată de Bogdan Budeș. 

 
Sursa foto: www.jurnalul.ro 

„Punk Rock” este o piesă cinică şi deosebit de profundă despre violenţa în 

mediul şcolar. Este povestea a şapte liceeni foarte ambiţioşi, din medii sociale 

bune, care studiază într-un liceu privat al unui oraş de provincie din Marea 

Britanie. Acţiunea se petrece în biblioteca şcolii, departe de ochii supervizorilor, 

unde elevii se pregătesc, sau cel puţin aşa ar trebui, pentru examenul de final, care 

le va asigura, sau nu, accesul la o Universitate de prestigiu. 

William, un tânăr aspirant la Oxford University, se îndrăgosteşte de nou-

sosita Lilly, care, la rândul ei, face o pasiune pentru un alt coleg. Sub ochii 

prietenei sale Cissy, Bennet o şicanează permenent pe Tanya, o fată lipsită de 

încredere în sine şi pe Chadwik. În piesă sunt conturate foarte bine tipologii, 

rivalităţi, dorinţe şi confuzii specifice adolescenţilor. 

Cu cât examenul final se apropie, cu atât ies mai mult la iveală presiunea şi 

panica ce îi domină pe aceşti tineri. Lectura va fi asigurată de actorii Cristian 

Nicolaie, Tavi Voina, Cătălin Bucur, Vlad Galer, Horia Fedorca, Cristina 

Negucioiu, Mihaela Mardare și Ruxandra Marinescu. Spectacolul este urmat de 

http://bucurestifm.ro/2017/10/10/a-patra-zi-de-festin-pe-bulevard/fest-in-pe-bulevard/


discuții cu publicul, moderate de Oana Cristea-Grigorescu, în prezența 

regizorului. 

 

 

 
de: Andra Radu  

  



109. Cotidianul.ro 
din data de 08 Octombrie 2017 

http://m.cotidianul.ro/39-de-spectacole-din-8-tari-la-festin-pe-

bulevard-308285/ 

 

 
 

39 de spectacole din 8 ţări la "FEST(in) pe Bulevard" 

 

 

Tartuffe 

Teatrul Nottara se află în plină efervescență. A început a cincea ediție a 

Festivalului Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, care se va desfășura 

între 7 şi 18 octombrie. Echipa a pus la punct ultimele detalii pentru ca invitatul 

de onoare, publicul, să se bucure de o ediție impecabilă. Tema principală a 

acesteia, în consonanță cu vremurile moderne, este Criza pubertății, criza 

adolescenței. Directoarea Festivalului și a Teatrului Nottara, Marinela 

Țepuș, explică această opțiune: „Mereu am avut grijă ca secțiunile principale să 

vină în întâmpinarea așteptărilor publicului, fie prin comedii de bună calitate, 

realizate de regizori prestigioși (Bulevardul comediei), fie prin alegerea unei teme 

http://m.cotidianul.ro/39-de-spectacole-din-8-tari-la-festin-pe-bulevard-308285/
http://m.cotidianul.ro/39-de-spectacole-din-8-tari-la-festin-pe-bulevard-308285/


de actualitate, ilustrată de spectacole care tratează diversele crize – economice, 

sociale, electorale, familiale, de limbaj etc. – ale lumii în care trăim. Anul acesta, 

secțiunea dedicată Crizei va pune accent pe criza adolescenței”. 

 
Jurnalul lui Robinson Crusoe 

Dar, dincolo de crize, teatrul are și menirea să descrețească fruntea 

publicului larg, luptându-se pentru un zâmbet în cazul fiecărui spectator. 

Consecvent opțiunilor sale, Teatrul Nottara nu-și va dezamăgi publicul, câtă 

vreme una dintre secțiunile principale ale Festivalului va fi Bulevardul comediei. 

Este motivul care l-a inspirat pe Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii și 

Identității Naționale, să afirme: „Comedia, se știe, relaxează și distrează, dar poate 

la fel de bine să înțepe și să trateze – suflete sau chiar un întreg țesut social. Soluția 

găsită de organizatorii festivalului, de a opune atâtor crize care irup în jurul nostru, 

în timpurile grăbite în care trăim, un festival de comedie, îmi pare, tocmai de 

aceea, o excelentă modalitate de a explora cu mijloacele artei societatea de aici și 

de acum, fără urmă de încrâncenare”. 

 

Să amintim că în prima zi, plină de evenimente, invitați și tumult, cu 

deschiderea ceremonioasă în prezența Andreei Marin, ambasadoarea Festivalului, 

și a Marinelei Țepuș, directoarea TeatruluiNottara, s-a ales și Juriul publicului. 

Format din Alexandru Constantin, Luiza Ciorpan, Florin Frunză, Alina 

Maer și Marcel Frunte-Lată, juriul va desemna cel mai bun spectacol din 

secțiunea Bulevardul comediei. Producțiile aflate în competiția oficială, cele din 

secțiunea Criza pubertății, criza adolescenței, sunt jurizate de Doina Modola, 

Emil Boroghină, Doru Mareș, Claudiu Groza și Pompilius Onofrei. 

 
Fetiţa Soldat 

Programul cuprinde și spectacolele din secțiunea Text sau pretext, 

concepută să familiarizeze publicul cu posibilitățile infinite ale teatrului și cu 

marea sa diversitate de abordări artistice. De aceea, în secțiunea respectivă și-au 



găsit locul mai multe dublete, respectiv câte două montări diferite care pleacă de 

la același text. Desigur, Teatrul Nottara își va răsfăța publicul de festival și cu 

ultimele sale premiere, dar și cu reprezentațiile din secțiunea Invitați speciali. 

Iar oferta generoasă a Festivalului nu se oprește aici. Spectacole-lectură, lansări 

de carte, colocvii, evocări ale unor mari artiști ai Teatrului Nottara, aniversarea 

altora prezenți în spectacolele actuale, expoziții și multe altele vin să completeze 

evenimentele acestei ediții ample. 

 

Pe care, dacă ar fi să o rezumăm în cifre, ar suna cam așa: 12 zile cu 39 de 

reprezentații din 8 țări de pe 3 continente (Argentina, Croaţia, Franţa, Germania, 

Coreea de Sud, Bulgaria, Republica Moldova şi România), 14 discuții cu publicul 

după spectacole, 2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări 

de carte de teatru, 2 expoziții foto (In Memoriam George Constantin, Ruxandra 

Sireteanu, Petrică Popa şi Fest(in) în imagini 2016-2017, semnată cu sensibiltate 

de Maria Ştefănescu), 7 spații diferite: TeatrulNottara, Teatrul Țăndărică, 

Teatrul Odeon, Teatrul Național București „I. L. Caragiale”, Teatrul ACT, 

Institutul Maghiar Balassi,Librăria Cărturești-Verona. 

 
My Darling Missis Kronky 

 

Pentru ca ediția a cincea din FEST(in) pe Bulevard să fie așa de bogată, 

selecționerii Raluca Rădulescu, Narcisa Mocanu și Marinela Țepuș au vizionat 

zeci de reprezentații și zeci de DVD-uri, regretând adesea că bugetul și perioada 

Festivalului sunt, inevitabil, limitate. Festivalul se bucură de un imn propriu 

compus de muzicianul Cári Tibor. 

 

Înainte de deschiderea oficială a Festivalului, în prezența Ambasadorului 

său, Andreea Marin și a directorului Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, publicul 

a asistat la un eveniment stradal, care a început la 16.30, în fața Teatrului. 

 

În prima seară de FEST(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara a găzduit două 

spectacole, primul de la ora 18.30, la Sala Horia Lovinescu, My Darling Missis 

Kronky de John Patrick, o producție a Teatrului de Revistă „Ginta latină” din 

Republica Moldova, în regia lui Mihai Țărna. Acesta mărturisește: „Povestea 

Pamelei Kronky m-a captivat într-o manieră confortabilă datorită personajelor 

dotate cu doze importante de nobleţe şi bonomie. Naivitatea sau, mai bine spus, 



credulitatea acestei bătrâne cu caracter nevinovat de copil o face să pară o 

imbecilă fără sorţi de izbândă”. 

 
Eterna musica 

Al doilea spectacol al serii a fost Eterna Musica, o producție a Asociației 

Europene Franța-România 1989, Mnemosyne, în regia și coregrafia Mălinei 

Andrei. Aceasta remarcă: „E o poveste de dragoste cu ceea ce presupune ea, o 

poveste începută cu multă candoare de doi tineri, continuată, pentru scurt timp, cu 

pasiune, trecând prin momente de criză, de ruptură, de disperare, de durere, ca în 

final, după trecerea timpului, să descoperim doi adulți care ajung să dea valoare 

la ceea ce este mai important în viața lor: latura umană, sufletească. O poveste 

plină de muzică, dans, emoție, umor și energie”. 

 

Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard își continuă 

drumul cu un program bogat și duminică, 8 octombrie. La ora 18.00, la Teatrul 

Odeon, Sala Mare, o echipă artistică generatoare de valori – regizorul Mihai 

Măniuțiu, actrița și cântăreața Ada Milea, scenograful Adrian Damian și 

coregrafa Andrea Gavriliu – propune publicului spectacolul Jurnalul lui 

Robinson Crusoe, pe textul-jucărie (dar una inteligentă, de calitate intelectuală) 

al lui Gellu Naum, Insula. 

 
Gaiţele 

„Insula pe care a naufragiat acest Robinson al lui Gellu Naum și al Adei 

Milea e înțesată cu capcane – capcane ale paradoxului, ale ludicului, ale jocului 

care se hrănește din propria-i substanță. Jurnalule un text circular, ironic și 

autoironic, asemenea cântecelor pe care Ada le compune în așa fel încât să poată 



fi îndelung fredonate fără a-și pierde vraja”, observă regizorul 

spectacolului, Mihai Măniuțiu. 

 

Iar colaboratoarea sa apropiată, care și-a pus amprenta vizibilă asupra 

montării, remarcă: „Insula lui Gellu Naum e un text plin de tristețe comică. De 

câte ori îl «vizitez», împreună cu alți «musafiri», totul se transformă radical în 

funcție de fiecare om implicat. Sunt extrem de bucuroasă că am lucrat cu echipa 

de la Odeon și abia aștept să vă lăsați naumizați, măniuțizați, gavrilizați, 

damianizați și adamilizați”, se adresează Ada Milea publicului, în stilul său 

glumeț-ironic. 

 

În distribuție îi veți găsi pe actorii îndrăgiți ai Teatrului Odeon, dintre 

care Mihai Smarandache, Marius Damian, Paula Niculiță, Antoaneta Zaharia, 

Marius Stănescu. 

 
Somnambulism 

În secțiunea Text și pretext, o provocare adresată publicului, menită să-l 

ajute să înțeleagă cât de ofertant poate fi un text și câte montări diferite prilejuiește 

acesta, în funcție de viziunea echipei de creatori, publicul va putea urmări, la Sala 

Mică de la TNB, dubletul Fetița soldat de Mihaela Michailov, în regia Silviei 

Roman, cu două interpretări distincte, cea a actriței Silvana Mihai, de la ora 

17.00, și a actriței Cristina Juncu, de la ora 19.00. Producția Centrului de Creație 

și Cercetare „Ion Sava”, din cadrul programului 9G la Teatrul Național 

București, va fi urmată de discuții cu publicul moderate de criticul de teatru și 

dans Gina Șerbănescu. 

 

„Un one woman show – în două interpretări (Silvana Mihai și Cristina 

Juncu) –, puternic, sensibil, cu umor, actual ca mesaj și abordare, unde realismul 

psihologic poate atinge profunzimi ale abisului. Un spectacol care, cu delicatețea 

inocenței, ridică întrebări necesare despre viață, moarte, societate, educație, 

toleranță (...) Un exercițiu colectiv de reîntoarcere la copilărie. Un spectacol 

despre și pentru toți cei care și-au dorit să salveze pe cineva drag, cu drag”, așa 

sună invitația regizoarei Silvia Roman. 



 
Tango Orchestra Cari Tibor 

 

O producție care se anunță de interes datorită interpretării date de 

regizor, Tartuffe de Molière, se joacă la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, 

începând cu ora 20.00. În montarea Teatrului de Dramă și de Păpuși din Vrața 

(Bulgaria), regizorul Ventsislav Asenov a pornit de la premise inedite pentru 

celebrul text al lui Molière: „Nu cumva ipocrizia și interesul personal s-au instalat 

în acea casă cu mult timp înainte de apariția lui Tartuffe? Nu cumva fiecare dintre 

membrii acestei familii unite a lui Orgon ascunde micul și stânjenitorul său secret 

pe care prezența lui Tartuffe îl face mai urât și mai vinovat? Poate că e vorba de 

propriul nostru sine care, cu egoismul și standardele sale morale îndelung 

încălcate, creează în fiecare dintre noi un Tartuffe. Acesta este personajul care 

rostește cea mai frumoasă declarație de dragoste din întreaga dramaturgie a lumii. 

Dacă dragostea lui este cu adevărat pură?”. Întrebări curioase ale căror răspunsuri 

provocatoare par să rearanjeze conflictul într-o manieră cu totul nouă față de cea 

pe care o știam. 

 

 
Poftiţi la Fest(in) pe Bulevard 

 

Ultimul spectacol al zilei, Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, în regia 

lui Alexandru Mâzgăreanu, o producție a teatrului-gazdă, programată în cadrul 

secțiunii Criza pubertății, criza adolescenței, va avea loc la TeatrulNottara, 

Sala George Constantin, începând cu ora 21.15. Iată ce spune regizorul: „În piesa 

Iaroslavei Pulinovici este vorba despre minciună – o temă incomodă şi majoră a 

vremurilor pe care le trăim. Spectacolul meu merge mai departe şi vorbeşte despre 

un om care s-a pierdut la un moment dat în propria viaţă. Pentru eroul principal, 

Slava, timpul s-a oprit. Acesta se uită cu atenţie şi disperare în jurul său şi caută 

un răspuns care să îl ajute să afle încotro trebuie să o apuce, pentru a da un nou 



sens vieţii sale. Întreg spectacolul este conceput ca un poem dramatic, o 

incursiune în lumea confuză a personajului principal.” 

 

În distribuție, publicul îi va regăsi pe Ion Grosu, Crenguța Hariton, Karl 

Baker, Sorin Cociș, Diana Roman și Iulian Mihai Cristea. Spectacolul va fi urmat 

de discuții cu publicul moderate de criticul de teatru Silvia Dumitrache. 

 

Teatrul Nottara invită publicul să-i fie alături, zi de zi, până pe 18 

octombrie. 

 
 

 

 

de: Magdalena Popa Buluc   



110. Ziarul Lumina 
din data de 10 Octombrie 2017 

http://ziarullumina.ro/festival-de-teatru-pe-bulevard-126931.html 

 

 
 

Festival de teatru „pe Bulevard” 

  

Sâmbătă s-a deschis Festivalul Internaţional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard”, în Sala „Horia Lovinescu”, cu un performance de teatru, dans şi 

muzică al trupei Tunde Cari-Bacz. Amfitrionul serii a fost Andreea Marin, 

ambasador al festivalului. 

 

Tot sâmbătă, pe „scena” improvizată pe trotuarul din faţa Teatrului Nottara, 

a avut loc spectacolul „Casting de public”, în regia lui Mihai Lungeanu. 

 

Această ediţie, care se va încheia pe data de 18 octombrie, cuprinde 39 de 

reprezentaţii din opt ţări, de pe trei continente, 14 discuţii cu publicul după 

spectacole, două evenimente stradale, cinci spectacole-lectură, patru colocvii, 

patru lansări de carte de teatru, două expoziţii foto. Evenimentele din cadrul 

festivalului se vor desfăşura în şapte teatre ale Bucureştiului: Teatrul Nottara, 

Teatrul Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”, Teatrul 

ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărtureşti-Verona. 

 

 

 

de: Dan Cârlea 

http://ziarullumina.ro/festival-de-teatru-pe-bulevard-126931.html
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„Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, tema Festivalului de Teatru-Fest(in) 

de la Nottara 

 

Tema principală a Festivalului Internaţional de Teatru-Fest(in) pe 

Bulevard, care a început sâmbătă, pe 7 octombrie, şi se desfăşoară până pe 18 

octombrie, este „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”.  

Primăria Municipiului Bucureşti prin Teatrul Nottara organizează, în 

perioada 7 - 18 octombrie, cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru - Fest(in) pe Bulevard. 

 Tema principală a acesteia, în consonanţă cu vremurile moderne, este 

„Criza pubertăţii, criza adolescenţei”. Directoarea Festivalului şi a 

Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, explică această opţiune: „Mereu am avut grijă 

ca secţiunile principale să vină în întâmpinarea aşteptărilor publicului, fie prin 

comedii de bună calitate, realizate de regizori prestigioşi („Bulevardul 

comediei”), fie prin alegerea unei teme de actualitate, ilustrată de spectacole care 

tratează diversele crize – economice, sociale, electorale, familiale, de limbaj etc. 

– ale lumii în care trăim. Anul acesta, secţiunea dedicată Crizei va pune accent pe 

criza adolescenţei”.  

Dar, dincolo de crize, teatrul are şi menirea să descreţească fruntea 

publicului larg, luptându-se pentru un zâmbet în cazul fiecărui spectator. 

Consecvent opţiunilor sale, Teatrul Nottara nu-şi va dezamăgi publicul, câtă 

http://www.romania24.net/criza-pubertatii-criza-adolescentei-tema-festivalului-de-teatru-festin-de-la-nottara/
http://www.romania24.net/criza-pubertatii-criza-adolescentei-tema-festivalului-de-teatru-festin-de-la-nottara/


vreme una dintre secţiunile principale ale Festivalului va fi „Bulevardul 

comediei”. Este motivul care l-a inspirat pe Lucian Romaşcanu, Ministrul Culturii 

şi Identităţii Naţionale, să afirme: „Comedia, se ştie, relaxează şi distrează, dar 

poate la fel de bine să înţepe şi să trateze – suflete sau chiar un întreg ţesut social. 

Soluţia găsită de organizatorii festivalului, de a opune atâtor crize care irup în 

jurul nostru, în timpurile grăbite în care trăim, un festival de comedie, îmi pare, 

tocmai de aceea, o excelentă modalitate de a explora cu mijloacele artei societatea 

de aici şi de acum, fără urmă de încrâncenare”. 

 Programul cuprinde şi spectacolele din secţiunea „Text sau pretext”, 

concepută să familiarizeze publicul cu posibilităţile infinite ale teatrului şi cu 

marea sa diversitate de abordări artistice. De aceea, în secţiunea respectivă şi-au 

găsit locul mai multe dublete, respectiv câte două montări diferite care pleacă de 

la acelaşi text. Desigur, Teatrul Nottara îşi va răsfăţa publicul de festival şi cu 

ultimele sale premiere, dar şi cu reprezentaţiile din secţiunea „Invitaţi speciali”. 

Iar oferta generoasă a Festivalului nu se opreşte aici. Spectacole-lectură, lansări 

de carte, colocvii, evocări ale unor mari artişti ale Teatrului Nottara, aniversarea 

altora prezenţi în spectacolele actuale, expoziţii şi multe altele vin să completeze 

evenimentele acestei ediţii ample.  

Pe care, dacă ar fi să o rezumărm în cifre, ar suna cam aşa: 12 zile cu 39 

de  reprezentaţii din 8 ţări de pe 3 continente, 14 discuţii cu publicul după 

spectacole, 2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de 

carte de teatru, 2 expoziţii foto, 7 spaţii diferite: Teatrul Nottara, Teatrul 

Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Naţional Bucureşti „I. L. Caragiale”, Teatrul 

ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărtureşti-Verona. 

 Pentru ca ediţia a cincea din „FEST(in) pe Bulevard” să fie aşa de bogată, 

selecţionerii Raluca Rădulescu, Narcisa Mocanu şi Marinela Ţepuş au vizionat 

zeci de reprezentaţii şi zeci de DVD-uri, regretând adesea că bugetul şi perioada 

Festivalului sunt, inevitabil, limitate. Festivalul se bucură de un imn propriu 

compus de muzicianul Cári Tibor. În prima seară, publicul va sărbători începutul 

FEST(in)-ului alături de o trupă de dansatori profesionişti. Amfitrionul acestei 

seri este Andreea Marin, Ambasador a Festivalului, recomandată de calitatea de 

spectator fidel al Teatrului Nottara şi de admirator constant al evenimentelor 

culturale. De altfel, vedeta a simţit nevoia să se apropie de ediţia cincea din 

FEST(in) şi datorită temei sale principale, „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”. 

Andreea Marin a considerat că vizionarea spectacolelor alături de fiica sa le va 

ajuta pe amândouă să-şi armonizeze relaţia, ajutându-le să conştientizeze care sunt 

aspectele ce ar putea fi dezvoltate sau îmbunătăţite. 

 

 

 

Sursa: Adevărul 

  



112. Adevărul 
din data de 09 Octombrie 2017 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/criza-pubertatii-criza-adolescentei-

tema-festivalului-teatru-festin-nottara-

1_59db34445ab6550cb8f52b59/index.html 

 

 
 
„Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, tema Festivalului de Teatru-Fest(in) 

de la Nottara 

 

Tema principală a Festivalului Internaţional de Teatru-Fest(in) pe 

Bulevard, care a început sâmbătă, pe 7 octombrie, şi se desfăşoară până pe 18 

octombrie, este „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”.  

Primăria Municipiului Bucureşti prin Teatrul Nottara organizează, în 

perioada 7 - 18 octombrie, cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru - Fest(in) pe Bulevard. 

 Tema principală a acesteia, în consonanţă cu vremurile moderne, este 

„Criza pubertăţii, criza adolescenţei”. Directoarea Festivalului şi a 

Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, explică această opţiune: „Mereu am avut grijă 

ca secţiunile principale să vină în întâmpinarea aşteptărilor publicului, fie prin 

comedii de bună calitate, realizate de regizori prestigioşi („Bulevardul 

comediei”), fie prin alegerea unei teme de actualitate, ilustrată de spectacole care 

tratează diversele crize – economice, sociale, electorale, familiale, de limbaj etc. 

– ale lumii în care trăim. Anul acesta, secţiunea dedicată Crizei va pune accent pe 

criza adolescenţei”.  

http://adevarul.ro/cultura/teatru/criza-pubertatii-criza-adolescentei-tema-festivalului-teatru-festin-nottara-1_59db34445ab6550cb8f52b59/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/criza-pubertatii-criza-adolescentei-tema-festivalului-teatru-festin-nottara-1_59db34445ab6550cb8f52b59/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/criza-pubertatii-criza-adolescentei-tema-festivalului-teatru-festin-nottara-1_59db34445ab6550cb8f52b59/index.html


Dar, dincolo de crize, teatrul are şi menirea să descreţească fruntea 

publicului larg, luptându-se pentru un zâmbet în cazul fiecărui spectator. 

Consecvent opţiunilor sale, Teatrul Nottara nu-şi va dezamăgi publicul, câtă 

vreme una dintre secţiunile principale ale Festivalului va fi „Bulevardul 

comediei”. Este motivul care l-a inspirat pe Lucian Romaşcanu, Ministrul Culturii 

şi Identităţii Naţionale, să afirme: „Comedia, se ştie, relaxează şi distrează, dar 

poate la fel de bine să înţepe şi să trateze – suflete sau chiar un întreg ţesut social. 

Soluţia găsită de organizatorii festivalului, de a opune atâtor crize care irup în 

jurul nostru, în timpurile grăbite în care trăim, un festival de comedie, îmi pare, 

tocmai de aceea, o excelentă modalitate de a explora cu mijloacele artei societatea 

de aici şi de acum, fără urmă de încrâncenare”. 

 Programul cuprinde şi spectacolele din secţiunea „Text sau pretext”, 

concepută să familiarizeze publicul cu posibilităţile infinite ale teatrului şi cu 

marea sa diversitate de abordări artistice. De aceea, în secţiunea respectivă şi-au 

găsit locul mai multe dublete, respectiv câte două montări diferite care pleacă de 

la acelaşi text. Desigur, Teatrul Nottara îşi va răsfăţa publicul de festival şi cu 

ultimele sale premiere, dar şi cu reprezentaţiile din secţiunea „Invitaţi speciali”. 

Iar oferta generoasă a Festivalului nu se opreşte aici. Spectacole-lectură, lansări 

de carte, colocvii, evocări ale unor mari artişti ale Teatrului Nottara, aniversarea 

altora prezenţi în spectacolele actuale, expoziţii şi multe altele vin să completeze 

evenimentele acestei ediţii ample.  

Pe care, dacă ar fi să o rezumărm în cifre, ar suna cam aşa: 12 zile cu 39 

de  reprezentaţii din 8 ţări de pe 3 continente, 14 discuţii cu publicul după 

spectacole, 2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de 

carte de teatru, 2 expoziţii foto, 7 spaţii diferite: Teatrul Nottara, Teatrul 

Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Naţional Bucureşti „I. L. Caragiale”, Teatrul 

ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărtureşti-Verona. 

 Pentru ca ediţia a cincea din „FEST(in) pe Bulevard” să fie aşa de bogată, 

selecţionerii Raluca Rădulescu, Narcisa Mocanu şi Marinela Ţepuş au vizionat 

zeci de reprezentaţii şi zeci de DVD-uri, regretând adesea că bugetul şi perioada 

Festivalului sunt, inevitabil, limitate. Festivalul se bucură de un imn propriu 

compus de muzicianul Cári Tibor. În prima seară, publicul va sărbători începutul 

FEST(in)-ului alături de o trupă de dansatori profesionişti. Amfitrionul acestei 

seri este Andreea Marin, Ambasador a Festivalului, recomandată de calitatea de 

spectator fidel al Teatrului Nottara şi de admirator constant al evenimentelor 

culturale. De altfel, vedeta a simţit nevoia să se apropie de ediţia cincea din 

FEST(in) şi datorită temei sale principale, „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”. 

Andreea Marin a considerat că vizionarea spectacolelor alături de fiica sa le va 

ajuta pe amândouă să-şi armonizeze relaţia, ajutându-le să conştientizeze care sunt 

aspectele ce ar putea fi dezvoltate sau îmbunătăţite. 

 

 

Sursa: Adevărul 



113. Kfetele.ro 
din data de 09 Octombrie 2017 

http://www.kfetele.ro/andreea-marin-incredibil-de-sexy-cum-a-

aparut-pe-scena-la-un-festival-de-teatru-17323124 

 

 
 

Andreea Marin şi-a refăcut viaţa după divorţul de Tuncay Ozturk. Iubeşte 

şi este iubită, iar toate îi merg ca pe roate. ”Zâna” a întors toate privirile de 

curând, când a urcat pe scena teatrului într-o ţinută ultra elegantă. 

 

Andreea a luat parte la deschiderea festivalului din această toamnă la 

Teatrul Nottara şi a impresionat total. A ales să poarte un costum din catifea de 

culoare burgundy, ce i-a pus în valoare trupul perfect, scrie WOWbiz.ro. 

 
  „Prima seară a festivalului la Teatrul Nottara, o bucurie! Felicitări 

minunaţilor actori ai Teatrului Ginta Latina din Chişinău pentru prima 

reprezentaţie”, a scris ea pe reţeaua de socializare, în dreptul fotografiilor făcute 

publice. 

 

Sursa: KFetele 

 

http://www.kfetele.ro/andreea-marin-incredibil-de-sexy-cum-a-aparut-pe-scena-la-un-festival-de-teatru-17323124
http://www.kfetele.ro/andreea-marin-incredibil-de-sexy-cum-a-aparut-pe-scena-la-un-festival-de-teatru-17323124
http://www.wowbiz.ro/andreea-marin-incredibil-de-sexy-cum-a-aparut-pe-scena-la-un-festival-de-teatru-17322995


114. Antena 1 
din data de 10 Octombrie 2017, ora 12;41 

http://a1.ro/prietenii-de-la-11/video/a-inceput-festivalul-

international-de-teatru-festin-pe-bulevard-id695775.html 

 

 
 

A început Festivalul Internațional de Teatru "FEST(in) pe Bulevard"COD 
PORTOCALIU de NINSORI şi vijelii! Măsurile luate de IGSU după anNt 

preconizate efecte asupra populaţiei" 

  Ediția din acest an a Festivalului "FEST(in) pe Bulevard" înseamnă 12 zile 

de spectacole cu 39 de reprezentații din opt țări de pe trei continente, 14 discuții 

cu publicul după spectacole, două evenimente stradale, cinci spectacole-lectură, 

patru colocvii, patru lansări de carte de teatru, două expoziții foto. Evenimentele 

din cadrul festivalului se vor desfășura în șapte spații diferite din Capitală, 

respectiv Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național "I. 

L. Caragiale", Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-

Verona. 

 

Sursa: Antena 1 

 

http://a1.ro/prietenii-de-la-11/video/a-inceput-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-id695775.html
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115. Șapte seri  
din data de 06 Octombrie 2017 

http://sapteseri.ro/entertainment/a-inceput-festin-pe-bulevard 

 

 
 

A început FEST(in) pe Bulevard 

 
 

Teatrul Nottara se află în plină efervescență. A început a cincea ediție a 

Festivalului Internațional de Teatru "FEST(in) pe Bulevard", care se va 

desfășura între 7-18 octombrie.  

 

Echipa pune la punct ultimele detalii pentru ca invitatul de onoare, publicul, 

să se bucure de o ediție impecabilă. Tema principală a acesteia, în consonanță cu 

vremurile moderne, este Criza pubertății, criza adolescenței.  

 

Dar, dincolo de crize, teatrul are și menirea să descrețească fruntea 

publicului larg, luptându-se pentru un zâmbet în cazul fiecărui spectator. 

Consecvent opțiunilor sale, Teatrul Nottara nu-și va dezamăgi publicul, câtă 

http://sapteseri.ro/entertainment/a-inceput-festin-pe-bulevard


vreme una dintre secțiunile principale ale Festivalului va fi Bulevardul 

comediei. 

 

 

Programul cuprinde și spectacolele din secțiunea „Text sau pretext”, 

concepută să familiarizeze publicul cu posibilitățile infinite ale teatrului și cu 

marea sa diversitate de abordări artistice. De aceea, în secțiunea respectivă și-au 

găsit locul mai multe dublete, respectiv câte două montări diferite care pleacă de 

la același text. Desigur, Teatrul Nottara își va răsfăța publicul de festival și cu 

ultimele sale premiere, dar și cu reprezentațiile din secțiunea „Invitați speciali”. 

Iar oferta generoasă a Festivalului nu se oprește aici. Spectacole-lectură, lansări 

de carte, colocvii, evocări ale unor mari artiști ale Teatrului Nottara, aniversarea 

altora prezenți în spectacolele actuale, expoziții și multe altele vin să completeze 

evenimentele acestei ediții ample. 

 

Pe care, dacă ar fi să o rezumăm în cifre, ar suna cam așa: 12 zile cu 39 

de  reprezentații din 8 țări de pe 3 continente, 14 discuții cu publicul după 

spectacole, 2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări 

de carte de teatru, 2 expoziții foto, 7 spații diferite: Teatrul Nottara, Teatrul 

Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național București „I. L. Caragiale”, Teatrul 

ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona. 

 

Pentru ca ediția a cincea din FEST(in) pe Bulevard să fie așa de bogată, 

selecționerii Raluca Rădulescu, Narcisa Mocanu și Marinela Țepuș au vizionat 

zeci de reprezentații și zeci de DVD-uri, regretând adesea că bugetul și perioada 

Festivalului sunt, inevitabil, limitate. Festivalul se bucură de un imn propriu 

compus de muzicianul Cári Tibor. 

 

În prima seară, publicul va sărbători începutul FEST(in)-ului alături 

de o trupă de dansatori profesioniști. Amfitrionul acestei seri este Andreea 

Marin, Ambasador a Festivalului, recomandată de calitatea de spectator fidel al 

Teatrului Nottara și de admirator constant al evenimentelor culturale. De altfel, 

vedeta a simțit nevoia să se apropie de ediția cincea din FEST(in) și datorită temei 

sale principale, „Criza pubertății, criza adolescenței”. Andreea Marin a 

considerat că vizionarea spectacolelor alături de fiica sa le va ajuta pe 

amândouă să-și armonizeze relația, ajutându-le să conștientizeze care sunt 

aspectele ce ar putea fi dezvoltate sau îmbunătățite. 

 

Înainte de deschiderea oficială a Festivalului, în prezența Ambasadorului 

său, Andreea Marin și a directorului Teatrului Nottara, doamna Marinela Țepuș, 

publicul va asista la un eveniment stradal, care începe la 16.30, în fața Teatrului. 

Nu dezvăluim nimic, pentru că Teatrul Nottara dorește să rămână o surpriză. 

 



 

  În prima seară de FEST(in) pe Bulevard (7 octombrie), Teatrul Nottara va 

găzdui două spectacole, primul de la ora 18.30, la Sala Horia Lovinescu, My 

Darling Missis Kronky de John Patrick, o producție a Teatrului de Revistă „Ginta 

latină” din Republica Moldova, în regia lui Mihai Țărna. 

 

Al doilea spectacol al serii va fi Eterna Musica, o producție a Asociației 

Europene Franța-România 1989, Mnemosyne, în regia și coregrafia Mălinei 

Andrei. 

 

 

Începând de azi, Teatrul Nottara invită publicul să-i fie alături, zi de zi, 

până pe 18 octombrie. 

 

 

  

 

Sursa: Șapte seri 

 

  



116. Yorick  
din data de 08 Octombrie 2017 

https://yorick.ro/cartile-yorick-se-lanseaza-in-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Cărțile Yorick se lansează în Fest(In) pe Bulevard 

 

Între 7 și 18 octombrie Teatrul Nottara din București organizează și 

găzduiește Fest(In) pe Bulevard, aflat în 2017 la cea de-a cincea ediție. 

Festivalul, ale cărui evenimente – spectacole, dezbateri, spectacole-lectură, 

lansări de carte – sunt programate în mai multe spații, cuprinde și o secțiune 

dedicată cărții de teatru. Anul acesta va face obiectul unei serii de lansări o selecție 

de titluri publicate în Colecția Yorick a Editurii Nemira. 

Astfel, în foaierul Sălii Horia Lovinescu de la Teatrul Nottara va avea loc 

luni, 9 octombrie, de la ora 18.00, lansarea a trei volume fundamentale pentru toți 

https://yorick.ro/cartile-yorick-se-lanseaza-in-festin-pe-bulevard/
https://yorick.ro/wp-content/uploads/2017/10/Festin.jpg


iubitorii de artă, profesioniști și amatori: „Viața mea” de Charlie Chaplin, 

„Commedia dell’ arte. O istorie a spectacolului în imagini” de David Esrig și „De 

ce râdem la teatru” de John Wright. 

Marți, 10 octombrie, de la ora 18.00, în același loc se va desfășura lansarea 

volumului „Bricabrac. De la coșmarul real la realismul magic” de Lucian Pintilie, 

unul dintre cei mai importanți creatori români din secolul XX. 

Vineri, 13 octombrie, la ora 19.00, este programtă lansarea a două studii de 

referință pentru teatrul de azi, tipărite în aceeași colecție: „Gânduri pentru actor” 

de Michael Chekhov și „Teatrul oprimaților și alte poetici politice” de Augusto 

Boal, publicate în premieră în România. 

Seria lansărilor se va încheia sâmbătă, 14 octombrie, de la ora 19.00, când 

va avea loc lansarea la Fest(In) pe Bulevard a volumului „Răzvan Mazilu. De la 

dans la musical” de Sanda Vișan, care propune o incursiune plină de viață în 

biografia și în opera unui important creator al momentului. 

 

 

 

Sursa; Yorick.ro 

  



117. Ziar.com 
din data de 10 Octombrie 2017 

http://www.ziar.com/news=11130764 

 

 
 
„Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, tema Festivalului de Teatru-Fest(in) 

de la Nottara 

 

Tema principală a Festivalului Internaţional de Teatru-Fest(in) pe 

Bulevard, care a început sâmbătă, pe 7 octombrie, şi se desfăşoară până pe 18 

octombrie, este „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”.  

Primăria Municipiului Bucureşti prin Teatrul Nottara organizează, în 

perioada 7 - 18 octombrie, cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru - Fest(in) pe Bulevard. 

 Tema principală a acesteia, în consonanţă cu vremurile moderne, este 

„Criza pubertăţii, criza adolescenţei”. Directoarea Festivalului şi a 

Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, explică această opţiune: „Mereu am avut grijă 

ca secţiunile principale să vină în întâmpinarea aşteptărilor publicului, fie prin 

comedii de bună calitate, realizate de regizori prestigioşi („Bulevardul 

comediei”), fie prin alegerea unei teme de actualitate, ilustrată de spectacole care 

tratează diversele crize – economice, sociale, electorale, familiale, de limbaj etc. 

– ale lumii în care trăim. Anul acesta, secţiunea dedicată Crizei va pune accent pe 

criza adolescenţei”.  

Dar, dincolo de crize, teatrul are şi menirea să descreţească fruntea 

publicului larg, luptându-se pentru un zâmbet în cazul fiecărui spectator. 

Consecvent opţiunilor sale, Teatrul Nottara nu-şi va dezamăgi publicul, câtă 

http://www.ziar.com/news=11130764


vreme una dintre secţiunile principale ale Festivalului va fi „Bulevardul 

comediei”. Este motivul care l-a inspirat pe Lucian Romaşcanu, Ministrul Culturii 

şi Identităţii Naţionale, să afirme: „Comedia, se ştie, relaxează şi distrează, dar 

poate la fel de bine să înţepe şi să trateze – suflete sau chiar un întreg ţesut social. 

Soluţia găsită de organizatorii festivalului, de a opune atâtor crize care irup în 

jurul nostru, în timpurile grăbite în care trăim, un festival de comedie, îmi pare, 

tocmai de aceea, o excelentă modalitate de a explora cu mijloacele artei societatea 

de aici şi de acum, fără urmă de încrâncenare”. 

 Programul cuprinde şi spectacolele din secţiunea „Text sau pretext”, 

concepută să familiarizeze publicul cu posibilităţile infinite ale teatrului şi cu 

marea sa diversitate de abordări artistice. De aceea, în secţiunea respectivă şi-au 

găsit locul mai multe dublete, respectiv câte două montări diferite care pleacă de 

la acelaşi text. Desigur, Teatrul Nottara îşi va răsfăţa publicul de festival şi cu 

ultimele sale premiere, dar şi cu reprezentaţiile din secţiunea „Invitaţi speciali”. 

Iar oferta generoasă a Festivalului nu se opreşte aici. Spectacole-lectură, lansări 

de carte, colocvii, evocări ale unor mari artişti ale Teatrului Nottara, aniversarea 

altora prezenţi în spectacolele actuale, expoziţii şi multe altele vin să completeze 

evenimentele acestei ediţii ample.  

Pe care, dacă ar fi să o rezumărm în cifre, ar suna cam aşa: 12 zile cu 39 

de  reprezentaţii din 8 ţări de pe 3 continente, 14 discuţii cu publicul după 

spectacole, 2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de 

carte de teatru, 2 expoziţii foto, 7 spaţii diferite: Teatrul Nottara, Teatrul 

Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Naţional Bucureşti „I. L. Caragiale”, Teatrul 

ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărtureşti-Verona. 

 Pentru ca ediţia a cincea din „FEST(in) pe Bulevard” să fie aşa de bogată, 

selecţionerii Raluca Rădulescu, Narcisa Mocanu şi Marinela Ţepuş au vizionat 

zeci de reprezentaţii şi zeci de DVD-uri, regretând adesea că bugetul şi perioada 

Festivalului sunt, inevitabil, limitate. Festivalul se bucură de un imn propriu 

compus de muzicianul Cári Tibor. În prima seară, publicul va sărbători începutul 

FEST(in)-ului alături de o trupă de dansatori profesionişti. Amfitrionul acestei 

seri este Andreea Marin, Ambasador a Festivalului, recomandată de calitatea de 

spectator fidel al Teatrului Nottara şi de admirator constant al evenimentelor 

culturale. De altfel, vedeta a simţit nevoia să se apropie de ediţia cincea din 

FEST(in) şi datorită temei sale principale, „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”. 

Andreea Marin a considerat că vizionarea spectacolelor alături de fiica sa le va 

ajuta pe amândouă să-şi armonizeze relaţia, ajutându-le să conştientizeze care sunt 

aspectele ce ar putea fi dezvoltate sau îmbunătăţite. 

 

 

Sursa: Adevărul 

  



118. Star-Gossip Magazine 
din data de 10 Octombrie 2017 

http://star-gossip.com/2017/10/10/teatrul-maria-filotti-din-nou-in-

festival 

 

 
 

Teatrul “Maria Filotti” din nou in festival! 

 
Teatrul „Maria Filotti’’ participa la Festivalul International de Teatru – 

Fest(in) pe Bulevard, editia a V-a, cu spectacolul LEONCE SI LENA de Georg 

Büchner, regia Vlad Cristache, si va fi prezentat in sectiunea Criza pubertatii, 

criza adolescentei, joi, 12 octombrie, ora 18.00, la Sala Mare a Teatrului Odeon. 

“Spectacolul se adreseaza celor care simt ca existenta lor intr-o lume banala, 

disperata dupa succes, trebuie sa se schimbe cumva! Si cum, decat printr-o 

evadare, fie ea si iluzorie! Haideti sa evadam intr-o fantezie poetica, impreuna 

cu Leonce si Lena, sa cautam sensuri profunde, sa spunem povestea, a lor, a 

noastra! 

  Este povestea unui pusti ratacit intr-o lume rutinata, a carei miza suprema 

este succesul, obtinut cu orice pret, o lume in care oamenii se iau mult prea mult 

http://star-gossip.com/2017/10/10/teatrul-maria-filotti-din-nou-in-festival
http://star-gossip.com/2017/10/10/teatrul-maria-filotti-din-nou-in-festival


in serios. Agasat si plictisit, acest pusti refuza sa se supuna unor conventii sociale 

decrepite si alege sa devina un fel de portdrapel, un spirit liber, ca expresie a 

gandirii, in ideea evadarii dintr-o lume banala, din care, iesit fiind, incearca sa 

descopere adevaratul sens al existentei sale, acel adevar crud pe care il intalnesti 

adeseori intr-o piesa de teatru, aproape devenit cliseu, adica, dragostea! Insa 

aici, in textul lui Buchner, iubirea dintre cei doi pusti suna…altfel, se intrupeaza 

altfel, este sublima, deloc obtuza.” Vlad Cristache ,regizor. 

 

Distributia: Ionut Visan,Corina Bors,Constantin Cojocaru, Ramona Ginga, 

Valentin Terente,Narcisa Novac , Marcel Turcoianu, Dan Moldoveanu, Adrian 

Stefan,Costica Burlacu,Ionel Spalatu,Mihail Ardeleanu. Muzica live apartine 

compozitorului Cornel Cristei, iar scenografia este semnata de Vladimir 

Turturica. 

 

Festivalul International de Teatru – Fest(in) pe Bulevard este organizat de 

Teatrul Nottara , cu sustinerea financiara a Primariei Generale si a Consiliului 

General al Municipiului Bucuresti, si se desfasoara in perioada 7 – 18 octombrie 

2017 in Bucuresti. 

 

  Pentru actuala editie Festivalul International de Teatru – Fest(in) pe 

Bulevard propune publicului sau un continut variat, dezvoltand proiectul pe 

urmatoarele sectiuni: Criza pubertatii, criza adolescentei – sectiune competitiva – 

Text sau pretext – Bulevardul Comediei – sectiune competitiva – Premiere in 

Fest(in) – cuprinde cele mai noi productii ale Teatrului Nottara- Invitati speciali 

– cuprinde productii de buna calitate si de succes, care nu s-au incadrat in 

sectiunile specifice anului 2017. 

 

 

  

Sursa:Star Gossip Magazine  
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„Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, tema Festivalului de Teatru-Fest(in) 

de la Nottara 

 

Tema principală a Festivalului Internaţional de Teatru-Fest(in) pe 

Bulevard, care a început sâmbătă, pe 7 octombrie, şi se desfăşoară până pe 18 

octombrie, este „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”.  

Primăria Municipiului Bucureşti prin Teatrul Nottara organizează, în 

perioada 7 - 18 octombrie, cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru - Fest(in) pe Bulevard. 

 Tema principală a acesteia, în consonanţă cu vremurile moderne, este 

„Criza pubertăţii, criza adolescenţei”. Directoarea Festivalului şi a 

Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, explică această opţiune: „Mereu am avut grijă 

ca secţiunile principale să vină în întâmpinarea aşteptărilor publicului, fie prin 

comedii de bună calitate, realizate de regizori prestigioşi („Bulevardul 

comediei”), fie prin alegerea unei teme de actualitate, ilustrată de spectacole care 

tratează diversele crize – economice, sociale, electorale, familiale, de limbaj etc. 

– ale lumii în care trăim. Anul acesta, secţiunea dedicată Crizei va pune accent pe 

criza adolescenţei”.  
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Dar, dincolo de crize, teatrul are şi menirea să descreţească fruntea 

publicului larg, luptându-se pentru un zâmbet în cazul fiecărui spectator. 

Consecvent opţiunilor sale, Teatrul Nottara nu-şi va dezamăgi publicul, câtă 

vreme una dintre secţiunile principale ale Festivalului va fi „Bulevardul 

comediei”. Este motivul care l-a inspirat pe Lucian Romaşcanu, Ministrul Culturii 

şi Identităţii Naţionale, să afirme: „Comedia, se ştie, relaxează şi distrează, dar 

poate la fel de bine să înţepe şi să trateze – suflete sau chiar un întreg ţesut social. 

Soluţia găsită de organizatorii festivalului, de a opune atâtor crize care irup în 

jurul nostru, în timpurile grăbite în care trăim, un festival de comedie, îmi pare, 

tocmai de aceea, o excelentă modalitate de a explora cu mijloacele artei societatea 

de aici şi de acum, fără urmă de încrâncenare”. 

 Programul cuprinde şi spectacolele din secţiunea „Text sau pretext”, 

concepută să familiarizeze publicul cu posibilităţile infinite ale teatrului şi cu 

marea sa diversitate de abordări artistice. De aceea, în secţiunea respectivă şi-au 

găsit locul mai multe dublete, respectiv câte două montări diferite care pleacă de 

la acelaşi text. Desigur, Teatrul Nottara îşi va răsfăţa publicul de festival şi cu 

ultimele sale premiere, dar şi cu reprezentaţiile din secţiunea „Invitaţi speciali”. 

Iar oferta generoasă a Festivalului nu se opreşte aici. Spectacole-lectură, lansări 

de carte, colocvii, evocări ale unor mari artişti ale Teatrului Nottara, aniversarea 

altora prezenţi în spectacolele actuale, expoziţii şi multe altele vin să completeze 

evenimentele acestei ediţii ample.  

Pe care, dacă ar fi să o rezumărm în cifre, ar suna cam aşa: 12 zile cu 39 

de  reprezentaţii din 8 ţări de pe 3 continente, 14 discuţii cu publicul după 

spectacole, 2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de 

carte de teatru, 2 expoziţii foto, 7 spaţii diferite: Teatrul Nottara, Teatrul 

Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Naţional Bucureşti „I. L. Caragiale”, Teatrul 

ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărtureşti-Verona. 

 Pentru ca ediţia a cincea din „FEST(in) pe Bulevard” să fie aşa de bogată, 

selecţionerii Raluca Rădulescu, Narcisa Mocanu şi Marinela Ţepuş au vizionat 

zeci de reprezentaţii şi zeci de DVD-uri, regretând adesea că bugetul şi perioada 

Festivalului sunt, inevitabil, limitate. Festivalul se bucură de un imn propriu 

compus de muzicianul Cári Tibor. În prima seară, publicul va sărbători începutul 

FEST(in)-ului alături de o trupă de dansatori profesionişti. Amfitrionul acestei 

seri este Andreea Marin, Ambasador a Festivalului, recomandată de calitatea de 

spectator fidel al Teatrului Nottara şi de admirator constant al evenimentelor 

culturale. De altfel, vedeta a simţit nevoia să se apropie de ediţia cincea din 

FEST(in) şi datorită temei sale principale, „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”. 

Andreea Marin a considerat că vizionarea spectacolelor alături de fiica sa le va 

ajuta pe amândouă să-şi armonizeze relaţia, ajutându-le să conştientizeze care sunt 

aspectele ce ar putea fi dezvoltate sau îmbunătăţite. 

 

 

Sursa: Adevărul 



120. FindNews 
din data de 09 Octombrie 2017 

http://www.findnews.ro/%E2%80%9Ecriza-pubertatii-criza-

adolescentei%E2%80%9D-tema-festivalului-de-teatru-festin-de-

la-nottara-1438501.html 

 

 
„Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, tema Festivalului de Teatru-Fest(in) 

de la Nottara 

 

Tema principală a Festivalului Internaţional de Teatru-Fest(in) pe 

Bulevard, care a început sâmbătă, pe 7 octombrie, şi se desfăşoară până pe 18 

octombrie, este „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”.  

Primăria Municipiului Bucureşti prin Teatrul Nottara organizează, în 

perioada 7 - 18 octombrie, cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru - Fest(in) pe Bulevard. 

 Tema principală a acesteia, în consonanţă cu vremurile moderne, este 

„Criza pubertăţii, criza adolescenţei”. Directoarea Festivalului şi a 

Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, explică această opţiune: „Mereu am avut grijă 

ca secţiunile principale să vină în întâmpinarea aşteptărilor publicului, fie prin 

comedii de bună calitate, realizate de regizori prestigioşi („Bulevardul 

comediei”), fie prin alegerea unei teme de actualitate, ilustrată de spectacole care 

tratează diversele crize – economice, sociale, electorale, familiale, de limbaj etc. 

– ale lumii în care trăim. Anul acesta, secţiunea dedicată Crizei va pune accent pe 

criza adolescenţei”.  

Dar, dincolo de crize, teatrul are şi menirea să descreţească fruntea 

publicului larg, luptându-se pentru un zâmbet în cazul fiecărui spectator. 

http://www.findnews.ro/%E2%80%9Ecriza-pubertatii-criza-adolescentei%E2%80%9D-tema-festivalului-de-teatru-festin-de-la-nottara-1438501.html
http://www.findnews.ro/%E2%80%9Ecriza-pubertatii-criza-adolescentei%E2%80%9D-tema-festivalului-de-teatru-festin-de-la-nottara-1438501.html
http://www.findnews.ro/%E2%80%9Ecriza-pubertatii-criza-adolescentei%E2%80%9D-tema-festivalului-de-teatru-festin-de-la-nottara-1438501.html


Consecvent opţiunilor sale, Teatrul Nottara nu-şi va dezamăgi publicul, câtă 

vreme una dintre secţiunile principale ale Festivalului va fi „Bulevardul 

comediei”. Este motivul care l-a inspirat pe Lucian Romaşcanu, Ministrul Culturii 

şi Identităţii Naţionale, să afirme: „Comedia, se ştie, relaxează şi distrează, dar 

poate la fel de bine să înţepe şi să trateze – suflete sau chiar un întreg ţesut social. 

Soluţia găsită de organizatorii festivalului, de a opune atâtor crize care irup în 

jurul nostru, în timpurile grăbite în care trăim, un festival de comedie, îmi pare, 

tocmai de aceea, o excelentă modalitate de a explora cu mijloacele artei societatea 

de aici şi de acum, fără urmă de încrâncenare”. 

 Programul cuprinde şi spectacolele din secţiunea „Text sau pretext”, 

concepută să familiarizeze publicul cu posibilităţile infinite ale teatrului şi cu 

marea sa diversitate de abordări artistice. De aceea, în secţiunea respectivă şi-au 

găsit locul mai multe dublete, respectiv câte două montări diferite care pleacă de 

la acelaşi text. Desigur, Teatrul Nottara îşi va răsfăţa publicul de festival şi cu 

ultimele sale premiere, dar şi cu reprezentaţiile din secţiunea „Invitaţi speciali”. 

Iar oferta generoasă a Festivalului nu se opreşte aici. Spectacole-lectură, lansări 

de carte, colocvii, evocări ale unor mari artişti ale Teatrului Nottara, aniversarea 

altora prezenţi în spectacolele actuale, expoziţii şi multe altele vin să completeze 

evenimentele acestei ediţii ample.  

Pe care, dacă ar fi să o rezumărm în cifre, ar suna cam aşa: 12 zile cu 39 

de  reprezentaţii din 8 ţări de pe 3 continente, 14 discuţii cu publicul după 

spectacole, 2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de 

carte de teatru, 2 expoziţii foto, 7 spaţii diferite: Teatrul Nottara, Teatrul 

Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Naţional Bucureşti „I. L. Caragiale”, Teatrul 

ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărtureşti-Verona. 

 Pentru ca ediţia a cincea din „FEST(in) pe Bulevard” să fie aşa de bogată, 

selecţionerii Raluca Rădulescu, Narcisa Mocanu şi Marinela Ţepuş au vizionat 

zeci de reprezentaţii şi zeci de DVD-uri, regretând adesea că bugetul şi perioada 

Festivalului sunt, inevitabil, limitate. Festivalul se bucură de un imn propriu 

compus de muzicianul Cári Tibor. În prima seară, publicul va sărbători începutul 

FEST(in)-ului alături de o trupă de dansatori profesionişti. Amfitrionul acestei 

seri este Andreea Marin, Ambasador a Festivalului, recomandată de calitatea de 

spectator fidel al Teatrului Nottara şi de admirator constant al evenimentelor 

culturale. De altfel, vedeta a simţit nevoia să se apropie de ediţia cincea din 

FEST(in) şi datorită temei sale principale, „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”. 

Andreea Marin a considerat că vizionarea spectacolelor alături de fiica sa le va 

ajuta pe amândouă să-şi armonizeze relaţia, ajutându-le să conştientizeze care sunt 

aspectele ce ar putea fi dezvoltate sau îmbunătăţite. 

 

 

Sursa: Adevărul 
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A doua zi de „Fest(in) pe Bulevard” 

În prima zi, plină de evenimente, invitați și tumult, cu deschiderea 

ceremonioasă în prezența Andreei Marin, ambasadoarea Festivalului, și a 

Marinelei Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, s-a ales și Juriul publicului. 

Format din Alexandru Constantin, Luiza Ciorpan, Florin Frunză, Alina Maer și 

Marcel Frunte-Lată, juriul va desemna cel mai bun spectacol din secțiunea 

„Bulevardul comediei”. Producțiile aflate în competiția oficială, cele din secțiunea 

„Criza pubertății, criza adolescenței”, vor fi jurizate de Doina Modola, Emil 

Boroghină, Doru Mareș, Claudiu Groza și Pompilius Onofrei. 

Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” își continuă 

drumul cu un program bogat și duminică, 8 octombrie. La ora 18.00, la Teatrul 

Odeon, Sala Mare, o echipă artistică generatoare de valori – regizorul Mihai 

Măniuțiu, actrița și cântăreața Ada Milea, scenograful Adrian Damian și coregrafa 

Andrea Gavriliu – propune publicului spectacolul Jurnalul lui Robinson Crusoe, 

pe textul-jucărie (dar una inteligentă, de calitate intelectuală) al lui Gellu 

Naum, Insula. 

„Insula pe care a naufragiat acest Robinson al lui Gellu Naum și al Adei 

Milea e înțesată cu capcane – capcane ale paradoxului, ale ludicului, ale jocului 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/a-doua-zi-de-festin-pe-bulevard/


care se hrănește din propria-i substanță. Jurnalul e un text circular, ironic și 

autoironic, asemenea cântecelor pe care Ada le compune în așa fel încât să poată 

fi îndelung fredonate fără a-și pierde vraja”, observă regizorul spectacolului, 

Mihai Măniuțiu. Iar colaboratoarea sa apropiată, care și-a pus amprenta vizibilă 

asupra montării, remarcă: „Insula lui Gellu Naum e un text plin de tristețe comică. 

De câte ori îl «vizitez», împreună cu alți «musafiri», totul se transformă radical în 

funcție de fiecare om implicat. Sunt extrem de bucuroasă că am lucrat cu echipa 

de la Odeon și abia aștept să vă lăsați naumizați, măniuțizați, gavrilizați, 

damianizați și adamilizați”, se adresează Ada Milea publicului, în stilul său 

glumeț-ironic.  

În distribuție îi veți găsi pe actorii îndrăgiți ai Teatrului Odeon, dintre care 

Mihai Smarandache, 

Marius Damian, Paula Niculiță, Antoaneta Zaharia, Marius Stănescu. 

În secțiunea „Text și pretext”, o provocare adresată publicului, menită să-l 

ajute să înțeleagă cât de ofertant poate fi un text și câte montări diferite prilejuiește 

acesta, în funcție de viziunea echipei de creatori, publicul va putea urmări, la Sala 

Mică de la TNB, dubletul Fetița soldat de Mihaela Michailov, în regia Silviei 

Roman, cu două interpretări distincte, cea a actriței Silvana Mihai, de la ora 17.00, 

și a actriței Cristina Juncu, de la ora 19.00. Producția Centrului de Creație și 

Cercetare „Ion Sava”, din cadrul programului 9G la Teatrul Național București, 

va fi urmată de discuții cu publicul moderate de criticul de teatru și dans Gina 

Șerbănescu. 

„Un one woman show – în două interpretări (Silvana Mihai și Cristina 

Juncu) –, puternic, sensibil, cu umor, actual ca mesaj și abordare, unde realismul 

psihologic poate atinge profunzimi ale abisului. Un spectacol care, cu delicatețea 

inocenței, ridică întrebări necesare despre viață, moarte, societate, educație, 

toleranță (...) Un exercițiu colectiv de reîntoarcere la copilărie. Un spectacol 

despre și pentru toți cei care și-au dorit să salveze pe cineva drag, cu drag”, așa 

sună invitația regizoarei Silvia Roman. 

O producție care se anunță de interes datorită interpretării date de 

regizor, Tartuffe de Molière, se joacă la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, 

începând cu ora 20.00. În montarea Teatrului de Dramă și de Păpuși din Vrața 

(Bulgaria), regizorul Ventsislav Asenov a pornit de la premise inedite pentru 

celebrul text al lui Molière: „Nu cumva ipocrizia și interesul personal s-au instalat 

în acea casă cu mult timp înainte de apariția lui Tartuffe? Nu cumva fiecare dintre 

membrii acestei familii unite a lui Orgon ascunde micul și stânjenitorul său secret 

pe care prezența lui Tartuffe îl face mai urât și mai vinovat? Poate că e vorba de 



propriul nostru sine care, cu egoismul și standardele sale morale îndelung 

încălcate, creează în fiecare dintre noi un Tartuffe. Acesta este personajul care 

rostește cea mai frumoasă declarație de dragoste din întreaga dramaturgie a lumii. 

Dacă dragostea lui este cu adevărat pură?”. Întrebări curioase ale căror răspunsuri 

provocatoare par să rearanjeze conflictul într-o manieră cu totul nouă față de cea 

pe care o știam. 

Ultimul spectacol al zilei, Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, în regia 

lui Alexandru Mâzgăreanu, o producție a teatrului-gazdă, programată în cadrul 

secțiunii „Criza pubertății, criza adolescenței”, va avea loc la Teatrul Nottara, 

Sala George Constantin, începând cu ora 21.15. Iată ce spune regizorul: „În piesa 

Iaroslavei Pulinovici este vorba despre minciună – o temă incomodă şi majoră a 

vremurilor pe care le trăim. Spectacolul meu merge mai departe şi vorbeşte despre 

un om care s-a pierdut la un moment dat în propria viaţă. Pentru eroul principal, 

Slava, timpul s-a oprit. Acesta se uită cu atenţie şi disperare în jurul său şi caută 

un răspuns care să îl ajute să afle încotro trebuie să o apuce, pentru a da un nou 

sens vieţii sale. Întreg spectacolul este conceput ca un poem dramatic, o 

incursiune în lumea confuză a personajului principal.” 

În distribuție, publicul îi va regăsi pe Ion Grosu, Crenguța Hariton, Karl 

Baker, Sorin Cociș, Diana Roman și Iulian Mihai Cristea. Spectacolul va fi urmat 

de discuții cu publicul moderate de criticul de teatru Silvia Dumitrache. 

De azi și până pe 18 octombrie Teatrul Nottara invită publicul să i se alăture 

la „FEST(in) pe Bulevard”. 

 

 

 

Sursa: B-CRITIC 

  



122. B-critic 
din data de 07 Octombrie 2017 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/incepe-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Începe „FEST(in) pe Bulevard” 

7-18 octombrie 

Teatrul Nottara se află în plină efervescență. Mâine începe a cincea 

ediție a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard”, care 

se va desfășura între 7-18 octombrie. 

Echipa pune la punct ultimele detalii pentru ca invitatul de onoare, publicul, 

să se bucure de o ediție impecabilă. Tema principală a acesteia, în consonanță cu 

vremurile moderne, este „Criza pubertății, criza adolescenței”. Directoarea 

Festivalului și a Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, explică această opțiune: 

„Mereu am avut grijă ca secțiunile principale să vină în întâmpinarea așteptărilor 

publicului, fie prin comedii de bună calitate, realizate de regizori prestigioși 

(„Bulevardul comediei”), fie prin alegerea unei teme de actualitate, ilustrată de 

spectacole care tratează diversele crize – economice, sociale, electorale, familiale, 

de limbaj etc. – ale lumii în care trăim. Anul acesta, secțiunea dedicată Crizei va 

pune accent pe criza adolescenței”. 

Dar, dincolo de crize, teatrul are și menirea să descrețească fruntea 

publicului larg, luptându-se pentru un zâmbet în cazul fiecărui spectator. 

Consecvent opțiunilor sale, Teatrul Nottara nu-și va dezamăgi publicul, câtă 

vreme una dintre secțiunile principale ale Festivalului va fi „Bulevardul 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/incepe-festin-pe-bulevard/


comediei”. Este motivul care l-a inspirat pe Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii 

și Identității Naționale, să afirme: „Comedia, se știe, relaxează și distrează, dar 

poate la fel de bine să înțepe și să trateze – suflete sau chiar un întreg țesut social. 

Soluția găsită de organizatorii festivalului, de a opune atâtor crize care irup în 

jurul nostru, în timpurile grăbite în care trăim, un festival de comedie, îmi pare, 

tocmai de aceea, o excelentă modalitate de a explora cu mijloacele artei societatea 

de aici și de acum, fără urmă de încrâncenare”. 

Programul cuprinde și spectacolele din secțiunea „Text sau pretext”, 

concepută să familiarizeze publicul cu posibilitățile infinite ale teatrului și cu 

marea sa diversitate de abordări artistice. De aceea, în secțiunea respectivă și-au 

găsit locul mai multe dublete, respectiv câte două montări diferite care pleacă de 

la același text. Desigur, Teatrul Nottara își va răsfăța publicul de festival și cu 

ultimele sale premiere, dar și cu reprezentațiile din secțiunea „Invitați speciali”. 

Iar oferta generoasă a Festivalului nu se oprește aici. Spectacole-lectură, lansări 

de carte, colocvii, evocări ale unor mari artiști ale Teatrului Nottara, aniversarea 

altora prezenți în spectacolele actuale, expoziții și multe altele vin să completeze 

evenimentele acestei ediții ample. 

Pe care, dacă ar fi să o rezumărm în cifre, ar suna cam așa: 12 zile cu 39 de 

reprezentații din 8 țări de pe 3 continente, 14 discuții cu publicul după spectacole, 

2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de carte de teatru, 

2 expoziții foto, 7 spații diferite: Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul 

Odeon, Teatrul Național București „I. L. Caragiale”, Teatrul ACT, Institutul 

Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona. 

Iată de ce Gabriela Firea, Primarul General al Municipiului Bucureşti, s-a 

simțit îndreptățită să afirme în mesajul trimis înaintea începerii Festivalului: 

„Dacă cineva se întreabă de ce are nevoie un teatru consacrat și de un festival sub 

brand propriu, răspunsul poate fi sintetizat așa: pentru că în secolul XXI cutumele 

își pierd în ritm amețitor relevanța, iar cine vrea să rămână pe o piață globală și 

din ce în ce mai accesibilă trebuie să se reinventeze în permanență”. 

Pentru ca ediția a cincea din „FEST(in) pe Bulevard” să fie așa de bogată, 

selecționerii Raluca Rădulescu, Narcisa Mocanu și Marinela Țepuș au vizionat 

zeci de reprezentații și zeci de DVD-uri, regretând adesea că bugetul și perioada 

Festivalului sunt, inevitabil, limitate. Festivalul se bucură de un imn propriu 

compus de muzicianul Cári Tibor. 

În prima seară, publicul va sărbători începutul FEST(in)-ului alături de o 

trupă de dansatori profesioniști. Amfitrionul acestei seri este Andreea Marin, 

Ambasador a Festivalului, recomandată de calitatea de spectator fidel al 



Teatrului Nottara și de admirator constant al evenimentelor culturale. De altfel, 

vedeta a simțit nevoia să se apropie de ediția cincea din FEST(in) și datorită temei 

sale principale, „Criza pubertății, criza adolescenței”. Andreea Marin a considerat 

că vizionarea spectacolelor alături de fiica sa le va ajuta pe amândouă să-și 

armonizeze relația, ajutându-le să conștientizeze care sunt aspectele ce ar putea fi 

dezvoltate sau îmbunătățite. 

Înainte de deschiderea oficială a Festivalului, în prezența Ambasadorului 

său, Andreea Marin și a directorului Teatrului Nottara, doamna Marinela Țepuș, 

publicul va asista la un eveniment stradal, care începe la 16.30, în fața Teatrului. 

Nu dezvăluim nimic, pentru că Teatrul Nottara dorește să rămână o surpriză. 

În prima seară de „FEST(in) pe Bulevard” (7 octombrie), 

Teatrul Nottara va găzdui două spectacole, primul de la ora 18.30, la Sala Horia 

Lovinescu, My Darling Missis Kronky de John Patrick, o producție a Teatrului de 

Revistă „Ginta latină” din Republica Moldova, în regia lui Mihai Țărna. Acesta 

mărturisește: „Povestea Pamelei Kronky m-a captivat într-o manieră confortabilă 

datorită personajelor dotate cu doze importante de nobleţe şi bonomie. Naivitatea 

sau, mai bine spus, credulitatea acestei bătrâne cu caracter nevinovat de copil o 

face să pară o imbecilă fără sorţi de izbândă”. 

Al doilea spectacol al serii va fi Eterna Musica, o producție a Asociației 

Europene Franța-România 1989, Mnemosyne, în regia și coregrafia Mălinei 

Andrei. Aceasta remarcă: „E o poveste de dragoste cu ceea ce presupune ea, o 

poveste începută cu multă candoare de doi tineri, continuată, pentru scurt timp, cu 

pasiune, trecând prin momente de criză, de ruptură, de disperare, de durere, ca în 

final, după trecerea timpului, să descoperim doi adulți care ajung să dea valoare 

la ceea ce este mai important în viața lor: latura umană, sufletească. O poveste 

plină de muzică, dans, emoție, umor și energie”. 

Începând de azi, Teatrul Nottara invită publicul să-i fie alături, zi de zi, 

până pe 18 octombrie. 

 

 

 

Sursa: B-Critic 
 

 

 

 

 



123. ExploreMag 
din data de 10 Octombrie 2017 

https://exploremag.ro/maria-filotti-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Teatrul „Maria Filotti’’ la Festivalul Internațional Fest(in) pe Bulevard 

 

 
Teatrul „Maria Filotti’’ participă la Festivalul Internațional de Teatru 

– Fest(in) pe Bulevard, ediția a V-a, cu spectacolul LEONCE ȘI 

LENA de Georg Büchner, regia Vlad Cristache, si va fi prezentat în 

secțiunea Criza pubertății, criza adolescenței, joi, 12 octombrie, ora 18.00, la 

Sala Mare a Teatrului Odeon. 

“Spectacolul se adresează celor care simt că existenţa lor într-o lume 

banală, disperată după succes, trebuie să se schimbe cumva! Şi cum, decât printr-

o evadare, fie ea şi iluzorie! Haideţi să evadăm într-o fantezie poetică, împreună 

https://exploremag.ro/maria-filotti-festin-pe-bulevard/
https://exploremag.ro/wp-content/uploads/2017/10/Teatrul-%E2%80%9EMaria-Filotti%E2%80%99%E2%80%99-la-Festivalul-Interna%C8%9Bional-Festin-pe-Bulevard.jpg


cu Leonce şi Lena, să căutăm sensuri profunde, să spunem povestea, a lor, a 

noastră! 

Este povestea unui puşti rătăcit într-o lume rutinată, a cărei miză supremă 

este succesul, obţinut cu orice preţ, o lume în care oamenii se iau mult prea mult 

în serios. Agasat şi plictisit, acest puşti refuză să se supună unor convenţii sociale 

decrepite şi alege să devină un fel de portdrapel, un spirit liber, ca expresie a 

gândirii, în ideea evadării dintr-o lume banală, din care, ieşit fiind, încearcă să 

descopere adevăratul sens al existenţei sale, acel adevăr crud pe care îl întâlneşti 

adeseori într-o piesă de teatru, aproape devenit clişeu, adică, dragostea! Însă 

aici, în textul lui Buchner, iubirea dintre cei doi puşti sună…altfel, se întrupează 

altfel, este sublimă, deloc obtuză.” Vlad Cristache ,regizor. 

”O explozie de fantezie! Vlad Cristache şi actorii lui au reuşit performanţa 

unui spectacol ataşant pentru trăitorul clipei de azi. Duios, poetic, transparent, dur 

pe alocuri, dar plin de vervă şi umor.” (Marina Roman – Yorick) 

Distrubuția: Ionuț Vișan,Corina Borș,Constantin Cojocaru, Ramona 

Gîngă, Valentin Terente,Narcisa Novac , Marcel Turcoianu, Dan 

Moldoveanu, Adrian Ştefan,Costică Burlacu,Ionel Spalatu,Mihail 

Ardeleanu. Muzica live aparține compozitorului Cornel Cristei, iar scenografia 

este semnată de Vladimir Turturica. 

Festivalul Internaţional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard este organizat 

de Teatrul Nottara , cu suținerea financiară a Primăriei Generale și a Consiliului 

General al Municipiului București, si se desfasoara in perioada 7 – 18 octombrie 

2017 în București. 

Pentru actuala editie Festivalul International de Teatru – Fest(in) pe 

Bulevard propune publicului său un conținut variat dezvoltând proiectul pe 

următoarele secțiuni: Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă – 

Text sau pretext – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă – Premiere în 

Fest(in) – cuprinde cele mai noi producții ale Teatrului Nottara- Invitați speciali 

– cuprinde producții de bună calitate și de succes, care nu s-au încadrat în 

secțiunile specifice anului 2017. 

Sursa: ExploreMag 

 



124. TVR 2 
din data de 10 Octombrie 2017 

http://www.tvr.ro/oana-pellea-si-teodora-enache-invitate-la-arte-carte-

si-capricii_20524.html#view 

 

 
 

Totul despre FESTin pe bulevard, la Arte, carte şi capricii 

 

La „Arte, carte şi capricii” de joi, 12 octombrie, aflăm detalii despre 

spectacolul „Profetul”, FESTin pe bulevard, dar şi despre cel mai recent proiect 

semnat de Gigi Căciuleanu. Emisiunea poate fi urmărită la  TVR 3, de la ora 

21.00. 

  

 

 

 
 

În ediţia din această săptămână, Liana Stanciu discută cu Teodora Enache, 

una dintre cele mai respectate soliste şi compozitoare de jazz, cu actriţa Oana 

Pellea şi cu regizorul Mihai Ţărnă despre spectacolul  „Profetul”,  inspirat de nouă 

capitole din cartea lui Khalil  Gibran. Un proiect situat deasupra oricăror limite 

http://www.tvr.ro/oana-pellea-si-teodora-enache-invitate-la-arte-carte-si-capricii_20524.html#view
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geografice, etnice sau religioase, un spectacol-concert  despre  viaţă, moarte, 

iubire şi marile întrebări care ne preocupă neîncetat. 

FESTin pe bulevard, festivalul organizat de Teatrul Nottara, este un alt 

subiect de la „Arte, carte şi capricii”. De la invitaţii emisiunii: Marinela Ţepuş, 

directorul Teatrului Nottara şi actorul şi regizorul Vlad Zamfirescu aflăm că, anul 

acesta, FESTin pe bulevard pune în discuţie „Criza adolescenţei”, dar oferă şi 

întâlniri cu trupe de teatru sosite din întreaga lume. 

 

Tudor Călin Zarojanu aduce un nou argument pentru lectură în rubrica „De 

ce-aş citi”. Apoi, avem parte de rock de cea mai bună calitate alături de 

Cargo,  una dintre cele mai longevive trupe de rock de la noi, aflăm care este cel 

mai recent proiect semnat de dansatorul şi coregraful Gigi Căciuleanu, care sunt 

premierele cinematografice din acest sfârşit de săptămână şi, nu în ultimul rând, 

care sunt noutăţile Festivalului Explore, ediţia 2017. 

  

 

Sursa: TVR 

  



125. Yorick 
din data de 10 Octombrie 2017 

https://yorick.ro/sa-inceapa-festin-ul/ 

 

 
 

Să înceapă FEST(in)-ul! 

 

În fiecare an, Teatrul Nottara ne-a obișnuit cu o deschidere fastuoasă a 

FEST(in)-ului pe Bulevard. Așa cum o sugerează și numele, prima zi ar fi trebuit 

să înceapă chiar pe bulevardul Magheru prin evenimentul stradal regizat de Mihai 

Lungeanu. Însă din cauza vremii neplăcute, parada de costume a personalului 

teatrului, însoțit de muzică și de spectatori a fost amânată pentru sâmbăta viitoare, 

în speranța că soarele va alunga norii până atunci. Asta nu înseamnă că 

deschiderea a fost mai puțin fastuoasă, ci că s-a mutat înăuntru, devenind o 

întâlnire călduroasă, la propriu și la figurat, între conducere, jurii (de specialiști și 

de spectatori), public și artiști. Din foaier, acțiunea s-a mutat pe scena din Sala 

„Horia Lovinescu” și a fost preluată cu hotărâre și convingere de ambasadorul 

acestei ediții de festival, Andreea Marin. Faimoasa prezentatoare de televiziune 

și-a asumat rolul de moderator în stilu-i binecunoscut, de data asta pe o scenă de 

teatru, reușind să transforme totul într-un spectacol relaxat, dar cu multe emoții. 

https://yorick.ro/sa-inceapa-festin-ul/
https://yorick.ro/wp-content/uploads/2017/10/22049859_10215335171312388_3498897519307733554_n.jpg


 

 

Andreea Marin a povestit despre copilăria ei petrecută în capitală, despre 

vacanțele de vară și despre incursiunile în sălile de teatru, despre întâlnirea cu 

personaje, cu actori, cu alte lumi. După discursul său, plin de nostalgii, directoarea 

Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, a făcut bilanțul festivalului în numere – 

roadele muncii tuturor – și a ținut să reamintească de lupta care a fost dusă pentru 

reîntoarcerea în spațiul de pe bulevardul Magheru. Viceprimarul capitalei, 

Tomnița Michaela Florescu a fost premiată pentru interesul acordat teatrului. 

După aproape două ore de discursuri, care mai de care mai entuziaste, festivalul 

s-a deschis propriu-zis cu spectacolul My Darling Missis Kronky de John Patrick, 

în regia lui Mihai Țărna, o producție a Teatrului de Revistă Ginta Latină, din 

Republica Moldova. De la o reprezentație mai mult în stil naturalist, publicul a 

schimbat rapid registrul și a trecut la „Eterna musica” (creat de Asociația 

Europeană Franța-România 1989 Mnemosyne), un spectacol în care iubirea s-a 

(re)descoperit prin dans și printr-un melanj interesant format din texte din 

musicaluri celebre și hit-uri în vogă. 

Din lumea copilăriei, pe insula lui Robinson 

La fel de târziu în noapte s-a sfârșit și ziua de duminică care a început cu 

cele două reprezentații ale spectacolului Fetița soldat, un one-woman show în 

regia Silviei Roman, cu două tinere actrițe, Silvana Mihai și Cristina Juncu. 

Povestea Mihaelei Michailov a readus în atenția spectatorilor magia și inocența 

copilăriei, nu ca pe o amintire dospită în străfundul memoriei, ci ca pe o forță a 

rezistenței în fața realității necruțătoare care fură de lângă noi cei mai dragi 

oameni. 

https://yorick.ro/wp-content/uploads/2017/10/IMG_6651.jpg


J 

Jurnalul lui Robinson Crusoe, după Insula de Gellu Naum, a introdus 

spectatorii într-o feerie muzicală în stilul inconfundabil al Adei Milea și al 

regizorului Mihai Măniuțiu care se îndreaptă frecvent spre zona aceasta de 

spectacol, în ultima vreme. Prin adâncurile mării se perindă o trupă rock, cu blugi 

rupți și haine de piele, în pași de dans și în ritm de muzică, iar versurile melodiilor 

au stârnit și râsul adulților, nu numai al copiilor. Între aceste două reprezentații, 

s-a strecut un alt spectacol, de data asta un clasic, din categoria „Bulevardul 

comediei” – Tartuffe de Molière, o producție a Teatrului de Dramă și de Păpuși 

din Vrața, Bulgaria. 

Tot duminică seara s-a deschis la Sala „George Constantin” și secțiunea 

competitivă, care a inclus și prezentarea juriului de specialitate format din Emil 

Boroghină, Doina Modola, Doru Mareș, Claudiu Groza și Pompilius Onofrei. 

Merită menționat faptul că FEST(in) pe Bulevard este poate unul dintre puținele 

festivaluri de o asemenea anvergură care impune și un juriu format din spectatori, 

din acei oameni care nu au decât experiența pasiunii pentru teatru, pură și 

netrucată. 

 

Seara s-a încheiat cu Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu, un spectacol care interoghează valorile familiei, ale 

iubirii, ale fericirii, dar și vârsta adolescenței. Ce se întâmplă cu minciunile pe 

care le spunem la nesfârșit și ce facem atunci când temelia de iluzii se surpă într-

o fracțiune de secundă, dând naștere haosului și disperării? 

 
de: Oana Bogzaru  
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126. Radio România București FM   
din data de 11 Octombrie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/10/11/o-respiratie-pentru-poluarea-

planetei-si-multa-dragoste-la-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

O respirație pentru poluarea planetei și multă dragoste la ”FEST(in) pe 

Bulevard”! 

 

 
Sursa foto: www.ziarulmetropolis.ro 

Zi de zi, Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (7-18 

octombrie), organizat de Primăria Municipiului București și Teatrul Nottara, își 

bucură publicul cu producții interesante, grupate în diferite secțiuni. De pildă, în 

cea intitulată „Text sau pretext” s-au programat miercuri, 11 octombrie, două 

producții care atestă diversitatea de viziune și de interpretare în două montări 

diferite ale aceluiași text. 

http://bucurestifm.ro/2017/10/11/o-respiratie-pentru-poluarea-planetei-si-multa-dragoste-la-festin-pe-bulevard/
http://bucurestifm.ro/2017/10/11/o-respiratie-pentru-poluarea-planetei-si-multa-dragoste-la-festin-pe-bulevard/
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De data aceasta, este vorba despre piesa autorului britanic contemporan, 

Duncan Macmillan. Stând la coadă la un magazin, unui cuplu tânăr îi trăsnește 

ideea să facă un copil. Sunt tineri, se iubesc, se înțeleg bine (cel puțin până în 

acest moment), așa că auspiciile sunt cum nu se poate mai favorabile. Ea, 

doctorandă, el, muzician. Dar, din acest moment, li se dă viața peste cap. Pentru 

că sunt niște tineri responsabili față de o existență adusă pe lume, după cum se 

simt răspunzători și față de planetă. 

Cum să faci un copil în poluarea asta? Cu genul acesta de întrebări se 

frământă cei doi iubiți. De aici… tensiune și dispute. Hotărâri și reveniri. Un 

adevărat perpetuum mobile afectiv. Ba vor să se căsătorească, ba optează pentru 

un copil, ba se despart. Prin câte trec și ce se întâmplă până la urmă rămâne să 

descopere publicul la vizionarea celor două spectacole. 

Primul, care păstrează titlul original, ”Lungs”, o producție a Asociației 

VANNER Collective 

 
Sursa foto: www.observator.ro 

și a Teatrului ACT, în regia lui Nicolae Constantin Tănase, începe la ora 18:00. 

Spectacolul se bucură de interpretarea actorilor Denisa Nicolae și Liviu 

Romanescu. 

Al doilea, intitulat ”Respirații”, o producție a Teatrului Ariel din Târgu 

Mureș, în regia talentatului Radu-Alexandru Nica, este programat la ora 20:00, la 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin. 

Spectacolul îi dă șansa publicului să se întâlnească cu un comic inteligent, 

de bună calitate, pe care valoroasa interpretare a actorilor Raisa Ané și Andi 

Gherghe nu poate decât să-l sporească. 

http://bucurestifm.ro/2017/10/11/o-respiratie-pentru-poluarea-planetei-si-multa-dragoste-la-festin-pe-bulevard/lungus-teatru/


După această reprezentație, actorii celor două spectacole se vor pronunța 

asupra temelor propuse de autorul britanic, toate de mare actualitate, și asupra 

diversității metodelor de abordare a textului. Publicul va pune oricâte întrebări 

dorește la discuțiile moderate de criticul de teatru Cristina Rusiecki. 

Tot în a cincea zi de „FEST(in) pe Bulevard”, spectatorii sunt invitați, la 

ora 20:30, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, la o producție a Teatrului 

Excelsior din București, 

 
Sursa foto: www.teatrul-excelsior.ro 

”Fluturii sunt liberi”, pe textul atât de îndrăgit al lui Leonard Gershe. 

Regia este semnată de Erwin Șimșensohn, care își motivează astfel opțiunea 

repertorială: 

„Fluturii sunt liberi. Poveste. O poveste de dragoste. O poveste despre cum 

iubirea transcende orice impediment fizic. O poveste despre ambiție, vise și 

dezamăgiri. O poveste despre Don, cel care vrea să trăiască cu adevărat. O poveste 

despre Jill, cea care îl învață să o facă. O poveste despre doamna Baker și despre 

frica unei mame de a da drumul de la pieptul său «puiului» care încearcă să 

zboare liber, de teamă ca el să nu-și frângă aripile. O poveste despre doi tineri care 

se găsesc, apoi se pierd, pentru ca în final… O poveste cu zâmbete și cu lacrimi 

în ochi…” 

Distribuția este formată din actorii Alex Călin, Ioana Anastasia Anton, 

Catrinel Dumitrescu și Șerban Gomoi. 

Seria de spectacole din ziua a cincea se încheie cu ”Războiul nu a început 

încă” de Mikhail Durnenkov, de la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, în regia 

unuia dintre cei mai apreciați regizori ai noului val, Bobi Pricop. 

http://bucurestifm.ro/2017/10/11/o-respiratie-pentru-poluarea-planetei-si-multa-dragoste-la-festin-pe-bulevard/fluturii-sunt-liberi-4/


Acesta colaborează din nou cu un adevărat star al scenografiei, Adrian Damian, 

și cu talentatul coregraf Arcadie Rusu. Oare războiul contează pentru un tată care 

amenință să incendieze o casă nouă, construită pentru el de către fiul său, pur și 

simplu pentru a evita umilința de a fi dependent? Este război ceea ce se întâmplă 

atunci când o soție este supusă față de soțul ei violent, dar devotat? 

Durnenkov descrie efectele dezumanizante ale vieții într-o societate aflată 

la un pas de război total. Scenele evoluează de la terifianta violență domestică 

spre o întâlnire suprarealistă și foarte amuzantă la un bazin de înot. 

”Războiul nu a început încă” este un spectacol presărat cu umor negru, 

născut în locul în care războiul se ascunde de fapt, în casele noastre, pe străzile 

noastre, în inimile noastre. Distribuția este formată din actorii Ionuţ Vişan, 

Florentina Năstase, Mihaela Popa, Bogdan Farcaş, Cristian Popa. Spectacolul este 

programat la ora 21:00, la Teatrul Odeon, Sala Mare. 

Pe durata Festivalului, Teatrul Nottara onorează, printr-o suită de fotografii 

expuse, memoria monstrului sacru George Constantin, fostul său actor, și a 

talentaților săi colegi, Ruxandra Sireteanu și Petrică Popa. 

Expoziția reconstruiește în imagini parcursul lor profesional. Fotografiile 

reprezintă mărturia unei istorii de peste șaptezeci de ani a Teatrului Nottara, 

oferindu-i privitorului prilejul de a face o incursiune în timp, de a retrăi o poveste 

surprinsă de obiectivul camerei. 

Teatrul este o formă de artă vie, unică și irepetabilă, iar fotografia reușeşte 

să capteze emoția și frumusețea actului artistic. 

 

 

 

de:Andra Radu  

  



127. Ileana Lucaciu  
din data de 11 Octombrie 2017 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2017/10/hamlet-teatrul-national-

mihai-eminescu.html 

 

 
 

“HAMLET” – TEATRUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU” / 

TIMIȘOARA < FESTIVALUL – FEST(in) pe Bulevard > 

INFILTRAREA IMPOSTURII ÎN NUMELE CULTURII ȘI EDUCAȚIEI 

 

         În fiecare toamnă, în București și în capitale de județe, mișună festivalurile. 

Culmea e că majoritatea programelor prezentate în aceste festivaluri cu titluri 

pompoase, cuprind în proporție de 70% aceleși spectacole considerate “valori” 

reprezentative. În aceste festivaluri, primăriile orașelor unde se desfășoară, 

investesc, în numele culturii, fonduri importante. 

 

         În București au ajuns aproape să se suprapună mai multe astfel de 

festivaluri: “eXplore festival # 12” de dans contemporan cu invitați de prestigiu 

de peste hotare (act cultural reușit), ARPAS, ediția a patra a Asociației Române 

pentru Platforma Internațională de Teatru București (!!), “FEST(in) pe Bulevard”, 

ediția a cincea a Teatrului “Nottara”. 

 

         “FEST(in) pe Bulevard” are un program discutabil și “a fost gândit ca un 

eveniment al teatrelor subvenționate de Primăria Capitalei și Consiliului General 

al Municipiului București”, anunță directorul Teatrului “Nottara”, teatrologul 
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Marinela Țepuș care probabil a vrut să spună că festivalul este “subvenționat” și 

nu cele câteva spectacole selectate din țară, poposite în Capitală; ele sunt finanțate 

de primăriile unde se află teatrele respective. Timp de 12 zile selecționerii au 

propus 39 de reprezentații, încadrate ciudat în secțiuni - “Criza adolescenței”, 

“Text sau pretext”, “Bulevardul comediei”, “Premiere”, “Invitați speciali”. 

Dorința teatrologului selecționer coordonator al evenimentului ar fi ca acest 

festival “să rămână unul dintre brand-urile culturale ale Bucureștiului, așa cum 

este în acest moment”, declară dânsa. 

 

         Iată și un exemplu de “brand cultural” … Laertes “își bagă picioarele în … 

Hamlet”, o replică din spectacolul “Hamlet după Shakespeare, tradus și remixat 

de PECA ȘTEFAN”, așa cum se anunță autorul în programul de sală cu litere de-

o șchioapă pentru un “spectacol de Ada Lupu Hausvater” la Teatrul Național 

"Mihai Eminescu" din Timișoara. Acest spectacol care a avut premiera în 11 mai 

2016 nu a fost selectat în niciunul din numeroasele festivaluri moiritice. A fost 

selectat doar de “teatrologii” de la Teatrul “Nottara” și repartizat secțiunii ... 

“Criza adolescenței”, nici măcar celei “Text sau pretext”. Iată și cum era 

prezentată criza adolescentului Hamlet! 

 

HAMLET … UCIS ÎN FUM ȘI … FUMURI 

        

 
 

   Acest spectacol nu reușește nici măcar să prezinte logic acțiunea celebrei 

piese. Hamlet ar fi prințul Danemarcii aparținând unei familii regale, dar nu se 

susțin prin nimic nemulțumirile sale într-o lume de golani de cartier. Relații între 

personaje nu există, ilustrarea teatrală nu are credibilitate, sens. “Spectacolul de 

Ada Lupu Hausvater” este regizat de aceiași persoană care deține și funcția de 

manager al Teatrului Național “Mihai Eminescu” din Timișoara, viitoare capitală 

culturală europeană. În calitate de manager s-a dovedit deosebit de pricepută, a 

dotat teatru cu o sală nouă, acordă atenție tinerilor artiști, organizează numeroase 

manifestări.  

 

Peter Brook considera că “regizorul este mereu un impostor, un ghid prin 

beznă care nu cunoaște terenul și care, totuși, nu are alternativă. El trebuie însă, 

să cunoască drumul pe măsură ce înaintează.” Când regizorul ignoră cunoașterea 
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“drumului”, a piesei, poate fi considerat un impostor. “Experimentul” actual pe 

terenul lui “Hamlet” este un exemplu. Motivul acestui șocant experiment, 

regizoarea îl precizează în programul spectacolului “nu doar ca regizor, ci și ca 

părinte (…) cu obligația de a oferi copiilor șansa de a își crea propia viață. Este o 

responsabilitate în egală măsură individuală și socială de la care (…) nu avem 

voie să abdicăm”. Frumoase vorbe! Autoarea spectacolului mai precizează 

“Hamlet este o poveste care se întâmplă în România, o poveste care vorbește 

despre o problemă a noastră, a celor care trăim în România de astăzi și care ni se 

adresează nouă tuturor, și mai ales acestor generații care văd lucrurile altfel decât 

părinții și bunicii lor, care vorbesc altfel decât părinții și bunicii lor și care poate 

au mai mult curaj.” Și regizoarea încearcă să pună și în practică acest crez 

personal. 

 

 
 

Tradusă, remixată de PECA ȘTEFAN piesa lui Shakespeare dispare și prin 

cooptarea formației “Subcarpați” care mixează muzică electronică, ritmuri și texte 

hip-hop cu teme din … folclorul mioritic. Astfel povestea prințului Hamlet și a 

familiei regale din Danemarca, așa cum se precizează totuși pe scenă în 

reprezentație prin replică, de fapt s-ar “întâmpla în România” cum vrea viziunea 

regizorală. “Hamlet” devine un fel de musical hip-hop, în ritmuri apărute printre 

blocurile cartierelor dormitoare cu ani în urmă, datorate tinerilor nemulțumiți.  

         

 
Peca Ștefan la începutul drumului în dramaturgie, promitea texte incitante. 

Inspirația se pare că l-a părăsit și “traduce” acum în limbaj “cool” ca să îl readucă 

la viață pe amărâtul de Shakespeare. Acțiunea piesei originale se duce pe apa 

sâmbetei, finalul devine “un eveniment sportiv” organizat de Claudius ca să îl 

https://2.bp.blogspot.com/-TzRsJhmagpg/Wd4Nad33yDI/AAAAAAAAFiE/XN_36qrONUUFCn5ofKbeWf0W9S0enEhfgCLcBGAs/s1600/01-hamlet.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-twE9SjW5z4s/Wd4NonN_ASI/AAAAAAAAFiM/fblI4mttLkU8HAxcebY6BwVDGa-KRBhLACLcBGAs/s1600/hamlet1a-024.jpg


omoare pe Hamlet. Claudius vrea liniște pentru că … “Am coroana și regina în 

pat”. E revoltat că Hamlet ar fi prințul Danemarcii … “dă-o în aia măsii de treabă” 

că e … “un dobitoc”, etc. Prin astfel de replici, regizoarea vrea să se apropie de 

tânăra generație, să îi ofere un exemplu cultural-educativ …  terfelind pe bătrânul 

Will. Se amintește în această “adaptare” și de … “siguranța națională”! 

   

 
 

Formația “Subcarpați” vrea să coloreze muzical povestea lui Hamlet în ritm 

hip-hop cu o trăncăneală de cuvinte, fără o elementară logică. Hip-hopul în 

concerte își are motivarea pornită din revolta în fața minciunii care domină 

societatea, dar aplicat vreme de trei ceasuri acțiunii lui Shakespeare, sună jalnic. 

Vedeta formației “Subcarpați”, Marius Andrei Alexe – Bean joacă în reprezentație 

rolul Fantomei, tatăl lui Hamlet, fost rege. Personajul un fel de rapper e mai mereu 

în scenă, aplică regulile hip-hopului, spre final încearcă acompaniamente la … 

flaut și atacă așa zisul nou gen muzical “undreground folclor”; Hamlet dornic de 

a fi alături de tatăl său, apelează și el la … flaut. Nimic din ce se petrece pe scenă 

nu are o logică convingătoare pentru acțiunea pretext împrumutată de la bătrânul 

Shakespeare. Povestea lui Hamlet devine absurdă, penibilă, de neînțeles.  

         

 
 

De la intrarea în sală spectatorii sunt avertizați parcă de fumul din foaier că 

a fost un incendiu, stins de curând. Foaierul găzduia mai multe cuști cu actori în 

ele îmbrăcați uniform, cu tricouri pe care erau desenate schelete. Fumul este un 

personaj central al viziunii regizorale și intervine mereu pe parcursul celor trei ore 

de spectacol. Scenografia reprezentației poartă semnătura apreciatei Iuliana 

Vîlsan, dar decorul pare inexistent în fața fumului și proiecțiilor. Diverse cortine 

care se lasă și se ridică, domină scena, una din ele e argintie din fâșii și din când 

în când mai intervin două scaune și un pat - tron. Proiecțiile video "Kotki visuals" 

sunt imagini cu desene grafice lineare sau în puncte, în alb și negru, intervin tot 

timpul și se agită fără rost. Jocul absurd al proiecțiilor îndepărtează atenția 

privitorului de la interpreți. Aceștia sunt îndrumați să stea mereu aliniați și să 

recite sacadat ajutați de lavaliere replici dramatice cu zâmbetul pe buze. Actorii 
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sunt tratați de regie ca niște marionete, unii îmbrăcați uniform ca și Hamlet. 

Costumele Iulianei Vîlsan se remarcă în cazul Ggertrudei și Ofeliei. Actorii se 

supun docil viziunii regizorale care le anulează capacitățile de a interpreta 

personaje. 

  

          Acest "Hamlet" ridică întrebarea – ce a vrut să comunice totuși 

spectacolul, în special publicului tânăr? Că realizatorii cheltuind multe fonduri … 

“își bagă picioarele” în piesa lui Shakespeare ?! 

 

         Cum la noi impostura se manifestă pregnant în toate domeniile, s-a infiltrat 

și în educație și cultură! 

 

P.S. La cea de a doua reprezentație a spectacolului “Hamlet” în sala 

Teatrului Odeon, o parte a publicului era alcătuită din tineri aduși de la școală în 

scop cultural-educativ. La pauză unii au plecat acasă, alții au rămas să își bâție 

picioarele în ritm hip-hop, ca vecinii mei și să aplaude entuziaști la finalul 

reprezentației … “criza adolescentului” Hamlet ! 

 

 

 

 

de; Ileana Lucaciu  

  



128. Cuvântul Libertății 
din data de 11 Octombrie 2017 

http://www.cvlpress.ro/11.10.2017/festin-pe-bulevard-in-bucuresti-si-

cu-actori-craioveni/ 

 

 
 

„FEST(in) pe Bulevard”, în Bucureşti, şi cu actori craioveni 

 

A V-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” a început, sâmbătă, la Bucureşti, evenimentul urmând a se 

desfăşura până pe data de 18 octombrie, în organizarea Teatrului 

Nottara, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi al 

UNITER. Între cele 39 de reprezentaţii din opt ţări de pe trei continente, care 

vor fi prezentate pe parcursul celor 12 zile, se numără şi un spectacol al 

Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova: „Exploziv” de Elise Wilk, 

în regia lui Andrei Măjeri, care va putea fi văzut sâmbătă, 14 octombrie, de 

la ora 19.30, în Sala „Horia Lovinescu” a Teatrului Nottara. Tema ediţiei din 

acest an a festivalului este „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”. 
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Ediţia din acest an a Festivalului „FEST(in) pe Bulevard” înseamnă 12 zile 

de spectacole cu 39 de reprezentaţii din opt ţări de pe trei continente, 14 discuţii 

cu publicul după spectacole, două evenimente stradale, cinci spectacole-lectură, 

patru colocvii, patru lansări de carte de teatru, două expoziţii foto. Evenimentele 

se vor desfăşura în şapte spaţii diferite din capitală, respectiv Teatrul Nottara, 

Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”, Teatrul 

ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărtureşti-Verona. 

 
 

Într-o şcoală cu principiul diversităţii, o clasă multiculturală (cu afro-

americani, latino şi un evreu victimă a bullying-ului), apare noul elev, Denis care 

schimbă ierarhiile devenind preferatul fetelor, mai influent decât şeful clasei, 

carismatic, rebel şi autentic. Denis este singurul care se revoltă, nu acceptă 

presiunea falsă a părinţilor, are curaj să-l înfrunte pe directorul care predă lecţia 

după carneţel, exercită fascinaţie inclusiv asupra psihologului şcolii. Spectacolul 

„Exploziv” este o poveste despre o vârstă fragilă – adolescenţa, cu visele şi 

nesiguranţele ei, o poveste despre prietenie şi prima dragoste, despre relaţia 

părinţi-copii şi cea elev-profesor, despre raporturi de putere între colegii de clasă 

şi dorinţa de popularitate. 

Din România sunt prezente teatre din 12 oraşe – Bucureşti, Timişoara, 

Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Brăila, Târgu Mureş, Arad, Ploieşti, 

Târgovişte şi Sfântu Gheorghe. Din Republica Moldova vor fi prezentate 

spectacole jucate de trei teatre din Chişinău, din Germania – o producţie din 

Berlin, Bulgaria va fi prezentă cu o producţie din Vraţa, iar Croaţia – cu un 

spectacol din Zagreb. Din Asia vine un teatru din Coreea de Sud (Seul), iar din 

America de Sud va fi prezent un teatru argentinian cu o producţie din Buenos 

Aires. 

Spectacolele din cadrul „FEST(in) pe Bulevard” vor avea loc în cadrul 

secţiunilor „Bulevardul comediei”, „Criza adolescenţei”, „Text sau pretext”, 

„Premiere”, „Invitaţi speciali”. Selecţia a fost realizată de Raluca Rădulescu, 

Narcisa Mocanu şi Marinela Țepuş. Juriul secţiunii competitive a festivalului îi 

are în componenţă pe actorul şi regizorul Emil Boroghină (preşedinte), prof. univ. 
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dr. Doina Modola, criticul de teatru Doru Mareş, teatrologul Claudiu Groza şi 

jurnalistul Pompilius Onofrei. 

Spectacolul „Exploziv”, de Elise Wilk, în regia lui Andrei Măjeri şi 

scenografia Alexandrei Panaite, a avut premiera la Teatrul Naţional „Marin 

Sorescu” pe data de 16 ianuarie 2016, fiind câştigător al ediţiei a V-a a 

Concursului de proiecte regizoral-scenografice destinat tinerilor regizori şi 

scenografi români, organizat de instituţia craioveană. Spectacolul îi are în 

distribuţie pe actorii Nataşa Raab, Raluca Păun, Marian Politic, Romaniţa 

Ionescu, Ioana Manciu, Monica Ardeleanu, Alex Calangiu, Ștefan Cepoi, Cătălin 

Miculeasa şi Andrei Ștefănescu. 

 

 

 

de: Magda Bratu 

  



129. Cațavencii  
din data de 11 Octombrie 2017 

http://www.catavencii.ro/un-festin-reusit-incepe-cu-o-un-aperitiv-
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Un festin reușit începe cu o un aperitiv consistent 
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 Zoom 

Pe 7 octombrie a început, iar pe 18 octombrie se va termina FESTin pe 

Bulevard, un festival internațional de teatru organizat de Teatrul “Nottara” și 

ajuns, iată, la a V-a ediție. 

De festivaluri ale micilor și berii e plină țara, indiferent de numele pe care 

le dăm acestora. Dar festivaluri de teatru nu avem și nu vom avea niciodată 

destule, în destule locuri. La Tulcea, de exemplu, în ziua în care apare la chioșcuri 

acest număr, se va încheia Tragos, tot un festival de teatru, organizat de Centrul 

Cultural “Jean Bart”. De la distanță, de la sute de kilometri, pare un eveniment 

minor. Pentru teatrul tulcean, aflat în plină ascensiune, e evenimentul anului, cu 

multă muncă, stres și oboseală constructivă, care merită toate aplauzele. 

Dar să revenim la FESTin. Pe bulevard, desigur. 

Vorbim despre un buget, cel mai probabil, generos, asigurat de PMB. 

Măcar în București, pe lângă parangheliile populiste, se găsesc bani și pentru 

teatru. Iar un astfel de festival înghite, nu glumă. Sunt multe piese, în fiecare zi, 

nu doar la “Nottara”, ci și în sălile teatrelor partenere, sunt evenimente, e show. E 

artă și își merită pe deplin investiția Primăriei. Sigur, probabil că acest festival nu 

va aduce voturi peste trei ani, poate de aia nu am văzut știri cu doamna primar pe 

scena teatrului. Dar, măcar, s-a asigurat finanțarea, sau mare parte din ea. 

Eu nici măcar deschiderea festivalului 

n-am prins-o live. Făcând un soi de navetă între Tulcea și București, am fost la 

teatru vineri, cu o zi înainte de deschiderea oficială, pentru a vedea o piesă a 

Teatrului de Revistă Ginta Latină din Chișinău. Aveam invitație de la Nicu Țărnă. 

Nu-l știți pe Nicu? Probabil ca actor nu-l știți, dar îl știți sigur dacă vă place 

rock-ul basarabean, ca solist al celor de la Gândul Mâței. Dacă nu știți Gândul 

Mâței, atunci nu vă place rock-ul în general și mai ales nu vă place cel cântat în 

limba română. 

Dar dacă nu vă place rock-ul, poate vă place teatrul, totuși. Iar dacă vă place 

teatrul, atunci sigur v-ar fi plăcut My Darling Missis Kronky, de John Patrick, 

pusă în scenă de echipa de la Ginta Latină. S-a jucat și vineri, și sâmbătă, și, poate, 

se va mai juca prin București cândva, pe undeva. Deși piese mai au multe cei de 

la teatrul din Chișinău, repertoriul lor fiind extrem de bogat. 

Nicu spune despre el că este în primul rând actor. Se poate. Asta m-a și făcut 

curios să vreau să-l văd pe scenă în această calitate. În cea de muzician îl văzusem 

în august, la Festivalul de Muzică Bună de la Tulcea, și era extrem de convingător. 

Părea că e muzician full time. Dar dacă el spune că e mai întâi actor… 

Ceea ce m-a surprins, din prima, 
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la My Darling Missis Kronky, a fost durata piesei. Obișnuiți cu piese jucate prin 

spații atipice sau cu piese nu mai lungi de o oră, o oră și jumătate, pentru că 

spectatorul contemporan se plictisește repede, o piesă de două ore și jumătate (din 

care o pauză de doar zece minute între actele doi și trei) îți ridică niște întrebări: 

“Oare nu e prea mult?”, “Oare nu mă voi plictisi?”. Na, ca omul prevăzător, care 

se gândește dacă intră sau nu, până la urmă, în sală. Am intrat, pentru că eram 

realmente curios. Și îmi doream, cumva, să văd dacă rezist și dacă nu mă 

plictisesc. 

Al doilea lucru care m-a surprins a fost decorul. Obișnuit cu piesele 

minimaliste sau cu buget redus, nu mai văzusem de multă vreme un decor atât de 

complex. Plus că fusese transportat taman de la Chișinău. Asta m-a făcut și mai 

curios. Numai efortul de a transporta tot acel decor de la Chișinău la București, 

instalarea lui pe scenă, totul, merită un efort mai mic din partea mea de a sta lipit 

de scaun două ore și jumătate. 

Dar, până la urmă, au fost 

două ore și jumătate câștigate. Cred că și Nicu s-a simțit cumva câștigat, pentru 

că i-am repatriat cămașa și tricoul uitate la hotelul din Tulcea în timpul FMB. 

N-am să vă povestesc piesa. Poate, cândva, veți vrea să o vedeți voi înșivă. 

Poate chiar la Chișinău. 

Oricum, nu e o piesă modernă. E o piesă americană destul de veche. Din 

vremea când se scria teatru pentru oameni obișnuiți să-și petreacă timpul urmărind 

jocul actorilor, ideile dramaturgului, interpretarea regizorului. Eu am descoperit, 

în primul rând, niște actori buni, pe care, altfel, n-aș fi avut șansa să-i văd. 

Pornisem să-l văd pe Nicu Țărnă, dar i-am descoperit și pe Lilia Bejan, Ion 

Munteanu, Alexandru Rusu, Dana Rusu Ciobanu, Vitalie Jacota și pe motanul 

Mosorel. Magistral Mosorel, în cele câteva scene în care a și apărut pe 

scenă  

Am mai descoperit, 

fără să mă fi așteptat la asta, o familie sau, mai bine zis, o dinastie de oameni 

talentați. Nicu e actor și muzician. Fratele lui, Mihai Țărnă, este regizor al 

Teatrului Ginta Latină și regizorul piesei care s-a jucat în week-end la “Nottara”. 

Tudor Țărnă, patriarhul familiei, este de asemeni regizor și directorul teatrului. Iar 

Zinaida Țărnă, mama lui Nicu, se ocupă de marketingul și PR-ul teatrului. În 

România asta n-ar fi posibil, considerându-se conflict de interese și nepotism. În 

Moldova se poate, iar reușitele lor dovedesc faptul că nu e rău deloc, dacă ai de-a 

face cu oameni cu adevărat talentați. 



Mă rog, probabil că putem dezvolta și un soi de turism teatral, prin orașele 

mai mici de dincoace de Prut, unde se joacă teatru bun (chiar, vă recomand Zbor 

deasupra unui cuib de cuci, montat la Tulcea) și, de ce nu, la Chișinău. După ce-

am văzut vineri seară, merită. 

 

 

 

 

de: Patrick André de Hillerin 
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FEST(in) - a cincea zi de Festival 

 

 

Zi de zi, Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (7-18 

octombrie), organizat de Primăria Municipiului București și Teatrul Nottara, își 

bucură publicul cu producții interesante, grupate în diferite secțiuni. 

O respirație pentru poluarea planetei și multă dragoste... 

De pildă, în cea intitulată „Text sau pretext” s-au programat miercuri, 11 

octombrie, două producții care atestă diversitatea de viziune și de interpretare în 

două montări diferite ale aceluiași text. De data aceasta, este vorba despre piesa 

autorului britanic contemporan, Duncan Macmillan. 

Stând la coadă la Ikea, unui cuplu tânăr îi trăsnește ideea să facă un copil. 

Sunt tineri, se iubesc, se înțeleg bine (cel puțin până în acest moment), așa că 

http://www.rfi.ro/eveniment-98440-festin-cincea-zi-festival-nottara


auspiciile sunt cum nu se poate mai favorabile. Ea, doctorandă, el, muzician. Dar, 

din acest moment, li se dă viața peste cap. Pentru că sunt niște tineri responsabili 

față de o existență adusă pe lume, după cum se simt răspunzători și față de planetă. 

Cum să faci un copil în poluarea asta? Cu genul acesta de întrebări se 

frământă cei doi iubiți. De aici... tensiune și dispute. Hotărâri și reveniri. Un 

adevărat perpetuum mobile afectiv. Ba vor să se căsătorească, ba optează pentru 

un copil, ba se despart. Prin câte trec și ce se întâmplă până la urmă rămâne să 

descopere publicul la vizionarea celor două spectacole. 

Primul, care păstrează titlul original, Lungs, o producție a Asociației 

VANNER Collective și a Teatrului ACT, în regia lui Nicolae Constantin Tănase, 

începe la ora 18.00. 

Spectacolul se bucură de interpretarea actorilor Denisa Nicolae și Liviu 

Romanescu. 

Al doilea, intitulat Respirații, o producție a Teatrului Ariel din Târgu 

Mureș, în regia talentatului Radu-Alexandru Nica, este programat la ora 20.00, la 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin. 

Spectacolul îi dă șansa publicului să se întâlnească cu un comic inteligent, 

de bună calitate, pe care valoroasa interpretare a actorilor Raisa Ané și Andi 

Gherghe nu poate decât să-l sporească. După această reprezentație, actorii celor 

două spectacole se vor pronunța asupra temelor propuse de autorul britanic, toate 

de mare actualitate, și asupra diversității metodelor de abordare a textului. Iar 

publicul va pune oricâte întrebări dorește la discuțiile moderate de criticul de 

teatru Cristina Rusiecki.   

Tot în a cincea zi de „FEST(in) pe Bulevard”, spectatorii sunt invitați, la 

ora 20.30, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, la o producție a Teatrului 

Excelsior din București, Fluturii sunt liberi, pe textul atât de îndrăgit al 

lui Leonard Gershe. 

Regia este semnată de Erwin Șimșensohn, care își motivează astfel opțiunea 

repertorială: „Fluturii sunt liberi. Poveste. O poveste de dragoste. O poveste 

despre cum iubirea transcende orice impediment fizic. O poveste despre ambiție, 

vise și dezamăgiri. O poveste despre Don, cel care vrea să trăiască cu adevărat. O 

poveste despre Jill, cea care îl învață să o facă. 

O poveste despre doamna Baker și despre frica unei mame de a da drumul 

de la pieptul său «puiului» care încearcă să zboare liber, de teamă ca el să nu-și 

frângă aripile. O poveste despre doi tineri care se găsesc, apoi se pierd, pentru ca 

în final… O poveste cu zâmbete și cu lacrimi în ochi…” 

Distribuția este formată din actorii Alex Călin, Ioana Anastasia Anton, 

Catrinel Dumitrescu și Șerban Gomoi. 



Seria de spectacole din ziua a cincea se încheie cu Războiul nu a început 

încă de Mikhail Durnenkov, de la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, în regia 

unuia dintre cei mai apreciați regizori ai noului val, Bobi Pricop. 

Acesta colaborează din nou cu un adevărat star al scenografiei, Adrian 

Damian, și cu talentatul coregraf Arcadie Rusu. Oare războiul contează pentru un 

tată care amenință să incendieze o casă nouă, construită pentru el de către fiul său, 

pur și simplu pentru a evita umilința de a fi dependent? Este război ceea ce se 

întâmplă atunci când o soție este supusă față de soțul ei violent, dar devotat? 

Durnenkov descrie efectele dezumanizante ale vieții într-o societate aflată la un 

pas de război total. Scenele evoluează de la terifianta violență domestică spre o 

întâlnire suprarealistă și foarte amuzantă la un bazin de înot. 

Războiul nu a început încă este un spectacol presărat cu umor negru, născut 

în locul în care războiul se ascunde de fapt în casele noastre, pe străzile noastre, 

în inimile noastre. Distribuția este formată din actorii Ionuţ Vişan, Florentina 

Năstase, Mihaela Popa, Bogdan Farcaş, Cristian Popa. Spectacolul este programat 

la ora 21.00, la Teatrul Odeon, Sala Mare. 

Pe durata Festivalului, Teatrul Nottara onorează, printr-o suită de fotografii 

expuse, memoria monstrului sacru George Constantin, fostul său actor, și a 

talentaților săi colegi, Ruxandra Sireteanu și Petrică Popa. 

Expoziția reconstruiește în imagini parcursul lor profesional. Fotografiile 

reprezintă mărturia unei istorii de peste șaptezeci de ani a Teatrului Nottara, 

oferindu-i privitorului prilejul de a face o incursiune în timp, de a retrăi o poveste 

surprinsă de obiectivul camerei. Teatrul este o formă de artă vie, unică și 

irepetabilă, iar fotografia reușeşte să capteze emoția și frumusețea actului artistic. 

 

 

 

 

Sursa : Teatrul Nottara 
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Teatrul Maria Filotti va participa cu spectacolul ”Leonce și Lena” la 

Festivalul de Teatru – Fest(in) pe Bulevard 

 
Teatrul Maria Filotti va participa cu spectacolul ”Leonce și Lena” la Festivalul de Teatru – 

Fest(in) pe Bulevard 
 

Joi, 12 octombrie, Teatrul Maria Filotti Brăila va participa cu spectacolul 

”Leonce și Lena” în Festivalul Internațional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard, 

organizat de Teatrul Nottara. 

Teatrul „Maria Filotti’’ participă la Festivalul Internațional de Teatru – 

Fest(in) pe Bulevard, ediția a V-a, cu spectacolul LEONCE ȘI LENA de Georg 

Büchner, regia Vlad Cristache, în secțiunea Criza pubertății, criza adolescenței, 

joi, 12 octombrie, ora 18.00, la Sala Mare a Teatrului Odeon. 

http://www.probr.ro/teatrul-maria-filotti-va-participa-cu-spectacolul-leonce-si-lena-la-festivalul-de-teatru-festin-pe-bulevard/
http://www.probr.ro/teatrul-maria-filotti-va-participa-cu-spectacolul-leonce-si-lena-la-festivalul-de-teatru-festin-pe-bulevard/
http://www.probr.ro/wp-content/uploads/Teatrul-Maria-Filotti-va-participa-cu-spectacolul-%E2%80%9DLeonce-%C8%99i-Lena%E2%80%9D-la-Festivalul-de-Teatru-Festin-pe-Bulevard.jpg


Distrubuția: Ionuț Vișan, Corina Borș, Constantin Cojocaru, Ramona 

Gîngă, Valentin Terente, Narcisa Novac , Marcel Turcoianu, Dan Moldoveanu, 

Adrian Ştefan, Costică Burlacu ,Ionel Spalatu, Mihail Ardeleanu. Muzica live 

aparține compozitorului Cornel Cristei, iar scenografia este semnată de Vladimir 

Turturică. 

Festivalul Internaţional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard este organizat de 

Teatrul Nottara , cu suținerea financiară a Primăriei Generale și a Consiliului 

General al Municipiului București, și se desfășoară în perioada 7 – 18 octombrie 

2017 în București. 

Pentru actuala editie Festivalul International de Teatru – Fest(in) pe 

Bulevard propune publicului său un conținut variat dezvoltând proiectul pe 

următoarele secțiuni: Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă – 

Text sau pretext – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă – Premiere în 

Fest(in) – cuprinde cele mai noi producții ale Teatrului Nottara- Invitați speciali 

– cuprinde producții de bună calitate și de succes, care nu s-au încadrat în 

secțiunile specifice anului 2017. 

“Este povestea unui puşti rătăcit într-o lume rutinată, a cărei miză supremă 

este succesul, obţinut cu orice preţ, o lume în care oamenii se iau mult prea mult 

în serios. Agasat şi plictisit, acest puşti refuză să se supună unor convenţii sociale 

decrepite şi alege să devină un fel de portdrapel, un spirit liber, ca expresie a 

gândirii, în ideea evadării dintr-o lume banală, din care, ieşit fiind, încearcă să 

descopere adevăratul sens al existenţei sale, acel adevăr crud pe care îl întâlneşti 

adeseori într-o piesă de teatru, aproape devenit clişeu, adică, dragostea! Însă aici, 

în textul lui Buchner, iubirea dintre cei doi puşti sună…altfel, se întrupează altfel, 

este sublimă, deloc obtuză” apreciază regizorul Vlad Cristache. 

 

 

 

 

de: Silviu Mareș 
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O comedie celebră şi un spectacol cu explicaţiile unui terorist, pe 15 

octombrie în cadrul „FEST(in) pe Bulevard“ 

 

Teatrul Nottara se află în plină sărbătoare cu Festivalul Internaţional de 

Teatru FEST (in) Duminică, 15 octombrie, este ziua a noua a Festivalului 

Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (7-18 octombrie), organizat de 

Nottara. Este weekend, aşa că evenimentele sunt multe şi diverse. De la ora 18.00, 

la Teatrul Ţăndărică, Sala Mare, publicul poate vedea Kimberly de David 

Lindsay-Abaire, în regia Andreei Vulpe, o producţie a Teatrului de Comedie. 

 

Un spectacol provocator care răstoarnă prejudecăţile despre normalitate. O 

familie disfuncţională, formată din personaje unice, pusă în faţa unor situaţii 

normale, reacţionează în cele mai neaşteptate moduri, amintind de comediile 

negre cu tot arsenalul lor de umor, satiră şi de neconvenţional. Kimberly asigură 

echilibrul, aducând în ciudata poveste emoţia necesară transmiterii unui mesaj 

care conferă un alt înţeles înaintării în vârstă. Din distribuţie fac parte actorii 

Virginia Mirea, Mihaela Teleoacă, Vlad Bîrzanu, Laura Creţ, Ioan Coman. 
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De la ora 20.30, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul este 

chemat la întâlnirea cu o comedie nemuritoare: D-ale carnavalului de I.L. 

Caragiale, în regia lui Claudiu Goga, o producţie a teatrului-gazdă. Un bilet 

amoros rătăcit, ameninţări cu sinuciderea, gesturi extreme, dictate de pasiuni la 

fel de extreme, o sticluţă cu „vitrion englezesc”, toate acestea învălmăşindu-se pe 

scenă, într-un ritm alert, care ne poartă paşii prin mahalaua de altădată. Un 

carnaval al umorilor şi al caracterelor, care rămâne la fel de colorat şi de zgomotos 

chiar şi în zilele noastre. Piesa lui I.L. Caragiale, D-ale carnavalului, fluierată la 

premiera sa din aprilie 1885, din cauza unei cabale organizate de cronicarul 

dramatic D.D. Racoviţă-Sphinx, a devenit în timp un text clasic, pe care orice 

regizor este tentat să-l aducă pe scenă, în încercarea de a obţine cel mai 

spectaculos umor şi de a scoate la lumină sensuri noi, potrivite vremurilor actuale. 

Într-un decor surprinzător, imaginat de Ştefan Caragiu, şi în costumele concepute 

de Liliana Cenean, Claudiu Goga îşi invită actorii să recreeze, cu un suflu modern, 

deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne astfel cu înţelesuri moderne. 

Distribuţia este formată din Vlad Zamfirescu, Gheorghe Ifrim, Alexandru Jitea, 

Andi Vasluianu, Sorin Cociş, Mihai Mărgineanu, Luminiţa Erga, Cerasela 

Iosifescu, Alexandru Mike Gheorghiu şi Mircea Teodorescu. 

 

  De la ora 21.00, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, secţiunea Criza 

pubertăţii, criza adolescenţei cunoaşte forme extreme prin spectacolul deosebit de 

puternic al lui Eugen Jebeleanu, 20 noiembrie, o producţie a Teatrului Naţional 

Radu Stanca din Sibiu, cu Ali Deac. Textul relatează povestea unui adolescent pe 

care societatea îl transformă în călău. Pe 20 noiembrie 2006, un tânăr de 

optsprezece ani deschide focul în fosta sa şcoală din Emsdetten şi răneşte mai 

multe persoane, înainte de a se sinucide. Piesa lui Lars Noren pleacă de la acest 

caz real pentru a construi o ficţiune documentată despre viaţa măcinată a unui 

tânăr maltratat. Violenţa cuvintelor ce i-au fost adresate în timpul copilăriei îl 

împing pe adolescent la răzbunare. Textul oglindeşte situaţia Europei occidentale 

din zilele noastre, care se confruntă cu probleme mari de identitate socială, cu 

valuri de imigranţi şi cu atacuri teroriste. Autorul analizează psihologia şi 

mecanismul violenţei care îl determină pe individ să treacă din poziţia de agresat 

în cea de agresor şi, totodată, repercusiunile unei educaţii defectuoase, care poate 

crea monştri. „Eu sunt adeptul unui teatru angajat, de atitudine, care să aibă nişte 

valori sociale, politice, mediatice, dar mă interesează foarte mult şi cum spunem 

lucrurile astea. Mă interesează să aflu care e modalitatea prin care, din poveştile 

oamenilor ăstora, să putem face teatru. În final, informaţia o putem regăsi oricum 

în ştiri, în ziare, pe internet. Dar pe mine mă interesează cum putem lua poveştile 

astea, ca să devină ficţiuni, să devină teatru şi să creeze în spectatori empatie cu 

oamenii ăştia”, îşi mărturiseşte crezul talentatul regizor Eugen Jebeleanu. 

Spectacolul este urmat de discuţii cu publicul moderate de criticul de teatru 

Mirella Patureau. 

  



Spectacolelor programate în Festival li se alătură o serie de evenimente 

conexe. A doua dezbatere din cadrul „Întâlnirilor AICT.RO” va începe la ora 

12.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 1. În legătură cu secţiunea principală a 

ediţiei de anul acesta a Festivalului, „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, criticul 

de teatru şi moderatorul întâlnirii, Oltiţa Cîntec, preşedinte AICT.RO, a lansat 

tema Teatrul pentru adolescenţi, o nişă în expansiune. „Considerat până nu demult 

o nişă, teatrul pentru adolescenţi a devenit peste tot în lume un gen interesant, tot 

mai interesant, orientat explicit spre una dintre categoriile de public cele mai 

pretenţioase. Prea mari pentru a mai merge la spectacole pentru copii, dar prea 

mici încă pentru a fi atraşi de subiectele din teatrele pentru cei mari, 

preadolescenţii şi adolescenţii păşesc în sălile de teatru atunci când temele 

abordate pe scenă şi maniera în care sunt tratate li se potrivesc ca problematică, 

preocupări, ton, mijloace de expresie. Şi atunci când din temele acestea pot primi 

măcar nişte posibile răspunsuri la mulţimea de chestiuni emoţionale, biologice, 

sociale pe care se străduiesc s-o gestioneze”, argumentează Oltiţa Cîntec. Actorul 

Alexandru Repan este amfitrionul întâlnirii In memoriam, unde va fi evocat 

partenerul său de forţă, George Constantin, monstru sacru care a contribuit, timp 

de decenii, la gloria Teatrului Nottara. Alături de figura lui George Constantin, se 

vor depăna amintiri despre alţi doi actori talentaţi, Ruxandra Sireteanu şi Petrică 

Popa. Evenimentul, care începe la ora 18.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 

1, se bucură de participarea lui Nicu Alifantis. 

 

 La ora 20.00, seria lansărilor de carte din Festival continuă cu Regia 

românească: de la act de interpretare la practici colaborative, volum colectiv 

coordonat de Oltiţa Cîntec şi publicat la Editura Timpul, 2016. „Oprindu-se 

asupra a zece creatori afirmaţi după 1990, pe care i-am ales din postura de 

coordonator, volumul îşi propune să evidenţieze unde ne aflăm din punctul de 

vedere al noilor practici scenice. (...) Teatrul românesc e, în continuare, un teatru 

de regizor, poziţia sa rămânând prima în caseta realizatorilor înscrişi pe afiş. 

Artiştii din sumar sunt figuri care s-au distins prin poeticile de scenă şi ilustrează 

trecerea de la modelul unic al regiei ca act de interpretare la formule colaborative, 

într-o cultură teatrală unde coabitează stiluri şi formate diverse. Vocabularele 

regizorale ale celor din listă diferă de la sensibil la radical, fiecare căutând formula 

ce i se potriveşte, care-i stimulează mecanismele creative”, precizează criticul de 

teatru Oltiţa Cîntec. 

 

 

 

 

 

de: Otilia Andrei  
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Andreea Marin, pe aceeaşi scenă cu nepotul lui Bănică0 Comentarii 

 
Răzvan Bănică şi Andreea Marin, la Teatrul Nottara 

Surprize, surprize sâmbătă seara, 7 octombrie, pe scena Teatrului Nottara, 

din Bucureşti. Marin şi Bănică, pe aceeaşi scenă. 

Nu, nu este vorba despre solistul Ştefan Bănică (48 de ani), bărbatul de care 

Andreea (42 de ani) a divorţat în 2013, ci despre nepotul lui, care îi calcă pe urme. 

Răzvan Bănică (25 de ani) seamănă mult cu unchiul său, fiind şi un solist talentat, 

şi un actor care promite. Răzvan s-a lăudat pe Facebook cu fotografia în care apare 

alături de Andreea Marin. 

http://www.click.ro/vedete/romanesti/andreea-marin-pe-aceeasi-scena-cu-nepotul-lui-banica
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“Aseară (n.r. sâmbătă), pe scena Teatrului Nottara, alături de doamna Andreea 

Marin, ambasadorul celei de-a cincea ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru 

«Fest(in) pe Bulevard», 7-18 octombrie 2017”, s scris Răzvan. 

Relaţia de iubire cu consulul Adrian Brâncoveanu îi prieşte de minune 

“Zânei”, care a arătat senzaţional într-un costum grena, din catifea. 

 

 

 

Sursa: Click 
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Andreea Marin a făcut furori într-o ținută sexy la un festival de teatru 

 
Andreea Marin, o prezență încântătoare la un festival de teatru 

Foto: Facebook 

Andreea Marin nu dă curs bârfelor și criticilor din presa mondenă, dar ori de câte 

ori se afișează în public, nu încetează să atragă privirile. „Zâna” a radiat de 

senzualitate pe scena teatrului într-o ținută foarte elegantă și sexy. 

Andreea Marin a fost o prezență specială pe scena Teatrului Nottara, unde a avut 

loc deschiderea festivalului din această toamnă. Îmbrăcată cu un costum de catifea 

de o nuanță roșu burgundi foarte plăcută la vedere care s-a asortat de minune cu 

cortina din spatele scenei. 

http://www.click.ro/vedete/romanesti/andreea-marin-facut-furori-cu-o-tinuta-sexy-la-un-festival-de-teatru
http://www.click.ro/vedete/romanesti/andreea-marin-facut-furori-cu-o-tinuta-sexy-la-un-festival-de-teatru


 
Andreea Marin, prezentă în prima seară a festivalului la Teatrul Nottara 

Foto: Facebook 

 

Elegantă și sexy ca întotdeauna, Andreea Marin pare mai fericită și mai frumoasă 

ca niciodată, iar totul pare să se datoreze progreselor semnificative din viața sa 

personală. Chiar dacă nu și-a asumat public relația, aceasta pare să fi început un 

nou capitol în dragoste. 

 
Andreea Marin, elegantă și sexy într-un costum de catifea 

Foto: Facebook 

Prezentatoarea a publicat și pe contul său de Facebook un colaj de fotografii din 

cadrul evenimentului: „Prima seară a festivalului la Teatrul Nottara, o bucurie! 

Felicitări minunaților actori ai Teatrului Ginta Latina din Chișinău pentru prima 

reprezentație”, a scris ea pe rețeaua de socializare. 

 

 

Sursa: Click! 

  



135. Obiectiv Brăila 
din data de 11 Octombrie 2017 

http://obiectivbr.ro/content/trupa-teatrului-br%C4%83ilean-

%C3%AEn-festival-la-%E2%80%9Cnottara%E2%80%9D 

 

 
 

 

 

TRUPA TEATRULUI BRĂILEAN, ÎN FESTIVAL LA “NOTTARA” 

 

• Festivalul Internaţional de Teatru - Fest(in) pe Bulevard este organizat de 

Teatrul Nottara şi se desfăşoară în perioada  7 – 18  octombrie 2017 în 

Bucureşti 

  

Joi, 12 octombrie, ora 18.00, la Sala Mare a Teatrului Odeon, Teatrul 

“Maria Filotti” participă la Festivalul Internaţional de Teatru - Fest(in) pe 

Bulevard, ediţia a V-a, cu spectacolul LEONCE şi LENA  de Georg Büchner, 

regia Vlad Cristache. Spectacolul  va fi prezentat în secţiunea Criza pubertăţii, 

criza adolescenţei şi se adresează celor care simt că existenţa lor într-o lume 

banală, disperată după succes, trebuie să se schimbe cumva! Şi cum, decât printr-

o evadare, fie ea şi iluzorie, într-o fantezie poetică, împreună cu Leonce şi Lena, 

http://obiectivbr.ro/content/trupa-teatrului-br%C4%83ilean-%C3%AEn-festival-la-%E2%80%9Cnottara%E2%80%9D
http://obiectivbr.ro/content/trupa-teatrului-br%C4%83ilean-%C3%AEn-festival-la-%E2%80%9Cnottara%E2%80%9D
http://obiectivbr.ro/sites/default/files/11teatru1.jpg
http://obiectivbr.ro/sites/default/files/11teatru1.jpg
http://obiectivbr.ro/content/trupa-teatrului-br%C4%83ilean-%C3%AEn-festival-la-%E2%80%9Cnottara%E2%80%9D
http://obiectivbr.ro/sites/default/files/11teatru1.jpg


alături de care putem să căutăm sensuri profunde, să spunem povestea, a lor şi a 

noastră! 

 

“Este povestea unui puşti rătăcit într-o lume rutinată, a cărei miză 

supremă este succesul, obţinut cu orice preţ, o lume în care oamenii se iau 

mult prea mult în serios. Agasat şi plictisit, acest puşti refuză să se supună 

unor convenţii sociale decrepite şi alege să devină un fel de portdrapel, un 

spirit liber, ca expresie a gândirii, în ideea evadării dintr-o lume banală, din 

care, ieşit fiind, încearcă să descopere adevăratul sens al existenţei sale, acel 

adevăr crud pe care îl întâlneşti adeseori într-o piesă de teatru, aproape 

devenit clişeu, adică, dragostea! Însă aici, în textul lui Buchner, iubirea dintre 

cei doi puşti sună...altfel, se întrupează altfel, este sublimă, deloc obtuză” 

apreciază regizorul Vlad Cristache. 

 

“O explozie de fantezie! Vlad Cristache şi actorii lui au reuşit 

performanţa unui spectacol ataşant pentru trăitorul clipei de azi. Duios, 

poetic, transparent, dur pe alocuri, dar plin de vervă şi umor”, subliniază 

Marina Roman în Yorick. 

 

Distribuţia: Ionuţ Vişan, Corina Borş, Constantin Cojocaru, Ramona 

Gîngă, Valentin Terente, Narcisa Novac , Marcel Turcoianu, Dan Moldoveanu, 

Adrian Ştefan, Costică Burlacu, Ionel Spălatu, Mihail Ardeleanu. Muzica live 

aparţine compozitorului  Cornel Cristei, iar scenografia  este semnată de Vladimir 

Turturică. 

 

Festivalul Internaţional de Teatru - Fest(in) pe Bulevard este organizat de 

Teatrul Nottara, cu suţinerea financiară a Primăriei Generale şi a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti şi se desfăşoară în perioada  7 – 18  octombrie 

2017 în Bucureşti. 

 

Pentru actuala ediţie  Festivalul Internaţional de Teatru – Fest(in) pe 

Bulevard propune publicului său un conţinut variat dezvoltând proiectul pe 

următoarele secţiuni: Criza pubertăţii, criza adolescenţei – secţiune competitivă; 

Text sau pretext - Bulevardul Comediei - secţiune competitivă; Premiere în 

Fest(in) - cuprinde cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara; Invitaţi speciali - 

cuprinde producţii de bună calitate şi de succes, care nu s-au încadrat în secţiunile 

specifice anului 2017. 

 

 
 

Sursa: Obiectiv Vocea Brăilei  

 



136. Radio România București FM  
din data de 10 Octombrie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/10/10/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-10-

octombrie/ 

 

 

Spectacole de teatru în București, 10 octombrie 

 
Sursa foto. Teatrul Nottara 

 

Spectacole de teatru cu: Oana Pellea, Alexandrina Halic, Florina Gleznea, 

Cristina Casian, la Metropolis, și cu: Victoria Cociaş, Diana Roman, Ioana 

Calotă, la Nottara. 

 Spectacole în cadrul Fest(in) pe Bulevard: 

18:00 

”Iubirea la oameni”, spectacol în regia lui Vlad Massaci, realizat la Teatrul Ioan 

Slavici din Arad. Din distribuție: Zoltan Lovas, Carmen Vlaga-Bogdan, Oltea 

http://bucurestifm.ro/2017/10/10/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-10-octombrie/
http://bucurestifm.ro/2017/10/10/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-10-octombrie/
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Blaga, Andrei Elek, Liliana Balica. Reprezentația este găzduită de Teatrul Odeon, 

la Sala Studio. 

18:15 

”Opt femei”, spectacol în regia lui Andreas Merz-Raykov, la Teatrul Nottara, 

Sala Horia Lovinescu. Distribuția: Cristina Stoica Ivanciuc, Victoria Cociaş, 

Diana Roman, Marina Palii, Ioana Calotă, Anca Bejenaru, Raluca Jugănaru Grosu 

și Laura Anghel. 

20:30 

”Oscar și Tanti Roz” de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Petru 

Vutcărău.Producție a Teatrului Eugen Ionescu, Chișinău, prezentată la Teatrul 

Odeon, Sala Majestic. În rolurile principale: Ala Menșicov (Maestru în Artă), 

Ştefan Bouroșu, Ştefania Vutcărău. 

21:00 

”Iubirea la oameni”, spectacol cu: Ada Navrot, Ion Grosu, Dani Popescu, Sorin 

Cociș, Anca Bejenaru, Anda Caropol, Sorina Ştefănescu, Carmen Florescu, Vlad 

Trifaş, Raluca Jugănaru și Carmen Lopăzan, regia: Evghenia Berkovici, la Teatrul 

Nottara, Sala George Constantin. 

  
 

 

de: Andreia Bârsan 

  



137. Radio România București FM  
din data de 13 Octombrie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/10/13/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-

13-octombrie/ 

 

 
 

Spectacole de teatru în București, 13 octombrie 

 

Sursa foto: bulandra.ro 

Spectacole de teatru cu Victor Rebengiuc, Gheorghe Ifrim și Şerban 

Pavlu, la Teatrul Bulandra, și cu Constantin Cotimanis și Catrinel 

Dumitrescu, la Nottara. 

 Spectacole în cadrul Fest(in) pe Bulevard: 

18:00 

http://bucurestifm.ro/2017/10/13/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-13-octombrie/
http://bucurestifm.ro/2017/10/13/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-13-octombrie/
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2015/11/Rata-salbatica-teatru.jpg


”Am o păpușă în dulap” de María Inés Falconi, producție a Companiei Grupo 

de Teatro „Buenos Aires”, Argentina, prezentată la Teatrul Nottara, la Sala 

George Constantin. Spectacol supratitrat în limba română. 

19:15 

”Totul e relativ”, spectacol în regia lui Felix Alexa, la Teatrul Nottara, la Sala 

Horia Lovinescu. În distribuție: Raluca Gheorghiu, Gabriel Răuţă, Constantin 

Cotimanis, Catrinel Dumitrescu. 

20:00 

”Heartbeat”/ ”Bătăile inimii”, musical de Kim Doo-Hwan, producție a 

Companiei Donghwa Tree Theatre, Seul, Coreea de Sud, găzduită de Teatrul 

Țăndărică. Spectacol supratitrat în limba română. 

 
 

 

de: Andreia Bârsan 

  



138. Libertatea 
din data de 13 Octombrie 2017 

https://m.libertatea.ro/detalii/articol/andreea-marin-pe-aceeasi-

scena-cu-nepotul-lui-stefan-banica-jr-ce-mesaj-a-transmis-razvan-

1995468 

 

 
 

 

Andreea Marin pe aceeași scenă cu nepotul lui Ștefan Bănică Jr. Ce mesaj a 

transmis Răzvan 

 

 

 

Andreea Marin pe aceeași scenă cu nepotul lui Ștefan Bănică Jr. Este 

vorba despre un eveniment organizat la Teatrul Nottara, unde cei doi au fost 

prezentatori. 

 

  Răzvan Bănică a postat un mesaj pe contul de socializare, alături de care a 

atașat o imagine în care apare împreună cu fosta soție a unchiului său. Tânărul 

este actor al teatrului Nottara. 

 

 

 

Sursa: Libertatea 
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139. Ileana Lucaciu  
din data de 13 Octombrie 2017 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2017/10/iubirea-la-oameni-teatrul-

clasic-ion.html 

 

 
 

“IUBIREA LA OAMENI” – TEATRUL CLASIC “ION SLAVICI” / 

ARAD < FESTIVALUL – FEST(in) pe Bulevard > 

“ȘTIREA DE LA ORA CINCI” … 

 
 

Tănărul dramaturg Dimitri Bogoslavski din Bielorus, dramaturg premiat în 

țara sa, dar și actor, a stârnit interes la noi cu piesa “Iubirea la oameni”, înregistrată 

în repertoriul a două teatre. Textul său pare a fi inspirat din “Știrile de la ora cinci 

“ și chiar din telenovelele ce bântuie programele tv. Într-un montaj paralel, tânărul 

dramaturg dezvoltă o tragică poveste de dragoste petrecută într-o localitate mică, 

un sat amărât în care toți se cunosc. Încearcă să arate cum ar fi iubirea și prietenia 

între oameni sărmani, cuceriți de alcoolul care declanșează manifestări violente. 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2017/10/iubirea-la-oameni-teatrul-clasic-ion.html
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Câțiva dintre ei vor să plece la Moscova, dar rămân în aceiași comunitate 

prăpădită. 

 

 
Regizorul Vlad Massaci tratează teatral textul ca o radiografie cu fărâme 

din viața celor necăjiți. O face realist cu minuție, dar uneori exagerează în scenele 

de violență și beție. Atenția sporită față de amănunte în prezentarea existenței 

personajelor în diverse locuri ale acțiunii imprimă un ritm lent reprezentației. 

Decorul conceput de Andu Dumitrescu împarte spațiul de joc prin mobilierul ales 

în cinci locuri solicitate de acțiune, precizate prin multe amănunte semnificative. 

Trecerile dintr-un loc în altul, se efectuează prin “cortine” sonore sau prin dirijarea 

luminii. 

 

 
În centrul acțiunii sunt Liuska, o femeie căsătorită, cu un copil care i-a 

dispărut bărbatul și Serghei, singurul polițist din sat, “băiatul mamei”, îndrăgostit 

de ea. Carmen Vlaga-Bogdan încearcă o construcție atentă a profilului acestei 

femei confruntată cu situații extreme care o vor marca psihic. Liuska va dezvălui 

că și-a ucis soțul, pe Kolia un alcoolic care se arată cum o bătea și o viola – scenă 

forțat exagerată teatral, iar trupul l-ar fi ciopârțit pentru a îl da hrană la porci. 

Liuska se va căsători totuși cu Serghei, dar fantoma lui Kolia o va bântui. Actrița 

reușește să sugereze delicat stările dramatice prin care trece personajul. Portretul 

timidului polițist, Serghei cel îndrăgostit este desenat în esență de Andrei Elek, cu 

trăire sensibilă a nefericirii în dragoste care îl va determina să se spânzure în final. 

Regizorul propune o imagine cu un stop cadru semnificativ la sfârșitul 

reprezentației, un tablou al personajelor surprinse de gestul lui Serghei, după o 

beție prilejuită de nunta lui Ciubasov cu Olga. Lui Kolia, Zoltan Lovas îi 

subliniază când intervine ca fantomă în viața lui Liuska, sentimentele regretului 

https://3.bp.blogspot.com/-zurXmPeDwlU/WeC1lGSBScI/AAAAAAAAFio/5gpMDOu-BI0aB4sf2mie0snAEHgvUUIRwCLcBGAs/s1600/15016201_10209423357972450_6955890875750598800_o.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-XhhvzMEBO7s/WeC1vRgo8FI/AAAAAAAAFis/YM7IZOQ32VYNs0xU8wbqNZ_vPsPJ24fwACLcBGAs/s1600/14976842_10209423357932449_8536251975656386434_o.jpg


și iubirii față de ea. Bețiile, atât ale lui Kolia, cât și ale altor personaje – precum 

Serghei sau mama eroinei, sunt interpretate schematic și uneori cad chiar în 

comic. Sigur e foarte dificil să redai starea de beție a personajului, se solicită 

interpretării și nuanțări speciale în funcție de tipologia și starea celui afectat de 

alcool care din păcate nu se arată în multe momente ale reprezentației. Pe Lidia, 

mama grijulie a lui Serghei, o interpretează Liliana Balcica, atentă la nuanțe și 

atitudini în relații, iar mama Liuskăi revine lui Oltea Blaga. Ivan în monologul 

destăinuirii iubirii pentru Nastia, prilejuiește remarcarea interpretării actorului 

Alex Mărgineanu. Convingătoare este Cecilia Lucanu – Donat care dezvoltă 

revolta Nastiei față de viața mizeră din sat. Vânzătoarea de la magazinul de unde 

se procură băutură în principal, Mașka îndrăgostită de Ciubasov, este un personaj 

cu pricepere interpretat de Mariana Tofan. Omul cu bani, Ciubasov, încrezut în 

forța lor, revine lui Robert Pavicsits, iar Olga iubita sa lui Roxana Sabău, roluri 

rezolvate fără reproș de actori. Trebuie subliniat că textul nu prilejuiește remarcări 

deosebite interpreților, fiind mult prea încărcat prin diversele relații de iubire sau 

prietenia dintre personaje, concepute însă, simplist de dramaturg. 

“Iubirea la oameni” rămâne un text modest care prezintă “fotografii” din 

zona unui presupus sat, lipsite de fundamentul motivării profunde a existenței 

sociale a acestor oameni uitați de lume. Regizorul și echipa sa fotografiază realist, 

ca într-un reportaj, ce presupune iubirea pentru acești oameni lipsiți de viitor și 

idealuri de viață. 

În “FEST(in) pe Bulevard” spectacolul a fost integrat secțiunii …  “Text 

sau pretext”! 

 

 

P.S. Festivalul Național de Teatru (20 – 30 octombrie) include în program acest 

spectacol, alături și de reprezentația oferită cu același text, în altă regie, la Teatrul 

“Nottara”. 
 

 
 

 

 

Sursa: Ileana Lucaciu  

  



140. LiterNet  
din data de 13 Octombrie 2017 

http://agenda.liternet.ro/articol/22314/Mihai-Brezeanu/Subhamleti-

Hamlet.html 

 

 
 

Subhamleţi - Hamlet 

 

 

  În sală, telefoane mobile ridicate deasupra capului, făcând poze, 

înregistrând filmuleţe, transmiţând Facebook Live. Pe scenă şi pe culoarele dintre 

staluri, fum, reflectoare, umbre, microfoane lipite de obraz, cortine 

transparente mişcându-se alert, replici ca la teatru, pasaje ca la hip-

hop performance. 

 

  Suntem în Sala Majestic a Teatrului Odeon din Bucureşti, la reprezentaţiile 

cu Hamlet ale Teatrului Naţional Mihai Eminescu din Timişoara, în toamna lui 

2017. Mai întâi, în cadrul TEEN-FEST 2017, apoi în programul FESTin pe 

Bulevard 2017. Festivalurile teatrelor Excelsior şi, respectiv, Nottara, aduc în 

Capitală senzaţia din 2016 a Timişoarei: un Hamlet tradus şi remixat de unul 

dintre cei mai talentaţi-ireverenţioşi tineri dramaturgi români, Peca Ştefan, 

convertit, parţial, la hip-hop de unul dintre cei mai hiper-dotaţi-cutezători tineri 

muzicieni români, Marius Andrei Alexe (aka MC Bean / Subcarpaţi), aşezat pe 

scenă (mare, de 600 de locuri, a Naţionalului / Operei timişorene) de unul dintre 

http://agenda.liternet.ro/articol/22314/Mihai-Brezeanu/Subhamleti-Hamlet.html
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cei mai competenţi-energici tineri manager-regizori din teatrul românesc, Ada 

Lupu Hausvater. 

 

 

  Telefoanele mobile sunt ale liceenilor care, la finele celor 3 ore ale 

spectacolului, îl ovaţionează pe MC Bean, muzicianul, dar şi pe Marius Andrei 

Alexe, actorul, pe care Ada Lupu îl distribuie în Hamlet-tatălşi îl aşază aproape în 

permanenţă lângă Hamlet-fiul (Matei Chioariu). "Mai aveau puţin şi se pupau pe 

gură", exclamă cineva la ieşirea din sala. Cei doi sunt aproape de nedespărţit. Tot 

ce face fiul e inspirat de modelul tatălui. Tot ce face tatăl e înţeles şi dus mai 

departe (doar) de fiu. 

 

 

  Chioariu îşi spune replicile plat. Deşi re-scrise de Peca, frazele lui 

Shakespeare nu-şi pierd complet aerul de monumentalitate. Chioariu are însă grijă 

să taie orice urmă de emfază din rostire. Barierele cad una după alta, Hamlet pare 

un tânăr dintr-un film al lui Cristi Puiu. 

 

 

  Noul Val nu are însă timp să se insinueze. Intervine MC Bean şi propune o 

altfel de metaforă auditivă. Dusă-i cadenţa elisabetană, binevenit tonul frust al 

citadinului post-modern. Nu mergem după blocuri, ci după porţiunea aceea de 

folclor neatinsă de fioruri murărescian-puric-iste. 

 

 

  Din 2010 încoace, Subcarpaţi redescoperă şi reinterpretează muzici şi 

instrumente vechi, lângă care trăiam fără a le cunoaşte. În 2016, anul premierei 

timişorene, a venit rândul celui mai cunoscut text dramatic al lumii, pe care îl tot 

repetăm, fără a-l auzi însă cu altfel decât în cheia cu care am fost învăţaţi. 

 

  MC Bean, Ada Lupu şi trupa ei îndrăznesc o altfel de privire. Rezultatul 

încercării lor ar putea fi rezumat după cum urmează: tot ce e reinterpretare post-

modernă e proaspăt, viu, captează atenţia publicului; tot ce interpretare la-limita-

clasicului slăbeşte ritmul, deformează beat-ul, are tendinţa de a pierde publicul. 

Oamenii merg pe mâna experimentului şi sancţionează incompletitudinea 

acestuia. Pesemne că un Hamlet integral hip-hop, poate pe modelul new-



yorkez HHH (Hamlet the Hip-Hopera), ar rupe toate topurile de audienţă. 

 

  Duo-ul Matei Chioariu - Marius Andrei Alexe e potenţat de excepţionalul 

univers vizual creat de scenografia Iulianei Vîlsan şi video-urile KOTKIvisuals, 

cel puţin la fel de 2.0 ca cel sonor. Datorită lor, reflectoarelor, cortinelor, 

fumurilor, gândul transportă spectacolul din sala cea mare (de la 7 la 10) în clubul 

cel misterios (de după miezul nopţii). Cum ar fi? Cum ar fi ca, după ce l-au făcut 

vedetă pe Hamlet via Facebook Live, Ada Lupu şi ai săi invadeze Controlul sau 

Fratelli? 

 

  În jurul celor doi Hamlet, roiesc planete-personaje: o Gertrude (Claudia 

Ieremia) jucăuş-senzual-iresponsabilă, un Claudius (Ion Rizea) metalic-sadic-

laş, un Laertes (Victor Manovici) frust-agresiv, o Ophelia (Cristina Konig) albă-

plutitoare, un Polonius (Doru Iosif) corect, un Horatio (Flavius Retea) mesager. 

 

  Pe umerii celor doi Hamlet, stau pietrele cele mai grele. De ei depinde 

succesul reinventării celui mai clasic dintre clasici. Pentru ei sunt uralele de 

final. Experimentul-prim a reuşit. Trupa din Timişoara, Subcarpaţi y compris, are 

forţă, coeziunea şi îndrăzneala să continue. Puştii îşi încarcă bateriile telefoanelor 

şi aşteaptă să dea iar năvală. La teatru! Cum sună asta? 

 
 

 

de: Mihai Brezeanu  

  



141. Radio România București   
din data de 13 Octombrie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/10/13/argentina-dialogheaza-cu-coreea-

de-sud-in-bucuresti-pe-bulevard/ 

 

 
 

Argentina dialoghează cu Coreea de Sud în București, pe Bulevard! 

 

Sursa foto: www.amosnews.ro 

 

A trecut aproape o săptămână și Festivalul Internațional de 

Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (7-18 octombrie) se află în plină desfășurare. 

Urmează a șaptea zi în care, prin două producții străine, Festivalul se deschide 

către alte zări și continente. 

http://bucurestifm.ro/2017/10/13/argentina-dialogheaza-cu-coreea-de-sud-in-bucuresti-pe-bulevard/
http://bucurestifm.ro/2017/10/13/argentina-dialogheaza-cu-coreea-de-sud-in-bucuresti-pe-bulevard/
http://www.amosnews.ro/
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/masca-teatru.png


 
Sursa foto: www.new.nottara.ro 

La ora 18:00, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, publicul va putea 

viziona”I Have A Doll in My Closet” de María Inés Falconi, în regia lui Carlos 

de Urquiza, o producție a Companiei Grupo de Teatro „Buenos 

Aires” (Argentina). 

Julián trebuie să-și mute dulapul, cel în care, copil fiind, își ascundea 

comorile. Multe dintre ele au rămas încă acolo: mingea, tricoul de basket, revistele 

cu Batman și cu Barbie sau păpușa pe care a furat-o de la sora sa când era mic. 

Pentru ca nimeni să nu o găsească, trebuise să o înfășoare într-un pullover și să o 

ascundă în sertarul de sus al dulapului. Să te joci cu păpușile era interzis! 

Lucrurile îi trezesc amintiri, mai ales legate de familie și de prieteni, de pe 

vremea când a decis să-și accepte și să-și dezvăluie homosexualitatea. Supratitrat 

în limba română, spectacolul va fi interpretat de actorul Julián Sierra. 

Reprezentația va fi urmată de discuții cu publicul, moderate de Florin Galiș, și de 

o conferință susținută de autoarea María Inés Falconi. 

La ora 20:00, la Teatrul Țăndărică, Sala Mare, este programat musicalul 

sud-coreean 

 
Sursa foto: www.new.nottara.ro 

”Heartbeat” de Kim Doo Hwan, în regia lui Bae Eun-Wook și Jang II-

seung și coregrafia lui Shin Jong-cheol. Muzica este semnată de Kim Doo Hwan. 

http://bucurestifm.ro/2017/10/13/argentina-dialogheaza-cu-coreea-de-sud-in-bucuresti-pe-bulevard/i-have-a-doll/
http://bucurestifm.ro/2017/10/13/argentina-dialogheaza-cu-coreea-de-sud-in-bucuresti-pe-bulevard/heartbeat/


Centrat pe problemele tinerilor, spectacolul descrie o lume în care adulții s-

au făcut că nu văd, iar tinerii și-au ținut gura. Jucat de mai mult de trei sute de ori, 

spectacolul tratează tema violenței școlare și a indiferenței, o problemă majoră în 

societatea coreeană, promovând valorile vieții și un mesaj de comunicare și 

unitate. 

În noul semestru al Liceului de Artă Hangang, șefa clasei, Miri, 

delincventul juvenil Taepung, Iseul și noul coleg Cheondung se întâlnesc la un 

curs de percuție. Treptat, vor fi prinși în relații complicate. ”Bătăile inimii” este 

un musical axat pe percuție, cu sonorități diverse și un ritm puternic. Distribuția 

este formată din Jeong Do-hun, Kim Jae-woo, Han Hye-lin, Cha Geun-su, Yu Ji-

su. Producția Companiei Donghwa Tree Theatre din Seul (Coreea de Sud) va fi 

urmată de discuții cu publicul moderate de directoarea Teatrului Nottara, Marinela 

Țepuș. 

 
Sursa foto: www.new.nottara.ro 

 

Teatrul-gazdă va fi prezent și în această zi de FEST(in) prin producția 

sa, ”Totul e relativ” de Alan Ayckbourn, în regia lui Felix Alexa, programată la 

ora 19:15, la Nottara, Sala Horia Lovinescu. 

Greg și Ginny sunt tineri, se iubesc și sunt pe punctul de a se căsători. 

Numai că Ginny ține ascunse de Greg câteva detalii despre viața ei, care ar putea 

arunca în aer liniștea viitorului cuplu. Acesta este momentul când în poveste 

intervin Philip și Sheila, un cuplu mai în vârstă, cu nelămurite – încă – și, tocmai 

de aceea, amuzante legături cu tinerele personaje. 

Încurcături de situație, de limbaj și de intenții sunt presărate de-a lungul 

piesei, sporind tensiunea și desfătarea spectatorului. Iar la sfârșit câteva întrebări 

http://www.new.nottara.ro/
http://bucurestifm.ro/2017/10/13/argentina-dialogheaza-cu-coreea-de-sud-in-bucuresti-pe-bulevard/totul-esre-relativ/


ne rămân agățate în minte: este dragostea sinceră, cât suntem dispuși să mințim 

într-un cuplu, cât este adevăr și cât este amăgire într-o iubire? 

„Am ales să montez textul lui Alan Ayckbourn cu senzația că nevoia acută 

de comedie a publicului, nevoie ce vine din dorința de a evada din realitatea 

înconjurătoare, va fi satisfăcută, dar într-un mod mai straniu. Și asta pentru că 

ceea ce m-a atras cu adevărat în ”Totul e relativ” nu e numai scriitura dramatică, 

ce îmbină armonios replicile cu haz și situațiile magistral construite, ci un cinism 

profund, un umor negru ce ține de relativitatea și fragilitatea sentimentelor, o 

ambiguitate a relațiilor degradate, ce produce un comic exploziv, dar care are la 

bază, paradoxal, o tristețe profundă. Tristețe ce vine tocmai din faptul că iubirea, 

certitudinile, totul în viață… e relativ”, mărturisește regizorul Felix Alexa. 

 
Sursa foto: www.fotonicu.wordpress.com 

Profesioniștii și amatorii de texte inedite sunt invitați, la ora 12:00, la 

Librăria Cărturești-Verona, la spectacolul-lectură ”Bravul nostru Micșa” de 

Radu Țuculescu, în regia lui Mihai Lungeanu. 

Textul oferă tot o radiografie de „criză”, dar prin imaginea, ușor deformată 

satiric, a unei lumi periferice aflate într-o perpetuă adaptare la 

standardele „europene”, otrăvite precum mărul vrăjitoarei. 

O caldă înțelegere a limitelor umane îmbracă umorul prin care caricatura se 

apropie de o fotografie aproape perfectă. Ba chiar de un selfie, realizat cu un 

zâmbet „politic corect” aplicat pe niște buze crăpate de sete. 

http://bucurestifm.ro/2017/10/13/argentina-dialogheaza-cu-coreea-de-sud-in-bucuresti-pe-bulevard/micsa/


Autorul construiește personaje demne de reținut și reliefează culoarea locală, 

ilustrând transparența defectelor care mișună la tot pasul. Textul este ingenios prin 

soluțiile propuse și prin situațiile dramatice abil construite. 

Din distribuție fac parte actorii Ion Haiduc, Șerban Gomoi, Cristian Șofron, 

Raluca Jugănaru Grosu, Mihai Marinescu, Ada Navrot, Victoria Cociaş, Luminiţa 

Erga, Dani Popescu. Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, moderate de 

Oana Cristea-Grigorescu. 

 

 

 

de: Andra Radu  

 

  



142. Marie Claire   
din data de 13 Octombrie 2017 

https://www.marieclaire.ro/alegerea-editorului-coordonator-urban-

agenda-13-19-octombrie/ 

 

 
 

Teatru: “Burlaci și burlăcițe” 

 

 

Scenă din spectacol 

14 octombrie 2017, ora 21, Teatrul Nottara, Sala George 

Constantin. Spectacolul poate fi vizionat în cadrul Fest(in) pe Bulevard. 

 

De Hanoch Levin. Regia: Alessandra Giuntini. Distribuția: Vlad 

Gălăţianu, Daniela Minoiu, Alexandru Mike Gheorghiu, Corina Dragomir, 

Sebastian Ghiţă, Bogdan Budeş. Costumele: Mihaela 

https://www.marieclaire.ro/alegerea-editorului-coordonator-urban-agenda-13-19-octombrie/
https://www.marieclaire.ro/alegerea-editorului-coordonator-urban-agenda-13-19-octombrie/


Popescu. Traducerea: Bogdan Budeş. Decorul: Ştefan Caragiu, 

Alessandra Giuntini. Asistenţa de regie: Bogdan Budeş. 

 

Un cuplu. Ba nu, două cupluri. Și amândouă se gândesc la căsătorie. Dar 

căsătoria nu e treabă ușoară, așa că numai și gândul de a merge la Oficiul Stării 

Civile poate stârni coșmaruri. „A fi sau a nu fi. Aceasta e-ntrebarea”. Iar întrebarea 

se constituie într-un scenariu oniric al unei posibile căsătorii. 

 

A iubi sau a nu iubi? A te-nsura sau a burlăci? Un cuplu merge la 

culcare în seara de dinaintea nunții … dar îndoielile obișnuite se transformă 

treptat în întrebări existențiale! Eroii piesei au parte de o aventură onirică, în 

care drumurile li se întretaie pentru a ajunge iar … la somn! Sau totul este doar 

un vis? 

 

 

 

Sursa: Marie Claire  

  

https://www.marieclaire.ro/pro-sau-contra-casatoriei/


143. B-critic 
din data de 12 Octombrie 2017 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/festin-pe-bulevard-2017-ziua-a-vi-

a/ 

 

 
 

FEST(in) pe Bulevard 2017. Ziua a VI-a 

 

Un text nemuritor, o puștoaică în criză, tineri în derută, plus comic suculent 

în relația dintre români și maghiari 

FEST(in) pe Bulevard, ziua a șasea 

12 octombrie 

 

Spectacole amuzante, spectacole emoționante și comedii de toate felurile... 

Așa s-a desfășurat până acum Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” (7-18 octombrie), organizat de Teatrul Nottara. Și FEST(in)-ul 

continuă. În a șasea zi, la ora 18.00, la Teatrul Odeon, Sala Mare, se va juca 

producția Teatrului Maria Filotti din Brăila, Leonce și Lena de Georg Büchner, 

în regia lui Vlad Cristache. În intenția regizorului, „spectacolul se adresează celor 

care simt că existenţa lor într-o lume banală, disperată după succes, trebuie să se 

schimbe cumva. Şi cum altfel decât printr-o evadare, fie ea şi iluzorie? Haideţi să 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/festin-pe-bulevard-2017-ziua-a-vi-a/
http://www.b-critic.ro/actualitatea/festin-pe-bulevard-2017-ziua-a-vi-a/


evadăm într-o fantezie poetică, împreună cu Leonce şi Lena, să căutăm sensuri 

profunde, să spunem povestea – a lor, a noastră! Piesa este scrisă dintr-o respiraţie, 

dintr-o suflare, fără o construcţie dramatică elaborată, preconcepută, este ceva viu, 

expresiv, tulburător, aş spune, o combinaţie insolită de umor, profunzime 

filosofică în gândire, totul învelit într-o «crustă» poetică. Este un text atipic, cu o 

construcţie specifică unui spirit tânăr, proaspăt, ludic şi, în acelaşi timp, foarte 

actual. Este povestea unui puşti rătăcit într-o lume rutinată, a cărei miză supremă 

este succesul obţinut cu orice preţ, o lume în care oamenii se iau mult prea mult 

în serios”. Distribuția este formată din Ionuţ Vişan, Corina Georgiana Borş, 

Constantin Cojocaru, Ramona Gîngă, Valentin Terente, Narcisa Novac, Marcel 

Turcoianu, Adrian Ştefan, Dan Moldoveanu, Costică Burlacu, Ionel Spălatu și 

Mihail Ardeleanu. 

De la ora 20.00, la Teatrul Odeon, Sala Studio, este programat 

spectacolul Orb de mină de Székely Csaba, în regia Catincăi Drăgănescu, 

producție a Teatrului Andrei Mureșanu dinSfântu Gheorghe. Locuitor al orașului 

Târgu Mureș, bun cunoscător al stereotipurilor specifice conviețuirii româno-

maghiare, autorul fructifică dubla sa extracție. Dacă de la maghiari preia 

dramatismul și situațiile care pur și simplu se rostogolesc, din filiera românească 

stoarce tot ce se poate în privința umorului și a autoironiei. Pe care le folosește în 

doze nelimitate! Textele sale grupate în Trilogia minelor se axează pe tensiunea 

dintre români și maghiari, pe stupiditățile fără număr, de un comic mustos, pe care 

le nasc, de ambele părți, naționalismul și dușmănia revanșardă, de la situațiile cele 

mai mărunte până la cele emblematice. S-ar zice că imaginația lui Székely Csaba 

nu are sfârșit în a născoci tot felul de întâmplări scenice, una mai savuroasă și mai 

relevantă decât alta. Distribuția este formată din Virgil Aioanei, Elena Popa, 

Sebastian Marina, Claudia Ardelean și Ion Fiscuteanu Jr. 

De la ora 20.30, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, se va juca 

Puștoaica de la etajul 13 sau Dragă societate de Mircea M. Ionescu, în regia lui 

Sandu Grecu, o producție a Teatrului Național Satiricus I.L. Caragiale din 

Chișinău. În viziunea regizorului, piesa „este o satiră de stringentă actualitate, 

profund impregnată de dramatismul și romantismul existenței tinerei generații. 

Spectacolul demască, ia în răspăr o societate depravată și coruptă, cu guvernanți 

incapabili și cetățeni lipsiți de scrupule, cu toate tarele și perversiunile aduse de 

valurile așa-zisei capitalizări… Prin atitudinea și replicile pline de savoare ale 

unei adolescente abandonate de părinți și prieteni, aduse în pragul disperării și 

chiar al autodistrugerii, sunt puse la stâlpul infamiei personajele reprezentative ale 

acestei societăți ostile: Polițistul, Judecătorul, Medicul, Sora medicală șefă, 

Antrenorul și însuși Președintele țării… Aceasta e societatea noastră de azi, iar 

spectacolul e o oglindă fidelă a ei”. Distribuția este formată din Alexandrina 

Grecu, Natalia Caraman, Olga Anghelici, Alexandru Crȉlov, Nina Toderico, 

Vasile Cașu, Irina Rusu, Ion Grosu, Arcadie Racilă, Roman Mălai, Vadim Zatic, 



Ludmila Gheoghiță, Eugeniu Matcovschi și Artiom Oleac. Spectacolul este urmat 

de discuții cu publicul, moderate de criticul de teatru Ion Parhon. 

De la ora 21.00, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, este 

programat spectacolul Să-i ȋmbrăcăm pe cei goi de Luigi Pirandello, în regia lui 

Dan Lăcătușu, o coproducție Teatrul Nottara și Teatrul de Artă. Publicul se va 

întâlni cu un text deja clasic, relevant pentru temele dominante ale lui Pirandello. 

Suntem cei care credem că suntem? Suntem unul singur? Sau mai mulți? Sau 

poate... nimeni? Unul, niciunul sau o sută de mii – așa cum sună titlul romanului 

lui Pirandello? În care punct din acest spectru atât de larg ne situăm? Cine suntem, 

de fapt? Și câți? Și când? În momentul acesta, suntem unul. Dar în secunda 

următoare? Dar peste o oră? Ce se înțelege prin „eu”? Fluxul interior pe care 

suntem obișnuiți să-l asociem cu identitatea noastră fluctează cu fiecare oră. Sunt 

câteva dintre întrebările care delimitează traseul estetic al cunoscutului autor 

Luigi Pirandello, laureat al Premiului Nobel în 1934. Nu ești doar eul pe care îl 

imaginezi, ci și entitatea văzută de ceilalți, ba chiar mai multe entități, câtă vreme 

fiecare te vede în alt fel. Distribuția îi cuprinde pe actorii Simona Popescu, 

Cristian Șofron, Anca Bejenaru, Marius Stănescu, George Constantinescu și 

Marin Grigore. 

Amatorii de texte noi, necunoscute încă publicului din România, vor avea 

ocazia să asiste la ora 12.00, la Librăria Cărturești-Verona, la spectacolul-lectură 

Democraţia perfectă de Robertino Patilea, în regia lui Mihai Lungeanu. Textul îi 

prilejuieşte dramaturgului o radiografie atentă a unui mecanism social-politic-

administrativ foarte periculos prin efectele sale, mai ales dacă este lăsat să 

funcţioneze fără control. Cu ritm şi ingeniozitate, autorul propune o variantă de 

soluţie politică „utopică” nu prea îndepărtată, plină de frisoanele unor adevăruri 

demascate curajos, care se apropie cu paşi mult prea repezi de realitatea diurnă. 

Deruta unei generaţii devenite dependente de atractivul, dar diabolicul internet 

reprezintă un mare semn de întrebare pentru viitorul unei lumi pe care ar trebui să 

ne străduim să o înţelegem măcar, dacă nu o putem păstra în limitele unei 

normalităţi liber asumate. Distribuţia este formată din actorii Alexandru Mike 

Gheorghiu, Rareş Andrici, Cristina Juncu, Sorin Cociș și Isabela Neamţu. 

Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, moderate de criticul de teatru Oana 

Cristea-Grigorescu. 

Ca în fiecare seară, Teatrul Nottara invită publicul să i se alăture la 

„FEST(in) pe Bulevard”. 

 

 Sursa: B-Critic 

 

 



144. B-critic 
din data de 12 Octombrie 2017 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/festin-pe-bulevard-2017-ziua-a-vi-

a/ 

 

 
 

FEST(in) pe Bulevard. Ziua a VII-a 

Argentina dialoghează cu Coreea de Sud în București, pe Bulevard 

„FEST(in) pe Bulevard”, ziua a șaptea 

13 octombrie 

A trecut aproape o săptămână și Festivalul Internațional de Teatru 

„FEST(in) pe Bulevard” (7-18 octombrie) se află în plină desfășurare. Urmează a 

șaptea zi în care, prin două producții străine, Festivalul se deschide către alte zări 

și continente. 

La ora 18.00, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, publicul va putea 

viziona I Have A Doll in My Closet de María Inés Falconi, în regia lui Carlos de 

Urquiza, o producție a Companiei Grupo de Teatro „Buenos Aires” (Argentina). 

Julián trebuie să-și mute dulapul, cel în care, copil fiind, își ascundea comorile. 

Multe dintre ele au rămas încă acolo: mingea, tricoul de basket, revistele cu 

Batman și cu Barbie sau păpușa pe care a furat-o de la sora sa când era mic. Pentru 

ca nimeni să nu o găsească, trebuise să o înfășoare într-un pullover și să o ascundă 

în sertarul de sus al dulapului. Să te joci cu păpușile era interzis! Lucrurile îi 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/festin-pe-bulevard-2017-ziua-a-vi-a/
http://www.b-critic.ro/actualitatea/festin-pe-bulevard-2017-ziua-a-vi-a/


trezesc amintiri, mai ales legate de familie și de prieteni, de pe vremea când a 

decis să-și accepte și să-și dezvăluie homosexualitatea. Supratitrat în limba 

română, spectacolul va fi interpretat de actorul Julián Sierra. Reprezentația va fi 

urmată de discuții cu publicul, moderate de Florin Galiș, și de o conferință 

susținută de autoarea María Inés Falconi. 

La ora 20.00, la Teatrul Țăndărică, Sala Mare, este programat musicalul 

sud-coreean Heartbeat de Kim Doo Hwan, în regia lui Bae Eun-Wook și Jang II-

seung și coregrafia lui Shin Jong-cheol. Muzica este semnată de Kim Doo-hwan. 

Centrat pe problemele tinerilor, spectacolul descrie o lume în care adulții s-au 

făcut că nu văd, iar tinerii și-au ținut gura. Jucat de mai mult de trei sute de ori, 

spectacolul tratează tema violenței școlare și a indiferenței – o problemă majoră 

în societatea coreeană –, promovând valorile vieții și un mesaj de comunicare și 

unitate. În noul semestru al Liceului de Artă Hangang, șefa clasei, Miri, 

delincventul juvenil Taepung, Iseul și noul coleg Cheondung se întâlnesc la un 

curs de percuție. Treptat, vor fi prinși în relații complicate. Bătăile inimii este un 

musical axat pe percuție, cu sonorități diverse și un ritm puternic. Distribuția este 

formată din Jeong Do-hun, Kim Jae-woo, Han Hye-lin, Cha Geun-su, Yu Ji-su. 

Producția Companiei Donghwa Tree Theatre din Seul (Coreea de Sud) va fi 

urmată de discuții cu publicul moderate de directoarea Teatrului Nottara, 

Marinela Țepuș. 

Teatrul-gazdă va fi prezent și în această zi de FEST(in) prin producția 

sa, Totul e relativ de Alan Ayckbourn, în regia lui Felix Alexa, programată la ora 

19.15, la Nottara, Sala Horia Lovinescu. Greg și Ginny sunt tineri, se iubesc și 

sunt pe punctul de a se căsători. Numai că Ginny ține ascunse de Greg câteva 

detalii despre viața ei, care ar putea arunca în aer liniștea viitorului cuplu. Acesta 

este momentul când în poveste intervin Philip și Sheila, un cuplu mai în vârstă, 

cu nelămurite – încă – și, tocmai de aceea, amuzante legături cu tinerele personaje. 

Încurcături de situație, de limbaj și de intenții sunt presărate de-a lungul piesei, 

sporind tensiunea și desfătarea spectatorului. Iar la sfârșit câteva întrebări ne 

rămân agățate în minte: este dragostea sinceră, cât suntem dispuși să mințim într-

un cuplu, cât este adevăr și cât este amăgire într-o iubire? „Am ales să montez 

textul lui Alan Ayckbourn cu senzația că nevoia acută de comedie a publicului, 

nevoie ce vine din dorința de a evada din realitatea înconjurătoare, va fi 

satisfăcută, dar într-un mod mai straniu. Și asta pentru că ceea ce m-a atras cu 

adevărat în Totul e relativ nu e numai scriitura dramatică, ce îmbină armonios 

replicile cu haz și situațiile magistral construite, ci un cinism profund, un umor 

negru ce ține de relativitatea și fragilitatea sentimentelor, o ambiguitate a 

relațiilor degradate, ce produce un comic exploziv, dar care are la bază, 

paradoxal, o tristețe profundă. Tristețe ce vine tocmai din faptul că iubirea, 

certitudinile, totul în viață… e relativ”, mărturisește regizorul Felix Alexa. 



Profesioniștii și amatorii de texte inedite sunt invitați, la ora 12.00, la 

Librăria Cărturești-Verona, la spectacolul-lectură Bravul nostru Micşa de Radu 

Țuculescu, în regia lui Mihai Lungeanu. Textul oferă tot o radiografie de „criză”, 

dar prin imaginea – uşor deformată satiric –, a unei lumi periferice aflate într-o 

perpetuă adaptare la standardele „europene”, otrăvite precum mărul vrăjitoarei. O 

caldă înţelegere a limitelor umane îmbracă umorul prin care caricatura se apropie 

de o fotografie aproape perfectă. Ba chiar de un selfie, realizat cu un zâmbet 

„politic corect” aplicat pe nişte buze crăpate de sete. Autorul construiește 

personaje demne de reţinut și reliefează culoarea locală, ilustrând transparenţa 

defectelor care mişună la tot pasul. Textul este ingenios prin soluţiile propuse și 

prin situațiile dramatice abil construite. Din distribuţie fac parte actorii Ion 

Haiduc, Șerban Gomoi, Cristian Șofron, Raluca Jugănaru Grosu, Mihai 

Marinescu, Ada Navrot, Victoria Cociaş, Luminiţa Erga, Dani Popescu. 

Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, moderate de Oana Cristea-

Grigorescu. 

Ca în fiecare seară, Teatrul Nottara invită publicul să i se alăture la 

„FEST(in) pe Bulevard”. 
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FEST(in) pe Bulevard. Ziua a VIII-a 

O Europă tulburată, adolescenți cu probleme, burlaci și critici care intră în 

acțiune 

„FEST(in) pe Bulevard”, ziua a opta 

14 octombrie 

Zile savuroase, momente emoționante și multă, multă comedie. Acesta ar 

fi rezumatul, în câteva cuvinte, al celei de a cincea ediții a Festivalului 

Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (7-18 octombrie), organizat 

de Nottara. După o săptămână cu trei-patru spectacole în fiecare zi, a venit 

vremea ca teoreticienii să intre în scenă. A opta zi a Festivalului se deschide, 

astfel, cu colocviul Critica de teatru, între print și online, prima dintre cele 

două Întâlniri AICT.RO, aflate la ediția a III-a. Colocviul este programat la 

CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1, la ora 12.00. Moderator va fi criticul de teatru 

Oltița Cîntec, președinte AICT.RO, care a sesizat schimbările survenite în critica 

de teatru din ultimii ani: „Într-o etapă istorică în care tiparul e în recul în fața 

mediului online, criticii de teatru trebuie să-și reconsidere strategiile pentru a 

rămâne în atenția publică și a conta în planul formelor de creativitate artistică. Va 

deven online-ul terenul de «refugiu» al criticii de teatru de tip tradițional? Există 
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un canon al discursului critic aplicabil mediului electronic? Sau ne aflăm doar în 

fața unui spațiu infinit care ne primește cu generozitate pe toți – critici, 

bloggeri, followers, comentatori –, fără discriminare, dar și fără prea multe reguli? 

Cum facem, totuși, ca evaluările noastre de specialitate să nu se piardă între atâtea 

alte opinii, poate mai atrăgătoare ca formă, mai accesibile din perspectiva 

conținutului? Lista chestiunilor subsumate temei e, desigur, mult mai amplă decât 

suita mea de întrebări, iar provocarea de a le răspunde constituie miza acestei 

dezbateri”. De la aceste realități va începe dezbaterea din cadrul Întâlnirilor 

AICT.RO. 

Pentru că este sâmbătă și vremea este frumoasă, la ora 14.00, 

Teatrul Nottara îşi propune să ofere un eşantion din „recolta” de spectacole 

pregătite pentru delectarea diverselor gusturi teatrale. Având aşadar locul 

desfăşurării şi personajele principale (bulevardul şi trecătorii) ne-am propus un 

eveniment stradal (susţinut muzical, ca de obicei, live) care să explice - din mers 

- mecanismul unui casting performant (pentru rolul de spectator) și care 

să implice prezenţa actorilor teatrului în ipostaze desprinse din rolurile lor. Veţi 

găsi replici, definiţii, gânduri, idei sau visuri, toate bine „coapte”, gata de a vă 

atesta participarea (şi amintirea) acestui inedit concurs de selecţie pentru cel mai 

important rol al stagiunii: acela de spectator special al Teatrului Nottara. 

La ora 18.00, la Teatrul Țăndărică, Sala Mare, este programat 

spectacolul Weissbrotmusik de Sasha Marianna Salzmann, în regia lui Nick 

Hartnagel, o producție germană a Companiei Theater Strahl din Berlin. Inspirat 

de cazul bătăușilor de la metroul din München, textul relatează povestea a trei 

tineri care se regăsesc într-o lume ale cărei teme și conflicte nu sunt ale lor. Ei nu 

pot gestiona această realitate. Situațiile se agravează tot mai mult. Aron, Nurit și 

Sedat au crescut în Germania, dar nu se simt acasă aici. Prinși între prietenie și 

trădare, tărâm patern și dragoste de mamă, între rădăcini și viitor, cad în hățiș și 

se luptă pentru direcție și scop. Sunt cool și amuzanți, au toane, se delectează cu 

o iarbă din când în când și împing lucrurile la limită. Spectacolul prezintă 

dificultățile pe care le au tinerii în a se orienta între locul de origine și cel de 

reședință, în a-și găsi propria poziție în cadrul amestecului de culturi și religii. 

Textul a primit în 2009 Premiul Wiener Wortstaetten 2009 și a fost pus în scenă 

la BAT Berlin și la Nestroyhof Viena. Distribuția este compusă din Randolph 

Herbst, Bardo Böhlefeld, Christine Smuda, Claudia Lietz și Bernd Ocker Hölters. 

Spectacolul va fi urmat de discuții moderate de jurnalistul radio Raluca 

Rădulescu. 

De la ora 19.30, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul se va 

bucura să vadă Explozivde Elise Wilk, în regia lui Andrei Măjeri, o producție a 

Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova. Un spectacol despre tineri și 



crizele lor dintotdeauna, scris pe un ton sincer, care impresionează prin 

autenticitatea personajelor. Într-o școală cu principiul diversității, o clasă 

multiculturală (cu afro-americani, latino și un evreu victimă a bullying-ului), 

apare noul elev, Denis, care schimbă ierarhiile, devenind preferatul fetelor, mai 

influent decât șeful clasei, carismatic, rebel și autentic. Denis este singurul care 

se revoltă, nu acceptă presiunea falsă a părinților, are curaj să-l înfrunte pe 

directorul care predă lecția după carnețel, exercită fascinație inclusiv asupra 

psiholoagei școlii. Spectacolul Exploziv este o poveste despre o vârstă fragilă – 

adolescența, cu visele și nesiguranțele ei, o poveste despre prietenie și prima 

dragoste, despre relația părinți-copii și cea elev-profesor, despre raporturi de 

putere între colegii de clasă și dorința de popularitate. Lucru știut, Elise Wilk are 

un fler special în a surprinde tonul și problemele tinerilor. Dinamic, plin de muzică 

și de dans, spectacolul de la Craiova se dovedește din cale afară de antrenant. 

Spectatorii ies cu zâmbetul pe față și cu inima sus. Distribuția este formată din 

Natașa Raab, Raluca Păun, Marian Politic, Romanița Ionescu, Ioana Manciu, 

Monica Ardeleanu, Alex Calangiu, Ștefan Cepoi, Cătălin Miculeasa și Andrei 

Ștefănescu. Spectacolul va fi urmat de discuții cu publicul moderate de criticul de 

teatru Oltița Cîntec. 

Ultimul spectacol al zilei este o producție a teatrului-gazdă, Burlaci şi 

burlăcițe de Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini. Acesta va putea fi 

vizionat de la ora 21.00, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin. Este vorba 

despre două cupluri, care se gândesc, amândouă, la căsătorie. Dar căsătoria nu 

e treabă ușoară, așa că numai și gândul de a merge la Oficiul Stării Civile poate 

stârni coșmaruri. Spectacolul este o autentică mostră de Commedia dell’Arte, 

explicabilă prin originea regizoarei Alessandra Giuntini. Machiajul puternic al 

actorilor, costumele care exagerează anumite părți ale corpului, picanteria 

limbajului, asociate cu fantasticul situației, creează o imagine umflată, deformată 

și deloc flatantă a umanului, dar care rămâne în limitele unei comedii inteligent 

scrise și excepțional interpretate. Textul și spectacolul – sexiste, burlești, dar cu o 

adiere de poetic luat în răspăr – sunt un comentariu mușcător în jurul 

responsabilității umane, al angajamentului față de ceva „serios”, aruncând în 

aer stereotipurile și lăsând în urma lor un oftat sau un chicot. O comedie care 

eliberează și, totodată, pune pe gânduri. Distribuția este formată din actorii Vlad 

Gălăţianu, Daniela Minoiu, Alexandru Mike Gheorghiu, Corina Dragomir, 

Sebastian Ghiţă și Bogdan Budeş. 

Teatrul Nottara își invită publicul la încă o zi de „FEST(in) pe Bulevard”. 
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Teatru. Versiunea 2.0 

Actorul Bogdan Nechifor a lansat teatrul senzorial în România. Adrian 

Damian s-a întors de curând de la The Watermill Center, laboratorul de inspirație 

și spectacole fondat de Robert Wilson. Aici, o comunitate de artiști și gânditori 

explorează împreună diferite teme. Scenograful a venit doldora de povești și este 

gata să le împărtășească. Regizoarea Andreea Iacob tocmai și-a terminat teza de 

doctorat despre teatrul imersiv și teatrul multimedia. Schimbând domeniul, dar nu 

și tema, Cătălin D. Constantin, prodecan al Facultății de Litere, Universitatea 

București, aduce un punct de vedere din afară, menit să echilibreze iureșul și 

senzitivitatea, prin excursul în Sensurile culturale și antropologice ale emoției. 

Cu toții vor fi invitații criticului de teatru Cristina Rusiecki la 

colocviul Teatru. Versiunea 2.0, din cadrul Festivalului Internațional de Teatru 

„FEST(in) pe Bulevard”, organizat de „Nottara”. 

Colocviul va avea loc luni, 16 octombrie, ora 12.00, la CafeNott, Teatrul 

Nottara, etajul 1. 

 

Singuri în fața laptopului, în noua cultură a secolului nostru, cea a 

individualității! Spiritul gregar ni s-a sleit. Suntem mai efervescenți în relațiile 

virtuale decât în cele reale. Glisăm sprințar din link în link cu orele. Preferăm 

narațiunile liniare în dauna conflictului și a gradației clasice. Suntem captivați de 
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fragment, și nu de ansamblu. Iar dacă chiar vrem ansamblu, ni-l confecționăm, 

fiecare, din puzzle-ul de entități alese de noi. 

Teatrul nu putea rămâne indiferent față de aceste mutații importante din 

mentalul și sensibilitatea epocii. Creatorii îi absorb spiritul și găsesc formule noi, 

cum este cea a teatrului one-to-one sau cea a teatrului imersiv. Spectatorii intră și 

pot alege în ce spații vor să meargă sau ce personaje vor să urmărească din scenele 

care se desfășoară în același timp, în diferite încăperi. Sau pot să se scufunde în 

detaliile cu care scenografii au garnisit ambientul. Uneori, poartă măști. Alteori, 

au voie să pătrundă în spațiul de joc doar cu ochii acoperiți. Experiența senzorială 

le bate pe toate celelalte și teatrul devine din nou viu. Doar că se transformă dintr-

o întâmplare de grup într-una singulară, în care povestea se materializează pentru 

un individ. În schimb, pe scena clasică, tehnologia își mărește influența. În mâinile 

și imaginația unora dintre creatori, noile media captează funcțiile, mecanismele și 

categoriile dramatice. 

Despre toate acestea se va discuta la Colocviul Teatru. Versiunea 2.0, luni, 

16 octombrie, ora 12.00, Teatrul „Nottara”, etajul 1. 
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FEST(in) pe Bulevard. Ziua a IX-a 

 

Un copil bătrân, o comedie celebră, explicațiile unui terorist și multă, multă 

teorie 

A noua zi din „FEST(in) pe Bulevard” 

15 octombrie 

 

Ziua a noua a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” 

(7-18 octombrie), organizat de Nottara, se nimerește într-o duminică. Este 

weekend, așa că evenimentele sunt multe și diverse. De la ora 18.00, la Teatrul 

Țăndărică, Sala Mare, publicul poate vedea Kimberly de David Lindsay-Abaire, 

în regia Andreei Vulpe, o producție a Teatrului de Comedie. Un spectacol 

provocator care răstoarnă prejudecățile despre normalitate. O familie 

disfuncțională, formată din personaje unice, pusă în fața unor situații normale, 

reacționează în cele mai neașteptate moduri, amintind de comediile negre cu tot 
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arsenalul lor de umor, satiră și de neconvențional. Kimberly asigură echilibrul, 

aducând în ciudata poveste emoția necesară transmiterii unui mesaj care conferă 

un alt înțeles înaintării în vârstă. Din distribuție fac parte actorii Virginia Mirea, 

Mihaela Teleoacă, Vlad Bîrzanu, Laura Creț, Ioan Coman. 

De la ora 20.30, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul este 

chemat la întâlnirea cu o comedie nemuritoare: D-ale carnavalului de I.L. 

Caragiale, în regia lui Claudiu Goga, o producție a teatrului-gazdă. Un bilet 

amoros rătăcit, amenințări cu sinuciderea, gesturi extreme, dictate de pasiuni la 

fel de extreme, o sticluță cu „vitrion englezesc”, toate acestea învălmășindu-se 

pe scenă, într-un ritm alert, care ne poartă pașii prin mahalaua de altădată. Un 

carnaval al umorilor și al caracterelor, care rămâne la fel de colorat și de 

zgomotos chiar și în zilele noastre. Piesa lui I.L. Caragiale, D-ale carnavalului, 

fluierată la premiera sa din aprilie 1885, din cauza unei cabale organizate de 

cronicarul dramatic D.D. Racoviță-Sphinx, a devenit în timp un text clasic, pe 

care orice regizor este tentat să-l aducă pe scenă, în încercarea de a obține cel mai 

spectaculos umor și de a scoate la lumină sensuri noi, potrivite vremurilor actuale. 

Într-un decor surprinzător, imaginat de Ștefan Caragiu, și în costumele concepute 

de Liliana Cenean, Claudiu Goga își invită actorii să recreeze, cu un suflu modern, 

deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne astfel cu înțelesuri moderne. 

Distribuția este formată din Vlad Zamfirescu, Gheorghe Ifrim, Alexandru Jitea, 

Andi Vasluianu, Sorin Cociș, Mihai Mărgineanu, Luminița Erga, Cerasela 

Iosifescu, Alexandru Mike Gheorghiu și Mircea Teodorescu. 

De la ora 21.00, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, 

secțiunea Criza pubertății, criza adolescenței cunoaște forme extreme prin 

spectacolul deosebit de puternic al lui Eugen Jebeleanu, 20 noiembrie, 

o producție a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, cu Ali Deac. Textul 

relatează povestea unui adolescent pe care societatea îl transformă în călău. Pe 20 

noiembrie 2006, un tânăr de optsprezece ani deschide focul în fosta sa şcoală din 

Emsdetten şi răneşte mai multe persoane, înainte de a se sinucide. Piesa lui Lars 

Noren pleacă de la acest caz real pentru a construi o ficțiune documentată despre 

viața măcinată a unui tânăr maltratat. Violența cuvintelor ce i-au fost adresate în 

timpul copilăriei îl împing pe adolescent la răzbunare. Textul oglindește situația 

Europei occidentale din zilele noastre, care se confruntă cu probleme mari de 

identitate socială, cu valuri de imigranți și cu atacuri teroriste. Autorul analizează 

psihologia și mecanismul violenței care îl determină pe individ să treacă din 

poziția de agresat în cea de agresor și, totodată, repercusiunile unei educații 

defectuoase, care poate crea monștri. „Eu sunt adeptul unui teatru angajat, de 

atitudine, care să aibă niște valori sociale, politice, mediatice, dar mă interesează 

foarte mult și cum spunem lucrurile astea. Mă interesează să aflu care e 

modalitatea prin care, din poveștile oamenilor ăstora, să putem face teatru. În 

final, informația o putem regăsi oricum în știri, în ziare, pe internet. Dar pe mine 



mă interesează cum putem lua poveștile astea, ca să devină ficțiuni, să devină 

teatru și să creeze în spectatori empatie cu oamenii ăștia”, își mărturisește crezul 

talentatul regizor Eugen Jebeleanu. Spectacolul este urmat de discuții cu publicul 

moderate de criticul de teatru Mirella Patureau. 

Spectacolelor programate în Festival li se alătură o serie de evenimente 

conexe. A doua dezbatere din cadrul „Întâlnirilor AICT.RO” va începe la ora 

12.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 1. În legătură cu secțiunea principală a 

ediției de anul acesta a Festivalului, „Criza pubertății, criza adolescenței”, criticul 

de teatru și moderatorul întâlnirii, Oltița Cîntec, președinte AICT.RO, a lansat 

tema Teatrul pentru adolescenți, o nișă în expansiune. „Considerat până nu 

demult o nișă, teatrul pentru adolescenți a devenit peste tot în lume un gen 

interesant, tot mai interesant, orientat explicit spre una dintre categoriile de public 

cele mai pretențioase. Prea mari pentru a mai merge la spectacole pentru copii, 

dar prea mici încă pentru a fi atrași de subiectele din teatrele pentru cei mari, 

preadolescenții și adolescenții pășesc în sălile de teatru atunci când temele 

abordate pe scenă și maniera în care sunt tratate li se potrivesc ca problematică, 

preocupări, ton, mijloace de expresie. Și atunci când din temele acestea pot primi 

măcar niște posibile răspunsuri la mulțimea de chestiuni emoționale, biologice, 

sociale pe care se străduiesc s-o gestioneze”, argumentează Oltița Cîntec. 

Actorul Alexandru Repan este amfitrionul întâlnirii In memoriam, unde va 

fi evocat partenerul său de forță, George Constantin, monstru sacru care a 

contribuit, timp de decenii, la gloria Teatrului Nottara. Alături de figura lui 

George Constantin, se vor depăna amintiri despre alți doi actori talentați, 

Ruxandra Sireteanu și Petrică Popa. Evenimentul, care începe la ora 18.00, la 

CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 1, se bucură de participarea lui Nicu Alifantis. 

La ora 20.00, seria lansărilor de carte din Festival continuă cu Regia 

românească: de la act deinterpretare la practici colaborative, volum colectiv 

coordonat de Oltiţa Cîntec și publicat la Editura Timpul, 2016. „Oprindu-se 

asupra a zece creatori afirmați după 1990, pe care i-am ales din postura de 

coordonator, volumul își propune să evidențieze unde ne aflăm din punctul de 

vedere al noilor practici scenice. (...) Teatrul românesc e, în continuare, un teatru 

de regizor, poziția sa rămânând prima în caseta realizatorilor înscriși pe afiș. 

Artiștii din sumar sunt figuri care s-au distins prin poeticile de scenă și ilustrează 

trecerea de la modelul unic al regiei ca act de interpretare la formule colaborative, 

într-o cultură teatrală unde coabitează stiluri și formate diverse. Vocabularele 

regizorale ale celor din listă diferă de la sensibil la radical, fiecare căutând formula 

ce i se potrivește, care-i stimulează mecanismele creative”, precizează criticul de 

teatru Oltița Cîntec. 



Ca în fiecare seară, Teatrul Nottara își așteaptă publicul cu brațele deschise. 
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FEST(in) pe Bulevard 2017. Ziua a III-a 

 

Hamlet cu Subcarpați, o călătorie, niște gaițe și o poveste de-a râsul-plânsul 

„FEST(in) pe Bulevard”, ziua a treia 

9 octombrie 

 

Este „FEST(in) pe Bulevard”, adică ziua a treia a Festivalului Internațional 

de Teatru organizat de Nottara. Primul spectacol din program aparține teatrului-

gazdă: Călătoria, după Constantin Abăluță. O producție 

neconvențională, Călătoria poartă semnătura regizorului Gavriil Pinte. 

Admiratorii acestuia vor recunoaște dintr-o privire amprenta sa stilistică, fie și 

numai datorită faptului că spectacolul este o odisee, o călătorie inițatică prin 

București. Autobuzul care transportă publicul pleacă de la Institutul 

Maghiar Balassi (Strada Gina Patrichi nr. 8) la ora 12.00. Regizorul Gavriil Pinte 

ne lămurește ce are în program: „Călătorie de seară, călătorie de aducere-aminte, 

spre locurile de demult, poate din copilărie (un paradis pierdut?)... un fel de 
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odisee... o altă trecere prin infern (unul aproape edenic)... o încercare de 

recuperare a timpului pierdut şi o luare de rămas-bun... Călătorim cu speranţa că 

o călătorie se poate face drum, iar drumul, cale”. 

Publicul va face această excursie alături de actorii Ion Haiduc, Ion Grosu, 

Dani Popescu, Anda Caropol, Anca Bejenaru, Cristian Nicolaie, Ioana Calotă, 

Raluca Jugănaru Grosu, Cristina Juncu și Alexandra Aga. 

Ce invitație la călătorie poate fi mai bună decât cea a scriitorului Constantin 

Abăluță? „Așadar, dragi spectatori, astă seară veți întreprinde alături de mine, o 

călătorie propulsată de elicea lui Urmuz și de mustața lui Caragiale, pe străzile 

unui București aflat sub zodia metamorfozei, conglomerat de cioburi patriarhale 

care se străduie să coaguleze o lume nouă”. 

Publicul din licee nu mai gustă clasicii? Spectacolul ales în cadrul secțiunii 

„Criza pubertății, criza adolescenței” va demonstra că nu este deloc așa. Pariul 

regizoarei Ada Lupu Hausvater a fost tocmai un Hamlet care să aducă în sala 

Teatrului Național Timișoara numai tineret. Mai întâi, dramaturgul Peca Ștefan a 

tradus piesa lui Shakespeare într-o limbă vie și tânără. V-ați obișnuit ca tatăl ucis 

al lui Hamlet să fie solemn și răzbunător? Ei bine, în interpretarea lui Marius 

Andrei Alexe – Bean, liderul trupei Subcarpați, nu este deloc așa. Spectacolul se 

bucură de o scenografie aproape SF (semnată de Iuliana Vîlsan) și de un concept 

muzical special, căci, în viziunea regizoarei, „muzica traduce sensurile cele mai 

profunde ale unui text esențial al culturii universale”. Ada Lupu Hausvater 

continuă explicațiile: „Hamlet este doar un tânăr care, cine știe, poate avea toate 

datele să devină un al doilea Einstein, dar care, prea singur și prea străin de 

mediocritatea cu pretenții de democrație, n-a mai apucat. (...) Conceptul 

proiectului muzical Subcarpați, împletirea ritmurilor hip-hop și a sonorităților 

muzicii electronice în temele de inspirație tradițională au însemnat un element 

extrem de important pentru mine în construcția spectacolului”. Din distribuție fac 

parte actori timișoreni îndrăgiți ca Matei Chioariu, Cristina König, Ion Rizea, 

Claudia Ieremia, Marius Andrei Alexe, Alexandru Ștefănescu, Doru Iosif, Victor 

Manovici. Spectacolul se va juca la Sala Mare a Teatrului Odeon, începând cu ora 

18.00, și va fi urmat de discuții moderate de jurnalistul cultural Mihai Brezeanu. 

În secțiunea „Bulevardul comediei”, publicul este invitat la Gaițele de 

Alexandru Kirițescu, o producție a Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște, în 

regia și scenografia lui Mc Ranin. Spectacolul se bucură de o distribuție 

remarcabilă, din care fac parte Florina Cercel, Carmen Tănase, Virginia Rogin, 

Carmen Ionescu. Regizorul Mc Ranin își explică opțiunea pentru acest 

text: „Gaițele, una dintre cele mai moderne și mai provocatoare piese de teatru 

din repertoriul nostru, un text aflat la porțile absurdului, în care legile nescrise ale 



dramaturgiei clasice – legi aproape fizice, ale acțiunii și reacțiunii – sunt atacate 

fin și totodată extrem de curajos de dramaturg. Gaițele este o comedie, fără 

îndoială, dar este o comedie care lasă un gust amar, care dă de gândit în mod 

insidios. Personajele principale din această piesă și din spectacolul teatrului nostru 

au reacții dramatice, explozive, enorme, provocate de acțiuni minime sau adeseori 

complet neprovocate”. Spectacolul se desfășoară la Teatrul Nottara, Sala Horia 

Lovinescu, începând cu ora 18.30. 

În sfârșit, ultima producție a zilei se va juca la Teatrul Nottara, Sala George 

Constantin, începând cu ora 21.15. Spectacolul Teatrului Maghiar de Stat 

Cluj, Homemade. O poveste de-a râsul-plânsul despre părinți și copii de Réka 

Biró și Katalin Deák, propune o poveste despre lumea de astăzi, în regia semnată 

de Márta Vargyas. Impresia asupra spectatorilor este puternică, după cum reiese 

din articolul lui Yvette Jankó Szép, Familia noastră şi alte coşmaruri, 

din Játéktér, 5 ianuarie 2017, Homemade... „este un spectacol în care pauza te 

face să răsufli uşurat. Un spectacol în care constaţi cu un oftat că el continuă şi în 

timpul pauzei. Este un spectacol după care nu îţi vine să te duci acasă la mama şi 

să nu-i vorbeşti. Reformulez: acesta este un spectacol după care îţi vine să te duci 

acasă la copilul tău, la tatăl tău, la mama ta şi să vorbeşti… Dacă nu cu ei, măcar 

să vorbeşti”. Distribuția este compusă din Csilla Albert, Áron Dimény, Andrea 

Kali, Melinda Kántor, Csaba Marosán, Rudolf Molnár, Júlia Laczó, Gizella 

Kicsid, Ágnes Szucher, Dorottya Balogh. Spectacolul va fi urmat de discuții 

moderate de criticul Roxana Croitoru. 

Teatrul Nottara își invită publicul la o nouă zi de FEST(in). Cu alte cuvinte, 

la distracție, emoție și reflecție. 
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FEST(in) pe Bulevard 2017. Ziua a IV-a 

Dragoste și cruzime, o enigmă neelucidată, râs și ceva lacrimi 

A patra zi de „FEST(in) pe Bulevard” 

marți, 10 octombrie 

 

A cincea ediție a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” (7-18 octombrie) se află în plină desfășurare la Nottara. S-au scurs deja 

trei zile pline de evenimente, cu spectacole în registre variate, cu teme și limbaje 

diferite. Artiștii și spectatorii au dezbătut temele fierbinți pe care le-a oferit 

selecția Festivalului. Atmosfera a fost încălzită de prezența ambasadoarei acestei 

ediții, mult îndrăgita Andreea Marin. 

Cu alte cuvinte, iureș, dezbateri și... multă comedie. Auspiciile sunt 

favorabile și pentru a patra zi a Festivalului. În secțiunea „Text sau pretext”, 

publicul va asista la două montări diferite care pleacă de la același text tradus de 

Raluca Rădulescu: Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski. Primul spectacol, 
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cel produs de Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, în regia lui Vlad Massaci și cu 

o scenografie semnată de Andu Dumitrescu, începe la ora 18.00, la Sala Studio a 

Teatrului Odeon. Din distribuție fac parte Zoltan Lovas, Carmen Vlaga-Bogdan, 

Oltea Blaga, Andrei Elek, Liliana Balica, Mariana Tofan, Alex Mărgineanu, 

Cecilia Lucanu-Donat, Robert Pavicsits și Roxana Sabău. 

De ce Iubirea la oameni? Regizorul Vlad Massaci își motivează astfel 

alegerea: „Dacă te uiți la «Știrile de la ora cinci» şi afli că șeful de post din satul 

cutare s-a spânzurat, după ce şi-a omorât femeia care îl înșela cu fantoma fostului 

soț pe care ea l-a ucis, o să clatini din cap şi o să înjuri goana după senzațional a 

televiziunilor. Dacă o să vezi la teatru asta, o să vezi fărâme de viață descrise cu 

acuratețea unei partide de șah. Asta e încercarea noastră pentru aceasta seară. 

Vizionare plăcută!”. 

Și regizoarei celei de-a doua montări prezente în Festival, rusoiaca 

Evghenia Berkovici, Iubirea la oameni i se pare „unul dintre cele mai interesante 

texte dramatice scrise în limba rusă în ultimele două decenii”. De ce? Pentru că 

„în această piesă s-au împletit două mari tendințe în dramaturgia contemporană: 

aspiraţia către adevărul vieţii, dur, documentarul, socialul și, în același timp, 

căutarea propriului limbaj al autorului, metaforicul, convenţionalul”. Al doilea 

spectacol, o producție a teatrului-gazdă, este programat la Nottara, în Sala George 

Constantin, la ora 21.00. Distribuția îi cuprinde pe Dani Popescu, Ada Navrot, 

Anca Bejenaru, Ion Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociş, Sorina Ştefănescu, Vlad 

Trifaş, Carmen Lopăzan și Carmen Florescu. După vizionarea celor două 

spectacole, publicul va avea ocazia să pună toate întrebările pe care le dorește în 

timpul discuțiilor moderate de criticul de teatru Marina Constantinescu. 

Cum publicul Teatrului Nottara îndrăgește mult comedia, Festivalul a 

programat o altă producție a teatrului-gazdă, Opt femei de Robert Thomas, în 

regia germanului Andreas Merz-Raykov și cu o scenografie a Alexandrei 

Mâzgăreanu. „Autorul reuşeşte să îmbine elementele de thriller şi de comedie şi 

să suprapună momente serioase şi înduioşătoare cu cele de farsă absurdă într-o 

singură poveste. Opt femei arată publicului o perspectivă adâncă asupra 

personajelor piesei, asupra speranţelor şi a năzuinţelor lor, în care şi noi ne 

oglindim şi ne putem regăsi – înainte să fim invitaţi, în clipa următoare, să râdem 

pe seama propriilor noastre defecte”, sună argumentul regizorului. Din distribuție 

fac parte Cristina Stoica Ivanciuc, Victoria Cociaș, Diana Roman, Marina Palii, 

Ioana Calotă, Anca Bejenaru, Raluca Jugănaru Grosu și Laura Anghel. 

Spectacolul se joacă la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, de la ora 18.15. 

După un thriller cu accente comice urmează o poveste emoționantă: Oscar 

și Tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt, producție a Teatrului Eugène 



Ionesco din Chișinău, în regia lui Petru Vutcărău. Un băiețel de zece ani, bolnav 

de leucemie, își trăiește ultimele două săptămâni. În perioada aceasta, fiecare zi 

face cât zece ani, îl înștiințează asistenta lui preferată, Tanti Roz. Drept pentru 

care Oscar are tot timpul să se îndrăgostească, să moară de timiditate, apoi de 

gelozie, să se căsătorească și să se stingă fericit la... 120 de ani. Distribuția îi 

cuprinde pe actorii Ala Menșicov, Ştefan Bouroșu, Ştefania Vutcărău, Anatol 

Guzic, Inna Colbasiuc, Laurenţiu Vutcărău, Iuliana Vornicescu, Dan Melnic, 

Liuba Roman, Adriana Bîtcă, Dumitru Mamei, Maxim Chiriac, Artiom Perciun și 

Natalia Prodan. Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, moderate de 

criticul de teatru Mircea Morariu, căruia i se alătură cuplul Liana Stanciu și Miță 

de la Bere Gratis. Cei doi părinți vor face legătura între cazul impresionant de pe 

scenă și o perioadă de coșmar din propria lor biografie. 

Amatorii de texte noi vor avea ocazia să asiste la spectacolul-lectură Punk 

Rock de Simon Stephens, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, începând cu ora 

19.00, la Teatrul Țăndărică. Traducerea este semnată de Bogdan Budeș. Punk 

Rock este o piesă cinică şi deosebit de profundă despre violenţa în mediul şcolar. 

Este povestea a şapte liceeni foarte ambiţioşi, din medii sociale bune, care 

studiază într-un liceu privat al unui oraş de provincie din Marea Britanie. Acţiunea 

se petrece în biblioteca şcolii, departe de ochii supervizorilor, unde elevii se 

pregătesc – sau cel puţin aşa ar trebui – pentru examenul de final, care le va 

asigura – sau nu – accesul la o universitate de prestigiu. William, un tânăr aspirant 

la Oxford University, se îndrăgosteşte de nou-sosita Lilly, care, la rândul ei, face 

o pasiune pentru un alt coleg. Sub ochii prietenei sale Cissy, Bennet o şicanează 

permenent pe Tanya, o fată lipsită de încredere în sine şi pe Chadwik. În piesă 

sunt conturate foarte bine tipologii, rivalităţi, dorinţe şi confuzii specifice 

adolescenţilor. Cu cât examenul final se apropie, cu atât ies mai mult la iveală 

presiunea şi panică ce îi domină pe aceşti tineri. Lectura va fi asigurată de actorii 

Cristian Nicolaie, Tavi Voina, Cătălin Bucur, Vlad Galer, Horia Fedorca, Cristina 

Negucioiu, Mihaela Mardare și Ruxandra Marinescu. Spectacolul este urmat de 

discuții cu publicul, moderate de Oana Cristea-Grigorescu, în prezența 

regizorului. 

Ca în fiecare seară, „FEST(in) pe Bulevard” își așteaptă publicul cu brațele 

deschise. 
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O respirație pentru poluarea planetei și multă dragoste... 

„FEST(in) pe Bulevard”, ziua a cincea 

 

Zi de zi, Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (7-18 

octombrie), organizat de Teatrul Nottara, își bucură publicul cu producții 

interesante, grupate în diferite secțiuni. De pildă, în cea intitulată „Text sau 

pretext” s-au programat miercuri, 11 octombrie, două producții care atestă 

diversitatea de viziune și de interpretare în două montări diferite ale aceluiași text. 

De data aceasta, este vorba despre piesa autorului britanic contemporan, Duncan 

Macmillan. Stând la coadă la Ikea, unui cuplu tânăr îi trăsnește ideea să facă un 

copil. Sunt tineri, se iubesc, se înțeleg bine (cel puțin până în acest moment), așa 

că auspiciile sunt cum nu se poate mai favorabile. Ea, doctorandă, el, muzician. 

Dar, din acest moment, li se dă viața peste cap. Pentru că sunt niște tineri 

responsabili față de o existență adusă pe lume, după cum se simt răspunzători și 

față de planetă. Cum să faci un copil în poluarea asta? Cu genul acesta de întrebări 

se frământă cei doi iubiți. De aici... tensiune și dispute. Hotărâri și reveniri. Un 

adevărat perpetuum mobileafectiv. Ba vor să se căsătorească, ba optează pentru 

un copil, ba se despart. Prin câte trec și ce se întâmplă până la urmă rămâne să 

descopere publicul la vizionarea celor două spectacole. 
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Primul, care păstrează titlul original, Lungs, o producție a Asociației 

VANNER Collective și a Teatrului ACT, în regia lui Nicolae Constantin Tănase, 

începe la ora 18.00. Spectacolul se bucură de interpretarea actorilor Denisa 

Nicolae și Liviu Romanescu. Al doilea, intitulat Respirații, o producție 

a Teatrului Ariel din Târgu Mureș, în regia talentatului Radu-Alexandru Nica, este 

programat la ora 20.00, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin.Spectacolul îi 

dă șansa publicului să se întâlnească cu un comic inteligent, de bună calitate, pe 

care valoroasa interpretare a actorilor Raisa Ané și Andi Gherghe nu poate decât 

să-l sporească. După această reprezentație, actorii celor două spectacole se vor 

pronunța asupra temelor propuse de autorul britanic, toate de mare actualitate, și 

asupra diversității metodelor de abordare a textului. Iar publicul va pune oricâte 

întrebări dorește la discuțiile moderate de criticul de teatru Cristina Rusiecki. 

Tot în a cincea zi de „FEST(in) pe Bulevard”, spectatorii sunt invitați, la 

ora 20.30, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, la o producție a Teatrului 

Excelsior din București, Fluturii sunt liberi, pe textul atât de îndrăgit al lui 

Leonard Gershe. Regia este semnată de Erwin Șimșensohn, care își motivează 

astfel opțiunea repertorială: „Fluturii sunt liberi. Poveste. O poveste de dragoste. 

O poveste despre cum iubirea transcende orice impediment fizic. O poveste 

despre ambiție, vise și dezamăgiri. O poveste despre Don, cel care vrea să trăiască 

cu adevărat. O poveste despre Jill, cea care îl învață să o facă. O poveste despre 

doamna Baker și despre frica unei mame de a da drumul de la pieptul său 

«puiului» care încearcă să zboare liber, de teamă ca el să nu-și frângă aripile. O 

poveste despre doi tineri care se găsesc, apoi se pierd, pentru ca în final… O 

poveste cu zâmbete și cu lacrimi în ochi…” Distribuția este formată din actorii 

Alex Călin, Ioana Anastasia Anton, Catrinel Dumitrescu și Șerban Gomoi. 

Seria de spectacole din ziua a cincea se încheie cu Războiul nu a început 

încă de Mikhail Durnenkov, de la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, în regia 

unuia dintre cei mai apreciați regizori ai noului val, Bobi Pricop. Acesta 

colaborează din nou cu un adevărat star al scenografiei, Adrian Damian, și cu 

talentatul coregraf Arcadie Rusu. Oare războiul contează pentru un tată care 

amenință să incendieze o casă nouă, construită pentru el de către fiul său, pur și 

simplu pentru a evita umilința de a fi dependent? Este război ceea ce se întâmplă 

atunci când o soție este supusă față de soțul ei violent, dar devotat? Durnenkov 

descrie efectele dezumanizante ale vieții într-o societate aflată la un pas de război 

total. Scenele evoluează de la terifianta violență domestică spre o întâlnire 

suprarealistă și foarte amuzantă la un bazin de înot. Războiul nu a început 

încă este un spectacol presărat cu umor negru, născut în locul în care războiul se 

ascunde de fapt - în casele noastre, pe străzile noastre, în inimile noastre. 

Distribuția este formată din actorii Ionuţ Vişan, Florentina Năstase, Mihaela Popa, 

Bogdan Farcaş, Cristian Popa. Spectacolul este programat la ora 21.00, la Teatrul 

Odeon, Sala Mare. 



Pe durata Festivalului, Teatrul Nottara onorează, printr-o suită de fotografii 

expuse, memoria monstrului sacru George Constantin, fostul său actor, și a 

talentaților săi colegi, Ruxandra Sireteanu și Petrică Popa. Expoziția 

reconstruiește în imagini parcursul lor profesional. Fotografiile reprezintă 

mărturia unei istorii de peste șaptezeci de ani a Teatrului Nottara, oferindu-i 

privitorului prilejul de a face o incursiune în timp, de a retrăi o poveste surprinsă 

de obiectivul camerei. Teatrul este o formă de artă vie, unică și irepetabilă, iar 

fotografia reușeşte să capteze emoția și frumusețea actului artistic. 

În fiecare seară, Teatrul Nottara își așteaptă publicul cu drag la „FEST(in) 

pe Bulevard”. 
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O comedie celebră şi un spectacol cu explicaţiile unui terorist, pe 15 

octombrie în cadrul „FEST(in) pe Bulevard“ 

 

Teatrul Nottara se află în plină sărbătoare cu Festivalul Internaţional de 

Teatru FEST (in) Duminică, 15 octombrie, este ziua a noua a Festivalului 

Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (7-18 octombrie), organizat de 

Nottara. Este weekend, aşa că evenimentele sunt multe şi diverse. De la ora 18.00, 

la Teatrul Ţăndărică, Sala Mare, publicul poate vedea Kimberly de David 

Lindsay-Abaire, în regia Andreei Vulpe, o producţie a Teatrului de Comedie. 

 

Un spectacol provocator care răstoarnă prejudecăţile despre normalitate. O 

familie disfuncţională, formată din personaje unice, pusă în faţa unor situaţii 

normale, reacţionează în cele mai neaşteptate moduri, amintind de comediile 

negre cu tot arsenalul lor de umor, satiră şi de neconvenţional. Kimberly asigură 

echilibrul, aducând în ciudata poveste emoţia necesară transmiterii unui mesaj 

care conferă un alt înţeles înaintării în vârstă. Din distribuţie fac parte actorii 

Virginia Mirea, Mihaela Teleoacă, Vlad Bîrzanu, Laura Creţ, Ioan Coman. 
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http://www.ziarelive.ro/stiri/o-comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-festin-pe-bulevard.html


De la ora 20.30, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul este 

chemat la întâlnirea cu o comedie nemuritoare: D-ale carnavalului de I.L. 

Caragiale, în regia lui Claudiu Goga, o producţie a teatrului-gazdă. Un bilet 

amoros rătăcit, ameninţări cu sinuciderea, gesturi extreme, dictate de pasiuni la 

fel de extreme, o sticluţă cu „vitrion englezesc”, toate acestea învălmăşindu-se pe 

scenă, într-un ritm alert, care ne poartă paşii prin mahalaua de altădată. Un 

carnaval al umorilor şi al caracterelor, care rămâne la fel de colorat şi de zgomotos 

chiar şi în zilele noastre. Piesa lui I.L. Caragiale, D-ale carnavalului, fluierată la 

premiera sa din aprilie 1885, din cauza unei cabale organizate de cronicarul 

dramatic D.D. Racoviţă-Sphinx, a devenit în timp un text clasic, pe care orice 

regizor este tentat să-l aducă pe scenă, în încercarea de a obţine cel mai 

spectaculos umor şi de a scoate la lumină sensuri noi, potrivite vremurilor actuale. 

Într-un decor surprinzător, imaginat de Ştefan Caragiu, şi în costumele concepute 

de Liliana Cenean, Claudiu Goga îşi invită actorii să recreeze, cu un suflu modern, 

deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne astfel cu înţelesuri moderne. 

Distribuţia este formată din Vlad Zamfirescu, Gheorghe Ifrim, Alexandru Jitea, 

Andi Vasluianu, Sorin Cociş, Mihai Mărgineanu, Luminiţa Erga, Cerasela 

Iosifescu, Alexandru Mike Gheorghiu şi Mircea Teodorescu. 

 

  De la ora 21.00, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, secţiunea Criza 

pubertăţii, criza adolescenţei cunoaşte forme extreme prin spectacolul deosebit de 

puternic al lui Eugen Jebeleanu, 20 noiembrie, o producţie a Teatrului Naţional 

Radu Stanca din Sibiu, cu Ali Deac. Textul relatează povestea unui adolescent pe 

care societatea îl transformă în călău. Pe 20 noiembrie 2006, un tânăr de 

optsprezece ani deschide focul în fosta sa şcoală din Emsdetten şi răneşte mai 

multe persoane, înainte de a se sinucide. Piesa lui Lars Noren pleacă de la acest 

caz real pentru a construi o ficţiune documentată despre viaţa măcinată a unui 

tânăr maltratat. Violenţa cuvintelor ce i-au fost adresate în timpul copilăriei îl 

împing pe adolescent la răzbunare. Textul oglindeşte situaţia Europei occidentale 

din zilele noastre, care se confruntă cu probleme mari de identitate socială, cu 

valuri de imigranţi şi cu atacuri teroriste. Autorul analizează psihologia şi 

mecanismul violenţei care îl determină pe individ să treacă din poziţia de agresat 

în cea de agresor şi, totodată, repercusiunile unei educaţii defectuoase, care poate 

crea monştri. „Eu sunt adeptul unui teatru angajat, de atitudine, care să aibă nişte 

valori sociale, politice, mediatice, dar mă interesează foarte mult şi cum spunem 

lucrurile astea. Mă interesează să aflu care e modalitatea prin care, din poveştile 

oamenilor ăstora, să putem face teatru. În final, informaţia o putem regăsi oricum 

în ştiri, în ziare, pe internet. Dar pe mine mă interesează cum putem lua poveştile 

astea, ca să devină ficţiuni, să devină teatru şi să creeze în spectatori empatie cu 

oamenii ăştia”, îşi mărturiseşte crezul talentatul regizor Eugen Jebeleanu. 

Spectacolul este urmat de discuţii cu publicul moderate de criticul de teatru 

Mirella Patureau. 

  



Spectacolelor programate în Festival li se alătură o serie de evenimente 

conexe. A doua dezbatere din cadrul „Întâlnirilor AICT.RO” va începe la ora 

12.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 1. În legătură cu secţiunea principală a 

ediţiei de anul acesta a Festivalului, „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, criticul 

de teatru şi moderatorul întâlnirii, Oltiţa Cîntec, preşedinte AICT.RO, a lansat 

tema Teatrul pentru adolescenţi, o nişă în expansiune. „Considerat până nu demult 

o nişă, teatrul pentru adolescenţi a devenit peste tot în lume un gen interesant, tot 

mai interesant, orientat explicit spre una dintre categoriile de public cele mai 

pretenţioase. Prea mari pentru a mai merge la spectacole pentru copii, dar prea 

mici încă pentru a fi atraşi de subiectele din teatrele pentru cei mari, 

preadolescenţii şi adolescenţii păşesc în sălile de teatru atunci când temele 

abordate pe scenă şi maniera în care sunt tratate li se potrivesc ca problematică, 

preocupări, ton, mijloace de expresie. Şi atunci când din temele acestea pot primi 

măcar nişte posibile răspunsuri la mulţimea de chestiuni emoţionale, biologice, 

sociale pe care se străduiesc s-o gestioneze”, argumentează Oltiţa Cîntec. Actorul 

Alexandru Repan este amfitrionul întâlnirii In memoriam, unde va fi evocat 

partenerul său de forţă, George Constantin, monstru sacru care a contribuit, timp 

de decenii, la gloria Teatrului Nottara. Alături de figura lui George Constantin, se 

vor depăna amintiri despre alţi doi actori talentaţi, Ruxandra Sireteanu şi Petrică 

Popa. Evenimentul, care începe la ora 18.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 

1, se bucură de participarea lui Nicu Alifantis. 

 

 La ora 20.00, seria lansărilor de carte din Festival continuă cu Regia 

românească: de la act de interpretare la practici colaborative, volum colectiv 

coordonat de Oltiţa Cîntec şi publicat la Editura Timpul, 2016. „Oprindu-se 

asupra a zece creatori afirmaţi după 1990, pe care i-am ales din postura de 

coordonator, volumul îşi propune să evidenţieze unde ne aflăm din punctul de 

vedere al noilor practici scenice. (...) Teatrul românesc e, în continuare, un teatru 

de regizor, poziţia sa rămânând prima în caseta realizatorilor înscrişi pe afiş. 

Artiştii din sumar sunt figuri care s-au distins prin poeticile de scenă şi ilustrează 

trecerea de la modelul unic al regiei ca act de interpretare la formule colaborative, 

într-o cultură teatrală unde coabitează stiluri şi formate diverse. Vocabularele 

regizorale ale celor din listă diferă de la sensibil la radical, fiecare căutând formula 

ce i se potriveşte, care-i stimulează mecanismele creative”, precizează criticul de 

teatru Oltiţa Cîntec. 

 

 

 

Sursa: adevarul.ro 

  



 

152. Scenic  
din data de 15 Octombrie 2017 

http://scenic.ro/teatru/festin.pe.bulevard-1 

 

 
 

FEST(IN) pe 

 

FestFestin pe Bulevard (2017) 

 

 

 

 

 

Sursa: scenic 

  

http://scenic.ro/teatru/festin.pe.bulevard-1


 

153. evensi 
din data de 15 Octombrie 2017 

https://www.evensi.com/festin2017-pe-jumatate-cantec-teatrul-

nottara-sala-george/222779643 

 

 
 

Festin pe Bulevard › 
 

Fest(in)2017. Pe jumătate cântec 

 
       
  

   

PE JUMĂTATE CÂNTEC 

de Crista Bilciu 

Producţie independentă Teatrul de Foc, București, România 

Secțiunea: „Criza adolescenței” 

Regia şi scenografia: Crista Bilciu 

 

Sursa: evensi  

https://www.evensi.com/festin2017-pe-jumatate-cantec-teatrul-nottara-sala-george/222779643
https://www.evensi.com/festin2017-pe-jumatate-cantec-teatrul-nottara-sala-george/222779643
https://www.evensi.com/page/festin-pe-bulevard/10001992803
https://www.evensi.com/festin2017-pe-jumatate-cantec-teatrul-nottara-sala-george/222779643
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/s720x720/21013933_1193050744134971_8440850436168858735_o.jpg?oh=8d01beeb28d8664481c5477fb88f8ba1&oe=5A1891CA


154. News.ro  
din data de 15 Octombrie 2017 

https://www.news.ro/entertainment/recomandari-pentru-weekend-les-

films-de-cannes-bucarest-fest-in-pe-bulevard-si-zilele-uriasi-de-

pantelimon-1922402713002017101617331481 

 

 
 

 

Recomandări pentru weekend: Les Films de Cannes à Bucarest, FEST(in) 

pe Bulevard 

 

 

Între spectacolele care se vor desfăşura vineri, în cadrul Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, se numără: producţia argentiniană a 

Companiei Grupo de Teatro ”Buenos Aires”, ”I Have A Doll in My Closet”, de 

María Inés Falconi, regizată de Carlos de Urquiza (la sala George Constantin a 

Teatrului Nottara, de la ora 18.00), ”Totul e relativ”, de Alan Ayckbourn, în regia 

lui Felix Alexa (la sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara, de la ora 19.15) şi 

musicalul ”Heartbeat” de Kim Doo Hwan – producţie a Companiei Donghwa Tree 

Theatre din Seul, Coreea de Sud (la Sala Mare a Teatrului Ţăndărică, de la ora 

20.00). 

Sâmbătă, în cadrul festivalului se va juca, între altele, 

spectacolul  ”Weissbrotmusik”, de Sasha Marianna Salzmann, regizat de Nick 

Hartnagel – producţie a Companiei Theater Strahl Berlin (la Sala Mare a Teatrului 

Ţăndărică, de la ora 18.00), iar duminică se va juca ”20 noiembrie”, după Lars 

https://www.news.ro/entertainment/recomandari-pentru-weekend-les-films-de-cannes-bucarest-fest-in-pe-bulevard-si-zilele-uriasi-de-pantelimon-1922402713002017101617331481
https://www.news.ro/entertainment/recomandari-pentru-weekend-les-films-de-cannes-bucarest-fest-in-pe-bulevard-si-zilele-uriasi-de-pantelimon-1922402713002017101617331481
https://www.news.ro/entertainment/recomandari-pentru-weekend-les-films-de-cannes-bucarest-fest-in-pe-bulevard-si-zilele-uriasi-de-pantelimon-1922402713002017101617331481


Noren, un spectacol de Eugen Jebeleanu, producţie a Teatrului Naţional ”Radu 

Stanca” din Sibiu (la Sala George Constanin a Teatrului Nottara, de la ora 21.00). 

 

 

 

Sursa: News.ro  

  



155. Infoziare  
din data de 15 Octombrie 2017 

http://www.infoziare.ro/stire/15274708/O+comedie+celebr%C4%83+

%C5%9Fi+un+spectacol+cu+explica%C5%A3iile+unui+terorist+pe+

15+octombrie+%C3%AEn+cadrul+%E2%80%9EFEST(in)+pe+Bule

vard%E2%80%9C 

 

 
 

O comedie celebră şi un spectacol cu explicaţiile unui terorist, pe 15 

octombrie în cadrul „FEST(in) pe Bulevard“ 

 

Teatrul Nottara se află în plină sărbătoare cu Festivalul Internaţional de 

Teatru FEST (in) Duminică, 15 octombrie, este ziua a noua a Festivalului 

Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (7-18 octombrie), organizat de 

Nottara. Este weekend, aşa că evenimentele sunt multe şi diverse. De la ora 18.00, 

la Teatrul Ţăndărică, Sala Mare, publicul poate vedea Kimberly de David 

Lindsay-Abaire, în regia Andreei Vulpe, o producţie a Teatrului de Comedie. 

 

Un spectacol provocator care răstoarnă prejudecăţile despre normalitate. O 

familie disfuncţională, formată din personaje unice, pusă în faţa unor situaţii 

normale, reacţionează în cele mai neaşteptate moduri, amintind de comediile 

negre cu tot arsenalul lor de umor, satiră şi de neconvenţional. Kimberly asigură 

echilibrul, aducând în ciudata poveste emoţia necesară transmiterii unui mesaj 

care conferă un alt înţeles înaintării în vârstă. Din distribuţie fac parte actorii 

Virginia Mirea, Mihaela Teleoacă, Vlad Bîrzanu, Laura Creţ, Ioan Coman. 

  

http://www.infoziare.ro/stire/15274708/O+comedie+celebr%C4%83+%C5%9Fi+un+spectacol+cu+explica%C5%A3iile+unui+terorist+pe+15+octombrie+%C3%AEn+cadrul+%E2%80%9EFEST(in)+pe+Bulevard%E2%80%9C
http://www.infoziare.ro/stire/15274708/O+comedie+celebr%C4%83+%C5%9Fi+un+spectacol+cu+explica%C5%A3iile+unui+terorist+pe+15+octombrie+%C3%AEn+cadrul+%E2%80%9EFEST(in)+pe+Bulevard%E2%80%9C
http://www.infoziare.ro/stire/15274708/O+comedie+celebr%C4%83+%C5%9Fi+un+spectacol+cu+explica%C5%A3iile+unui+terorist+pe+15+octombrie+%C3%AEn+cadrul+%E2%80%9EFEST(in)+pe+Bulevard%E2%80%9C
http://www.infoziare.ro/stire/15274708/O+comedie+celebr%C4%83+%C5%9Fi+un+spectacol+cu+explica%C5%A3iile+unui+terorist+pe+15+octombrie+%C3%AEn+cadrul+%E2%80%9EFEST(in)+pe+Bulevard%E2%80%9C


De la ora 20.30, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul este 

chemat la întâlnirea cu o comedie nemuritoare: D-ale carnavalului de I.L. 

Caragiale, în regia lui Claudiu Goga, o producţie a teatrului-gazdă. Un bilet 

amoros rătăcit, ameninţări cu sinuciderea, gesturi extreme, dictate de pasiuni la 

fel de extreme, o sticluţă cu „vitrion englezesc”, toate acestea învălmăşindu-se pe 

scenă, într-un ritm alert, care ne poartă paşii prin mahalaua de altădată. Un 

carnaval al umorilor şi al caracterelor, care rămâne la fel de colorat şi de zgomotos 

chiar şi în zilele noastre. Piesa lui I.L. Caragiale, D-ale carnavalului, fluierată la 

premiera sa din aprilie 1885, din cauza unei cabale organizate de cronicarul 

dramatic D.D. Racoviţă-Sphinx, a devenit în timp un text clasic, pe care orice 

regizor este tentat să-l aducă pe scenă, în încercarea de a obţine cel mai 

spectaculos umor şi de a scoate la lumină sensuri noi, potrivite vremurilor actuale. 

Într-un decor surprinzător, imaginat de Ştefan Caragiu, şi în costumele concepute 

de Liliana Cenean, Claudiu Goga îşi invită actorii să recreeze, cu un suflu modern, 

deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne astfel cu înţelesuri moderne. 

Distribuţia este formată din Vlad Zamfirescu, Gheorghe Ifrim, Alexandru Jitea, 

Andi Vasluianu, Sorin Cociş, Mihai Mărgineanu, Luminiţa Erga, Cerasela 

Iosifescu, Alexandru Mike Gheorghiu şi Mircea Teodorescu. 

 

  De la ora 21.00, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, secţiunea Criza 

pubertăţii, criza adolescenţei cunoaşte forme extreme prin spectacolul deosebit de 

puternic al lui Eugen Jebeleanu, 20 noiembrie, o producţie a Teatrului Naţional 

Radu Stanca din Sibiu, cu Ali Deac. Textul relatează povestea unui adolescent pe 

care societatea îl transformă în călău. Pe 20 noiembrie 2006, un tânăr de 

optsprezece ani deschide focul în fosta sa şcoală din Emsdetten şi răneşte mai 

multe persoane, înainte de a se sinucide. Piesa lui Lars Noren pleacă de la acest 

caz real pentru a construi o ficţiune documentată despre viaţa măcinată a unui 

tânăr maltratat. Violenţa cuvintelor ce i-au fost adresate în timpul copilăriei îl 

împing pe adolescent la răzbunare. Textul oglindeşte situaţia Europei occidentale 

din zilele noastre, care se confruntă cu probleme mari de identitate socială, cu 

valuri de imigranţi şi cu atacuri teroriste. Autorul analizează psihologia şi 

mecanismul violenţei care îl determină pe individ să treacă din poziţia de agresat 

în cea de agresor şi, totodată, repercusiunile unei educaţii defectuoase, care poate 

crea monştri. „Eu sunt adeptul unui teatru angajat, de atitudine, care să aibă nişte 

valori sociale, politice, mediatice, dar mă interesează foarte mult şi cum spunem 

lucrurile astea. Mă interesează să aflu care e modalitatea prin care, din poveştile 

oamenilor ăstora, să putem face teatru. În final, informaţia o putem regăsi oricum 

în ştiri, în ziare, pe internet. Dar pe mine mă interesează cum putem lua poveştile 

astea, ca să devină ficţiuni, să devină teatru şi să creeze în spectatori empatie cu 

oamenii ăştia”, îşi mărturiseşte crezul talentatul regizor Eugen Jebeleanu. 

Spectacolul este urmat de discuţii cu publicul moderate de criticul de teatru 

Mirella Patureau. 

  



Spectacolelor programate în Festival li se alătură o serie de evenimente 

conexe. A doua dezbatere din cadrul „Întâlnirilor AICT.RO” va începe la ora 

12.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 1. În legătură cu secţiunea principală a 

ediţiei de anul acesta a Festivalului, „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, criticul 

de teatru şi moderatorul întâlnirii, Oltiţa Cîntec, preşedinte AICT.RO, a lansat 

tema Teatrul pentru adolescenţi, o nişă în expansiune. „Considerat până nu demult 

o nişă, teatrul pentru adolescenţi a devenit peste tot în lume un gen interesant, tot 

mai interesant, orientat explicit spre una dintre categoriile de public cele mai 

pretenţioase. Prea mari pentru a mai merge la spectacole pentru copii, dar prea 

mici încă pentru a fi atraşi de subiectele din teatrele pentru cei mari, 

preadolescenţii şi adolescenţii păşesc în sălile de teatru atunci când temele 

abordate pe scenă şi maniera în care sunt tratate li se potrivesc ca problematică, 

preocupări, ton, mijloace de expresie. Şi atunci când din temele acestea pot primi 

măcar nişte posibile răspunsuri la mulţimea de chestiuni emoţionale, biologice, 

sociale pe care se străduiesc s-o gestioneze”, argumentează Oltiţa Cîntec. Actorul 

Alexandru Repan este amfitrionul întâlnirii In memoriam, unde va fi evocat 

partenerul său de forţă, George Constantin, monstru sacru care a contribuit, timp 

de decenii, la gloria Teatrului Nottara. Alături de figura lui George Constantin, se 

vor depăna amintiri despre alţi doi actori talentaţi, Ruxandra Sireteanu şi Petrică 

Popa. Evenimentul, care începe la ora 18.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 

1, se bucură de participarea lui Nicu Alifantis. 

 

 La ora 20.00, seria lansărilor de carte din Festival continuă cu Regia 

românească: de la act de interpretare la practici colaborative, volum colectiv 

coordonat de Oltiţa Cîntec şi publicat la Editura Timpul, 2016. „Oprindu-se 

asupra a zece creatori afirmaţi după 1990, pe care i-am ales din postura de 

coordonator, volumul îşi propune să evidenţieze unde ne aflăm din punctul de 

vedere al noilor practici scenice. (...) Teatrul românesc e, în continuare, un teatru 

de regizor, poziţia sa rămânând prima în caseta realizatorilor înscrişi pe afiş. 

Artiştii din sumar sunt figuri care s-au distins prin poeticile de scenă şi ilustrează 

trecerea de la modelul unic al regiei ca act de interpretare la formule colaborative, 

într-o cultură teatrală unde coabitează stiluri şi formate diverse. Vocabularele 

regizorale ale celor din listă diferă de la sensibil la radical, fiecare căutând formula 

ce i se potriveşte, care-i stimulează mecanismele creative”, precizează criticul de 

teatru Oltiţa Cîntec. 

 

 

 

 

Sursa: Adevărul 

  



156. sub25 
din data de 09 Octombrie 2017 

http://www.sub25.ro/cultura-urbana/14-chestii-de-luni-pana-joi-

4075.html 

 

 
 

14 chestii de luni până joi 

 

  Festivalul de teatru Fest(in) pe Bulevard organizează o serie de 

spectacole-lectură în care aveți șansa să vedeți prototipurile unor viitoare 

spectacole: fără costume, machiaj, mișcare sau decor, doar actorul cu textul și cu 

cei de lângă el. La teatrul Țăndărică are loc mâine un astfel de moment, lecturarea 

piesei Bazinul de nord de Rajiv Joseph, pentru un spectacol în regia Elenei 

Morar, despre un elev și un profesor, care cunosc niște secrete mai întunecate unul 

din trecutul celuilalt, secrete care ies la iveală pe parcursul spectacolului, 

tensionând situația.  

 

 

 

 

 

de: Carina Cozminschi  

  

http://www.sub25.ro/cultura-urbana/14-chestii-de-luni-pana-joi-4075.html
http://www.sub25.ro/cultura-urbana/14-chestii-de-luni-pana-joi-4075.html


157. diacaf  
din data de 09 Octombrie 2017 

http://www.diacaf.com/stiri/cultura/criza-pubertatii-criza-

adolescentei-tema-festivalului-de-teatru-festin_64477359.html 

 

 
 

 
„Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, tema Festivalului de Teatru-Fest(in) 

de la Nottara 

 

 
 

Tema principală a Festivalului Internaţional de Teatru-Fest(in) pe 

Bulevard, care a început sâmbătă, pe 7 octombrie, şi se desfăşoară până pe 18 

octombrie, este „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”. 

Primăria Municipiului Bucureşti prin Teatrul Nottara organizează, în 

perioada 7 - 18 octombrie, cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru - Fest(in) pe Bulevard. 

Tema principală a acesteia, în consonanţă cu vremurile moderne, este 

„Criza pubertăţii, criza adolescenţei”. Directoarea Festivalului şi a 

Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, explică această opţiune: „Mereu am avut grijă 

http://www.diacaf.com/stiri/cultura/criza-pubertatii-criza-adolescentei-tema-festivalului-de-teatru-festin_64477359.html
http://www.diacaf.com/stiri/cultura/criza-pubertatii-criza-adolescentei-tema-festivalului-de-teatru-festin_64477359.html


ca secţiunile principale să vină în întâmpinarea aşteptărilor publicului, fie prin 

comedii de bună calitate, realizate de regizori prestigioşi („Bulevardul 

comediei”), fie prin alegerea unei teme de actualitate, ilustrată de spectacole care 

tratează diversele crize – economice, sociale, electorale, familiale, de limbaj etc. 

– ale lumii în care trăim. Anul acesta, secţiunea dedicată Crizei va pune accent pe 

criza adolescenţei”. 

 

 

  Dar, dincolo de crize, teatrul are şi menirea să descreţească fruntea 

publicului larg, luptându-se pentru un zâmbet în cazul fiecărui spectator. 

Consecvent opţiunilor sale, Teatrul Nottara nu-şi va dezamăgi publicul, câtă 

vreme una dintre secţiunile principale ale Festivalului va fi „Bulevardul 

comediei”. Este motivul care l-a inspirat pe Lucian Romaşcanu, Ministrul 

Culturii şi Identităţii Naţionale, să afirme: „Comedia, se ştie, relaxează şi 

distrează, dar poate la fel de bine să înţepe şi să trateze – suflete sau chiar un întreg 

ţesut social. Soluţia găsită de organizatorii festivalului, de a opune atâtor crize 

care irup în jurul nostru, în timpurile grăbite în care trăim, un festival de comedie, 

îmi pare, tocmai de aceea, o excelentă modalitate de a explora cu mijloacele artei 

societatea de aici şi de acum, fără urmă de încrâncenare”. 

 

 

  Programul cuprinde şi spectacolele din secţiunea „Text sau pretext”, 

concepută să familiarizeze publicul cu posibilităţile infinite ale teatrului şi cu 

marea sa diversitate de abordări artistice. De aceea, în secţiunea respectivă şi-au 

găsit locul mai multe dublete, respectiv câte două montări diferite care pleacă de 

la acelaşi text. Desigur, Teatrul Nottaraîşi va răsfăţa publicul de festival şi cu 

ultimele sale premiere, dar şi cu reprezentaţiile din secţiunea „Invitaţi speciali”. 

Iar oferta generoasă a Festivalului nu se opreşte aici. Spectacole-lectură, lansări 

de carte, colocvii, evocări ale unor mari artişti ale Teatrului Nottara, aniversarea 

altora prezenţi în spectacolele actuale, expoziţii şi multe altele vin să completeze 

evenimentele acestei ediţii ample. 

 

 

  Pe care, dacă ar fi să o rezumărm în cifre, ar suna cam aşa: 12 zile cu 39 

de  reprezentaţii din 8 ţări de pe 3 continente, 14 discuţii cu publicul după 

spectacole, 2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de 

carte de teatru, 2 expoziţii foto, 7 spaţii diferite: Teatrul Nottara, Teatrul 

Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Naţional Bucureşti „I. 

L. Caragiale”, Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărtureşti-

Verona. 

 

  Pentru ca ediţia a cincea din „FEST(in) pe Bulevard” să fie aşa de bogată, 

selecţionerii Raluca Rădulescu, Narcisa Mocanu şi Marinela Ţepuş au vizionat 



zeci de reprezentaţii şi zeci de DVD-uri, regretând adesea că bugetul şi perioada 

Festivalului sunt, inevitabil, limitate. Festivalul se bucură de un imn propriu 

compus de muzicianul Cári Tibor. 

 

 

 

 

Sursa: adevarul 

  



158. allevents.in 
din data de 14 Octombrie 2017 

https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-

burlaci-%C8%99i-burl%C4%83ci%C8%9Be/112203256124125 

 

 
 

 

Fest(in)2017. Burlaci și burlăcițe 

 

 

EVENT DETAILS  

FEST(IN)2017. BURLACI ȘI BURLĂCIȚE 

  

BURLACI ŞI BURLĂCIȚE 

de Hanoch Levin 

https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-burlaci-%C8%99i-burl%C4%83ci%C8%9Be/112203256124125
https://allevents.in/municipiul%20bucure%C8%99ti/festin2017-burlaci-%C8%99i-burl%C4%83ci%C8%9Be/112203256124125


Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Secțiunea: „Premiere” 

 

Regia: Alessandra Giuntini 

Traducerea: Bogdan Budeș 

Decorul: Ştefan Caragiu, Alessandra Giuntini 

Costumele: Mihaela Popescu 

 

************************* 

Distribuţia: 

 

Znaiduh: Vlad Gălățianu 

Pukița: Daniela Minoiu 

Gaunino: Alexandru Mike Gheorghiu 

Bulba: Corina Dragomir 

Oistwind: Sebastian Ghiță 

Voce Znaiduh: Bogdan Budeş 

 

*************************** 

A iubi sau a nu iubi? A te-nsura sau a burlăci? Un cuplu merge la culcare în 

seara de dinaintea nunții... dar îndoielile obișnuite se transformă treptat în 

întrebări existențiale! Eroii noștri au parte de o aventură onirică, în care 

drumurile li se întretaie pentru a ajunge iar... la somn! Sau totul este doar un vis? 

 

********* 

„Textul și spectacolul – sexiste, burlești, dar cu o adiere de poetic luat în răspăr 

– sunt un comentariu mușcător în jurul responsabilității umane, al 

angajamentului față de ceva <serios>, aruncând în aer stereotipurile și lăsând în 

urma lor un oftat – sau un... sforăit. Giuntini a stors totul din jocul actorilor, 

deveniți adevărate marionete de teatru, și le-a pus foarte bine în valoare 

calitățile.” 

 

Claudiu Sfirschi-Lăudat, „Burlaci și burlăcițe”, pe B-Critic 

 

 

 

Sursa: allevents.in 



159. Adevărul 
din data de 16 Octombrie 2017 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/spectacole-chip-fel-festivalul-festin-

pebulevard-i-1_59e44e845ab6550cb82bcd4f/index.html 

 

 

 
 

Spectacole în chip şi fel în Festivalul FEST(IN) PE BULEVARD (I) 

 

Comentez astăzi două dintre spectacolele aflate în oferta celei de-a cincea ediţii a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) PE BULEVARD.  

 

1. Gaiţele, cu cântece de viaţă lungă şi insignifiantă valoare artistică  

 

Mărturisesc că, cel puţin mie, mi-a fost absolut imposibil să identific un cât de 

mic motiv argument artistic în virtutea căruia spectacolul cu piesa Gaiţele de 

Alexandru Kiriţescu, produs în anul 2015 de Teatrul „Tony Bulandra“ din 

Târgovişte. a fost poftit să onoreze cu prezenţa a cincea ediţie a Festivalului Festin 

pe Bulevard. Organizat - uite îi fac pofta narcisiască d-nei Gabriela Firea şi 

transcriu aşa cum a dat ordin egolatra ei persoană - de Primăria Capitalei prin 

Teatrul „Nottara“.  

 

Sigur, pe mai departe piesa place, replicile ei provoacă ropote de aplauze. 

Distribuite în rolul celor trei gaiţe, Florina Cercel (Aneta Duduleanu), Carmen 

Tănase (Zoia) şi Virginia Rogin (Lena) au lipici la public, deşi rolurile sunt 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/spectacole-chip-fel-festivalul-festin-pebulevard-i-1_59e44e845ab6550cb82bcd4f/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/spectacole-chip-fel-festivalul-festin-pebulevard-i-1_59e44e845ab6550cb82bcd4f/index.html


rezolvate cam la prima mână. Dar să ajungă oare aceste două fapte pentru a putea 

considera că ne aflăm în faţa unei montări cât de cât competitive? Nici vorbă!  

 

Mărturisesc, pare de-a dreptul incredibil că o astfel de încropeală poartă 

semnătura regizorală a rafinatului om de cultură Mc Ranin. Uimirea este cu atât 

mai mare cu cât acelaşi Mc Ranin, care a semnat odinioară superbe decoruri la 

câteva spectacole importante regizate de Mihai Măniuţiu, este deopotrivă autorul 

unei scenografii sărace, total lipsite de personalitate. Acesteia adăugându-i-se 

nişte costume cu totul aiuritoare. Aneta, Zoia şi Lena sunt înveşmântate în rochii 

lucitoare de parcă ar fi gata-gata să plece pentru a face figuraţie, în chip de 

aplaudace plătite, la o emisunea de cântece de viaţă lungă cuprinsă în Programul 

special de Revelion al Televiziunii Române (e drept, cântecele apar aievea în 

ilustraţia muzicală a montării, o componentă purtând enigmatica semnătură 

Ygdrosil). Mircea Aldea, debil, complet neconvingător adus pe scenă de tânărul 

actor Mircea Silaghi, este îmbrăcat precum un ospătar la Capşa sau 

componentului nu ştiu cărei orchestre marginale ce cântă seara prin localuri spre 

enervarea consumatorilor. Nu se prezintă defel cu mult mai bine, nici vestimentar, 

nici actoriceşte, Ioana Farcaş (Colette Duduleanu), cu toate chiuiturile sale, 

Antonia Ionescu (Wanda Serafim), nici Ana Maria Carablais (Margareta Aldea), 

Maria Nicola (Zamfira), Liviu Cheloiu (Georges Duduleanu) şi Sebastian 

Bălăşoiu (Ianache Duduleanu).  

 

Spectacolul lasă impresia de sărăcie lucie şi la capitolul idee, dar şi la acela al 

recuzitei consumabile. În secvenţa pregătirii parastasului Margaretei de abia, de 

abia că apar pe scenă patru bieţi colaci, iar în ceea ce priveşte mâncarea de după, 

sunt toate indiciile că toţi convivii vor cam trebuie să-şi pună pofta în cui fiindcă 

Fraulein (Carmen Ionescu) se pare că iar a avut o toană.  

 

Drept pentru care cu toţii trag o horă îndrăcită, în vreme ce Mircea Aldea părăseşte 

cuibul de viespi, după ce a avut un schimb de priviri cu totul asasine cu Aneta. Şi 

cu asta, basta, v-am cam spus incredibila istorioară a ratării montării Gaiţelor la 

Teatrul „Tony Bulandra“ din Târgovişte.  

 

2. Echilibru  

 

Deşi ne este mai tuturora evident faptul că nu ne face deloc plăcere să vedem pe 

scenă suferinţa, boala, moartea, iată totuşi că revin destul de frecvent în repertorii 

dramatizări ale unuia dintre cele mai cunoscute romane ale lui Eric-Emmanuel 

Schmitt - Oscar şi Tanti Roz.  

 

Cu toate că prolificul scriitor francez a debutat în literatură printr-o scriere 

destinată scenei şi în pofida faptului că unele dintre piesele sale jucate în România 

au avut parte de succes de presă şi de public (Libertinul - la „Bulandra“, 



Vizitatorul şi Variaţiuni enigmatice la „Nottara“, Variaţiunile... fiind jucate şi la 

Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Iaşi, Tectonica sentimentelor la 

Naţionalul bucureştean), cele mai prezente pe afişe sunt dramatizările după Oscar 

şi Tanti Roz. S-au jucat la „Bulandra“, cu Oana Pellea şi Marius Manole, la 

Teatrul Naţional „Radu Stanca“ din Sibiu în viziunea actriţei Diana Fufezan, la 

Teatrul „Nottara“, cu Alexandru Repan şi Andreea Măcelaru Şofron în rolurile 

principale, precum şi la Teatrul de Artă din Deva, în lectura lui Mihai Panaitescu.  

 

A cincea ediţie a Festivalului Festin pe Bulevard ne-a prilejuit, în secţiunea Criza 

pubertăţii, criza adolescenţei, reîntâlnirea cu scrierea lui Eric- Emmanuel Schmitt, 

în viziunea regizorală a lui Petru Vutcărău şi în interpretarea trupei, în majoritate 

tinere, a Teatrului „Eugène Ionesco“ din Chişinău. Odinioară, foarte prezentă în 

programele festivalurile din România, respectiva trupă, rămasă la fel de 

performantă ca odinioară, aureolată de mari succese înregistrate în turnee 

internaţionale prin ţări mult mai îndepărtate, este, în chip inexplicabil, extrem de 

rar invitată la manifestările de cultură teatrală din România. Încă o dovadă despre 

cât de lung e drumul vorbei către fapte pe plaiurile mioritice.  

 

Trebuie să spun că a fost o veritabilă bucurie spectacolul cu Oscar şi Tanti Roz, 

desenat cu o peniţă regizorală extrem de rafinată de Petru Vutcărău. Montarea, 

bine cumpănită la toate capitolele - dozarea emoţiei, evitarea căderii în 

melodramă, sensibilitatea de foarte bună calitate, umanitate, îmbinarea feluritelor 

forme de expresie teatrală - de la jocul actoricesc la elementele scenografice 

(Tatiana Popescu), de la ecleraj la ilustraţia muzicală - ne înfăţişează ultimele 12 

zile din viaţa lui Oscar. Un copil de doar 10 ani, bolnav de cancer, care primeşte 

de la o enigmatică Tanti Roz lecţii despre viaţă şi despre moarte pe care le 

transmite îndoit familiei sale, prietenei sale Peggy Blue şi însăşi celei care îl ajută 

să se pregătească în vederea întâlnirii cu criza finală ne face ca după doar două 

ore de spectacol să ne ducem acasă cu gândul de a reflecta cu un plus de 

profunzime la propria noastră existenţă.  

 

Fireşte, reuşita spectacolului nu ar fi fost posibilă în absenţa unei distribuţii cu 

totul remarcabile. Cu Ala Menşicov (Tanti Roz) şi foarte tânărul Ştefan Bouroşu 

(Oscar), în rolurile principale. Completaţi, contrapunctaţi eficient de Laurenţiu 

Vutcărău şi Inna Colbasiuc (părinţii lui Oscar), Ştefania Vutcărău, cu o evoluţie 

fără cusur în Peggy Blue, Anatol Guzic (Doctorul Düsseldorf), Iuliana Vornicescu 

şi Dan Melnic (părinţii lui Peggy). Lor alăturându-li-se şi asigurând fluenţa şi 

dinamismul reprezentaţiei Liuba Roman, Adriana Bîtcă, Dumitru Mamei, Maxim 

Chiriac, Artiom Perciun, Natalia Prodan.  

 

Teatrul Naţional „Eugène Ionesco“ din Chişinău- OSCAR ŞI TANTI ROZ după 

romanul lui Eric-Emmanuel Schmitt; Traducerea: Gabriela Bîtcă; Regia: Petru 

Vutcărău; Scenografia: Tatiana Popescu; Ilustraţia muzicală; Petru Vutcărău; 



Cu: Ala Menşicov, Ştefan Bouroşu, Laurenţiu Vutcărău, Antatol Guzic, Irina 

Colbasiuc, Ştefania Vutcărău, Iuliana Vornicescu, Dan Melnic, Liuba Roman, 

Adriana Bîtcă, Dumitru Mamei, Maxim Chiriac, Artiom Perciun, Natalia Prodan; 

Data reprezentaţiei: 10 octombrie 2017  

 

 

 

  

de: Mircea Morariu  

 

 

  



160. Radio România București 
din data de 16 Octombrie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/10/16/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-16-

octombrie-2/ 

 

 
 

 

Spectacole de teatru  în Bucureşti, 16 octombrie 

Spectacole în cadrul Fest(in) pe Bulevard 

18:00 ”Micul prinţ”, producţie a Teatrului German de Stat, Timişoara, prezentată la 

Teatrul Nottara, la Sala Horia Lovinescu. În rolul titular Richard Hladik, regia: Peter 

Kerek. 

Şi 

20:00 “Debela”, spectacol de Silvija Šesto Stipančić, producție a Companiei Kazalište 

Mala scena, Zagreb (Croația),găyduită la Teatrul Nottara, Sala George Constantin. 

 

 

de: Andreia Bârsan 

 

http://bucurestifm.ro/2017/10/16/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-16-octombrie-2/
http://bucurestifm.ro/2017/10/16/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-16-octombrie-2/


161. HotNews 
din data de 16 Octombrie 2017 

http://hotnews.com.ro/o-comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-

explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-festin-pe-

bulevard/ 

 

 
 

O comedie celebră şi un spectacol cu explicaţiile unui terorist, pe 15 

octombrie în cadrul „FEST(in) pe Bulevard“ 

 

Teatrul Nottara se află în plină sărbătoare cu Festivalul Internaţional de 

Teatru FEST (in) Duminică, 15 octombrie, este ziua a noua a Festivalului 

Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (7-18 octombrie), organizat de 

Nottara. Este weekend, aşa că evenimentele sunt multe şi diverse. De la ora 18.00, 

la Teatrul Ţăndărică, Sala Mare, publicul poate vedea Kimberly de David 

Lindsay-Abaire, în regia Andreei Vulpe, o producţie a Teatrului de Comedie. 

 

Un spectacol provocator care răstoarnă prejudecăţile despre normalitate. O 

familie disfuncţională, formată din personaje unice, pusă în faţa unor situaţii 

normale, reacţionează în cele mai neaşteptate moduri, amintind de comediile 

negre cu tot arsenalul lor de umor, satiră şi de neconvenţional. Kimberly asigură 

echilibrul, aducând în ciudata poveste emoţia necesară transmiterii unui mesaj 

care conferă un alt înţeles înaintării în vârstă. Din distribuţie fac parte actorii 

Virginia Mirea, Mihaela Teleoacă, Vlad Bîrzanu, Laura Creţ, Ioan Coman. 

  

http://hotnews.com.ro/o-comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-festin-pe-bulevard/
http://hotnews.com.ro/o-comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-festin-pe-bulevard/
http://hotnews.com.ro/o-comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-festin-pe-bulevard/


De la ora 20.30, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul este 

chemat la întâlnirea cu o comedie nemuritoare: D-ale carnavalului de I.L. 

Caragiale, în regia lui Claudiu Goga, o producţie a teatrului-gazdă. Un bilet 

amoros rătăcit, ameninţări cu sinuciderea, gesturi extreme, dictate de pasiuni la 

fel de extreme, o sticluţă cu „vitrion englezesc”, toate acestea învălmăşindu-se pe 

scenă, într-un ritm alert, care ne poartă paşii prin mahalaua de altădată. Un 

carnaval al umorilor şi al caracterelor, care rămâne la fel de colorat şi de zgomotos 

chiar şi în zilele noastre. Piesa lui I.L. Caragiale, D-ale carnavalului, fluierată la 

premiera sa din aprilie 1885, din cauza unei cabale organizate de cronicarul 

dramatic D.D. Racoviţă-Sphinx, a devenit în timp un text clasic, pe care orice 

regizor este tentat să-l aducă pe scenă, în încercarea de a obţine cel mai 

spectaculos umor şi de a scoate la lumină sensuri noi, potrivite vremurilor actuale. 

Într-un decor surprinzător, imaginat de Ştefan Caragiu, şi în costumele concepute 

de Liliana Cenean, Claudiu Goga îşi invită actorii să recreeze, cu un suflu modern, 

deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne astfel cu înţelesuri moderne. 

Distribuţia este formată din Vlad Zamfirescu, Gheorghe Ifrim, Alexandru Jitea, 

Andi Vasluianu, Sorin Cociş, Mihai Mărgineanu, Luminiţa Erga, Cerasela 

Iosifescu, Alexandru Mike Gheorghiu şi Mircea Teodorescu. 

 

  De la ora 21.00, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, secţiunea Criza 

pubertăţii, criza adolescenţei cunoaşte forme extreme prin spectacolul deosebit de 

puternic al lui Eugen Jebeleanu, 20 noiembrie, o producţie a Teatrului Naţional 

Radu Stanca din Sibiu, cu Ali Deac. Textul relatează povestea unui adolescent pe 

care societatea îl transformă în călău. Pe 20 noiembrie 2006, un tânăr de 

optsprezece ani deschide focul în fosta sa şcoală din Emsdetten şi răneşte mai 

multe persoane, înainte de a se sinucide. Piesa lui Lars Noren pleacă de la acest 

caz real pentru a construi o ficţiune documentată despre viaţa măcinată a unui 

tânăr maltratat. Violenţa cuvintelor ce i-au fost adresate în timpul copilăriei îl 

împing pe adolescent la răzbunare. Textul oglindeşte situaţia Europei occidentale 

din zilele noastre, care se confruntă cu probleme mari de identitate socială, cu 

valuri de imigranţi şi cu atacuri teroriste. Autorul analizează psihologia şi 

mecanismul violenţei care îl determină pe individ să treacă din poziţia de agresat 

în cea de agresor şi, totodată, repercusiunile unei educaţii defectuoase, care poate 

crea monştri. „Eu sunt adeptul unui teatru angajat, de atitudine, care să aibă nişte 

valori sociale, politice, mediatice, dar mă interesează foarte mult şi cum spunem 

lucrurile astea. Mă interesează să aflu care e modalitatea prin care, din poveştile 

oamenilor ăstora, să putem face teatru. În final, informaţia o putem regăsi oricum 

în ştiri, în ziare, pe internet. Dar pe mine mă interesează cum putem lua poveştile 

astea, ca să devină ficţiuni, să devină teatru şi să creeze în spectatori empatie cu 

oamenii ăştia”, îşi mărturiseşte crezul talentatul regizor Eugen Jebeleanu. 

Spectacolul este urmat de discuţii cu publicul moderate de criticul de teatru 

Mirella Patureau. 

  



Spectacolelor programate în Festival li se alătură o serie de evenimente 

conexe. A doua dezbatere din cadrul „Întâlnirilor AICT.RO” va începe la ora 

12.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 1. În legătură cu secţiunea principală a 

ediţiei de anul acesta a Festivalului, „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, criticul 

de teatru şi moderatorul întâlnirii, Oltiţa Cîntec, preşedinte AICT.RO, a lansat 

tema Teatrul pentru adolescenţi, o nişă în expansiune. „Considerat până nu demult 

o nişă, teatrul pentru adolescenţi a devenit peste tot în lume un gen interesant, tot 

mai interesant, orientat explicit spre una dintre categoriile de public cele mai 

pretenţioase. Prea mari pentru a mai merge la spectacole pentru copii, dar prea 

mici încă pentru a fi atraşi de subiectele din teatrele pentru cei mari, 

preadolescenţii şi adolescenţii păşesc în sălile de teatru atunci când temele 

abordate pe scenă şi maniera în care sunt tratate li se potrivesc ca problematică, 

preocupări, ton, mijloace de expresie. Şi atunci când din temele acestea pot primi 

măcar nişte posibile răspunsuri la mulţimea de chestiuni emoţionale, biologice, 

sociale pe care se străduiesc s-o gestioneze”, argumentează Oltiţa Cîntec. Actorul 

Alexandru Repan este amfitrionul întâlnirii In memoriam, unde va fi evocat 

partenerul său de forţă, George Constantin, monstru sacru care a contribuit, timp 

de decenii, la gloria Teatrului Nottara. Alături de figura lui George Constantin, se 

vor depăna amintiri despre alţi doi actori talentaţi, Ruxandra Sireteanu şi Petrică 

Popa. Evenimentul, care începe la ora 18.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 

1, se bucură de participarea lui Nicu Alifantis. 

 

 La ora 20.00, seria lansărilor de carte din Festival continuă cu Regia 

românească: de la act de interpretare la practici colaborative, volum colectiv 

coordonat de Oltiţa Cîntec şi publicat la Editura Timpul, 2016. „Oprindu-se 

asupra a zece creatori afirmaţi după 1990, pe care i-am ales din postura de 

coordonator, volumul îşi propune să evidenţieze unde ne aflăm din punctul de 

vedere al noilor practici scenice. (...) Teatrul românesc e, în continuare, un teatru 

de regizor, poziţia sa rămânând prima în caseta realizatorilor înscrişi pe afiş. 

Artiştii din sumar sunt figuri care s-au distins prin poeticile de scenă şi ilustrează 

trecerea de la modelul unic al regiei ca act de interpretare la formule colaborative, 

într-o cultură teatrală unde coabitează stiluri şi formate diverse. Vocabularele 

regizorale ale celor din listă diferă de la sensibil la radical, fiecare căutând formula 

ce i se potriveşte, care-i stimulează mecanismele creative”, precizează criticul de 

teatru Oltiţa Cîntec. 

 

 

 

 

 

Sursa: adevarul.ro 

 

 



162. România 24 
din data de 15 Octombrie 2017 

http://www.romania24.net/o-comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-

explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-festin-pe-

bulevard/ 

 

 
 

 
O comedie celebră şi un spectacol cu explicaţiile unui terorist, pe 15 

octombrie în cadrul „FEST(in) pe Bulevard“ 

 

Teatrul Nottara se află în plină sărbătoare cu Festivalul Internaţional de 

Teatru FEST (in) Duminică, 15 octombrie, este ziua a noua a Festivalului 

Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (7-18 octombrie), organizat de 

Nottara. Este weekend, aşa că evenimentele sunt multe şi diverse. De la ora 18.00, 

la Teatrul Ţăndărică, Sala Mare, publicul poate vedea Kimberly de David 

Lindsay-Abaire, în regia Andreei Vulpe, o producţie a Teatrului de Comedie. 

 

Un spectacol provocator care răstoarnă prejudecăţile despre normalitate. O 

familie disfuncţională, formată din personaje unice, pusă în faţa unor situaţii 

normale, reacţionează în cele mai neaşteptate moduri, amintind de comediile 

negre cu tot arsenalul lor de umor, satiră şi de neconvenţional. Kimberly asigură 

echilibrul, aducând în ciudata poveste emoţia necesară transmiterii unui mesaj 

care conferă un alt înţeles înaintării în vârstă. Din distribuţie fac parte actorii 

Virginia Mirea, Mihaela Teleoacă, Vlad Bîrzanu, Laura Creţ, Ioan Coman. 

  

http://www.romania24.net/o-comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-festin-pe-bulevard/
http://www.romania24.net/o-comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-festin-pe-bulevard/
http://www.romania24.net/o-comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-festin-pe-bulevard/


De la ora 20.30, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul este 

chemat la întâlnirea cu o comedie nemuritoare: D-ale carnavalului de I.L. 

Caragiale, în regia lui Claudiu Goga, o producţie a teatrului-gazdă. Un bilet 

amoros rătăcit, ameninţări cu sinuciderea, gesturi extreme, dictate de pasiuni la 

fel de extreme, o sticluţă cu „vitrion englezesc”, toate acestea învălmăşindu-se pe 

scenă, într-un ritm alert, care ne poartă paşii prin mahalaua de altădată. Un 

carnaval al umorilor şi al caracterelor, care rămâne la fel de colorat şi de zgomotos 

chiar şi în zilele noastre. Piesa lui I.L. Caragiale, D-ale carnavalului, fluierată la 

premiera sa din aprilie 1885, din cauza unei cabale organizate de cronicarul 

dramatic D.D. Racoviţă-Sphinx, a devenit în timp un text clasic, pe care orice 

regizor este tentat să-l aducă pe scenă, în încercarea de a obţine cel mai 

spectaculos umor şi de a scoate la lumină sensuri noi, potrivite vremurilor actuale. 

Într-un decor surprinzător, imaginat de Ştefan Caragiu, şi în costumele concepute 

de Liliana Cenean, Claudiu Goga îşi invită actorii să recreeze, cu un suflu modern, 

deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne astfel cu înţelesuri moderne. 

Distribuţia este formată din Vlad Zamfirescu, Gheorghe Ifrim, Alexandru Jitea, 

Andi Vasluianu, Sorin Cociş, Mihai Mărgineanu, Luminiţa Erga, Cerasela 

Iosifescu, Alexandru Mike Gheorghiu şi Mircea Teodorescu. 

 

  De la ora 21.00, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, secţiunea Criza 

pubertăţii, criza adolescenţei cunoaşte forme extreme prin spectacolul deosebit de 

puternic al lui Eugen Jebeleanu, 20 noiembrie, o producţie a Teatrului Naţional 

Radu Stanca din Sibiu, cu Ali Deac. Textul relatează povestea unui adolescent pe 

care societatea îl transformă în călău. Pe 20 noiembrie 2006, un tânăr de 

optsprezece ani deschide focul în fosta sa şcoală din Emsdetten şi răneşte mai 

multe persoane, înainte de a se sinucide. Piesa lui Lars Noren pleacă de la acest 

caz real pentru a construi o ficţiune documentată despre viaţa măcinată a unui 

tânăr maltratat. Violenţa cuvintelor ce i-au fost adresate în timpul copilăriei îl 

împing pe adolescent la răzbunare. Textul oglindeşte situaţia Europei occidentale 

din zilele noastre, care se confruntă cu probleme mari de identitate socială, cu 

valuri de imigranţi şi cu atacuri teroriste. Autorul analizează psihologia şi 

mecanismul violenţei care îl determină pe individ să treacă din poziţia de agresat 

în cea de agresor şi, totodată, repercusiunile unei educaţii defectuoase, care poate 

crea monştri. „Eu sunt adeptul unui teatru angajat, de atitudine, care să aibă nişte 

valori sociale, politice, mediatice, dar mă interesează foarte mult şi cum spunem 

lucrurile astea. Mă interesează să aflu care e modalitatea prin care, din poveştile 

oamenilor ăstora, să putem face teatru. În final, informaţia o putem regăsi oricum 

în ştiri, în ziare, pe internet. Dar pe mine mă interesează cum putem lua poveştile 

astea, ca să devină ficţiuni, să devină teatru şi să creeze în spectatori empatie cu 

oamenii ăştia”, îşi mărturiseşte crezul talentatul regizor Eugen Jebeleanu. 

Spectacolul este urmat de discuţii cu publicul moderate de criticul de teatru 

Mirella Patureau. 

  



Spectacolelor programate în Festival li se alătură o serie de evenimente 

conexe. A doua dezbatere din cadrul „Întâlnirilor AICT.RO” va începe la ora 

12.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 1. În legătură cu secţiunea principală a 

ediţiei de anul acesta a Festivalului, „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, criticul 

de teatru şi moderatorul întâlnirii, Oltiţa Cîntec, preşedinte AICT.RO, a lansat 

tema Teatrul pentru adolescenţi, o nişă în expansiune. „Considerat până nu demult 

o nişă, teatrul pentru adolescenţi a devenit peste tot în lume un gen interesant, tot 

mai interesant, orientat explicit spre una dintre categoriile de public cele mai 

pretenţioase. Prea mari pentru a mai merge la spectacole pentru copii, dar prea 

mici încă pentru a fi atraşi de subiectele din teatrele pentru cei mari, 

preadolescenţii şi adolescenţii păşesc în sălile de teatru atunci când temele 

abordate pe scenă şi maniera în care sunt tratate li se potrivesc ca problematică, 

preocupări, ton, mijloace de expresie. Şi atunci când din temele acestea pot primi 

măcar nişte posibile răspunsuri la mulţimea de chestiuni emoţionale, biologice, 

sociale pe care se străduiesc s-o gestioneze”, argumentează Oltiţa Cîntec. Actorul 

Alexandru Repan este amfitrionul întâlnirii In memoriam, unde va fi evocat 

partenerul său de forţă, George Constantin, monstru sacru care a contribuit, timp 

de decenii, la gloria Teatrului Nottara. Alături de figura lui George Constantin, se 

vor depăna amintiri despre alţi doi actori talentaţi, Ruxandra Sireteanu şi Petrică 

Popa. Evenimentul, care începe la ora 18.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 

1, se bucură de participarea lui Nicu Alifantis. 

 

 La ora 20.00, seria lansărilor de carte din Festival continuă cu Regia 

românească: de la act de interpretare la practici colaborative, volum colectiv 

coordonat de Oltiţa Cîntec şi publicat la Editura Timpul, 2016. „Oprindu-se 

asupra a zece creatori afirmaţi după 1990, pe care i-am ales din postura de 

coordonator, volumul îşi propune să evidenţieze unde ne aflăm din punctul de 

vedere al noilor practici scenice. (...) Teatrul românesc e, în continuare, un teatru 

de regizor, poziţia sa rămânând prima în caseta realizatorilor înscrişi pe afiş. 

Artiştii din sumar sunt figuri care s-au distins prin poeticile de scenă şi ilustrează 

trecerea de la modelul unic al regiei ca act de interpretare la formule colaborative, 

într-o cultură teatrală unde coabitează stiluri şi formate diverse. Vocabularele 

regizorale ale celor din listă diferă de la sensibil la radical, fiecare căutând formula 

ce i se potriveşte, care-i stimulează mecanismele creative”, precizează criticul de 

teatru Oltiţa Cîntec. 

 

 

 

 

Sursa: adevarul.ro 

 

 

 



163. Ziare pe net  
din data de 15 Octombrie 2017 

https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/o-comedie-celebra-si-un-spectacol-

cu-explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-fest-in-pe-

bulevard-5596414.html 

 

 
 

O comedie celebră şi un spectacol cu explicaţiile unui terorist, pe 15 

octombrie în cadrul „FEST(in) pe Bulevard“ 

 

Teatrul Nottara se află în plină sărbătoare cu Festivalul Internaţional de 

Teatru FEST (in) Duminică, 15 octombrie, este ziua a noua a Festivalului 

Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (7-18 octombrie), organizat de 

Nottara. Este weekend, aşa că evenimentele sunt multe şi diverse. De la ora 18.00, 

la Teatrul Ţăndărică, Sala Mare, publicul poate vedea Kimberly de David 

Lindsay-Abaire, în regia Andreei Vulpe, o producţie a Teatrului de Comedie. 

 

Un spectacol provocator care răstoarnă prejudecăţile despre normalitate. O 

familie disfuncţională, formată din personaje unice, pusă în faţa unor situaţii 

normale, reacţionează în cele mai neaşteptate moduri, amintind de comediile 

negre cu tot arsenalul lor de umor, satiră şi de neconvenţional. Kimberly asigură 

echilibrul, aducând în ciudata poveste emoţia necesară transmiterii unui mesaj 

care conferă un alt înţeles înaintării în vârstă. Din distribuţie fac parte actorii 

Virginia Mirea, Mihaela Teleoacă, Vlad Bîrzanu, Laura Creţ, Ioan Coman. 

  

https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/o-comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-fest-in-pe-bulevard-5596414.html
https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/o-comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-fest-in-pe-bulevard-5596414.html
https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/o-comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-fest-in-pe-bulevard-5596414.html


De la ora 20.30, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul este 

chemat la întâlnirea cu o comedie nemuritoare: D-ale carnavalului de I.L. 

Caragiale, în regia lui Claudiu Goga, o producţie a teatrului-gazdă. Un bilet 

amoros rătăcit, ameninţări cu sinuciderea, gesturi extreme, dictate de pasiuni la 

fel de extreme, o sticluţă cu „vitrion englezesc”, toate acestea învălmăşindu-se pe 

scenă, într-un ritm alert, care ne poartă paşii prin mahalaua de altădată. Un 

carnaval al umorilor şi al caracterelor, care rămâne la fel de colorat şi de zgomotos 

chiar şi în zilele noastre. Piesa lui I.L. Caragiale, D-ale carnavalului, fluierată la 

premiera sa din aprilie 1885, din cauza unei cabale organizate de cronicarul 

dramatic D.D. Racoviţă-Sphinx, a devenit în timp un text clasic, pe care orice 

regizor este tentat să-l aducă pe scenă, în încercarea de a obţine cel mai 

spectaculos umor şi de a scoate la lumină sensuri noi, potrivite vremurilor actuale. 

Într-un decor surprinzător, imaginat de Ştefan Caragiu, şi în costumele concepute 

de Liliana Cenean, Claudiu Goga îşi invită actorii să recreeze, cu un suflu modern, 

deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne astfel cu înţelesuri moderne. 

Distribuţia este formată din Vlad Zamfirescu, Gheorghe Ifrim, Alexandru Jitea, 

Andi Vasluianu, Sorin Cociş, Mihai Mărgineanu, Luminiţa Erga, Cerasela 

Iosifescu, Alexandru Mike Gheorghiu şi Mircea Teodorescu. 

 

  De la ora 21.00, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, secţiunea Criza 

pubertăţii, criza adolescenţei cunoaşte forme extreme prin spectacolul deosebit de 

puternic al lui Eugen Jebeleanu, 20 noiembrie, o producţie a Teatrului Naţional 

Radu Stanca din Sibiu, cu Ali Deac. Textul relatează povestea unui adolescent pe 

care societatea îl transformă în călău. Pe 20 noiembrie 2006, un tânăr de 

optsprezece ani deschide focul în fosta sa şcoală din Emsdetten şi răneşte mai 

multe persoane, înainte de a se sinucide. Piesa lui Lars Noren pleacă de la acest 

caz real pentru a construi o ficţiune documentată despre viaţa măcinată a unui 

tânăr maltratat. Violenţa cuvintelor ce i-au fost adresate în timpul copilăriei îl 

împing pe adolescent la răzbunare. Textul oglindeşte situaţia Europei occidentale 

din zilele noastre, care se confruntă cu probleme mari de identitate socială, cu 

valuri de imigranţi şi cu atacuri teroriste. Autorul analizează psihologia şi 

mecanismul violenţei care îl determină pe individ să treacă din poziţia de agresat 

în cea de agresor şi, totodată, repercusiunile unei educaţii defectuoase, care poate 

crea monştri. „Eu sunt adeptul unui teatru angajat, de atitudine, care să aibă nişte 

valori sociale, politice, mediatice, dar mă interesează foarte mult şi cum spunem 

lucrurile astea. Mă interesează să aflu care e modalitatea prin care, din poveştile 

oamenilor ăstora, să putem face teatru. În final, informaţia o putem regăsi oricum 

în ştiri, în ziare, pe internet. Dar pe mine mă interesează cum putem lua poveştile 

astea, ca să devină ficţiuni, să devină teatru şi să creeze în spectatori empatie cu 

oamenii ăştia”, îşi mărturiseşte crezul talentatul regizor Eugen Jebeleanu. 

Spectacolul este urmat de discuţii cu publicul moderate de criticul de teatru 

Mirella Patureau. 

  



Spectacolelor programate în Festival li se alătură o serie de evenimente 

conexe. A doua dezbatere din cadrul „Întâlnirilor AICT.RO” va începe la ora 

12.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 1. În legătură cu secţiunea principală a 

ediţiei de anul acesta a Festivalului, „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, criticul 

de teatru şi moderatorul întâlnirii, Oltiţa Cîntec, preşedinte AICT.RO, a lansat 

tema Teatrul pentru adolescenţi, o nişă în expansiune. „Considerat până nu demult 

o nişă, teatrul pentru adolescenţi a devenit peste tot în lume un gen interesant, tot 

mai interesant, orientat explicit spre una dintre categoriile de public cele mai 

pretenţioase. Prea mari pentru a mai merge la spectacole pentru copii, dar prea 

mici încă pentru a fi atraşi de subiectele din teatrele pentru cei mari, 

preadolescenţii şi adolescenţii păşesc în sălile de teatru atunci când temele 

abordate pe scenă şi maniera în care sunt tratate li se potrivesc ca problematică, 

preocupări, ton, mijloace de expresie. Şi atunci când din temele acestea pot primi 

măcar nişte posibile răspunsuri la mulţimea de chestiuni emoţionale, biologice, 

sociale pe care se străduiesc s-o gestioneze”, argumentează Oltiţa Cîntec. Actorul 

Alexandru Repan este amfitrionul întâlnirii In memoriam, unde va fi evocat 

partenerul său de forţă, George Constantin, monstru sacru care a contribuit, timp 

de decenii, la gloria Teatrului Nottara. Alături de figura lui George Constantin, se 

vor depăna amintiri despre alţi doi actori talentaţi, Ruxandra Sireteanu şi Petrică 

Popa. Evenimentul, care începe la ora 18.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 

1, se bucură de participarea lui Nicu Alifantis. 

 

 La ora 20.00, seria lansărilor de carte din Festival continuă cu Regia 

românească: de la act de interpretare la practici colaborative, volum colectiv 

coordonat de Oltiţa Cîntec şi publicat la Editura Timpul, 2016. „Oprindu-se 

asupra a zece creatori afirmaţi după 1990, pe care i-am ales din postura de 

coordonator, volumul îşi propune să evidenţieze unde ne aflăm din punctul de 

vedere al noilor practici scenice. (...) Teatrul românesc e, în continuare, un teatru 

de regizor, poziţia sa rămânând prima în caseta realizatorilor înscrişi pe afiş. 

Artiştii din sumar sunt figuri care s-au distins prin poeticile de scenă şi ilustrează 

trecerea de la modelul unic al regiei ca act de interpretare la formule colaborative, 

într-o cultură teatrală unde coabitează stiluri şi formate diverse. Vocabularele 

regizorale ale celor din listă diferă de la sensibil la radical, fiecare căutând formula 

ce i se potriveşte, care-i stimulează mecanismele creative”, precizează criticul de 

teatru Oltiţa Cîntec. 

 

 

 

 

Sursa: adevarul.ro 

 

 

 



164. Asociația Culturală Sarang Hanguk 
din data de 10 Octombrie 2017 

http://www.saranghanguk.ro/index.php/2017/10/10/musicalul-

heartbeat-se-joaca-vineri-13-octombrie-la-sala-mare-de-la-tandarica/ 

 

 
Musicalul “Heartbeat” se joaca vineri, 13 octombrie, la Sala Mare de la 

Tandarica 

 

Pe 13 octombrie va invitam la teatru! Si nu la orice fel de piesa de teatru, ci 

la un musical coreean absolut incantator, pe care il veti putea urmari la Teatru 

Tandarica, Sala Mare, incepand cu ora 20:00. “Heartbeat/Bataile inimii”, caci 

despre el este vorba, este o producție a Companiei Donghwa Tree Theatre din 

Seul, Coreea de Sud, in regia lui Bae Eun-wook, dupa un scenariu de Lee So-

yeong. Spectacolul face parte din seria de evenimente organizate de Teatrul 

Nottara cu prilejul celei de-a V-a editii a FESTin pe Bulevard (7-18 octombrie 

2017). 

 

http://www.saranghanguk.ro/index.php/2017/10/10/musicalul-heartbeat-se-joaca-vineri-13-octombrie-la-sala-mare-de-la-tandarica/
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http://www.saranghanguk.ro/wp-content/uploads/2017/10/heartbeat1.jpg


 

  Potrivit site-ului evenimentului, “HeartbeatBătăile inimii” este un musical 

axat pe percutie, cu sonoritati diverse si un ritm puternic. Jucat de mai bine de trei 

sute de ori, spectacolul trateaza tema violentei scolare si a indiferentei – o 

problema majora in societatea coreeana – promovand valorile vietii si un mesaj 

de comunicare si unitate. 

  Si daca nu am reusit inca sa va facem curiosi in legatura cu acest spectacol, 

atunci poate citatul de mai jos va va ajuta in acest sens: “Adultii s-au facut ca nu 

văd, iar tinerii si-au tinut gura. Un sunet care nu se aude decat daca asculti cu 

atentie: Heartbeat/Bataile inimii”. 

 

 

  Pe parcursul unei ore si zece minute, cat va dura spectacolul (fara paza), 

veti afla povestea emotionanta a 5 tineri frumosi, aflati intr-una dintre cele mai 

importante perioade ale vietii lor: adolescenta. “In noul semestru al liceului de 

arta Hangang, sefa clasei, Miri, delincventul juvenil Taepung, Iseul si noul coleg 

Cheondung se intalnesc la un curs de percutie. Treptat, vor fi prinsi în relatii 

complicate”, se mai arata in descrierea postata pe site-ul evenimentului. Cum vor 

reusi acestia sa faca fata crizei adolescentei si provocarilor ei veti afla numai 

urmarind spectacolul “Heartbeat”. 

 

 

Din distributie fac parte: 

• Jeong Do-hun – Cheondung 

• Kim Jae-woo – Taepung 

• Han Hye-lin – Miri 

• Cha Geun-su – Teacher, Dongsu 

• YU Ji-su – Iseul 

 

Spectacolul va fi urmat de o discutie cu publicul. 

http://www.saranghanguk.ro/wp-content/uploads/2017/10/heartbeat2.jpg


Teatrul Nottara a iniţiat, în anul 2013, un festival care poartă titlul de 

Fest(in) pe Bulevard, proiect cultural care este organizat anual, in luna octombrie. 

El are două secţiuni principale şi mai multe secţiuni şi activităţi conexe. Festivalul 

are ca obiectiv atenţionarea şi înţelegerea timpurilor pe care le trăim. 

“Cu șase ani în urmă, Festivalul Internațional de Teatru – FEST(in) pe 

Bulevard a fost gândit ca un eveniment al teatrelor subvenționate de Primăria 

Capitalei și de Consiliul General al Municipiului București. Programat să se 

desfășoare la mijlocul lunii octombrie, acesta trebuia să marcheze deschiderea 

unei noi stagiuni teatrale bucureștene. A început ca o timidă încercare de a oferi 

publicului o sărbătoare teatrală de toamnă, cu spectacole și evenimente conexe, 

reunite în mai multe secțiuni, fiecare dintre acestea atingând câte o problematică 

de actualitate. Mereu am avut grijă ca secțiunile principale să vină în întâmpinarea 

așteptărilor publicului, fie prin comedii de bună calitate, realizate de regizori 

prestigioși (Bulevardul Comediei), fie prin alegerea unei teme de actualitate, 

ilustrată de spectacole care tratează diversele crize – economice, sociale, 

electorale, familiale, de limbaj etc. – ale lumii în care trăim. Anul acesta, secțiunea 

dedicată Crizei va pune accent pe criza adolescenței”, a declarant Marinela 

Tepus, directorul Teatrului Nottara. (한사랑) 

 

 

 

 

 

Sursa: festinpebulevard.ro 

  



165. Umblat 
din data de 12 Octombrie 2017 

https://www.umblat.ro/evenimente-in/bucuresti/spectacol/festin2017-

colocviu-teatrul-pentru-adolescenti-168115#/ 

 

 
 

Fest(in)2017. Colocviu: Teatrul pentru adolescenți 
 

„Teatrul pentru adolescenti, o nisa in expansiune”  

Duminica, 15 octombrie, ora 11.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etaj 1  

Moderator: Oltita Cintec, critic de teatru, presedinte AICT.RO  

 

Gazduite, cu generozitate, si la aceasta a treia lor editie de Fest(in) pe Bulevard, 

Intalnirile AICT.RO vor aborda si o tema conexa uneia dintre sectiunile 

evenimentului de la Nottara, „Criza adolescentei”. Considerat pana nu demult o 

nisa, teatrul pentru adolescenti a devenit peste tot in lume un gen interesant, tot 

mai interesant, orientat explicit spre una dintre categoriile de public cele mai 

pretentioase. Prea mari pentru a mai merge la spectacole pentru copii, dar prea 

mici inca pentru a fi atrasi de subiectele din teatrele pentru cei mari, 

preadolescentii si adolescentii pasesc in salile de teatru atunci cand temele 

abordate pe scena si maniera in care sunt tratate li se potrivesc ca problematica, 

preocupari, ton, mijloace de expresie. Si atunci cand din temele acestea pot 

primi macar niste posibile raspunsuri la multimea de chestiuni emotionale, 

biologice, sociale pe care se straduiesc s-o gestioneze. 

 

Sursa: umblat.ro 

https://www.umblat.ro/evenimente-in/bucuresti/spectacol/festin2017-colocviu-teatrul-pentru-adolescenti-168115#/
https://www.umblat.ro/evenimente-in/bucuresti/spectacol/festin2017-colocviu-teatrul-pentru-adolescenti-168115#/


166. eveniro.com 
din data de 12 Octombrie 2017 

http://www.eveniro.com/evenimente-istorie/60776/fest-in-2017-

opt-femei 

 

 
 

 

OPT FEMEI 

de Robert Thomas 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

Secțiunea: „Premiere” 

 

Regia: Andreas Merz-Raykov  

Traducerea: Ioana Ștef și Corina Bernic 

Scenografia: Alexandra Mâzgăreanu 

Muzica originală: Tibor Cári 

Mișcarea scenică: Roxana Colceag 

Light design: Alexandru Mâzgăreanu 

Versuri cântece: Andrei Huțuleac  

 

Intermezzo-ul muzical din pauză: 

Pian: Tibor Cári 

 

 

Sursa: eveniro.com 

http://www.eveniro.com/evenimente-istorie/60776/fest-in-2017-opt-femei
http://www.eveniro.com/evenimente-istorie/60776/fest-in-2017-opt-femei


167. HotNews 
din data de 07 Octombrie 2017 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-22041894-restrictii-trafic-

astazi-centrul-capitalei-pentru-festivalul-international-teatru-fest-

bulevard.htm 

 

 
 
 

Restrictii de trafic, astazi, in centrul Capitalei, pentru Festivalul 

International de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

 

Circulatia rutiera va fi restrictionata, sambata dupa-amiaza, in zona 

Teatrului Nottara, intre orele 14.00 si 22.00, pentru organizarea Festivalului 

International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, relateaza News.ro. 

 

Potrivit Brigazii Rutiere, traficul rutier va fi restrictionat intre orele 14.00 

si 22.00, pe banda I de circulatie de pe Bd. Gheorghe Magheru, pe tronsonul 

cuprins intre Str. Pictor Arthur Verona si Str. Jules Michelet. 

 

Politistii recomanda soferilor sa circule atent si sa respecte semnalele 

politistilor rutieri. 

 

Cea de-a cincea editie a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard, organizat de Teatrul Nottara din Bucuresti, va incepe sambata, la ora 

18.30, la Sala "Horia Lovinescu", cu un spectacol de dans, care va fi precedat, de 

la ora 16.30, de un eveniment stradal si va fi urmat de doua spectacole de teatru. 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-22041894-restrictii-trafic-astazi-centrul-capitalei-pentru-festivalul-international-teatru-fest-bulevard.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-22041894-restrictii-trafic-astazi-centrul-capitalei-pentru-festivalul-international-teatru-fest-bulevard.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-22041894-restrictii-trafic-astazi-centrul-capitalei-pentru-festivalul-international-teatru-fest-bulevard.htm


 

Aceasta editie a festivalului va cuprinde reprezentatii din opt tari, discutii 

cu publicul dupa spectacole, doua evenimente stradale, cinci spectacole-lectura, 

patru colocvii, patru lansari de carte de teatru, doua expozitii foto, in sapte spatii 

diferite: Teatrul Nottara, Teatrul Tandarica, Teatrul Odeon, Teatrul National "I. 

L. Caragiale", Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi si Libraria Carturesti-

Verona. 
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 168. Cotidianul.ro 
din data de 16 Octombrie 2017 

http://www.cotidianul.ro/spectacole-de-neratat-la-festivalul-

international-de-teatru-festin-pe-bulevard-308760/ 

 

 
 

Spectacole de neratat la Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” 
 

 
Micul Prinţ 

Zile savuroase, momente emoționante și multă, multă comedie la FEST(in) 

pe Bulevard. Acesta ar fi rezumatul, în câteva cuvinte, al celei de a cincea ediții 

a Festivalului Internațional de Teatru, organizat de Nottara. După o săptămână cu 

trei-patru spectacole în fiecare zi, a venit vremea ca teoreticienii să intre în scenă. 

A opta zi a Festivalului s-a deschis cu colocviul Critica de teatru, între print și 

online, prima dintre cele două Întâlniri AICT.RO, aflate la ediția a III-a. 

http://www.cotidianul.ro/spectacole-de-neratat-la-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-308760/
http://www.cotidianul.ro/spectacole-de-neratat-la-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-308760/


 

Pentru că în acest weekend vremea a fost frumoasă, la ora 14.00, Teatrul 

Nottara îşi propune să ofere un eşantion din „recolta” de spectacole pregătite 

pentru delectarea diverselor gusturi teatrale. Având aşadar locul desfăşurării şi 

personajele principale (bulevardul şi trecătorii) s-a propus un eveniment stradal 

(susţinut muzical, ca de obicei, live) care să explice - din mers - mecanismul unui 

casting performant (pentru rolul de spectator) și care să implice prezenţa actorilor 

teatrului în ipostaze desprinse din rolurile lor. Replici, definiţii, gânduri, idei sau 

visuri, toate bine „coapte”, gata de a vă atesta participarea (şi amintirea) acestui 

inedit concurs de selecţie pentru cel mai important rol al stagiunii: acela de 

spectator special al Teatrului Nottara. 

Mult aplaudat a fost spectacolul Weissbrotmusik de Sasha Marianna 

Salzmann, în regia lui Nick Hartnagel, o producție germană a Companiei 

Theater Strahl din Berlin. Inspirat de cazul bătăușilor de la metroul din München, 

textul relatează povestea a trei tineri care se regăsesc într-o lume ale cărei teme și 

conflicte nu sunt ale lor. Ei nu pot gestiona această realitate. Situațiile se 

agravează tot mai mult. Aron, Nurit și Sedat au crescut în Germania, dar nu se 

simt acasă aici. Prinși între prietenie și trădare, tărâm patern și dragoste de mamă, 

între rădăcini și viitor, cad în hățiș și se luptă pentru direcție și scop. Sunt cool și 

amuzanți, au toane, se delectează cu o iarbă din când în când și împing lucrurile 

la limită. Spectacolul prezintă dificultățile pe care le au tinerii în a se orienta între 

locul de origine și cel de reședință, în a-și găsi propria poziție în cadrul 

amestecului de culturi și religii. Textul a primit Premiul Wiener Wortstaetten 

2009 și a fost pus în scenă la BAT Berlin și la Nestroyhof Viena. Distribuția este 

compusă din Randolph Herbst, Bardo Böhlefeld, Christine Smuda, Claudia 

Lietzși Bernd Ocker Hölters. 

Seara, la Sala Horia Lovinescu, publicul s-a bucurat să 

vadă Exploziv de Elise Wilk, în regia lui Andrei Măjeri, o producție a Teatrului 

Național Marin Sorescu din Craiova. Un spectacol despre tineri și crizele lor 

dintotdeauna, scris pe un ton sincer, care impresionează prin autenticitatea 



personajelor. Într-o școală cu principiul diversității, o clasă multiculturală (cu 

afro-americani, latino și un evreu victimă a bullying-ului), apare noul elev, Denis, 

care schimbă ierarhiile, devenind preferatul fetelor, mai influent decât șeful clasei, 

carismatic, rebel și autentic. Denis este singurul care se revoltă, nu acceptă 

presiunea falsă a părinților, are curaj să-l înfrunte pe directorul care predă lecția 

după carnețel, exercită fascinație inclusiv asupra psiholoagei școlii. 

Spectacolul Exploziv este o poveste despre o vârstă fragilă – adolescența, cu 

visele și nesiguranțele ei, o poveste despre prietenie și prima dragoste, despre 

relația părinți-copii și cea elev-profesor, despre raporturi de putere între colegii de 

clasă și dorința de popularitate. Lucru știut, Elise Wilk are un fler special în a 

surprinde tonul și problemele tinerilor. Dinamic, plin de muzică și de dans, 

spectacolul de la Craiova se dovedește din cale afară de antrenant. Spectatorii ies 

cu zâmbetul pe față și cu inima sus. Distribuția este formată din Natașa Raab, 

Raluca Păun, Marian Politic, Romanița Ionescu, Ioana Manciu, Monica 

Ardeleanu, Alex Calangiu, Ștefan Cepoi, Cătălin Miculeasa și Andrei Ștefănescu. 

 

Burlaci şi burlăciţe 

 

Ultimul spectacol al zilei a fost o producție a teatrului-gazdă, Burlaci şi 

burlăcițe de Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini. Este vorba despre 

două cupluri, care se gândesc, amândouă, la căsătorie. Dar căsătoria nu e treabă 

ușoară, așa că numai și gândul de a merge la Oficiul Stării Civile poate stârni 

coșmaruri. Spectacolul este o autentică mostră de Commedia dell’Arte, 

explicabilă prin originea regizoarei Alessandra Giuntini. Machiajul puternic al 

actorilor, costumele care exagerează anumite părți ale corpului, picanteria 



limbajului, asociate cu fantasticul situației, creează o imagine umflată, deformată 

și deloc flatantă a umanului, dar care rămâne în limitele unei comedii inteligent 

scrise și excepțional interpretate. Textul și spectacolul – sexiste, burlești, dar cu o 

adiere de poetic luat în răspăr – sunt un comentariu mușcător în jurul 

responsabilității umane, al angajamentului față de ceva „serios”, aruncând în aer 

stereotipurile și lăsând în urma lor un oftat sau un chicot. O comedie care 

eliberează și, totodată, pune pe gânduri. Distribuția este formată din actorii Vlad 

Gălăţianu, Daniela Minoiu, Alexandru Mike Gheorghiu, Corina Dragomir, 

Sebastian Ghiţă și Bogdan Budeş. 

 

Teatrul Nottara își invită publicul la încă o zi de „FEST(in) pe Bulevard”. 

Festivalul Internațional de Teatru a ajuns la a zecea zi, care a debutat cu un 

colocviu. 

 

Călătoria 

Primul spectacol din program aparține teatrului-gazdă: Călătoria, după 

Constantin Abăluță. O producție neconvențională ce poartă semnătura 

regizorului Gavriil Pinte. Admiratorii acestuia vor recunoaște dintr-o privire 

amprenta sa stilistică, fie și numai datorită faptului că spectacolul este o odisee, o 

călătorie inițiatică prin București. 

 



Regizorul Gavriil Pinte ne lămurește ce cuprinde programul: „Călătorie de 

aducere-aminte, spre locurile de demult, poate din copilărie (un paradis 

pierdut?)... un fel de odisee... o altă trecere prin infern (unul aproape edenic)... o 

încercare de recuperare a timpului pierdut şi o luare de rămas-bun... Călătorim cu 

speranţa că o călătorie se poate face drum, iar drumul – cale”. Publicul a făcut 

această excursie alături de actorii Ion Haiduc, Ion Grosu, Dani Popescu, Anda 

Caropol, Anca Bejenaru, Cristian Nicolaie, Ioana Calotă, Raluca Jugănaru 

Grosu, Cristina Juncu și Alexandra Aga. Ce invitație la călătorie poate fi mai 

bună decât aceea a scriitorului Constantin Abăluță? „Așadar, dragi spectatori, astă 

seară veți întreprinde, alături de mine, o călătorie propulsată de elicea lui Urmuz 

și de mustața lui Caragiale, pe străzile unui București aflat sub zodia 

metamorfozei, conglomerat de cioburi patriarhale care se străduie să coaguleze o 

lume nouă”. 

 

De la ora 18.00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul va putea 

vedea dramatizarea unuia dintre textele preferate în lumea largă: Micul prinț de 

Antoine de Saint-Exupéry, în regia lui Peter Kerek și scenografia Iulianei 

Vîlsan, o producție a Teatrului German de Stat din Timișoara. 

 

 

Micul prinţ, un spectacol pentru cei mici şi pentru cei mari 

Micul prinț este bine-cunoscuta poveste pentru copii mai mici și mai mari 

deopotrivă, despre prințul care, venind de pe o planetă îndepărtată, le pune 

oamenilor întrebări aparent simple. Întrebări care ne privesc pe toți și care ne 

conduc spre revelația unui adevăr unic: ne amintesc să privim totul cu inima, să 



căutam esența lucrurilor ascunse în viață, să ne punem sub semnul întrebării 

tabieturile și să ne asumăm răspunderea pentru ceea ce iubim. Regizorul Peter 

Kerek dă viață acestei povești într-o montare plină de fantezie și de imagini 

emoționante, aproape fără cuvinte, acest lucru nealterând deloc caracterul profund 

poetic al întâmplărilor evocate. În viziunea regizorului, „Micul prinț este povestea 

unei îmbrățișări. Micul prinț este povestea unei plecări fără întoarcere. Micul 

prinț este povestea celui mai bărbat dintre bărbați. Este povestea unui pilot de 

avion. Micul prinț este povestea unei transformări din bărbat în copil și din copil 

în femeie și din femeie iar în bărbat. Micul prinț nu este o poveste pentru 

copii. Micul prinț este o poveste prea frumoasă. Micul prinț este o poveste prea 

deșteaptă. Micul prinț este o poveste kitsch-oasă. Micul prinț este o 

salvare. Micul prinț este o iluzie. Micul prinț e peste tot. Micul prinț nu e”. 

 

Distribuţia este formată din actorii Richard Hladik, Rareș Hontzu, Olga 

Török, Silvia Török, Enikő Blénessy, Ioana Iacob, Oana Vidoni, Anne-Marie 

Waldeck, Isa Berger, Boris Gaza, Daniela Török, Dana Borteanu, Radu Brănici, 

Aljoscha Cobeţ, Isolde Cobeţ, Konstantin Keidel, Horia Săvescu, Tatiana Sessler-

Toami, Radu Vulpe, Harald Weisz, Vladimir Socolovici și Franz Kattesch. 

Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, moderate de Ambasadoarea acestei 

ediții a Festivalului, îndrăgita Andreea Marin, și de directoarea 

Teatrului Nottara, Marinela Țepuș. 

 

Tot în secțiunea „Criza pubertății, criza adolescenței”, de la ora 20.00, la 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin, este programat spectacolul Debela/ 

Thick Chickde Silvija Šesto Stipančić, în regia Snježanei Banović, o producție 

a Companiei Kazalište Mala scena, Zagreb (Croația). Spectacolul se concentrează 

asupra vieții fascinante a Ladei, o fată de cincisprezece ani. Debela/ Thick 

Chickîncearcă să ofere răspunsuri la următoarele chestiuni: supraponderabilitate, 

prietenie, experiența primei iubiri, încurcături cu un prieten din străinătate, 

petreceri și tot ceea ce presupun acestea, un frate cu propriile probleme, părinții 

cu ale lor, școala și tot ce implică procesul maturizării. Distins cu Premiul „Ivana 



Brlić Mažuranić” și „Časna Lista IBBY-a”, romanul care a stat la baza 

dramatizării a fost bestseller timp de câteva luni. Spectacolul le este recomandat 

tuturor celor care vor să se simtă bine! 

 

Regizoarea Snježana Banović își explică astfel succesul: „În urmă cu nouă 

ani, când am început să lucrăm la acest spectacol, nu ne-am imaginat că va atrage 

diferite tipuri de public, de toate vârstele, pentru atât de mult timp. Am dorit și am 

reușit, prin genul muzical și prin textul extrem de amuzant, dar ironic al lui Silvija 

Šesto, să înveselim publicul tânăr, dar, în același timp, să punctăm probleme mai 

serioase cu care se confruntă adolescenții. Tot mai mulți tineri sunt victime ale 

modului consumerist de viață și ale standardelor de frumusețe, promovate de 

reviste pe prima pagină, care duc la numeroase probleme alimentare ce pot fi 

foarte periculoase și afectează întreaga familie. Sunt bucuroasă că mulți oameni 

care au vizionat spectacolul, mai ales adolescenți, și-au văzut reflectate propriile 

probleme”. Distribuția este formată din Lukrecija Tudor, Anja Matkovic, Luka 

Juricic și Pasko Vukasovic. Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, 

moderate de jurnalistul radio Luana Pleșea. 

 

Amatorii de texte noi, interesante, nemaijucate până acum la noi, vor avea 

ocazia să participe, la ora 19.00, la Teatrul Țăndărică, la spectacolul-

lectură Cetățenie de Mark Ravenhill, în regia lui Erwin Șimșensohn. Comedia 

dulce-amăruie despre maturizare urmăreşte povestea complicată a unui tânăr 

adolescent aflat în căutarea identităţii sexuale. Tom visează că este sărutat de o 

persoană pe care nu reuşeşte să o identifice: este bărbat sau femeie? Prietenii şi 

colegii săi îl tachinează în permanență, mai ales atunci când află că şi-a petrecut 

noaptea cu Amy, una dintre colegele sale. Tom devine din ce în ce mai confuz, 

nereuşind să găsească răspunsul de care are nevoie. Cu dialoguri autentice şi pline 

de umor, piesa surprinde, într-un mod inteligent şi sensibil, confuzia prin care 

trece personajul principal. Distribuția îi cuprinde pe actorii Cătălin Ștefan Bucur, 

Vlad Todorov, Horia Fedorca, Ciprian Nicula, Șerban Gomoi, Mihaela Mardare, 

Bianca Babașa, Ioana Budu, Cristina Negucioiu și Cristina Juncu. Spectacolul 



este urmat de discuții cu publicul, moderate de criticul de teatru Oana Cristea-

Grigorescu. 

 

 

 

 

de: Magdalena Popa Buluc  

  



169. Antena 3  
din data de 16 Octombrie 2017, ora 17:15  

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/fest-in-pe-bulevard-

2017-aduce-si-mai-aproape-spectatorul-de-scena-438106.html 

 

 
 

FEST(in) pe Bulevard 2017 aduce şi mai aproape spectatorul de scenă! 
 

 

Teatrul Nottara creează o nouă punte între sală și actori, alegând din public 

cinci jurați pentru a constitui Juriul Spectatorilor. Alina Maer, Marcel Frunte-

Lată, Luiza Ciortan, Alexandru Constantin şi Florin Frunză sunt cei invitați să 

decidă care este cel mai bun spectacol din Secțiunea „Bulevardul comediei". 

Nu este o misiune uşoară deoarece anul acesta piesele prezentate sunt 

extrem de bune, susțin juraţii. Cel șase spectacole pe care le jurizează sunt: 

"Jurnalul lui Robinson Crusoe" după Insula de Gellu Naum, producţie a Teatrului 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/fest-in-pe-bulevard-2017-aduce-si-mai-aproape-spectatorul-de-scena-438106.html
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/fest-in-pe-bulevard-2017-aduce-si-mai-aproape-spectatorul-de-scena-438106.html


Odeon, "Tartuffe" de Molière, producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi din 

Vraţa, Bulgaria, "Gaiţele" de Alexandru Kirițescu, producție a Teatrului Tony 

Bulandra din Târgoviște, "Orb de mină" de Székely Csaba, producție a Teatrului 

Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe, "Totul e relativ" de Alan Ayckbourn, 

producţie a Teatrului Nottara şi "Ursul" de A.P.Cehov, producție a Teatrului de 

Stat din Constanța. 

Spectacolul desemnat ca fiind câştigator va fi anunţat miercuri, în cadrul 

Galei de premiere a FEST(in) pe Bulevard 2017. 

  

 

Sursa: Antena 3  

 

  



170. Infoziare   
din data de 16 Octombrie 2017, ora 17:15  

http://www.infoziare.ro/stire/15291928/FEST(in)+pe+Bulevard+2

017+aduce+%C5%9Fi+mai+aproape+spectatorul+de+scen%C4%

83! 

 

 
 

FEST(in) pe Bulevard 2017 aduce şi mai aproape spectatorul de scenă! 
 

 

Teatrul Nottara creează o nouă punte între sală și actori, alegând din public 

cinci jurați pentru a constitui Juriul Spectatorilor. Alina Maer, Marcel Frunte-

Lată, Luiza Ciortan, Alexandru Constantin şi Florin Frunză sunt cei invitați să 

decidă care este cel mai bun spectacol din Secțiunea „Bulevardul comediei". 

Nu este o misiune uşoară deoarece anul acesta piesele prezentate sunt 

extrem de bune, susțin juraţii. Cel șase spectacole pe care le jurizează sunt: 

http://www.infoziare.ro/stire/15291928/FEST(in)+pe+Bulevard+2017+aduce+%C5%9Fi+mai+aproape+spectatorul+de+scen%C4%83
http://www.infoziare.ro/stire/15291928/FEST(in)+pe+Bulevard+2017+aduce+%C5%9Fi+mai+aproape+spectatorul+de+scen%C4%83
http://www.infoziare.ro/stire/15291928/FEST(in)+pe+Bulevard+2017+aduce+%C5%9Fi+mai+aproape+spectatorul+de+scen%C4%83


"Jurnalul lui Robinson Crusoe" după Insula de Gellu Naum, producţie a Teatrului 

Odeon, "Tartuffe" de Molière, producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi din 

Vraţa, Bulgaria, "Gaiţele" de Alexandru Kirițescu, producție a Teatrului Tony 

Bulandra din Târgoviște, "Orb de mină" de Székely Csaba, producție a Teatrului 

Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe, "Totul e relativ" de Alan Ayckbourn, 

producţie a Teatrului Nottara şi "Ursul" de A.P.Cehov, producție a Teatrului de 

Stat din Constanța. 

Spectacolul desemnat ca fiind câştigator va fi anunţat miercuri, în cadrul 

Galei de premiere a FEST(in) pe Bulevard 2017. 

  

 

Sursa: Antena 3  

  



171. AmosNews 
din data de 16 Octombrie 2017, ora 17:15  

http://www.amosnews.ro/tgst-la-festivaluri-transilvania-si-la-

bucuresti-2017-10-16 

 

 
 

TGST la festivaluri în Transilvania și la București 
  

  

  

 
 

Teatrul German de Stat Timișoara (TGST) a fost invitat să susțină 

spectacole la trei festivaluri în luna octombrie 2017.  

 

  Astfel, spectacolul-basn Micul prinț după Antoine de Saint-Exupéry va fi 

prezentat luni, 16 octombrie 2017, la ora 18 la Teatrul Nottara din București, în 

cadrul Festivalului „Festin pe Bulevard“. Ajuns la cea de-a 5-a ediție, festivalul 

cuprinde o selecție de spectacole dedicate mai ales crizei adolescenței, reunind – 

alături de montarea TGST în regia lui Peter Kerek – producții din Argentina, 

http://www.amosnews.ro/tgst-la-festivaluri-transilvania-si-la-bucuresti-2017-10-16
http://www.amosnews.ro/tgst-la-festivaluri-transilvania-si-la-bucuresti-2017-10-16
http://www.amosnews.ro/tgst-la-festivaluri-transilvania-si-la-bucuresti-2017-10-16


Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Moldova și România. 

 

Miercuri, 18 octombrie 2017 de la ora 20 colectivul TGST susține, alături 

de colegii de la Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” din Timișoara, la Teatrul 

Figura din Gheorgheni, un spectacol cu coproducția celor două teatre Moliendo 

café, în regia lui Silviu Purcărete, în cadrul Colocviului Teatrelor Minorităților 

Naționale. Colocviul reprezintă una dintre manifestările teatrale cu cea mai 

îndelungată tradiție din țara noastră, fiind înființat în 1978, atunci încă la Sfântu 

Gheorghe. Programul cuprinde preponderent producții ale teatrelor din România 

care realizează spectacole în limbi ale minorităților naționale. 

 

  Tot în octombrie, coproducția TGST cu Teatrul Municipal din Esch 

(Luxemburg) cu spectacolul Deșteptarea primăverii de Frank Wedekind va fi 

prezentată în cadrul Festivalului Național de Teatru. Spectacolele au loc în 26 

octombrie 2017 la ora 18 și în 27 octombrie 2017 la ora 20 la Teatrul Național din 

București. Piesa – numită în subtitlu ”o tragedie a copiilor” – a fost montată la 

TGST de regizorul luxemburghez Charles Muller, iar montarea are programat un 

turneu în Luxemburg în primăvara anului viitor. Publicul timișorean poate 

revedea spectacolul în seara de duminică, 22 octombrie 2017 la ora 19,30 pe scena 

TGST. 

 

 

 

Sursa: AmosNews  
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 172. Cluburi București 
din data de 16 Octombrie 2017 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Festin-

noiembrie_61606.html 

 

 
 

                                    Fest(in)2017. 20 noiembrie:00 / susținut de FESTIN 

PE BULEVARD 

'  

 20 NOIEMBRIEdupă Lars NorenProducție a Teatrului Național Radu Stanca, 

Sibiu, RomâniaSecțiunea: „Criza adolescenței”Regia: Eugen 

JebeleanuTraducerea: ...  

20  NOIEMBRIEdupă  Lars  NorenProducț ie  a  Teat ru lu i  Naț ional  

Radu Stanca,  Sib iu ,  RomâniaSecț iunea:  „Criza  

adolescenței”Regia:  Eugen JebeleanuTraducerea:  Eugen 

Jebeleanu ș i  Al i  DeacCo nsul tant  scenograf ie :  Vel ica  

PanduruVideo:  Andrei  Cozlac*********************Cu:  Al i  

Deac*********************„20  noiembrie”  es te  poves tea  unui  

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Festin-noiembrie_61606.html
http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Festin-noiembrie_61606.html


adolescent  pe  care  socie ta tea  î l  t ransformă în  călău .Pe  20 

noiembrie  2006,  în  oraşul  Emsdet ten ,  un  tânăr  în  vârs tă  de  18  ani  

deschide  focul  în  fos ta  sa  şcoală  ş i  răneş te  mai  mule  persoane ,  

înain te  de  a  se  s inucide .Piesa  lu i  Lars  Noren  pleacă  de  la  aces t  

caz  real  pent ru  a  const ru i  o  f ic ț iune  documentată  despre  v ia ța 

măcinată  a  unui  tânăr  mal t ra ta t .  Violența  cuvinte lo r  ce  i -au  fos t  

adresate  în  t impul  copi lăr ie i  î l  împing pe adolescent  l a  o  

răzbunare  fără  margini .  Aces t  text  ogl indeș te  s i tuaț ia  Europei  

occidentale  ș i  capi ta l i s te  d in  z i le le  noas t re ,  ca re  se  confruntă  cu  

probleme mari  de  ident i ta te  socia lă ,  cum ar  f i  a tac uri le  t eror is te  

sau valu l  de  imigranț i  ce  au  zdruncinat  anul  2015. În  20 

noiembrie ,  Lars  Noren  anal izează  ps ihologia  ș i  mecanismul  

v io lenței  ca re  î l  dete rmină  pe  individ  să  t reacă  d in  pozi ț ia  de  

agresat  în  cea  de  agresor  ș i ,  to todată ,  repercus iuni le  unei  

educaț i i  defectuoase ,  ca re  poate  c rea  monșt r i .Un  text  puternic ,  

poet ic  ș i  anga jat  în  t ra ta rea  problemelor  socie tă ț i i  noas t re  

contemporane .Un spectacol  care  dă  voce  unei  t inereț i  

s fâș ia te .***În  pr imul  rând ,  m -a  in teresat  ca  subiect ,  t extu l  lu i  

Lars  Noren ,  ca  fond.  Și  în  a l  doi lea  rând,  m -a in teresat  ș i  ca  

fo rma pr in  care  se  t ra tează  n iș te  subiecte  de  genul  ăs ta .  Eu  sunt  

adeptul  unui  teat ru  anga jat ,  de  a t i tudine,  care  să  a ibă  n iș te  valor i  

socia le ,  pol i t ice ,  mediat ice ,  dar  mă in teresează  foar te  mul t  ș i  

cum spunem lucrur i le  as tea .  Mă in teresează  să  af lu  care  e  

modal i ta tea  p r in  care ,  d in  poveș t i le  oameni lor  ăs tora ,  să  putem 

face  teat ru .  În  f inal ,  in formaț ia  o  putem regăs i  or icum în  ș t i r i ,  

în  z ia re ,  pe  in ternet .  Dar  pe  mine mă in teresează  cum putem lua 

poveș t i le  as tea ,  ca  să  devină f ic ț iuni ,  să  devină t eat ru  ș i  să  c reeze 

în  specta tor i  empat ie  cu  oameni i  ăș t ia .Eugen  Jebeleanu ,  regizor  

  

Sursa: Cluburi București 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



173. atat.ro 
din data de 16 Octombrie 2017 

http://www.atat.ro/2017/10/spectacole-de-neratat-la-festivalul.html 

 

 
 

Spectacole de neratat la Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” 

 

 

Micul Prinţ 

Zile savuroase, momente emoționante și multă, multă comedie la FEST(in) 

pe Bulevard. Acesta ar fi rezumatul, în câteva cuvinte, al celei de a cincea ediții 

a Festivalului Internațional de Teatru, organizat de Nottara. După o săptămână cu 

trei-patru spectacole în fiecare zi, a venit vremea ca teoreticienii să intre în scenă. 

A opta zi a Festivalului s-a deschis cu colocviul Critica de teatru, între print și 

online, prima dintre cele două Întâlniri AICT.RO, aflate la ediția a III-a. 

 

http://www.atat.ro/2017/10/spectacole-de-neratat-la-festivalul.html


Pentru că în acest weekend vremea a fost frumoasă, la ora 14.00, Teatrul 

Nottara îşi propune să ofere un eşantion din „recolta” de spectacole pregătite 

pentru delectarea diverselor gusturi teatrale. Având aşadar locul desfăşurării şi 

personajele principale (bulevardul şi trecătorii) s-a propus un eveniment stradal 

(susţinut muzical, ca de obicei, live) care să explice - din mers - mecanismul unui 

casting performant (pentru rolul de spectator) și care să implice prezenţa actorilor 

teatrului în ipostaze desprinse din rolurile lor. Replici, definiţii, gânduri, idei sau 

visuri, toate bine „coapte”, gata de a vă atesta participarea (şi amintirea) acestui 

inedit concurs de selecţie pentru cel mai important rol al stagiunii: acela de 

spectator special al Teatrului Nottara. 

Mult aplaudat a fost spectacolul Weissbrotmusik de Sasha Marianna 

Salzmann, în regia lui Nick Hartnagel, o producție germană a Companiei 

Theater Strahl din Berlin. Inspirat de cazul bătăușilor de la metroul din München, 

textul relatează povestea a trei tineri care se regăsesc într-o lume ale cărei teme și 

conflicte nu sunt ale lor. Ei nu pot gestiona această realitate. Situațiile se 

agravează tot mai mult. Aron, Nurit și Sedat au crescut în Germania, dar nu se 

simt acasă aici. Prinși între prietenie și trădare, tărâm patern și dragoste de mamă, 

între rădăcini și viitor, cad în hățiș și se luptă pentru direcție și scop. Sunt cool și 

amuzanți, au toane, se delectează cu o iarbă din când în când și împing lucrurile 

la limită. Spectacolul prezintă dificultățile pe care le au tinerii în a se orienta între 

locul de origine și cel de reședință, în a-și găsi propria poziție în cadrul 

amestecului de culturi și religii. Textul a primit Premiul Wiener Wortstaetten 

2009 și a fost pus în scenă la BAT Berlin și la Nestroyhof Viena. Distribuția este 

compusă din Randolph Herbst, Bardo Böhlefeld, Christine Smuda, Claudia 

Lietzși Bernd Ocker Hölters. 

Seara, la Sala Horia Lovinescu, publicul s-a bucurat să 

vadă Exploziv de Elise Wilk, în regia lui Andrei Măjeri, o producție a Teatrului 

Național Marin Sorescu din Craiova. Un spectacol despre tineri și crizele lor 

dintotdeauna, scris pe un ton sincer, care impresionează prin autenticitatea 

personajelor. Într-o școală cu principiul diversității, o clasă multiculturală (cu 



afro-americani, latino și un evreu victimă a bullying-ului), apare noul elev, Denis, 

care schimbă ierarhiile, devenind preferatul fetelor, mai influent decât șeful clasei, 

carismatic, rebel și autentic. Denis este singurul care se revoltă, nu acceptă 

presiunea falsă a părinților, are curaj să-l înfrunte pe directorul care predă lecția 

după carnețel, exercită fascinație inclusiv asupra psiholoagei școlii. 

Spectacolul Exploziv este o poveste despre o vârstă fragilă – adolescența, cu 

visele și nesiguranțele ei, o poveste despre prietenie și prima dragoste, despre 

relația părinți-copii și cea elev-profesor, despre raporturi de putere între colegii de 

clasă și dorința de popularitate. Lucru știut, Elise Wilk are un fler special în a 

surprinde tonul și problemele tinerilor. Dinamic, plin de muzică și de dans, 

spectacolul de la Craiova se dovedește din cale afară de antrenant. Spectatorii ies 

cu zâmbetul pe față și cu inima sus. Distribuția este formată din Natașa Raab, 

Raluca Păun, Marian Politic, Romanița Ionescu, Ioana Manciu, Monica 

Ardeleanu, Alex Calangiu, Ștefan Cepoi, Cătălin Miculeasa și Andrei Ștefănescu. 

 

Burlaci şi burlăciţe 

 

Ultimul spectacol al zilei a fost o producție a teatrului-gazdă, Burlaci şi 

burlăcițe de Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini. Este vorba despre 

două cupluri, care se gândesc, amândouă, la căsătorie. Dar căsătoria nu e treabă 

ușoară, așa că numai și gândul de a merge la Oficiul Stării Civile poate stârni 

coșmaruri. Spectacolul este o autentică mostră de Commedia dell’Arte, 

explicabilă prin originea regizoarei Alessandra Giuntini. Machiajul puternic al 

actorilor, costumele care exagerează anumite părți ale corpului, picanteria 

limbajului, asociate cu fantasticul situației, creează o imagine umflată, deformată 



și deloc flatantă a umanului, dar care rămâne în limitele unei comedii inteligent 

scrise și excepțional interpretate. Textul și spectacolul – sexiste, burlești, dar cu o 

adiere de poetic luat în răspăr – sunt un comentariu mușcător în jurul 

responsabilității umane, al angajamentului față de ceva „serios”, aruncând în aer 

stereotipurile și lăsând în urma lor un oftat sau un chicot. O comedie care 

eliberează și, totodată, pune pe gânduri. Distribuția este formată din actorii Vlad 

Gălăţianu, Daniela Minoiu, Alexandru Mike Gheorghiu, Corina Dragomir, 

Sebastian Ghiţă și Bogdan Budeş. 

 

Teatrul Nottara își invită publicul la încă o zi de „FEST(in) pe Bulevard”. 

Festivalul Internațional de Teatru a ajuns la a zecea zi, care a debutat cu un 

colocviu. 

 

Călătoria 

Primul spectacol din program aparține teatrului-gazdă: Călătoria, după 

Constantin Abăluță. O producție neconvențională ce poartă semnătura 

regizorului Gavriil Pinte. Admiratorii acestuia vor recunoaște dintr-o privire 

amprenta sa stilistică, fie și numai datorită faptului că spectacolul este o odisee, o 

călătorie inițiatică prin București. 

 

Regizorul Gavriil Pinte ne lămurește ce cuprinde programul: „Călătorie de 

aducere-aminte, spre locurile de demult, poate din copilărie (un paradis 



pierdut?)... un fel de odisee... o altă trecere prin infern (unul aproape edenic)... o 

încercare de recuperare a timpului pierdut şi o luare de rămas-bun... Călătorim cu 

speranţa că o călătorie se poate face drum, iar drumul – cale”. Publicul a făcut 

această excursie alături de actorii Ion Haiduc, Ion Grosu, Dani Popescu, Anda 

Caropol, Anca Bejenaru, Cristian Nicolaie, Ioana Calotă, Raluca Jugănaru 

Grosu, Cristina Juncu și Alexandra Aga. Ce invitație la călătorie poate fi mai 

bună decât aceea a scriitorului Constantin Abăluță? „Așadar, dragi spectatori, astă 

seară veți întreprinde, alături de mine, o călătorie propulsată de elicea lui Urmuz 

și de mustața lui Caragiale, pe străzile unui București aflat sub zodia 

metamorfozei, conglomerat de cioburi patriarhale care se străduie să coaguleze o 

lume nouă”. 

 

De la ora 18.00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul va putea 

vedea dramatizarea unuia dintre textele preferate în lumea largă: Micul prinț de 

Antoine de Saint-Exupéry, în regia lui Peter Kerek și scenografia Iulianei 

Vîlsan, o producție a Teatrului German de Stat din Timișoara. 

 

 

Micul prinţ, un spectacol pentru cei mici şi pentru cei mari 

Micul prinț este bine-cunoscuta poveste pentru copii mai mici și mai mari 

deopotrivă, despre prințul care, venind de pe o planetă îndepărtată, le pune 

oamenilor întrebări aparent simple. Întrebări care ne privesc pe toți și care ne 

conduc spre revelația unui adevăr unic: ne amintesc să privim totul cu inima, să 

căutam esența lucrurilor ascunse în viață, să ne punem sub semnul întrebării 

tabieturile și să ne asumăm răspunderea pentru ceea ce iubim. Regizorul Peter 



Kerek dă viață acestei povești într-o montare plină de fantezie și de imagini 

emoționante, aproape fără cuvinte, acest lucru nealterând deloc caracterul profund 

poetic al întâmplărilor evocate. În viziunea regizorului, „Micul prinț este povestea 

unei îmbrățișări. Micul prinț este povestea unei plecări fără întoarcere. Micul 

prinț este povestea celui mai bărbat dintre bărbați. Este povestea unui pilot de 

avion. Micul prinț este povestea unei transformări din bărbat în copil și din copil 

în femeie și din femeie iar în bărbat. Micul prinț nu este o poveste pentru 

copii. Micul prinț este o poveste prea frumoasă. Micul prinț este o poveste prea 

deșteaptă. Micul prinț este o poveste kitsch-oasă. Micul prinț este o 

salvare. Micul prinț este o iluzie. Micul prinț e peste tot. Micul prinț nu e”. 

 

Distribuţia este formată din actorii Richard Hladik, Rareș Hontzu, Olga 

Török, Silvia Török, Enikő Blénessy, Ioana Iacob, Oana Vidoni, Anne-Marie 

Waldeck, Isa Berger, Boris Gaza, Daniela Török, Dana Borteanu, Radu Brănici, 

Aljoscha Cobeţ, Isolde Cobeţ, Konstantin Keidel, Horia Săvescu, Tatiana Sessler-

Toami, Radu Vulpe, Harald Weisz, Vladimir Socolovici și Franz Kattesch. 

Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, moderate de Ambasadoarea acestei 

ediții a Festivalului, îndrăgita Andreea Marin, și de directoarea 

Teatrului Nottara, Marinela Țepuș. 

 

Tot în secțiunea „Criza pubertății, criza adolescenței”, de la ora 20.00, la 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin, este programat spectacolul Debela/ 

Thick Chickde Silvija Šesto Stipančić, în regia Snježanei Banović, o producție 

a Companiei Kazalište Mala scena, Zagreb (Croația). Spectacolul se concentrează 

asupra vieții fascinante a Ladei, o fată de cincisprezece ani. Debela/ Thick 

Chickîncearcă să ofere răspunsuri la următoarele chestiuni: supraponderabilitate, 

prietenie, experiența primei iubiri, încurcături cu un prieten din străinătate, 

petreceri și tot ceea ce presupun acestea, un frate cu propriile probleme, părinții 

cu ale lor, școala și tot ce implică procesul maturizării. Distins cu Premiul „Ivana 

Brlić Mažuranić” și „Časna Lista IBBY-a”, romanul care a stat la baza 



dramatizării a fost bestseller timp de câteva luni. Spectacolul le este recomandat 

tuturor celor care vor să se simtă bine! 

 

Regizoarea Snježana Banović își explică astfel succesul: „În urmă cu nouă 

ani, când am început să lucrăm la acest spectacol, nu ne-am imaginat că va atrage 

diferite tipuri de public, de toate vârstele, pentru atât de mult timp. Am dorit și am 

reușit, prin genul muzical și prin textul extrem de amuzant, dar ironic al lui Silvija 

Šesto, să înveselim publicul tânăr, dar, în același timp, să punctăm probleme mai 

serioase cu care se confruntă adolescenții. Tot mai mulți tineri sunt victime ale 

modului consumerist de viață și ale standardelor de frumusețe, promovate de 

reviste pe prima pagină, care duc la numeroase probleme alimentare ce pot fi 

foarte periculoase și afectează întreaga familie. Sunt bucuroasă că mulți oameni 

care au vizionat spectacolul, mai ales adolescenți, și-au văzut reflectate propriile 

probleme”. Distribuția este formată din Lukrecija Tudor, Anja Matkovic, Luka 

Juricic și Pasko Vukasovic. Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, 

moderate de jurnalistul radio Luana Pleșea. 

 

Amatorii de texte noi, interesante, nemaijucate până acum la noi, vor avea 

ocazia să participe, la ora 19.00, la Teatrul Țăndărică, la spectacolul-

lectură Cetățenie de Mark Ravenhill, în regia lui Erwin Șimșensohn. Comedia 

dulce-amăruie despre maturizare urmăreşte povestea complicată a unui tânăr 

adolescent aflat în căutarea identităţii sexuale. Tom visează că este sărutat de o 

persoană pe care nu reuşeşte să o identifice: este bărbat sau femeie? Prietenii şi 

colegii săi îl tachinează în permanență, mai ales atunci când află că şi-a petrecut 

noaptea cu Amy, una dintre colegele sale. Tom devine din ce în ce mai confuz, 

nereuşind să găsească răspunsul de care are nevoie. Cu dialoguri autentice şi pline 

de umor, piesa surprinde, într-un mod inteligent şi sensibil, confuzia prin care 

trece personajul principal. Distribuția îi cuprinde pe actorii Cătălin Ștefan Bucur, 

Vlad Todorov, Horia Fedorca, Ciprian Nicula, Șerban Gomoi, Mihaela Mardare, 

Bianca Babașa, Ioana Budu, Cristina Negucioiu și Cristina Juncu. Spectacolul 



este urmat de discuții cu publicul, moderate de criticul de teatru Oana Cristea-

Grigorescu. 

 

 

 

Sursa:Cotidianul.ro 
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174. ZiareLive  
din data de 16 Octombrie 2017 

http://www.ziarelive.ro/stiri/festin-pe-bulevard-2017-aduce-si-mai-

aproape-spectatorul-de-scena.html 

 

 
 

FEST(in) pe Bulevard 2017 aduce şi mai aproape spectatorul de scenă! 
 

 

Teatrul Nottara creează o nouă punte între sală și actori, alegând din public 

cinci jurați pentru a constitui Juriul Spectatorilor. Alina Maer, Marcel Frunte-

Lată, Luiza Ciortan, Alexandru Constantin şi Florin Frunză sunt cei invitați să 

decidă care este cel mai bun spectacol din Secțiunea „Bulevardul comediei". 

Nu este o misiune uşoară deoarece anul acesta piesele prezentate sunt 

extrem de bune, susțin juraţii. Cel șase spectacole pe care le jurizează sunt: 

http://www.ziarelive.ro/stiri/festin-pe-bulevard-2017-aduce-si-mai-aproape-spectatorul-de-scena.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/festin-pe-bulevard-2017-aduce-si-mai-aproape-spectatorul-de-scena.html


"Jurnalul lui Robinson Crusoe" după Insula de Gellu Naum, producţie a Teatrului 

Odeon, "Tartuffe" de Molière, producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi din 

Vraţa, Bulgaria, "Gaiţele" de Alexandru Kirițescu, producție a Teatrului Tony 

Bulandra din Târgoviște, "Orb de mină" de Székely Csaba, producție a Teatrului 

Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe, "Totul e relativ" de Alan Ayckbourn, 

producţie a Teatrului Nottara şi "Ursul" de A.P.Cehov, producție a Teatrului de 

Stat din Constanța. 

Spectacolul desemnat ca fiind câştigator va fi anunţat miercuri, în cadrul 

Galei de premiere a FEST(in) pe Bulevard 2017. 

  

 

Sursa: Antena 3  

  



175. UNBTC.ro 
din data de 12 Octombrie 2017 

http://unbtc.ro/subhamleti/ 

 

 
 

 

Subhamleti 

In sala, telefoane mobile ridicate deasupra capului, facand poze, 

inregistrand filmulete, transmitand Facebook Live. Pe scena si pe culoarele dintre 

staluri, fum, reflectoare, umbre, microfoane lipite de obraz, cortine transparente 

miscandu-se alert, replici ca la teatru, pasaje ca la hip-hop performance. 

Suntem in Sala Majestic a Teatrului Odeon din Bucuresti, la reprezentatiile 

cu „Hamlet” ale Teatrului National Mihai Eminescu din Timisoara, in toamna lui 

2017. Mai intai, in cadrul TEEN-FEST 2017, apoi in programul FESTin pe 

Bulevard 2017. Festivalurile teatrelor Excelsior si, respectiv, Nottara, aduc in 

Capitala senzatia de anul trecut a Timisoarei: un Hamlet tradus si remixat de unul 

dintre cei mai talentati-ireverentiosi tineri dramaturgi romani, Peca Stefan, 

convertit, partial, la hip-hop de unul dintre cei mai hiper-dotati-cutezatori tineri 

muzicieni romani, Marius Andrei Alexe (aka MC Bean / Subcarpati), asezat pe 

scena (mare, de 600 de locuri, a Nationalului / Operei timisorene) de unul dintre 

cei mai competenti-energici tineri manager-regizori din teatrul romanesc, Ada 

Lupu Hausvater. 

http://unbtc.ro/subhamleti/
http://ro.tntimisoara.com/hamlet/
https://www.teatrul-excelsior.ro/teen-fest/
http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/


Telefoanele mobile sunt ale liceenilor care, la finele celor 3 ore ale 

spectacolului, il ovationeaza pe MC Bean, muzicianul, dar si pe Marius Andrei 

Alexe, actorul, pe care Ada Lupu il distribute in Hamlet-tatal si il asaza aproape 

in permanenta langa Hamlet-fiul (Matei Chioariu). „Mai aveau putin si se pupau 

pe gura”, exclama cineva la iesirea din sala. Cei doi sunt aproape de nedespartit. 

Tot ce face fiul e inspirat de modelul tatalui. Tot ce face tatal e inteles si dus mai 

departe (doar) de fiu. 

Chioariu isi spune replicile plat. Desi re-scrise de Peca, frazele lui 

Shakespeare nu-si pierd complet aerul de monumentalitate. Chioariu are insa grija 

sa taie orice urma de emfaza din rostire. Barierele cad una dupa alta, Hamlet pare 

un tanar dintr-un film al lui Cristi Puiu. Noul Val nu are insa timp sa se insinueze. 

Intervine MC Bean si propune o altfel de metafora auditiva. Dusa-i cadenta 

elisabetana, binevenit tonul frust al citadinului post-modern. Nu mergem dupa 

blocuri, ci dupa portiunea aceea de folclor neatinsa de fioruri murarescian-puric-

iste. 

Din 2010 incoace, Subcarpati redescopera si reinterpreteaza muzici si 

instrumente vechi, langa care traiam fara a le cunoaste. In 2016, anul premierei 

timisorene, a venit randul celui mai cunoscut text dramatic al lumii, pe care il tot 

repetam, fara a-l auzi insa altfel decat in cheia cu care am fost invatati. 

MC Bean, Ada Lupu si trupa ei indraznesc o altfel de privire. Rezultatul 

incercarii lor ar putea fi rezumat dupa cum urmeaza: tot ce e reintrepretare post-

moderna e proaspat, viu, capteaza atentia publicului; tot ce intrepretare la-limita-

clasicului slabeste ritmul, deformeaza beat-ul, are tendinta de a pierde publicul. 

Oamenii merg pe mana experimentului si sanctioneaza incompletitudinea 

acestuia. Pesemne ca un Hamlet integral hip-hop, poate pe modelul new-

yorkez HHH (Hamlet the Hip-Hopera), ar rupe toate topurile de audienta. 

Duo-ul Matei Chioariu – Marius Andrei Alexe e potentat de exceptionalul univers 

vizual creat de scenografia Iulianei Vilsan si video-urile KOTKIvisuals, cel putin 

la fel de 2.0 ca cel sonor. Datorita lor, reflectoarelor, cortinelor, fumurilor, gandul 

transporta spectacolul din sala cea mare de la 7 la 10 in clubul cel misterios de 

dupa miezul noptii. Cum ar fi? Cum ar fi ca, dupa ce l-au facut vedeta pe Hamlet 

via Facebook Live, Ada Lupu si ai sai invadeze Controlul sau Fratelli? 

In jurul celor doi Hamlet, roiesc planete-personaje: o Gertrude (Claudia 

Ieremia) jucaus-senzual-iresponsabila, un Claudius (Ion Rizea) metalic-sadic-las, 

un Laertes (Victor Manovici) frust-agresiv, o Ophelia (Cristina Konig) alba-

plutitoare, un Polonius (Doru Iosif) corect, un Horatio (Flavius Retea) mesager. 

Pe umerii celor doi Hamlet, stau pietrele cele mai grele. De ei depinde 

succesul reinventarii celui mai clasic dintre clasici. Pentru ei sunt ovatiile de final. 

Experimentul-prim a reusit. Trupa din Timisoara, Subcarpati y compris, are forta, 

http://www.hamletthehip-hopera.com/about


coeziunea si indrazneala sa continue. Pustii isi incarca bateriile telefoanelor si 

asteapta sa dea iar navala. La teatru! Cum suna asta? 

TN Mihai Eminescu Timisoara 

„Hamlet” 

Text: William Shakespeare, tradus si remixat de Peca Stefan 

Regie: Ada Lupu Hausvater 

Scenografie: Iuliana Vilsan 

Video: KOTKIvisuals 

Muzica: Subcarpati 

Sound design: Ioan Utu Pascu 

Actori: Matei Chioariu, Marius Andrei Alexe (MC Bean), 

Claudia Ieremia, Ion Rizea, 

Victor Manovici, Cristina Konig, Doru Iosif 

 

 

 

 

 

Sursa: LiterNet  
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http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/fest-in-pe-

bulevard-2017-aduce-si-mai-aproape-spectatorul-de-scena-

2350480.html 

 

 
 

FEST(in) pe Bulevard 2017 aduce şi mai aproape spectatorul de scenă! 
 

 

Teatrul Nottara creează o nouă punte între sală și actori, alegând din public 

cinci jurați pentru a constitui Juriul Spectatorilor. Alina Maer, Marcel Frunte-

Lată, Luiza Ciortan, Alexandru Constantin şi Florin Frunză sunt cei invitați să 

decidă care este cel mai bun spectacol din Secțiunea „Bulevardul comediei". 

Nu este o misiune uşoară deoarece anul acesta piesele prezentate sunt 

extrem de bune, susțin juraţii. Cel șase spectacole pe care le jurizează sunt: 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/fest-in-pe-bulevard-2017-aduce-si-mai-aproape-spectatorul-de-scena-2350480.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/fest-in-pe-bulevard-2017-aduce-si-mai-aproape-spectatorul-de-scena-2350480.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/fest-in-pe-bulevard-2017-aduce-si-mai-aproape-spectatorul-de-scena-2350480.html


"Jurnalul lui Robinson Crusoe" după Insula de Gellu Naum, producţie a Teatrului 

Odeon, "Tartuffe" de Molière, producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi din 

Vraţa, Bulgaria, "Gaiţele" de Alexandru Kirițescu, producție a Teatrului Tony 

Bulandra din Târgoviște, "Orb de mină" de Székely Csaba, producție a Teatrului 

Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe, "Totul e relativ" de Alan Ayckbourn, 

producţie a Teatrului Nottara şi "Ursul" de A.P.Cehov, producție a Teatrului de 

Stat din Constanța. 

Spectacolul desemnat ca fiind câştigator va fi anunţat miercuri, în cadrul 

Galei de premiere a FEST(in) pe Bulevard 2017. 

  

 

Sursa: Antena 3  

  



177. nmedia 
din data de 16 Octombrie 2017 

https://nmedia.ro/festin-pe-bulevard-2017-aduce-si-mai-aproape-

spectatorul-de-scena 

 

 
 

 

FEST(in) pe Bulevard 2017 aduce şi mai aproape spectatorul de scenă! 
 

 

Teatrul Nottara creează o nouă punte între sală și actori, alegând din public 

cinci jurați pentru a constitui Juriul Spectatorilor. Alina Maer, Marcel Frunte-

Lată, Luiza Ciortan, Alexandru Constantin şi Florin Frunză sunt cei invitați să 

decidă care este cel mai bun spectacol din Secțiunea „Bulevardul comediei". 

Nu este o misiune uşoară deoarece anul acesta piesele prezentate sunt 

extrem de bune, susțin juraţii. Cel șase spectacole pe care le jurizează sunt: 

https://nmedia.ro/festin-pe-bulevard-2017-aduce-si-mai-aproape-spectatorul-de-scena
https://nmedia.ro/festin-pe-bulevard-2017-aduce-si-mai-aproape-spectatorul-de-scena


"Jurnalul lui Robinson Crusoe" după Insula de Gellu Naum, producţie a Teatrului 

Odeon, "Tartuffe" de Molière, producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi din 

Vraţa, Bulgaria, "Gaiţele" de Alexandru Kirițescu, producție a Teatrului Tony 

Bulandra din Târgoviște, "Orb de mină" de Székely Csaba, producție a Teatrului 

Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe, "Totul e relativ" de Alan Ayckbourn, 

producţie a Teatrului Nottara şi "Ursul" de A.P.Cehov, producție a Teatrului de 

Stat din Constanța. 

Spectacolul desemnat ca fiind câştigator va fi anunţat miercuri, în cadrul 

Galei de premiere a FEST(in) pe Bulevard 2017. 

  

 

Sursa: Antena 3  

  



178. DCNEWS  
din data de 09 Octombrie 2017, ora 10:01 

https://www.dcnews.ro/teatrul-andarica-i-a-pregatit-bagajele-

pentru-octombrie-2017_561164.html? 

 

 
 

Teatrul Țăndărică si-a pregătit bagajele pentru octombrie 2017 

 

 
 

Odată cu venirea toamnei, Teatrul Țăndărică și-a pregătit bagajele pentru 

importantele festivaluri din țară și din străinătate la care va participa în luna 

octombrie. 

 

Scufița Roșie 

Pentru prima dată în deplasare, spectacolul „Scufița Roșie" în regia lui Felix 

Alexa va participa la trei mari festivaluri din țară. Călătoria Scufiței Roșii începe la 

Iași, în cadrul celei de-a X-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru pentru 

Publicul Tânăr, un „eveniment cu vizibilitate, bogat, receptat ca atare în mediile de 

specialitate", după cum îl descrie Oltița Cîntec, directorul festivalului. În data de 9 

octombrie, la ora 11:30, veți întâlni o versiune contemporană a clasicei povești a 

https://www.dcnews.ro/teatrul-andarica-i-a-pregatit-bagajele-pentru-octombrie-2017_561164.html
https://www.dcnews.ro/teatrul-andarica-i-a-pregatit-bagajele-pentru-octombrie-2017_561164.html


„Scufiței Roșii". S-ar putea să descoperiți că lupul nu este atât de fioros, și că 

întotdeauna trebuie să prețuim sfaturile celor mari. 

În data de 14 octombrie la ora 12:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, micii 

spectatori din Alba-Iulia se vor bucura de povestea „Scufiței Roșii" la ediția a XII-

a a Festivalului Internațional de Teatru Povești Alba Iulia care, prin denumire și prin 

conținut acoperă așteptările tuturor copiilor. 

Ultima oprire va avea loc la Cluj în cadrul celei de-a XVI-a ediții a 

Festivalului Internațional Puck. În data de 16 octombrie „Scufița Roșie" vă așteaptă 

cu două reprezentații, la orele 09:30 și 11:00 la Teatrul Național „Lucian Blaga" din 

Cluj. 

Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele 

 

Și „Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele" de Matei Vișniec, în 

regia lui Ioan Brancu se pregătește de o călătorie până la Timișoara la ediția a II-a a 

Festivalului Internațional de Animație Sub Bagheta lui Merlin. 

Micuții spectatori sunt invitați în data de 25 octombrie la ora 10:00 să 

descopere un poem plin de tandrețe, candoare și sensibilitate, care vorbește despre 

prietenie, tristețe, bucurie și speranță. 

Visul unei nopți de vară 

 

Este deja bine cunoscut faptul că Teatrul Țăndărică are în repertoriu și 

spectacole pentru adulți. Despre "Visul Unei nopți de vară" în regia lui Cristian 

Pepino, Ileana Lucaciu spune: „Poate părea imposibil să prezinți coherent, într-o 

oră, Visul unei nopți de vară de Shakespeare, acțiunea întortocheată a acestei povești 

de dragoste, cu umor și delicată sensibilitate. Cristian Pepino, un maestru al teatrului 

de animație, realizează un scenariu după această piesă, îi traduce și alege replicile 

esențiale, ca apoi, în calitate de regizor și scenograf, să îi dea o cuceritoare imagine 

scenică, firește în colaborare cu o echipă excelentă." 

Puteți vedea această versiune inedită a producției Teatrului Țăndărică 

în cadrul ediției a V-a a Festivalului FESTin de Bulevard, pe data de 17 

octombrie la ora 19:30, la sala Anima Studio de la Teatrul de Animație 

Țăndărică. 

Muzicanții din Bremen 

 

"Muzicanții din Bremen" călătoresc peste hotare până la Bruxelles la a III-a 

ediție a Festivalul EuRo Cultura, care vă așteaptă în această toamna la Bozar, Palatul 

Artelor Frumoase din Bruxelles, pentru a descoperi și redescoperi împreună cultura, 

tradiția și istoria românească prin teatru, muzică, artă și film. Așadar, în data de 14 

octombrie la ora 11:30, muzicanții vă așteaptă la un spectacol interactiv în regia lui 



Attila Vizauer care ne învață o importantă lecție de viață: Nimic nu e imposibil când 

îi ai alături pe cei dragi! Împreună suntem întotdeauna mai puternici! 

 
 

 

de: Scutaru Cristina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179. i-ziare.ro  
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http://i-ziare.ro/comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-explicatiile-

unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-festin-pe-bulevard-

5712176 

 

 
 

O comedie celebră şi un spectacol cu explicaţiile unui terorist, pe 15 

octombrie în cadrul „FEST(in) pe Bulevard“ 

 

Teatrul Nottara se află în plină sărbătoare cu Festivalul Internaţional de 

Teatru FEST (in) Duminică, 15 octombrie, este ziua a noua a Festivalului 

Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (7-18 octombrie), organizat de 

Nottara. Este weekend, aşa că evenimentele sunt multe şi diverse. De la ora 18.00, 

la Teatrul Ţăndărică, Sala Mare, publicul poate vedea Kimberly de David 

Lindsay-Abaire, în regia Andreei Vulpe, o producţie a Teatrului de Comedie. 

 

Un spectacol provocator care răstoarnă prejudecăţile despre normalitate. O 

familie disfuncţională, formată din personaje unice, pusă în faţa unor situaţii 

normale, reacţionează în cele mai neaşteptate moduri, amintind de comediile 

negre cu tot arsenalul lor de umor, satiră şi de neconvenţional. Kimberly asigură 

echilibrul, aducând în ciudata poveste emoţia necesară transmiterii unui mesaj 

care conferă un alt înţeles înaintării în vârstă. Din distribuţie fac parte actorii 

Virginia Mirea, Mihaela Teleoacă, Vlad Bîrzanu, Laura Creţ, Ioan Coman. 

  

http://i-ziare.ro/comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-festin-pe-bulevard-5712176
http://i-ziare.ro/comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-festin-pe-bulevard-5712176
http://i-ziare.ro/comedie-celebra-si-un-spectacol-cu-explicatiile-unui-terorist-pe-15-octombrie-in-cadrul-festin-pe-bulevard-5712176


De la ora 20.30, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul este 

chemat la întâlnirea cu o comedie nemuritoare: D-ale carnavalului de I.L. 

Caragiale, în regia lui Claudiu Goga, o producţie a teatrului-gazdă. Un bilet 

amoros rătăcit, ameninţări cu sinuciderea, gesturi extreme, dictate de pasiuni la 

fel de extreme, o sticluţă cu „vitrion englezesc”, toate acestea învălmăşindu-se pe 

scenă, într-un ritm alert, care ne poartă paşii prin mahalaua de altădată. Un 

carnaval al umorilor şi al caracterelor, care rămâne la fel de colorat şi de zgomotos 

chiar şi în zilele noastre. Piesa lui I.L. Caragiale, D-ale carnavalului, fluierată la 

premiera sa din aprilie 1885, din cauza unei cabale organizate de cronicarul 

dramatic D.D. Racoviţă-Sphinx, a devenit în timp un text clasic, pe care orice 

regizor este tentat să-l aducă pe scenă, în încercarea de a obţine cel mai 

spectaculos umor şi de a scoate la lumină sensuri noi, potrivite vremurilor actuale. 

Într-un decor surprinzător, imaginat de Ştefan Caragiu, şi în costumele concepute 

de Liliana Cenean, Claudiu Goga îşi invită actorii să recreeze, cu un suflu modern, 

deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne astfel cu înţelesuri moderne. 

Distribuţia este formată din Vlad Zamfirescu, Gheorghe Ifrim, Alexandru Jitea, 

Andi Vasluianu, Sorin Cociş, Mihai Mărgineanu, Luminiţa Erga, Cerasela 

Iosifescu, Alexandru Mike Gheorghiu şi Mircea Teodorescu. 

 

  De la ora 21.00, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, secţiunea Criza 

pubertăţii, criza adolescenţei cunoaşte forme extreme prin spectacolul deosebit de 

puternic al lui Eugen Jebeleanu, 20 noiembrie, o producţie a Teatrului Naţional 

Radu Stanca din Sibiu, cu Ali Deac. Textul relatează povestea unui adolescent pe 

care societatea îl transformă în călău. Pe 20 noiembrie 2006, un tânăr de 

optsprezece ani deschide focul în fosta sa şcoală din Emsdetten şi răneşte mai 

multe persoane, înainte de a se sinucide. Piesa lui Lars Noren pleacă de la acest 

caz real pentru a construi o ficţiune documentată despre viaţa măcinată a unui 

tânăr maltratat. Violenţa cuvintelor ce i-au fost adresate în timpul copilăriei îl 

împing pe adolescent la răzbunare. Textul oglindeşte situaţia Europei occidentale 

din zilele noastre, care se confruntă cu probleme mari de identitate socială, cu 

valuri de imigranţi şi cu atacuri teroriste. Autorul analizează psihologia şi 

mecanismul violenţei care îl determină pe individ să treacă din poziţia de agresat 

în cea de agresor şi, totodată, repercusiunile unei educaţii defectuoase, care poate 

crea monştri. „Eu sunt adeptul unui teatru angajat, de atitudine, care să aibă nişte 

valori sociale, politice, mediatice, dar mă interesează foarte mult şi cum spunem 

lucrurile astea. Mă interesează să aflu care e modalitatea prin care, din poveştile 

oamenilor ăstora, să putem face teatru. În final, informaţia o putem regăsi oricum 

în ştiri, în ziare, pe internet. Dar pe mine mă interesează cum putem lua poveştile 

astea, ca să devină ficţiuni, să devină teatru şi să creeze în spectatori empatie cu 

oamenii ăştia”, îşi mărturiseşte crezul talentatul regizor Eugen Jebeleanu. 

Spectacolul este urmat de discuţii cu publicul moderate de criticul de teatru 

Mirella Patureau. 

  



Spectacolelor programate în Festival li se alătură o serie de evenimente 

conexe. A doua dezbatere din cadrul „Întâlnirilor AICT.RO” va începe la ora 

12.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 1. În legătură cu secţiunea principală a 

ediţiei de anul acesta a Festivalului, „Criza pubertăţii, criza adolescenţei”, criticul 

de teatru şi moderatorul întâlnirii, Oltiţa Cîntec, preşedinte AICT.RO, a lansat 

tema Teatrul pentru adolescenţi, o nişă în expansiune. „Considerat până nu demult 

o nişă, teatrul pentru adolescenţi a devenit peste tot în lume un gen interesant, tot 

mai interesant, orientat explicit spre una dintre categoriile de public cele mai 

pretenţioase. Prea mari pentru a mai merge la spectacole pentru copii, dar prea 

mici încă pentru a fi atraşi de subiectele din teatrele pentru cei mari, 

preadolescenţii şi adolescenţii păşesc în sălile de teatru atunci când temele 

abordate pe scenă şi maniera în care sunt tratate li se potrivesc ca problematică, 

preocupări, ton, mijloace de expresie. Şi atunci când din temele acestea pot primi 

măcar nişte posibile răspunsuri la mulţimea de chestiuni emoţionale, biologice, 

sociale pe care se străduiesc s-o gestioneze”, argumentează Oltiţa Cîntec. Actorul 

Alexandru Repan este amfitrionul întâlnirii In memoriam, unde va fi evocat 

partenerul său de forţă, George Constantin, monstru sacru care a contribuit, timp 

de decenii, la gloria Teatrului Nottara. Alături de figura lui George Constantin, se 

vor depăna amintiri despre alţi doi actori talentaţi, Ruxandra Sireteanu şi Petrică 

Popa. Evenimentul, care începe la ora 18.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 

1, se bucură de participarea lui Nicu Alifantis. 

 

 La ora 20.00, seria lansărilor de carte din Festival continuă cu Regia 

românească: de la act de interpretare la practici colaborative, volum colectiv 

coordonat de Oltiţa Cîntec şi publicat la Editura Timpul, 2016. „Oprindu-se 

asupra a zece creatori afirmaţi după 1990, pe care i-am ales din postura de 

coordonator, volumul îşi propune să evidenţieze unde ne aflăm din punctul de 

vedere al noilor practici scenice. (...) Teatrul românesc e, în continuare, un teatru 

de regizor, poziţia sa rămânând prima în caseta realizatorilor înscrişi pe afiş. 

Artiştii din sumar sunt figuri care s-au distins prin poeticile de scenă şi ilustrează 

trecerea de la modelul unic al regiei ca act de interpretare la formule colaborative, 

într-o cultură teatrală unde coabitează stiluri şi formate diverse. Vocabularele 

regizorale ale celor din listă diferă de la sensibil la radical, fiecare căutând formula 

ce i se potriveşte, care-i stimulează mecanismele creative”, precizează criticul de 

teatru Oltiţa Cîntec. 
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Forme noi de teatru, călătorii inițiatice și crize de adolescenți 

Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard”, ziua a zecea 

 

Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (7-18 

octombrie), organizat de Nottara, a ajuns la a zecea zi, care va debuta cu un 

colocviu: Teatru. Versiunea 2.0, programat la ora 12.00, la CafeNott, 

Teatrul Nottara, etajul 1. Actorul Bogdan Nechifor a lansat teatrul senzorial în 

România. Adrian Damian s-a întors de curând de la The Watermill Center, 

laboratorul de inspirație și spectacole fondat de Robert Wilson. Aici, o comunitate 

de artiști și gânditori explorează împreună diferite teme. Scenograful a venit 

doldora de povești și este gata să le împărtășească. Regizoarea Andreea Iacob 

tocmai și-a terminat teza de doctorat despre teatrul imersiv și teatrul multimedia. 

Schimbând domeniul, dar nu și tema, Cătălin D. Constantin, prodecan al Facultății 

de Litere, Universitatea București, aduce un punct de vedere din afară, menit să 

echilibreze iureșul și senzitivitatea, prin excursul în Sensurile culturale și 

antropologice ale emoției. Cu toții vor fi invitații criticului de teatru Cristina 

Rusiecki la colocviul Teatru. Versiunea 2.0. 

Desfășurat începând cu aceeași oră, primul spectacol din program aparține 

teatrului-gazdă: Călătoria, după Constantin Abăluță. O producție 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/festin-pe-bulevard-2017-ziua-a-x-a/
http://www.b-critic.ro/actualitatea/festin-pe-bulevard-2017-ziua-a-x-a/


neconvențională ce poartă semnătura regizorului Gavriil Pinte. Admiratorii 

acestuia vor recunoaște dintr-o privire amprenta sa stilistică, fie și numai datorită 

faptului că spectacolul este o odisee, o călătorie inițiatică prin București. 

Autobuzul care transportă publicul pleacă de la Institutul Maghiar Balassi(Strada 

Gina Patrichi nr. 8) la ora 12.00. Regizorul Gavriil Pinte ne lămurește ce cuprinde 

programul: „Călătorie de aducere-aminte, spre locurile de demult, poate din 

copilărie (un paradis pierdut?)... un fel de odisee... o altă trecere prin infern (unul 

aproape edenic)... o încercare de recuperare a timpului pierdut şi o luare de rămas-

bun... Călătorim cu speranţa că o călătorie se poate face drum, iar drumul – cale”. 

Publicul va face această excursie alături de actorii Ion Haiduc, Ion Grosu, Dani 

Popescu, Anda Caropol, Anca Bejenaru, Cristian Nicolaie, Ioana Calotă, Raluca 

Jugănaru Grosu, Cristina Juncu și Alexandra Aga. Ce invitație la călătorie poate 

fi mai bună decât aceea a scriitorului Constantin Abăluță? „Așadar, dragi 

spectatori, astă seară veți întreprinde, alături de mine, o călătorie propulsată de 

elicea lui Urmuz și de mustața lui Caragiale, pe străzile unui București aflat sub 

zodia metamorfozei, conglomerat de cioburi patriarhale care se străduie să 

coaguleze o lume nouă”. 

De la ora 18.00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul va putea 

vedea dramatizarea unuia dintre textele preferate în lumea largă: Micul prinț de 

Antoine de Saint-Exupéry, în regia lui Peter Kerek și scenografia Iulianei Vîlsan, 

o producție a Teatrului German de Stat din Timișoara. Micul prinț este bine-

cunoscuta poveste pentru copii mai mici și mai mari deopotrivă, despre prințul 

care, venind de pe o planetă îndepărtată, le pune oamenilor întrebări aparent 

simple. Întrebări care ne privesc pe toți și care ne conduc spre revelația unui 

adevăr unic: ne amintesc să privim totul cu inima, să căutam esența lucrurilor 

ascunse în viață, să ne punem sub semnul întrebării tabieturile și să ne asumăm 

răspunderea pentru ceea ce iubim. Regizorul Peter Kerek dă viață acestei povești 

într-o montare plină de fantezie și de imagini emoționante, aproape fără cuvinte, 

acest lucru nealterând deloc caracterul profund poetic al întâmplărilor evocate. În 

viziunea regizorului, „Micul prinț este povestea unei îmbrățișări. Micul prinț este 

povestea unei plecări fără întoarcere. Micul prințeste povestea celui mai bărbat 

dintre bărbați. Este povestea unui pilot de avion. Micul prințeste povestea unei 

transformări din bărbat în copil și din copil în femeie și din femeie iar în 

bărbat. Micul prinț nu este o poveste pentru copii. Micul prinț este o poveste prea 

frumoasă. Micul prinț este o poveste prea deșteaptă. Micul prinț este o 

poveste kitsch-oasă. Micul prințeste o salvare. Micul prinț este o iluzie. Micul 

prinț e peste tot. Micul prinț nu e”. Distribuţia este formată din actorii Richard 

Hladik, Rareș Hontzu, Olga Török, Silvia Török, Enikő Blénessy, Ioana Iacob, 

Oana Vidoni, Anne-Marie Waldeck, Isa Berger, Boris Gaza, Daniela Török, Dana 

Borteanu, Radu Brănici, Aljoscha Cobeţ, Isolde Cobeţ, Konstantin Keidel, Horia 

Săvescu, Tatiana Sessler-Toami, Radu Vulpe, Harald Weisz, Vladimir Socolovici 

și Franz Kattesch. Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, moderate de 



Ambasadoarea acestei ediții a Festivalului, îndrăgita Andreea Marin, și de 

directoarea Teatrului Nottara, Marinela Țepuș. 

Tot în secțiunea „Criza pubertății, criza adolescenței”, de la ora 20.00, la 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin, este programat spectacolul Debela/ 

Thick Chick de Silvija Šesto Stipančić, în regia Snježanei Banović, o producție a 

Companiei Kazalište Mala scena, Zagreb (Croația). Spectacolul se concentrează 

asupra vieții fascinante a Ladei, o fată de cincisprezece ani. Debela/ Thick 

Chick încearcă să ofere răspunsuri la următoarele chestiuni: supraponderabilitate, 

prietenie, experiența primei iubiri, încurcături cu un prieten din străinătate, 

petreceri și tot ceea ce presupun acestea, un frate cu propriile probleme, părinții 

cu ale lor, școala și tot ce implică procesul maturizării. Distins cu Premiul „Ivana 

Brlić Mažuranić” și „Časna Lista IBBY-a”, romanul care a stat la baza 

dramatizării a fost bestseller timp de câteva luni. Spectacolul le este recomandat 

tuturor celor care vor să se simtă bine! Regizoarea Snježana Banović își explică 

astfel succesul: „În urmă cu nouă ani, când am început să lucrăm la acest 

spectacol, nu ne-am imaginat că va atrage diferite tipuri de public, de toate 

vârstele, pentru atât de mult timp. Am dorit și am reușit, prin genul muzical și prin 

textul extrem de amuzant, dar ironic al lui Silvija Šesto, să înveselim publicul 

tânăr, dar, în același timp, să punctăm probleme mai serioase cu care se confruntă 

adolescenții. Tot mai mulți tineri sunt victime ale modului consumerist de viață și 

ale standardelor de frumusețe, promovate de reviste pe prima pagină, care duc la 

numeroase probleme alimentare ce pot fi foarte periculoase și afectează întreaga 

familie. Sunt bucuroasă că mulți oameni care au vizionat spectacolul, mai ales 

adolescenți, și-au văzut reflectate propriile probleme”. Distribuția este formată 

din Lukrecija Tudor, Anja Matkovic, Luka Juricic și Pasko Vukasovic. 

Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, moderate de jurnalistul radio Luana 

Pleșea. 

Amatorii de texte noi, interesante, nemaijucate până acum la noi, vor avea 

ocazia să participe, la ora 19.00, la Teatrul Țăndărică, la spectacolul-

lectură Cetățenie de Mark Ravenhill, în regia lui Erwin Șimșensohn. Comedia 

dulce-amăruie despre maturizare urmăreşte povestea complicată a unui tânăr 

adolescent aflat în căutarea identităţii sexuale. Tom visează că este sărutat de o 

persoană pe care nu reuşeşte să o identifice: este bărbat sau femeie? Prietenii şi 

colegii săi îl tachinează în permanență, mai ales atunci când află că şi-a petrecut 

noaptea cu Amy, una dintre colegele sale. Tom devine din ce în ce mai confuz, 

nereuşind să găsească răspunsul de care are nevoie. Cu dialoguri autentice şi pline 

de umor, piesa surprinde, într-un mod inteligent şi sensibil, confuzia prin care 

trece personajul principal. Distribuția îi cuprinde pe actorii Cătălin Ștefan Bucur, 

Vlad Todorov, Horia Fedorca, Ciprian Nicula, Șerban Gomoi, Mihaela Mardare, 

Bianca Babașa, Ioana Budu, Cristina Negucioiu și Cristina Juncu. Spectacolul este 



urmat de discuții cu publicul, moderate de criticul de teatru Oana Cristea-

Grigorescu. 

Ca în fiecare zi, Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” 

își așteaptă publicul cu brațele deschise. 
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FEST(in) pe Bulevard 2017 aduce şi mai aproape spectatorul de scenă 

 

 
 

Teatrul Nottara creează o nouă punte între sală și actori, alegând din public cinci 

jurați pentru a constitui Juriul Spectatorilor. Alina Maer, Marcel Frunte-Lată, 

Luiza Ciortan, Alexandru Constantin şi Florin Frunză sunt cei invitați să decidă 

care este cel mai bun spectacol din Secțiunea „Bulevardul comediei”. 
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Nu este o misiune uşoară deoarece anul acesta piesele prezentate sunt extrem de 

bune, susțin juraţii. Cel șase spectacole pe care le jurizează sunt: “Jurnalul lui 

Robinson Crusoe” după Insula de Gellu Naum, producţie a Teatrului Odeon, 

“Tartuffe” de Molière, producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi din Vraţa, 

Bulgaria, “Gaiţele” de Alexandru Kirițescu, producție a Teatrului Tony Bulandra 

din Târgoviște, “Orb de mină” de Székely Csaba, producție a Teatrului Andrei 

Mureșanu din Sfântu Gheorghe, “Totul e relativ” de Alan Ayckbourn, producţie 

a Teatrului Nottara şi “Ursul” de A.P.Cehov, producție a Teatrului de Stat din 

Constanța. 

Spectacolul desemnat ca fiind câştigator va fi anunţat miercuri, în cadrul Galei de 

premiere a FEST(in) pe Bulevard 2017. 
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Spectacole de neratat la Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” 

 

 
 

Zile savuroase, momente emoționante și multă, multă comedie la FEST(in) 

pe Bulevard. Acesta ar fi rezumatul, în câteva cuvinte, al celei de a cincea ediții 

a Festivalului Internațional de Teatru, organizat de Nottara. După o săptămână cu 

trei-patru spectacole în fiecare zi, a venit vremea ca teoreticienii să intre în scenă. 

A opta zi a Festivalului s-a deschis cu colocviul Critica de teatru, între print și 

online, prima dintre cele două Întâlniri AICT.RO, aflate la ediția a III-a. 

Pentru că în acest weekend vremea a fost frumoasă, la ora 14.00, Teatrul 

Nottara îşi propune să ofere un eşantion din „recolta” de spectacole pregătite 

pentru delectarea diverselor gusturi teatrale. Având aşadar locul desfăşurării şi 

personajele principale (bulevardul şi trecătorii) s-a propus un eveniment stradal 
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(susţinut muzical, ca de obicei, live) care să explice – din mers – mecanismul unui 

casting performant (pentru rolul de spectator) și care să implice prezenţa actorilor 

teatrului în ipostaze desprinse din rolurile lor. Replici, definiţii, gânduri, idei sau 

visuri, toate bine „coapte”, gata de a vă atesta participarea (şi amintirea) acestui 

inedit concurs de selecţie pentru cel mai important rol al stagiunii: acela de 

spectator special al Teatrului Nottara. 

Mult aplaudat a fost spectacolul Weissbrotmusik de Sasha Marianna 

Salzmann, în regia lui Nick Hartnagel, o producție germană a Companiei 

Theater Strahl din Berlin. Inspirat de cazul bătăușilor de la metroul din München, 

textul relatează povestea a trei tineri care se regăsesc într-o lume ale cărei teme și 

conflicte nu sunt ale lor. Ei nu pot gestiona această realitate. Situațiile se 

agravează tot mai mult. Aron, Nurit și Sedat au crescut în Germania, dar nu se 

simt acasă aici. Prinși între prietenie și trădare, tărâm patern și dragoste de mamă, 

între rădăcini și viitor, cad în hățiș și se luptă pentru direcție și scop. Sunt cool și 

amuzanți, au toane, se delectează cu o iarbă din când în când și împing lucrurile 

la limită. Spectacolul prezintă dificultățile pe care le au tinerii în a se orienta între 

locul de origine și cel de reședință, în a-și găsi propria poziție în cadrul 

amestecului de culturi și religii. Textul a primit Premiul Wiener Wortstaetten 

2009 și a fost pus în scenă la BAT Berlin și la Nestroyhof Viena. Distribuția este 

compusă din Randolph Herbst, Bardo Böhlefeld, Christine Smuda, Claudia 

Lietz și Bernd Ocker Hölters. 

Seara, la Sala Horia Lovinescu, publicul s-a bucurat să 

vadă Exploziv de Elise Wilk, în regia lui Andrei Măjeri, o producție a Teatrului 

Național Marin Sorescu din Craiova. Un spectacol despre tineri și crizele lor 

dintotdeauna, scris pe un ton sincer, care impresionează prin autenticitatea 

personajelor. Într-o școală cu principiul diversității, o clasă multiculturală (cu 

afro-americani, latino și un evreu victimă a bullying-ului), apare noul elev, Denis, 

care schimbă ierarhiile, devenind preferatul fetelor, mai influent decât șeful clasei, 

carismatic, rebel și autentic. Denis este singurul care se revoltă, nu acceptă 

presiunea falsă a părinților, are curaj să-l înfrunte pe directorul care predă lecția 

după carnețel, exercită fascinație inclusiv asupra psiholoagei școlii. 

Spectacolul Exploziv este o poveste despre o vârstă fragilă – adolescența, cu 

visele și nesiguranțele ei, o poveste despre prietenie și prima dragoste, despre 

relația părinți-copii și cea elev-profesor, despre raporturi de putere între colegii de 

clasă și dorința de popularitate. Lucru știut, Elise Wilk are un fler special în a 

surprinde tonul și problemele tinerilor. Dinamic, plin de muzică și de dans, 

spectacolul de la Craiova se dovedește din cale afară de antrenant. Spectatorii ies 

cu zâmbetul pe față și cu inima sus. Distribuția este formată din Natașa Raab, 

Raluca Păun, Marian Politic, Romanița Ionescu, Ioana Manciu, Monica 

Ardeleanu, Alex Calangiu, Ștefan Cepoi, Cătălin Miculeasa și Andrei Ștefănescu. 

 

Burlaci şi burlăciţe 



Ultimul spectacol al zilei a fost o producție a teatrului-gazdă, Burlaci şi 

burlăcițe de Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini. Este vorba despre 

două cupluri, care se gândesc, amândouă, la căsătorie. Dar căsătoria nu e treabă 

ușoară, așa că numai și gândul de a merge la Oficiul Stării Civile poate stârni 

coșmaruri. Spectacolul este o autentică mostră de Commedia dell’Arte, 

explicabilă prin originea regizoarei Alessandra Giuntini. Machiajul puternic al 

actorilor, costumele care exagerează anumite părți ale corpului, picanteria 

limbajului, asociate cu fantasticul situației, creează o imagine umflată, deformată 

și deloc flatantă a umanului, dar care rămâne în limitele unei comedii inteligent 

scrise și excepțional interpretate. Textul și spectacolul – sexiste, burlești, dar cu o 

adiere de poetic luat în răspăr – sunt un comentariu mușcător în jurul 

responsabilității umane, al angajamentului față de ceva „serios”, aruncând în aer 

stereotipurile și lăsând în urma lor un oftat sau un chicot. O comedie care 

eliberează și, totodată, pune pe gânduri. Distribuția este formată din actorii Vlad 

Gălăţianu, Daniela Minoiu, Alexandru Mike Gheorghiu, Corina Dragomir, 

Sebastian Ghiţă și Bogdan Budeş. 

Teatrul Nottara își invită publicul la încă o zi de „FEST(in) pe Bulevard”. 

Festivalul Internațional de Teatru a ajuns la a zecea zi, care a debutat cu un 

colocviu. 

Călătoria 

Primul spectacol din program aparține teatrului-gazdă: Călătoria, după 

Constantin Abăluță. O producție neconvențională ce poartă semnătura 

regizorului Gavriil Pinte. Admiratorii acestuia vor recunoaște dintr-o privire 

amprenta sa stilistică, fie și numai datorită faptului că spectacolul este o odisee, o 

călătorie inițiatică prin București. 

Regizorul Gavriil Pinte ne lămurește ce cuprinde programul: „Călătorie de 

aducere-aminte, spre locurile de demult, poate din copilărie (un paradis 

pierdut?)… un fel de odisee… o altă trecere prin infern (unul aproape edenic)… 

o încercare de recuperare a timpului pierdut şi o luare de rămas-bun… Călătorim 

cu speranţa că o călătorie se poate face drum, iar drumul – cale”. Publicul a făcut 

această excursie alături de actorii Ion Haiduc, Ion Grosu, Dani Popescu, Anda 

Caropol, Anca Bejenaru, Cristian Nicolaie, Ioana Calotă, Raluca Jugănaru 

Grosu, Cristina Juncu și Alexandra Aga. Ce invitație la călătorie poate fi mai 

bună decât aceea a scriitorului Constantin Abăluță? „Așadar, dragi spectatori, astă 

seară veți întreprinde, alături de mine, o călătorie propulsată de elicea lui Urmuz 

și de mustața lui Caragiale, pe străzile unui București aflat sub zodia 

metamorfozei, conglomerat de cioburi patriarhale care se străduie să coaguleze o 

lume nouă”. 

De la ora 18.00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul va putea vedea 

dramatizarea unuia dintre textele preferate în lumea largă: Micul prinț de 



Antoine de Saint-Exupéry, în regia lui Peter Kerek și scenografia Iulianei 

Vîlsan, o producție a Teatrului German de Stat din Timișoara. 

 

Micul prinţ, un spectacol pentru cei mici şi pentru cei mari 

Micul prinț este bine-cunoscuta poveste pentru copii mai mici și mai mari 

deopotrivă, despre prințul care, venind de pe o planetă îndepărtată, le pune 

oamenilor întrebări aparent simple. Întrebări care ne privesc pe toți și care ne 

conduc spre revelația unui adevăr unic: ne amintesc să privim totul cu inima, să 

căutam esența lucrurilor ascunse în viață, să ne punem sub semnul întrebării 

tabieturile și să ne asumăm răspunderea pentru ceea ce iubim. Regizorul Peter 

Kerek dă viață acestei povești într-o montare plină de fantezie și de imagini 

emoționante, aproape fără cuvinte, acest lucru nealterând deloc caracterul profund 

poetic al întâmplărilor evocate. În viziunea regizorului, „Micul prinț este povestea 

unei îmbrățișări. Micul prinț este povestea unei plecări fără întoarcere. Micul 

prinț este povestea celui mai bărbat dintre bărbați. Este povestea unui pilot de 

avion. Micul prinț este povestea unei transformări din bărbat în copil și din copil 

în femeie și din femeie iar în bărbat. Micul prinț nu este o poveste pentru 

copii. Micul prinț este o poveste prea frumoasă. Micul prinț este o poveste prea 

deșteaptă. Micul prinț este o poveste kitsch-oasă. Micul prinț este o 

salvare. Micul prinț este o iluzie. Micul prinț e peste tot. Micul prinț nu e”. 

Distribuţia este formată din actorii Richard Hladik, Rareș Hontzu, Olga 

Török, Silvia Török, Enikő Blénessy, Ioana Iacob, Oana Vidoni, Anne-Marie 

Waldeck, Isa Berger, Boris Gaza, Daniela Török, Dana Borteanu, Radu Brănici, 

Aljoscha Cobeţ, Isolde Cobeţ, Konstantin Keidel, Horia Săvescu, Tatiana Sessler-

Toami, Radu Vulpe, Harald Weisz, Vladimir Socolovici și Franz Kattesch. 

Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, moderate de Ambasadoarea acestei 

ediții a Festivalului, îndrăgita Andreea Marin, și de directoarea 

Teatrului Nottara, Marinela Țepuș. 

Tot în secțiunea „Criza pubertății, criza adolescenței”, de la ora 20.00, la 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin, este programat spectacolul Debela/ 

Thick Chickde Silvija Šesto Stipančić, în regia Snježanei Banović, o producție 

a Companiei Kazalište Mala scena, Zagreb (Croația). Spectacolul se concentrează 

asupra vieții fascinante a Ladei, o fată de cincisprezece ani. Debela/ Thick 

Chickîncearcă să ofere răspunsuri la următoarele chestiuni: supraponderabilitate, 

prietenie, experiența primei iubiri, încurcături cu un prieten din străinătate, 

petreceri și tot ceea ce presupun acestea, un frate cu propriile probleme, părinții 

cu ale lor, școala și tot ce implică procesul maturizării. Distins cu Premiul „Ivana 

Brlić Mažuranić” și „Časna Lista IBBY-a”, romanul care a stat la baza 



dramatizării a fost bestseller timp de câteva luni. Spectacolul le este recomandat 

tuturor celor care vor să se simtă bine! 

Regizoarea Snježana Banović își explică astfel succesul: „În urmă cu nouă 

ani, când am început să lucrăm la acest spectacol, nu ne-am imaginat că va atrage 

diferite tipuri de public, de toate vârstele, pentru atât de mult timp. Am dorit și am 

reușit, prin genul muzical și prin textul extrem de amuzant, dar ironic al lui Silvija 

Šesto, să înveselim publicul tânăr, dar, în același timp, să punctăm probleme mai 

serioase cu care se confruntă adolescenții. Tot mai mulți tineri sunt victime ale 

modului consumerist de viață și ale standardelor de frumusețe, promovate de 

reviste pe prima pagină, care duc la numeroase probleme alimentare ce pot fi 

foarte periculoase și afectează întreaga familie. Sunt bucuroasă că mulți oameni 

care au vizionat spectacolul, mai ales adolescenți, și-au văzut reflectate propriile 

probleme”. Distribuția este formată din Lukrecija Tudor, Anja Matkovic, Luka 

Juricic și Pasko Vukasovic. Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, 

moderate de jurnalistul radio Luana Pleșea. 

Amatorii de texte noi, interesante, nemaijucate până acum la noi, vor avea 

ocazia să participe, la ora 19.00, la Teatrul Țăndărică, la spectacolul-

lectură Cetățenie de Mark Ravenhill, în regia lui Erwin Șimșensohn. Comedia 

dulce-amăruie despre maturizare urmăreşte povestea complicată a unui tânăr 

adolescent aflat în căutarea identităţii sexuale. Tom visează că este sărutat de o 

persoană pe care nu reuşeşte să o identifice: este bărbat sau femeie? Prietenii şi 

colegii săi îl tachinează în permanență, mai ales atunci când află că şi-a petrecut 

noaptea cu Amy, una dintre colegele sale. Tom devine din ce în ce mai confuz, 

nereuşind să găsească răspunsul de care are nevoie. Cu dialoguri autentice şi pline 

de umor, piesa surprinde, într-un mod inteligent şi sensibil, confuzia prin care 

trece personajul principal. Distribuția îi cuprinde pe actorii Cătălin Ștefan Bucur, 

Vlad Todorov, Horia Fedorca, Ciprian Nicula, Șerban Gomoi, Mihaela Mardare, 

Bianca Babașa, Ioana Budu, Cristina Negucioiu și Cristina Juncu. Spectacolul 

este urmat de discuții cu publicul, moderate de criticul de teatru Oana Cristea-

Grigorescu. 

 

 

 

de: Magdalena Popa Buluc  

  



183. Șapte seri  

din data de 16 Octombrie 2017 

http://sapteseri.ro/noutati/ce-ne-aduce-ziua-a-zecea-la-festin-pe-

bulevard 

 

 
 

Ce ne aduce ziua a zecea la FEST(in) pe Bulevard 

 

 

 

Festivalul Internațional de Teatru "FEST(in) pe Bulevard", organizat 

de Nottara, a ajuns la a zecea zi și debutează cu un colocviu: Teatru. Versiunea 

2.0, programat la ora 12.00, la CafeNott, Teatrul Nottara, etajul 1. 

 

 

Schimbând domeniul, dar nu și tema, Cătălin D. Constantin, prodecan al 

Facultății de Litere, aduce un punct de vedere din afară, menit să echilibreze 

iureșul și senzitivitatea, prin Sensurile culturale și antropologice ale emoției. 

http://sapteseri.ro/noutati/ce-ne-aduce-ziua-a-zecea-la-festin-pe-bulevard
http://sapteseri.ro/noutati/ce-ne-aduce-ziua-a-zecea-la-festin-pe-bulevard


Colocviul Teatru. Versiunea 2.0. va fi moderat de criticul de teatru Cristina 

Rusiecki. 

 

 

Desfășurat începând cu aceeași oră, primul spectacol din program aparține 

teatrului-gazdă: Călătoria, după Constantin Abăluță. O producție 

neconvențională ce poartă semnătura regizorului Gavriil Pinte. Admiratorii 

acestuia vor recunoaște dintr-o privire amprenta sa stilistică, fie și numai datorită 

faptului că spectacolul este o odisee, o călătorie inițiatică prin București. 

Autobuzul care transportă publicul pleacă de la Institutul Maghiar Balassi. 

 

Publicul va face această excursie alături de actorii Ion Haiduc, Ion Grosu, 

Dani Popescu, Anda Caropol, Anca Bejenaru, Cristian Nicolaie, Ioana Calotă, 

Raluca Jugănaru Grosu, Cristina Juncu și Alexandra Aga. Ce invitație la călătorie 

poate fi mai bună decât aceea a scriitorului Constantin Abăluță? 

 

 

De la ora 18.00, la Teatrul Nottara, publicul va putea vedea dramatizarea 

unuia dintre textele preferate în lumea largă: Micul prinț de Antoine de Saint-

Exupéry, în regia lui Peter Kerek și scenografia Iulianei Vîlsan, o producție a 

Teatrului German de Stat din Timișoara. Regizorul Peter Kerek dă viață acestei 

povești într-o montare plină de fantezie și de imagini emoționante, aproape fără 

cuvinte, acest lucru nealterând deloc caracterul profund poetic al întâmplărilor 

evocate. 

 

Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, moderate de Ambasadoarea 

acestei ediții a Festivalului, îndrăgita Andreea Marin, și de directoarea 

Teatrului Nottara, Marinela Țepuș. 

 

 

Tot în secțiunea "Criza pubertății, criza adolescenței", de la ora 20.00, la 

Teatrul Nottara este programat spectacolul Debela/Thick Chick de Silvija Šesto 

Stipančić, în regia Snježanei Banović, o producție a Companiei Kazalište Mala 

scena, Zagreb.  

 

Spectacolul se concentrează asupra vieții fascinante a Ladei, o fată de 

cincisprezece ani. Debela/ Thick Chick încearcă să ofere răspunsuri 

la următoarele chestiuni: supraponderabilitate, prietenie, experiența primei 

iubiri, încurcături cu un prieten din străinătate, petreceri și tot ceea ce presupun 

acestea, un frate cu propriile probleme, părinții cu ale lor, școala și tot ce implică 

procesul maturizării. 

 



Distribuția este formată din Lukrecija Tudor, Anja Matkovic, Luka Juricic 

și Pasko Vukasovic. Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, moderate 

de jurnalistul radio Luana Pleșea. 

 

 

Amatorii de texte noi, interesante, nemaijucate până acum la noi, vor avea 

ocazia să participe, la ora 19.00, la Teatrul Țăndărică, la spectacolul-

lectură Cetățenie de Mark Ravenhill, în regia lui Erwin Șimșensohn. Comedia 

dulce-amăruie despre maturizare urmăreşte povestea complicată a unui tânăr 

adolescent aflat în căutarea identităţii sexuale. Spectacolul este urmat de discuții 

cu publicul, moderate de criticul de teatru Oana Cristea-Grigorescu. 

 

 

Sursa: Șapte seri  
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184. Radio România București  

din data de 17 Octombrie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/10/17/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-

17-octombrie-2/ 

 

 
 

Spectacole de teatru în București, 17 octombrie 

 

Spectacole în cadrul Fest(in) pe Bulevard: 

18:00 

”Ursul” de Anton Pavlovici Cehov, spectacol cu Marius Bodochi, Dana 

Dumitrescu, Marian Adochiței, în regia lui Felix Alexa. Producție a Teatrului de 

Stat, Constanța, prezentată la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu. 

19:30 

”Visul unei nopți de vară”, după William Shakespeare spectacol realizat de 

Cristian Pepino, la Teatrul Ţăndărică, la Sala Studio. În distribuție: Mihai 

Dumitrescu, Simina Constantin, Florin Mititelu, Paul Ionescu, Cristina Țane, 

Andreea Ionescu, Roxana Vișan, Leonard Dodan, Robert Trifan 

http://bucurestifm.ro/2017/10/17/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-17-octombrie-2/
http://bucurestifm.ro/2017/10/17/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-17-octombrie-2/


21:00 

”Pe jumătate cântec” de Crista Bilciu, one woman Anda Saltelechi producţie 

independentă a companiei Teatrul de Foc, București, prezentată la Teatrul 

Nottara, Sala George Constantin. 

 

 

 

 

de: Andreia Bârsan 

  



185. Cluburi București  

din data de 17 Octombrie 2017 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Festin-

C%C4%83l%C4%83toria_61604.html 

 

 
 

Fest(in)2017. Călătoria 

16 OCTOMBRIE 2017, 12:00 / susținut de FESTIN PE BULEVARD 

  

CĂLĂTORIAdupă  Constant in  AbăluțăProducţ ie  a  Teat ru lu i  

Not tara ,  Bucureş t iSecț iunea:  „Invi ta ț i  specia l i”Regia:  Gavri i l  

Pinte  Scenograf ia :  Roxana  Ionescu  

Muzica:  Ioan  DobrinescuInte rpretează Ansamblul  Konick:  

Cris t ian  Pet r i șor ,  Mihai  Dina ,  Andrei  Theodoru  

Dist r ibuţ ia :Ceasornicarul :  Ion  Haiduc Fiul  Ceasornicarului :  

Ion  GrosuKal id ,  bărbatul  mut :  Dani  PopescuBibl iotecara:  Anda 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Festin-C%C4%83l%C4%83toria_61604.html
http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Festin-C%C4%83l%C4%83toria_61604.html


Caropol  /  Anca  BejenaruPantofarul  ş i  Şepcarul :  Cr is t ian 

NicolaiePrezicătoarea:  Ioana  CalotăAudiomet r is ta :  Fel ic ia  

Gozman PinteReporte r i ţa  1  ş i  Albăs t r i ţ a :  Raluca  Jugănaru  Grosu 

/  Cris t ina  JuncuPoştă r i ţa  ş i  Reporter i ţ a  2 :  Alexandra  

AgaAutopsier i i :  Freddy Paraschiv ,  Marius  Negoi ță ,  Bogdan 

ChicheaScri i to ru l :  Octavian  IonescuGhenadie:  Cost ică 

EpureUrmuz:  Dan  Ciof lanManifes tanţ i :  Dana Popescu ,  Dan 

Io rdănescu ,  Rober t  Ţâcu,  Ioana  Dăni lă ,  Paula  

Ticovschi ,Gheorghe  Săbărel ,  Dan Epure  

O al t fe l  de  odisee . . .  În t r -o noapte ,  unui  Ceasornicar  î i  cade 

în  cur te  o  e l ice .  Omul  e  deruta t .  Dar  e  s fă tu i t  să -ş i  îndure . . .  

e l icea  ş i ,  d in  acel  moment ,  nu  se  mai  teme de  n imic  d in  ce  ar  f i  

să  i  se  mai  în tâmple .  Însă ,  la  scur t  t imp,  e l icea  î i  e  fu rată .  De -

atunci ,  Ceasornicarul  începe  să  ră tăcească  pr in  oraş .  Rătăceş te ,  

ră tăceş te  ş i  nu  mai  n imereş te  acasă .  După  mul t  t imp se  regăseş te  

cu  Fiul  său ,  ş i  e l  ră tăci tor .  Împreună  caută  drumul  spre  locuinţa  

lor  de  demul t ,  spre  locul /  paradisul  lor  p ie rdut .  Începe,  as t fe l ,  o  

călă tor ie  d i f ic i lă .  Cei  doi  t rec  d in  nou ( înain te?  înapoi?)  pr in 

punctele  nodale  a le  ră tăci r i lor ;  sunt  însoţ i ţ i  în  aceas tă  călă tor ie -

te rapie  de  un grup his t r ionic .  Trec as t fe l ,  împreună,  pe  la  

cabinete  specia le ,  a te l iere  modeste  ş i  chiar  pe  la  balur i  

electorale .  E o  a l t  fe l  de  odisee . . .  sau  o  t recere  pr in  infern  (unul  

deloc  te r i f iant ,  d impotr ivă ,  umil ) . . .  sau  o  anamneză . . .  o  încercare  

de  recuperare  a  t impului  p ie rdut . . .  o  luare  de  bun - rămas?  Cine 

ş t ie?  Montarea  pune  spectatorul  la  încercare . . .  cu  convingerea că  

el ,  specta torul ,  e  un  musaf i r  care  are  d reptul  la  propr i i le  sa le  

analogi i ,  l a  deschider i  reale  spre  propr iu l  său  imaginar .  

Spectacolul  f i ind  unul . . .  muzical ,  pe  versur i le  nos t ime ale  lu i  

Constant in  Abăluţă  ş i  pe  muzica  or ig inală  a  lu i  Ioan Dobrinescu ,  

nu  a r  t rebui  să  mire  pe  (mai)  n imeni  că  ne  t r imi te  spre  călă to r ia 

lu i  Orfeu.  Şi  toate  aces tea  t rebuie  să  se  în tâmple . . .  ia r  

Ceasornicarul  să  f ie ,  în t r -un fe l  sau  a l tu l ,  sa lvat .  Şi  nu  se  ş t ie  

dacă  as ta  e  mul t  sau  puţ in .  Scenar iu l  a lcătu i t  de  regizorul  

spectacolulu i ,  Gavri i l  Pin te ,  după  proze ş i  câteva  poeme (cele  

mai  mul te  ş i  e le  în  proză)  a le  lu i  Constant in  Abăluţă ,  le  vor  

amint i  unora  de umorul  unui  Dani i l  Harms sau a l  lu i  Urmuz 

(Demetru  Dem.  Demetrescu -Buzău) .  

  

 

Sursa; Cluburi Bucuresti 



186. Radio România București FM  

din data de 17 Octombrie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/10/17/o-ora-cat-o-viata-un-shakespeare-

cu-totul-altfel-si-un-cantec-doar-pe-jumatate/ 

 

 
 

O oră cât o viață, un Shakespeare cu totul altfel și un cântec doar pe jumătate! 

 

 

Sursa foto: www.festinpebulevard.ro 

Zile intense, pline de emoții și de evenimente de tot felul. Spectacole 

frumoase, spectacole distractive și pline de miez. Multe crize explicate dramatic, 

impresionante sau amuzante, în spiritul temei ediției de anul acesta. Care… se 

apropie de sfârșit. Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” (7-

18 octombrie), organizat de Nottara, a ajuns la a unsprezecea, adică penultima zi. 

http://bucurestifm.ro/2017/10/17/o-ora-cat-o-viata-un-shakespeare-cu-totul-altfel-si-un-cantec-doar-pe-jumatate/
http://bucurestifm.ro/2017/10/17/o-ora-cat-o-viata-un-shakespeare-cu-totul-altfel-si-un-cantec-doar-pe-jumatate/
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/teatru.jpg


 
Sursa foto: www.new.nottara.ro 

De la ora 18:00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, Festivalul a 

programat ”Ursul” de Anton Pavlovici Cehov, în regia lui Felix Alexa, o 

producție a Teatrului de Stat din Constanța. Felix Alexa își explică astfel opțiunea: 

„Pentru mine, ”Ursul” nu este numai o farsă, așa cum a numit-o însuși 

Cehov. De fapt, și această denumire trebuie înțeleasă în sensul în care sub titlul 

uneia dintre marile lui piese, ”Pescărușul”, Cehov scrisese comedie. Ironii 

subtile ale unui geniu. ”Ursul”, în viziunea mea, este o piesă despre stări extreme, 

oameni în criză aflați la granița fragilă dintre ridicol și tragic, excesiv de sensibili 

și de o duritate inconștientă. O tragicomedie. Toată acțiunea se petrece în timp 

real și e fascinant să vezi cum o umanitate dezlănțuită trece prin toate stările 

posibile în doar o oră de viață. O viață concentrată și minunat de nuanțată. O 

comedie umană ce-ți lasă un gust dulce-amar. Astăzi, când trăim atât de rapid și 

de intens, iar viața trece pe lângă noi în ritm alert, această bijuterie cehoviană 

ne tulbură pe toți cu cinismul ei ascuns”. 

Distribuția este formată din Marius Bodochi, Dana Dumitrescu și Marian 

Adochiței. 

De la ora 19:30, la Teatrul Țăndărică, Sala Studio, publicul va putea vedea 

o bijuterie de spectacol, ”Visul unei nopți de vară”, după William Shakespeare, 

în regia lui Cristian Pepino, producție a Teatrului Țăndărică. 

http://bucurestifm.ro/2017/10/17/o-ora-cat-o-viata-un-shakespeare-cu-totul-altfel-si-un-cantec-doar-pe-jumatate/ursul/


 
Sursa foto: www.new.nottara.ro 

Frenezia, exuberanța personajelor și magia întâmplărilor născocite de 

Marele Will se dovedesc un material perfect pentru imaginația debordantă a 

regizorului. Mai întâi, montarea câștigă prin modul în care Cristian Pepino 

speculează la maximum limbajul animației. O trăsătură distinctă a păpușii 

individualizează personajul, de regulă un detaliu spumos menit să dea seama de 

statut, tipologie, caracter. Dar construcția păpușilor este responsabilă nu numai de 

portretizarea personajelor în sine, ci și de contextul general, ba chiar de tipul de 

ordine politică. 

Îmbrăcate în costume de militar, cu tot cu fală și epoleți, păpușile din suita 

Ducelui rezumă, prin simpla apariție, regimul de disciplină autarhică, strictețea 

ierarhiilor de putere, ba chiar forma discreționară de conducere care se 

perpetuează în jos, în straturile cele mai umile. Pe scurt, un Shakespeare 

concentrat datorită limbajului specific animației, cu numeroase momente pline de 

umor. 

Distribuția este formată din actorii Mihai Dumitrescu, Simina Constantin, 

Florin Mititelu, Cristina Țane, Andreea Ionescu, Roxana Vișan, Leonard Dodan 

și Robert Trifan. 

Ziua se încheie cu ”Pe jumătate cântec”, un spectacol de Crista Bilciu, 

programat la ora 21:00, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin. Un one 

woman show interpretat de Anda Saltelechi care spune povestea Francescăi, de 

la cinci până la treizeci și trei de ani, în nouă tablouri, fiecare surprinzând o vârstă, 

un univers, o întâmplare dintre cele care contează și care pot modela sau frânge 

un destin. 

 

 

 

http://bucurestifm.ro/2017/10/17/o-ora-cat-o-viata-un-shakespeare-cu-totul-altfel-si-un-cantec-doar-pe-jumatate/visul-unei-nopti-de-vara/


 

 

 

 

 

 

 

   

Sursa foto 

www.new.nottara.ro 

O poveste despre ratare, despre ce se întâmplă atunci când nu ai curajul să-

ți urmezi visele și te încurci în propria ta viață, ca într-o haină cu câteva numere 

prea mare. Despre cum ajunge viața netrăită să te roadă pe dinăuntru ca un cancer. 

Regizoarea Crista Bilciu dă detalii: 

„Pe jumătate cântec este primul meu text dramatic, născut într-o perioadă 

de criză, după zece ani de teatru independent care nu m-au dus nicăieri. Este un 

text despre ratare, pentru că întotdeauna m-a preocupat de ce se ratează oamenii, 

de ce își neglijează potențialul creator sau cel emoțional, de ce ajung să trăiască 

altfel decât își doresc și altfel decât au visat la vârsta aceea la care toate ușile 

par deschise”. 

Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, moderate de Claudiu 

Sfirschi-Lăudat. 

 

 

de: Andra Radu  

  

http://bucurestifm.ro/2017/10/17/o-ora-cat-o-viata-un-shakespeare-cu-totul-altfel-si-un-cantec-doar-pe-jumatate/pe-jumatate/
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Spectacole în chip şi fel în Festivalul FEST(IN) PE BULEVARD (I) 

 

Comentez astăzi două dintre spectacolele aflate în oferta celei de-a cincea ediţii a 

Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) PE BULEVARD.  

 

1. Gaiţele, cu cântece de viaţă lungă şi insignifiantă valoare artistică  

 

Mărturisesc că, cel puţin mie, mi-a fost absolut imposibil să identific un cât de 

mic motiv argument artistic în virtutea căruia spectacolul cu piesa Gaiţele de 

Alexandru Kiriţescu, produs în anul 2015 de Teatrul „Tony Bulandra“ din 

Târgovişte. a fost poftit să onoreze cu prezenţa a cincea ediţie a Festivalului Festin 

pe Bulevard. Organizat - uite îi fac pofta narcisiască d-nei Gabriela Firea şi 

transcriu aşa cum a dat ordin egolatra ei persoană - de Primăria Capitalei prin 

Teatrul „Nottara“.  

 

Sigur, pe mai departe piesa place, replicile ei provoacă ropote de aplauze. 

Distribuite în rolul celor trei gaiţe, Florina Cercel (Aneta Duduleanu), Carmen 

Tănase (Zoia) şi Virginia Rogin (Lena) au lipici la public, deşi rolurile sunt 

http://www.indexstiri.ro/spectacole-in-chip-si-fel-in-festivalul-festin-pebulevard-i.html
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rezolvate cam la prima mână. Dar să ajungă oare aceste două fapte pentru a putea 

considera că ne aflăm în faţa unei montări cât de cât competitive? Nici vorbă!  

 

Mărturisesc, pare de-a dreptul incredibil că o astfel de încropeală poartă 

semnătura regizorală a rafinatului om de cultură Mc Ranin. Uimirea este cu atât 

mai mare cu cât acelaşi Mc Ranin, care a semnat odinioară superbe decoruri la 

câteva spectacole importante regizate de Mihai Măniuţiu, este deopotrivă autorul 

unei scenografii sărace, total lipsite de personalitate. Acesteia adăugându-i-se 

nişte costume cu totul aiuritoare. Aneta, Zoia şi Lena sunt înveşmântate în rochii 

lucitoare de parcă ar fi gata-gata să plece pentru a face figuraţie, în chip de 

aplaudace plătite, la o emisunea de cântece de viaţă lungă cuprinsă în Programul 

special de Revelion al Televiziunii Române (e drept, cântecele apar aievea în 

ilustraţia muzicală a montării, o componentă purtând enigmatica semnătură 

Ygdrosil). Mircea Aldea, debil, complet neconvingător adus pe scenă de tânărul 

actor Mircea Silaghi, este îmbrăcat precum un ospătar la Capşa sau 

componentului nu ştiu cărei orchestre marginale ce cântă seara prin localuri spre 

enervarea consumatorilor. Nu se prezintă defel cu mult mai bine, nici vestimentar, 

nici actoriceşte, Ioana Farcaş (Colette Duduleanu), cu toate chiuiturile sale, 

Antonia Ionescu (Wanda Serafim), nici Ana Maria Carablais (Margareta Aldea), 

Maria Nicola (Zamfira), Liviu Cheloiu (Georges Duduleanu) şi Sebastian 

Bălăşoiu (Ianache Duduleanu).  

 

Spectacolul lasă impresia de sărăcie lucie şi la capitolul idee, dar şi la acela al 

recuzitei consumabile. În secvenţa pregătirii parastasului Margaretei de abia, de 

abia că apar pe scenă patru bieţi colaci, iar în ceea ce priveşte mâncarea de după, 

sunt toate indiciile că toţi convivii vor cam trebuie să-şi pună pofta în cui fiindcă 

Fraulein (Carmen Ionescu) se pare că iar a avut o toană.  

 

Drept pentru care cu toţii trag o horă îndrăcită, în vreme ce Mircea Aldea părăseşte 

cuibul de viespi, după ce a avut un schimb de priviri cu totul asasine cu Aneta. Şi 

cu asta, basta, v-am cam spus incredibila istorioară a ratării montării Gaiţelor la 

Teatrul „Tony Bulandra“ din Târgovişte.  

 

2. Echilibru  

 

Deşi ne este mai tuturora evident faptul că nu ne face deloc plăcere să vedem pe 

scenă suferinţa, boala, moartea, iată totuşi că revin destul de frecvent în repertorii 

dramatizări ale unuia dintre cele mai cunoscute romane ale lui Eric-Emmanuel 

Schmitt - Oscar şi Tanti Roz.  

 

Cu toate că prolificul scriitor francez a debutat în literatură printr-o scriere 

destinată scenei şi în pofida faptului că unele dintre piesele sale jucate în România 

au avut parte de succes de presă şi de public (Libertinul - la „Bulandra“, 



Vizitatorul şi Variaţiuni enigmatice la „Nottara“, Variaţiunile... fiind jucate şi la 

Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Iaşi, Tectonica sentimentelor la 

Naţionalul bucureştean), cele mai prezente pe afişe sunt dramatizările după Oscar 

şi Tanti Roz. S-au jucat la „Bulandra“, cu Oana Pellea şi Marius Manole, la 

Teatrul Naţional „Radu Stanca“ din Sibiu în viziunea actriţei Diana Fufezan, la 

Teatrul „Nottara“, cu Alexandru Repan şi Andreea Măcelaru Şofron în rolurile 

principale, precum şi la Teatrul de Artă din Deva, în lectura lui Mihai Panaitescu.  

 

A cincea ediţie a Festivalului Festin pe Bulevard ne-a prilejuit, în secţiunea Criza 

pubertăţii, criza adolescenţei, reîntâlnirea cu scrierea lui Eric- Emmanuel Schmitt, 

în viziunea regizorală a lui Petru Vutcărău şi în interpretarea trupei, în majoritate 

tinere, a Teatrului „Eugène Ionesco“ din Chişinău. Odinioară, foarte prezentă în 

programele festivalurile din România, respectiva trupă, rămasă la fel de 

performantă ca odinioară, aureolată de mari succese înregistrate în turnee 

internaţionale prin ţări mult mai îndepărtate, este, în chip inexplicabil, extrem de 

rar invitată la manifestările de cultură teatrală din România. Încă o dovadă despre 

cât de lung e drumul vorbei către fapte pe plaiurile mioritice.  

 

Trebuie să spun că a fost o veritabilă bucurie spectacolul cu Oscar şi Tanti Roz, 

desenat cu o peniţă regizorală extrem de rafinată de Petru Vutcărău. Montarea, 

bine cumpănită la toate capitolele - dozarea emoţiei, evitarea căderii în 

melodramă, sensibilitatea de foarte bună calitate, umanitate, îmbinarea feluritelor 

forme de expresie teatrală - de la jocul actoricesc la elementele scenografice 

(Tatiana Popescu), de la ecleraj la ilustraţia muzicală - ne înfăţişează ultimele 12 

zile din viaţa lui Oscar. Un copil de doar 10 ani, bolnav de cancer, care primeşte 

de la o enigmatică Tanti Roz lecţii despre viaţă şi despre moarte pe care le 

transmite îndoit familiei sale, prietenei sale Peggy Blue şi însăşi celei care îl ajută 

să se pregătească în vederea întâlnirii cu criza finală ne face ca după doar două 

ore de spectacol să ne ducem acasă cu gândul de a reflecta cu un plus de 

profunzime la propria noastră existenţă.  

 

Fireşte, reuşita spectacolului nu ar fi fost posibilă în absenţa unei distribuţii cu 

totul remarcabile. Cu Ala Menşicov (Tanti Roz) şi foarte tânărul Ştefan Bouroşu 

(Oscar), în rolurile principale. Completaţi, contrapunctaţi eficient de Laurenţiu 

Vutcărău şi Inna Colbasiuc (părinţii lui Oscar), Ştefania Vutcărău, cu o evoluţie 

fără cusur în Peggy Blue, Anatol Guzic (Doctorul Düsseldorf), Iuliana Vornicescu 

şi Dan Melnic (părinţii lui Peggy). Lor alăturându-li-se şi asigurând fluenţa şi 

dinamismul reprezentaţiei Liuba Roman, Adriana Bîtcă, Dumitru Mamei, Maxim 

Chiriac, Artiom Perciun, Natalia Prodan.  

 

Teatrul Naţional „Eugène Ionesco“ din Chişinău- OSCAR ŞI TANTI ROZ după 

romanul lui Eric-Emmanuel Schmitt; Traducerea: Gabriela Bîtcă; Regia: Petru 

Vutcărău; Scenografia: Tatiana Popescu; Ilustraţia muzicală; Petru Vutcărău; 



Cu: Ala Menşicov, Ştefan Bouroşu, Laurenţiu Vutcărău, Antatol Guzic, Irina 

Colbasiuc, Ştefania Vutcărău, Iuliana Vornicescu, Dan Melnic, Liuba Roman, 

Adriana Bîtcă, Dumitru Mamei, Maxim Chiriac, Artiom Perciun, Natalia Prodan; 

Data reprezentaţiei: 10 octombrie 2017  

 

 

 

Sursa: adevarul.ro  

  



188. B-CRITIC  

din data de 17 Octombrie 2017 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/abonati-la-criza-cu-fiecare-

generatie/ 

 

 
 

Abonați la criză cu fiecare generație 

Simona Popescu, Alexander Hausvater, Silvia Dumitrache, Ion Mircioagă și 

Alexandru Mâzgăreanu vorbesc despre... crize. 

Miercuri, 18 octombrie, ora 12.00 

Teatrul „Nottara”, CafeNott, etajul 1 

Moderator Cristina Rusiecki 

Teatrul începe de la o criză. Oricare ar fi ea! O temă din capul locului 

generoasă cu subiectele pe care le-a oferit artei. De aici și categoria sa 

fundamentală, dramatismul. Nimic mai natural deci ca secțiunea principală a celei 

de-a cincea ediții a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard,” 

să se intituleze Criza pubertății, crizaadolescenței. Până la noile formule 

dramatice ale ultimilor ani, teatrul s-a ocupat, prin excelență, de criză. Or, cine 

sunt cei mai predispuși la crize? Tinerii. Abonați la criză cu fiecare generație! Ei 

și colegii lor mai mici, adolescenții, „se crizează” din toate timpurile. Spectacolele 

din Festival urmăresc parcursul sinuos al crizei: în timpuri, în generații, în teme. 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/abonati-la-criza-cu-fiecare-generatie/
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În tiparele existențiale, unde criza s-a infiltrat adânc. De la confuzia generică de 

tinerețe, ca în Leonce și Lena, la criza de identitate sexuală, de la eternul conflict 

de generații la cel împotriva structurilor de putere, de la revolta generată de sistem 

(Exploziv) până la violența adolescenților care devin teroriști în propria școală (20 

noiembrie). 

Un subiect de o asemenea consistență merita și o abordare teoretică, pentru 

care am invitat „experți” ai crizei din diferite domenii: scriitoarea Simona 

Popescu, a cărei creație este alocată eului adolescent, prin neîncetata aventură a 

sinelui ludic și prin criza multiplelor „avataruri ale eului”, Silvia Dumitrache, 

critic de teatru, Alexander Hausvater, regizor al crizei prin excelență, Ion 

Mircioagă, regizor preocupat de adolescența intempestivă, și Alexandru 

Mâzgăreanu, tânăr regizor care a investigat criza adolescentului în societatea 

modernă, una cu valori într-o continuă schimbare. 

Colocviul va avea loc miercuri, 18 octombrie, ora 12.00, la CafeNott, 

Teatrul Nottara, etajul 1. 

 

 

 

 

Sursa: B-Critic 

  



 

189. Ileana Lucaciu  
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http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2017/10/razboiul-nu-inceput-inca-

teatrul-toma.html 

 

 
 

“RĂZBOIUL NU A ÎNCEPUT ÎNCĂ” – TEATRUL “TOMA CARAGIU” 

/ PLOIEȘTI < FESTIVALUL – “FEST(in( pe BULEVARD” > 

SECVENȚE DE VIAȚĂ ORIGINAL SURPRINSE 

 

 
       

  În teatru se caută mereu inovația, atât în regie, cât și în dramaturgie. Apar 

curente cu o viață mai lungă, iar altele dispar repede. Dramaturgul Mikhail 

Durnenkov este un exemplu prin activitatea în curentul “Noua dramaturgie” din 

Rusia. La Teatrul “Toma Caragiu” din Pitești se întâlnesc pe această “calea” a 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2017/10/razboiul-nu-inceput-inca-teatrul-toma.html
http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2017/10/razboiul-nu-inceput-inca-teatrul-toma.html
http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2017/10/razboiul-nu-inceput-inca-teatrul-toma.html
http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2017/10/razboiul-nu-inceput-inca-teatrul-toma.html
https://2.bp.blogspot.com/-LfdwW8xa2eM/WeW2A1Q6eyI/AAAAAAAAFjE/1YwJHGze20snsezz3oMqcodBVqHiBUJvACEwYBhgL/s1600/images.jpeg


inovației teatrale, dramaturgul și regizorul Bobi Pricop preocupat intens de teatrul 

vizual. 

         Piesa lui Mikhail Durnenkov este o înșiruire de scurte povestiri, secvențe 

de viață, surprinse în stil fantastico – absurd. Scrie textul în 2014 când conflictul 

dintre Rusia și Ucraina era în plină desfășurare, cu intenția tematică de 

avertizment subtil asupra războiului. 

 

 

 

Încearcă o radiografie a relațiilor interumane, dominate de violență fizică și 

degradare psihică, de manipulare a mass media și apariția temerilor unui posibil 

război. Dramaturgul dorește să sugereze că războiul pornește de la dezbinarea 

oamenilor, a relațiilor de familie. Schițează scurte povestiri despre relația soț și 

soție, tânăr și părinți, etc.  Personajele sunt scheme tipologice active în conflicte 

absurde care au ca scop evidențierea degradării spiritului uman; pentru a le ilustra, 

Mikhail Durnenkov solicită ca trei actor să interpreteze mai multe personaje. 

Regizorul Bobi Pricop folosește cinci actori pentru ușurința trecerii de la o schiță 

la alta. Spectacolul său deține un prolog și un epilog, cu cei cinci interpreți aliniați 

în prim planul scenei care rostesc replici cu trimitere directă la știri din actualitatea 

imediată provenite din mass media manipulatoare. “Noua dramaturgie” practicată 

de Mikhail Durnenkov este susținută de viziunea regizorală. Textul bogat în 

intenții, nu transmite însă, și emoția necesară cooptării publicului la judecarea 

amenințării războiului care a început prin degradarea comunicării interumane.       

Regizorul își află sprijin în text pentru intenția sa de a practica stilul 

“teatrului vizual”. Nu apelează de astă dată la tehnologia video, ci la un decor în 

mișcare, creat de Adrian Damian, cu scopul sugerării cum omul de astăzi e prins 

în capcana manipulării. O sumedenie de panouri cu reflectoare, încadrează 

fundalul, lateralele și tavanul spațiului de joc. Manipulate aceste panouri prind ca 

într-o menghină pe cei aflați în acțiune. Decorul surprinde prin tehnica aplicată 

mișcării panourilor în scopul unei imagini cu trimitere metaforică. Corina Boboc 

realizează numeroase costume moderne pentru a  defini diverse personaje.          
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O excelentă distribuție, îndrumată atent de regizor îi servește expresiv 

conceptul scenic. Ioniț Vișan, Ada Simionică, Mihaela Popa, Bogdan Farcaș și 

Cristian Popa, schițează esența tipologică a diverselor roluri ce le revin și se feresc 

de exagerări în comunicarea stărilor impuse de situații.  

         “Războiul nu a început încă” poate fi considerat un reușit spectacol, 

dezvoltat armonios în demersul prezentării imaginii unui altfel de teatru. Este un 

experiment de inovație teatrală care durează o oră și jumătate; dacă timpul 

reprezentației ar fi fost mai lung, experimentul plictisea. 

         În “FEST(in) pe Bulevard, spectacolul și-a găsit un loc la secțiunea 

“Invitați speciali”, când putea figura foarte bine la “Text și pretext”. 

 

 

P.S. “Războiul nu a început încă” este selectat și pentru Festivalul Național de 

Teatru (20 – 30 octombrie) care se va desfășura tot în Capitală, ca și “FEST(in) 

pe Bulevard”. 

  

 

 

 

 

 

de: Ileana Lucaciu  
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190. Feedler  
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http://www.feedler.ro/feed/6816087--la-nottara-la-fest-in-publicul-

isi-alege-spectacolele 

 

 
 

La Nottara la FEST(in) publicul își alege spectacolele 

 

Teatrul Nottara a dat posibilitatea publicului său fidel sa fie jurat în cadrul 

festivalului FEST(in) pe Bulevard. 

  Dorind să creeze o punte între sală și actori, Teatrul Nottara a ales dinpublic 

cinci jurați pentru a constitui Juriul Spectatorilor. Alina Maer, Marcel Frunte-

Lată, Luiza Ciortan, Alexandru Constantin şi Florin Frunză trebuie să decidă care 

este cel mai bun spectacol din Secțiunea „Bulevardul comediei”. 

  Nu este o misiune uşoară deoarece anul acesta piesele prezentate sunt 

extrem de bune, spun juraţii. Cel 6 spectacole pe care le jurizează sunt: „Jurnalul 

lui Robinson Crusoe”după Insula de Gellu Naum, producţie a Teatrului 

Odeon, „Tartuffe” de Molière, producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi din 

Vraţa, Bulgaria, „Gaiţele” de Alexandru Kirițescu, producție a Teatrului Tony 

http://www.feedler.ro/feed/6816087--la-nottara-la-fest-in-publicul-isi-alege-spectacolele
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Bulandra din Târgoviște, „Orb de mină” de Székely Csaba, producție a Teatrului 

Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe, „Totul e relativ” de Alan Ayckbourn, 

producţie a Teatrului Nottara şi „Ursul” de A.P.Cehov, producție a Teatrului de 

Stat din Constanța. 

 

  Spectacolul castigat va fi anunţat miercuri, în cadrul Galei de premiere a 

FEST(in) pe Bulevard 2017. 

Bucuresti FM este partener media al festivalului. 

 

 

Sursa: Radio România București FM 
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La Nottara la FEST(in) publicul își alege spectacolele 

 

Teatrul Nottara a dat posibilitatea publicului său fidel sa fie jurat în cadrul 

festivalului FEST(in) pe Bulevard. 

 

  Dorind să creeze o punte între sală și actori, Teatrul Nottara a ales din public 

cinci jurați pentru a constitui Juriul Spectatorilor. Alina Maer, Marcel Frunte-

Lată, Luiza Ciortan, Alexandru Constantin şi Florin Frunză trebuie să decidă care 

este cel mai bun spectacol din Secțiunea „Bulevardul comediei”. 

Nu este o misiune uşoară deoarece anul acesta piesele prezentate sunt 

extrem de bune, spun juraţii. Cel 6 spectacole pe care le jurizează sunt: „Jurnalul 

lui Robinson Crusoe”după Insula de Gellu Naum, producţie a Teatrului 

Odeon, „Tartuffe” de Molière, producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi din 

http://bucurestifm.ro/2017/10/17/la-nottara-la-festin-publicul-isi-alege-spectacolele/
http://bucurestifm.ro/2017/10/17/la-nottara-la-festin-publicul-isi-alege-spectacolele/


Vraţa, Bulgaria, „Gaiţele” de Alexandru Kirițescu, producție a Teatrului Tony 

Bulandra din Târgoviște, „Orb de mină” de Székely Csaba, producție a Teatrului 

Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe, „Totul e relativ” de Alan Ayckbourn, 

producţie a Teatrului Nottara şi „Ursul” de A.P.Cehov, producție a Teatrului de 

Stat din Constanța. 

Spectacolul castigat va fi anunţat miercuri, în cadrul Galei de premiere a 

FEST(in) pe Bulevard 2017. 

Bucuresti FM este partener media al festivalului. 

 

 

 

de: Ștefania Grigore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192. Cluburi București 

din data de 17 Octombrie 2017 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Festin-Micul-

Prin%C8%9B_61603.html 

 

 
 

Fest(in)2017. Micul Prinț 

  

  
  

MICUL PRINȚ  de  Antoine  de  Saint -ExupéryProducț ie  a  

Teat ru lu i  German  de  Stat ,  TimișoaraSecț iunea:  „Criza  

adolescenței”Regia:  Peter  KerekScenograf ia :  Iu l iana 

Vî lsanMuzica:  Vivi  Sto ler iu  

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Festin-Micul-Prin%C8%9B_61603.html
http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Festin-Micul-Prin%C8%9B_61603.html


Dist r ibuţ ia :Micul  pr in ț :  Richard  Hladik Pi lotu l :  Rareș  

HontzuSoț ia  p i lo tu lu i  /  Șarpele:  Olga TörökTrandaf i ru l :  Si lv ia  

TörökAvionul  /  Trandaf i r i i :  Enikő BlénessyAvionul  /  Trandaf i r i i  

/  Vulpea:  Ioana IacobAvionul  /  Trandaf i r i i :  Oana VidoniAvionul  

/  Trandaf i r i i  /  Soț ia  omului  de  afacer i :  Anne -Marie  

WaldeckFel inar iș t i i :  Isa  Berger ,  Boris  Gaza,  Daniela  

TörökOameni i  /  Închipui ta :  Dana  BorteanuOameni i :  Radu 

BrăniciOameni i  /  Beț ivul :  Al joscha CobeţOameni i  /  

Reginaregelui :  Iso lde  CobeţOameni i  /  Omul  de a facer i :  

Konstant in  KeidelOameni i :  Horia  Săvescu,  Tat iana  Sess le r -

ToamiOameni i  /  Soțul  închipui te i :  Radu VulpeOameni i :  Harald  

WeiszCopi lu l :  Vladimir  SocoloviciRegele  /  Vânătorul :  Franz 

Kattesch  

Micul  pr in ț  es te  b inecunoscuta  poves te  pent ru  copi i  mai  

mici  ș i  mai  mari  deopotr ivă ,  despre  p r in țu l  care ,  venind de  pe  o  

planetă  îndepăr ta tă ,  le  pune oameni lor  în t rebăr i  aparent  s imple .  

Dar  sunt  în t rebăr i  care  ne  p r ivesc  pe to ț i  ș i  care  ne  conduc spre  

revelaț ia  unui  adevăr  unic:  ne  amintesc  să  pr iv im to tu l  cu  in ima,  

să  căutam esența  lucrur i lor  ascunse  în  v ia ță ,  să  ne  p unem sub 

semnul  în t rebăr i i  t abie tur i le  ș i  să  ne  asumăm răspunderea pent ru 

ceea ce  iubim.  Regizorul  Peter  Kerek dă v ia ță  aces te i  poveș t i  

în t r -o  montare  p l ină  de  fantezie  ș i  de  imagini  emoț ionante ,  

aproape  fă ră  cuvinte ,  aces t  lucru  neal te rând  deloc  caracteru l  

profund  poet ic  a l  în tâmplăr i lor  evocate .  Un spectacol  pent ru 

copi i  ș i  to todată  pent ru  oameni i  mari  care  nu au  u i ta t  ce  înseamnă 

să  f i i  copi l .„Micul  pr in ț  es te  poves tea  unei  îmbrăț i șăr i .  Micul  

pr in ț  es te  poves tea  unei  p lecăr i  fă ră  în toarcere .  Micul  p r in ț  es te  

povestea  celu i  mai  bărbat  d in t re  bărbaț i .  Es te  poves tea  unui  p i lo t  

de  avion .  Micul  pr in ț  es te  poves tea  unei  t ransformăr i  d in  bărbat  

în  copi l  ș i  d in  copi l  în  femeie  ș i  d in  femeie  iar  în  bărbat .  Micul  

pr in ț  nu  es te  o  poves te  pent ru  copi i .  Micul  pr in ț  es te  o  poves te  

prea  f rumoasă.  Micul  pr in ț  es te  o  poves te  p rea  deș teaptă .  Micul  

pr in ț  es te  o  poves te  k i t sch -oasă.  Micul  pr in ț  es te  o  sa lvare .  Micul  

pr in ț  es te  o  i luzie .  Micul  pr in ț  e  pes te  to t .  Micul  pr in ț  nu  e .”Pete r  

Kerek,  regizor  

Sursa: Cluburi București  

 

 

 

 



193. HuntTheatre  

din data de 20 Septembrie 2017 

https://www.huntheater.ro/ro/stiri/1241/spectacolul-homemade-

invitat-la-trei-festivaluri/ 

 

 
 

SPECTACOLUL HOMEMADE INVITAT LA TREI FESTIVALURI 

Spectacolul Teatrului Maghiar de Stat Cluj, Homemade, pus în scenă 

de Márta Vargyas, se va juca în această toamnă în cadrul a trei festivaluri din 

țară. 

Astfel, vineri, 22 septembrie, ora 16.00, Homemade va fi prezentat în 

cadrul Festivalului de Teatru Contemporan dráMA de la Odorheiu Secuiesc. 

Reprezentația va avea loc în Sala Studio a Teatrului Tomcsa Sándor și va fi 

precedată de o întâlnire cu Réka Biró și Katalin Deák, cele care au semnat 

dramaturgia spectacolului. Scopul Festivalului de Teatru Contemporan dráMA 

este prilejuirea de întâlniri între dramaturgia contemporană maghiară și cea 

română și crearea unui dialog între reprezentanții celor două. Scopul festivalului 

este promovarea teatrului de calitate și a dramaturgiei contemporane. 

De asemenea, în luna octombrie, spectacolul Homemade se va juca și 

cadrul Festivalului Internațional Fest(in) pe Bulevard organizat de Teatrul 

Nottara din București. Spectacolul va intra în competiție, la secțiunea Criza 

pubertății, criza adolescenței și va fi prezentat publicului bucureștean pe data 

de 9 octombrie, ora 21.15. 

https://www.huntheater.ro/ro/stiri/1241/spectacolul-homemade-invitat-la-trei-festivaluri/
https://www.huntheater.ro/ro/stiri/1241/spectacolul-homemade-invitat-la-trei-festivaluri/
https://www.huntheater.ro/ro/spectacol/419/homemade/
https://www.huntheater.ro/ro/spectacol/419/homemade/
https://www.huntheater.ro/ro/spectacol/419/homemade/
http://www.festinpebulevard.ro/


Tot în această toamnă, Homemade a fost invitat și la Colocviul Teatrelor 

Minorităților Naționale din Gheorgheni, unde se va juca pe data de 13 octombrie. 

Homemade s-a născut în urma unei cercetări sociologice despre situația 

familiilor din România. „Scopul nostru a fost descoperirea unor probleme 

existente în familii, relațiile inter-familiare și punerea lor în contextul artei 

contemporane. Sperăm că acest eveniment  contribuie la conștientizarea unor 

probleme ale comunității, la inițierea unui dialog și la căutarea posibilelor soluții.” 

– precizează echipa spectacolului (actori, dramaturgi, studenți la actorie și 

teatrologie). 

 

 

Sursa: HuntTheatre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.huntheater.ro/ro/spectacol/419/homemade/
https://www.huntheater.ro/ro/spectacol/419/homemade/


194. Ziar.com 

din data de 16 Octombrie 2017 

http://www.ziar.com/news=11147158 

 

 
 

FEST(in) pe Bulevard 2017 aduce şi mai aproape spectatorul de scenă! 
 

 

Teatrul Nottara creează o nouă punte între sală și actori, alegând din public 

cinci jurați pentru a constitui Juriul Spectatorilor. Alina Maer, Marcel Frunte-

Lată, Luiza Ciortan, Alexandru Constantin şi Florin Frunză sunt cei invitați să 

decidă care este cel mai bun spectacol din Secțiunea „Bulevardul comediei". 

Nu este o misiune uşoară deoarece anul acesta piesele prezentate sunt 

extrem de bune, susțin juraţii. Cel șase spectacole pe care le jurizează sunt: 

"Jurnalul lui Robinson Crusoe" după Insula de Gellu Naum, producţie a Teatrului 

Odeon, "Tartuffe" de Molière, producţie a Teatrului de Dramă şi de Păpuşi din 

http://www.ziar.com/news=11147158


Vraţa, Bulgaria, "Gaiţele" de Alexandru Kirițescu, producție a Teatrului Tony 

Bulandra din Târgoviște, "Orb de mină" de Székely Csaba, producție a Teatrului 

Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe, "Totul e relativ" de Alan Ayckbourn, 

producţie a Teatrului Nottara şi "Ursul" de A.P.Cehov, producție a Teatrului de 

Stat din Constanța. 

Spectacolul desemnat ca fiind câştigator va fi anunţat miercuri, în cadrul 

Galei de premiere a FEST(in) pe Bulevard 2017. 

  

 

Sursa: Antena 3  



195. Zile și nopți  

din data de 16 Octombrie 2017 

http://www.zilesinopti.ro/evenimente/27094/pe-jumatate-cantec-

festin2017 

 

 

 

Pe jumătate cântec @ Fest(in)2017 

A cincea ediție a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard”, se va desfășura între 7-18 octombrie. Program complet AICI. 

Pe jumătate cântec @ Fest(in)2017 - Producţie independentă Teatrul de Foc, 

București, România. Secțiunea: „Criza adolescenței”. 

Text, regie şi scenografie: Crista Bilciu / Distribuţie: Anda Saltelechi 

Pe jumătate cântec spune povestea Francescăi de la 5 până la 33 de ani, în 

nouă tablouri, fiecare surprinzând o vârstă, un univers, o întâmplare dintre cele 

care contează şi care pot modela sau frânge un destin. O poveste despre ratare, 

despre ce se întâmplă atunci când nu ai curajul să îţi urmezi visele şi te încurci în 

propria ta viaţă, ca într-o haină cu câteva numere prea mare. Despre cum ajunge 

viaţa netrăită să te roadă pe dinăuntru ca un cancer. 

 

Sursa: Zile și nopți  

http://www.zilesinopti.ro/evenimente/27094/pe-jumatate-cantec-festin2017
http://www.zilesinopti.ro/evenimente/27094/pe-jumatate-cantec-festin2017
http://www.festinpebulevard.ro/ro/program
http://www.festinpebulevard.ro/ro/program
http://www.festinpebulevard.ro/ro/program


196. Zile și nopți  

din data de 16 Octombrie 2017 

http://www.zilesinopti.ro/evenimente/28932/sa-i-imbracam-pe-cei-

goi-festin2017 

 

 
 

Să-i îmbrăcăm pe cei goi 

de Luigi Pirandello / Regia spectacolului: Dan Lăcătușu / Traducerea: Alice 

Georgescu / Muzica: Dan Byron / Adaptarea scenică: Matei Stoenescu / 

Distribuția: Simona Popescu, Cristian Sofron, Marius Stanescu, Constantinescu 

George, Marin Grigore, Anca Bejenaru 

 

  Piesa „Să-i îmbrăcăm pe cei goi” propune o analiză rațională, dublată de 

ambiguitate, una dintre mărcile pregnante ale scriitorului, cu care își însoțește, de 

regulă, reflecția asupra realității. Ca de obicei în cazul acestui scriitor, povestea 

conferă materialitate, în fața spectatorilor, tezei pe care Pirandello vrea să o 

demonstreze. Nu există, pentru ființele umane, o realitate obiectivă. Ele se 

compun dintr-un flux de gânduri care trec dintr-unul într-altul. Nu ești doar eul pe 

care îl imaginezi, ci și entitatea văzută de ceilalți, ba chiar mai multe entități, câtă 

vreme fiecare te vede în alt fel. 

 

Sursa: Zile și nopți 

http://www.zilesinopti.ro/evenimente/28932/sa-i-imbracam-pe-cei-goi-festin2017
http://www.zilesinopti.ro/evenimente/28932/sa-i-imbracam-pe-cei-goi-festin2017
https://www.facebook.com/dan.byron.104


197. Pescurt  

din data de 17 Octombrie 2017 

http://pescurt.ro/stiri-cultura/spectacole-de-neratat-la-festivalul-

internaional-de-teatru-festin-pe-bulevard_16-10-2017_12416353 

 

 
 

Spectacole de neratat la Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” 
 

 
Micul Prinţ 

Zile savuroase, momente emoționante și multă, multă comedie la FEST(in) 

pe Bulevard. Acesta ar fi rezumatul, în câteva cuvinte, al celei de a cincea ediții 

a Festivalului Internațional de Teatru, organizat de Nottara. După o săptămână cu 

trei-patru spectacole în fiecare zi, a venit vremea ca teoreticienii să intre în scenă. 

A opta zi a Festivalului s-a deschis cu colocviul Critica de teatru, între print și 

online, prima dintre cele două Întâlniri AICT.RO, aflate la ediția a III-a. 

http://pescurt.ro/stiri-cultura/spectacole-de-neratat-la-festivalul-internaional-de-teatru-festin-pe-bulevard_16-10-2017_12416353
http://pescurt.ro/stiri-cultura/spectacole-de-neratat-la-festivalul-internaional-de-teatru-festin-pe-bulevard_16-10-2017_12416353


 

Pentru că în acest weekend vremea a fost frumoasă, la ora 14.00, Teatrul 

Nottara îşi propune să ofere un eşantion din „recolta” de spectacole pregătite 

pentru delectarea diverselor gusturi teatrale. Având aşadar locul desfăşurării şi 

personajele principale (bulevardul şi trecătorii) s-a propus un eveniment stradal 

(susţinut muzical, ca de obicei, live) care să explice - din mers - mecanismul unui 

casting performant (pentru rolul de spectator) și care să implice prezenţa actorilor 

teatrului în ipostaze desprinse din rolurile lor. Replici, definiţii, gânduri, idei sau 

visuri, toate bine „coapte”, gata de a vă atesta participarea (şi amintirea) acestui 

inedit concurs de selecţie pentru cel mai important rol al stagiunii: acela de 

spectator special al Teatrului Nottara. 

Mult aplaudat a fost spectacolul Weissbrotmusik de Sasha Marianna 

Salzmann, în regia lui Nick Hartnagel, o producție germană a Companiei 

Theater Strahl din Berlin. Inspirat de cazul bătăușilor de la metroul din München, 

textul relatează povestea a trei tineri care se regăsesc într-o lume ale cărei teme și 

conflicte nu sunt ale lor. Ei nu pot gestiona această realitate. Situațiile se 

agravează tot mai mult. Aron, Nurit și Sedat au crescut în Germania, dar nu se 

simt acasă aici. Prinși între prietenie și trădare, tărâm patern și dragoste de mamă, 

între rădăcini și viitor, cad în hățiș și se luptă pentru direcție și scop. Sunt cool și 

amuzanți, au toane, se delectează cu o iarbă din când în când și împing lucrurile 

la limită. Spectacolul prezintă dificultățile pe care le au tinerii în a se orienta între 

locul de origine și cel de reședință, în a-și găsi propria poziție în cadrul 

amestecului de culturi și religii. Textul a primit Premiul Wiener Wortstaetten 

2009 și a fost pus în scenă la BAT Berlin și la Nestroyhof Viena. Distribuția este 

compusă din Randolph Herbst, Bardo Böhlefeld, Christine Smuda, Claudia 

Lietzși Bernd Ocker Hölters. 

Seara, la Sala Horia Lovinescu, publicul s-a bucurat să 

vadă Exploziv de Elise Wilk, în regia lui Andrei Măjeri, o producție a Teatrului 

Național Marin Sorescu din Craiova. Un spectacol despre tineri și crizele lor 

dintotdeauna, scris pe un ton sincer, care impresionează prin autenticitatea 



personajelor. Într-o școală cu principiul diversității, o clasă multiculturală (cu 

afro-americani, latino și un evreu victimă a bullying-ului), apare noul elev, Denis, 

care schimbă ierarhiile, devenind preferatul fetelor, mai influent decât șeful clasei, 

carismatic, rebel și autentic. Denis este singurul care se revoltă, nu acceptă 

presiunea falsă a părinților, are curaj să-l înfrunte pe directorul care predă lecția 

după carnețel, exercită fascinație inclusiv asupra psiholoagei școlii. 

Spectacolul Exploziv este o poveste despre o vârstă fragilă – adolescența, cu 

visele și nesiguranțele ei, o poveste despre prietenie și prima dragoste, despre 

relația părinți-copii și cea elev-profesor, despre raporturi de putere între colegii de 

clasă și dorința de popularitate. Lucru știut, Elise Wilk are un fler special în a 

surprinde tonul și problemele tinerilor. Dinamic, plin de muzică și de dans, 

spectacolul de la Craiova se dovedește din cale afară de antrenant. Spectatorii ies 

cu zâmbetul pe față și cu inima sus. Distribuția este formată din Natașa Raab, 

Raluca Păun, Marian Politic, Romanița Ionescu, Ioana Manciu, Monica 

Ardeleanu, Alex Calangiu, Ștefan Cepoi, Cătălin Miculeasa și Andrei Ștefănescu. 

 

Burlaci şi burlăciţe 

 

Ultimul spectacol al zilei a fost o producție a teatrului-gazdă, Burlaci şi 

burlăcițe de Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini. Este vorba despre 

două cupluri, care se gândesc, amândouă, la căsătorie. Dar căsătoria nu e treabă 

ușoară, așa că numai și gândul de a merge la Oficiul Stării Civile poate stârni 

coșmaruri. Spectacolul este o autentică mostră de Commedia dell’Arte, 

explicabilă prin originea regizoarei Alessandra Giuntini. Machiajul puternic al 

actorilor, costumele care exagerează anumite părți ale corpului, picanteria 



limbajului, asociate cu fantasticul situației, creează o imagine umflată, deformată 

și deloc flatantă a umanului, dar care rămâne în limitele unei comedii inteligent 

scrise și excepțional interpretate. Textul și spectacolul – sexiste, burlești, dar cu o 

adiere de poetic luat în răspăr – sunt un comentariu mușcător în jurul 

responsabilității umane, al angajamentului față de ceva „serios”, aruncând în aer 

stereotipurile și lăsând în urma lor un oftat sau un chicot. O comedie care 

eliberează și, totodată, pune pe gânduri. Distribuția este formată din actorii Vlad 

Gălăţianu, Daniela Minoiu, Alexandru Mike Gheorghiu, Corina Dragomir, 

Sebastian Ghiţă și Bogdan Budeş. 

 

Teatrul Nottara își invită publicul la încă o zi de „FEST(in) pe Bulevard”. 

Festivalul Internațional de Teatru a ajuns la a zecea zi, care a debutat cu un 

colocviu. 

 

Călătoria 

Primul spectacol din program aparține teatrului-gazdă: Călătoria, după 

Constantin Abăluță. O producție neconvențională ce poartă semnătura 

regizorului Gavriil Pinte. Admiratorii acestuia vor recunoaște dintr-o privire 

amprenta sa stilistică, fie și numai datorită faptului că spectacolul este o odisee, o 

călătorie inițiatică prin București. 

 



Regizorul Gavriil Pinte ne lămurește ce cuprinde programul: „Călătorie de 

aducere-aminte, spre locurile de demult, poate din copilărie (un paradis 

pierdut?)... un fel de odisee... o altă trecere prin infern (unul aproape edenic)... o 

încercare de recuperare a timpului pierdut şi o luare de rămas-bun... Călătorim cu 

speranţa că o călătorie se poate face drum, iar drumul – cale”. Publicul a făcut 

această excursie alături de actorii Ion Haiduc, Ion Grosu, Dani Popescu, Anda 

Caropol, Anca Bejenaru, Cristian Nicolaie, Ioana Calotă, Raluca Jugănaru 

Grosu, Cristina Juncu și Alexandra Aga. Ce invitație la călătorie poate fi mai 

bună decât aceea a scriitorului Constantin Abăluță? „Așadar, dragi spectatori, astă 

seară veți întreprinde, alături de mine, o călătorie propulsată de elicea lui Urmuz 

și de mustața lui Caragiale, pe străzile unui București aflat sub zodia 

metamorfozei, conglomerat de cioburi patriarhale care se străduie să coaguleze o 

lume nouă”. 

 

De la ora 18.00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul va putea 

vedea dramatizarea unuia dintre textele preferate în lumea largă: Micul prinț de 

Antoine de Saint-Exupéry, în regia lui Peter Kerek și scenografia Iulianei 

Vîlsan, o producție a Teatrului German de Stat din Timișoara. 

 

 

Micul prinţ, un spectacol pentru cei mici şi pentru cei mari 

Micul prinț este bine-cunoscuta poveste pentru copii mai mici și mai mari 

deopotrivă, despre prințul care, venind de pe o planetă îndepărtată, le pune 

oamenilor întrebări aparent simple. Întrebări care ne privesc pe toți și care ne 

conduc spre revelația unui adevăr unic: ne amintesc să privim totul cu inima, să 



căutam esența lucrurilor ascunse în viață, să ne punem sub semnul întrebării 

tabieturile și să ne asumăm răspunderea pentru ceea ce iubim. Regizorul Peter 

Kerek dă viață acestei povești într-o montare plină de fantezie și de imagini 

emoționante, aproape fără cuvinte, acest lucru nealterând deloc caracterul profund 

poetic al întâmplărilor evocate. În viziunea regizorului, „Micul prinț este povestea 

unei îmbrățișări. Micul prinț este povestea unei plecări fără întoarcere. Micul 

prinț este povestea celui mai bărbat dintre bărbați. Este povestea unui pilot de 

avion. Micul prinț este povestea unei transformări din bărbat în copil și din copil 

în femeie și din femeie iar în bărbat. Micul prinț nu este o poveste pentru 

copii. Micul prinț este o poveste prea frumoasă. Micul prinț este o poveste prea 

deșteaptă. Micul prinț este o poveste kitsch-oasă. Micul prinț este o 

salvare. Micul prinț este o iluzie. Micul prinț e peste tot. Micul prinț nu e”. 

 

Distribuţia este formată din actorii Richard Hladik, Rareș Hontzu, Olga 

Török, Silvia Török, Enikő Blénessy, Ioana Iacob, Oana Vidoni, Anne-Marie 

Waldeck, Isa Berger, Boris Gaza, Daniela Török, Dana Borteanu, Radu Brănici, 

Aljoscha Cobeţ, Isolde Cobeţ, Konstantin Keidel, Horia Săvescu, Tatiana Sessler-

Toami, Radu Vulpe, Harald Weisz, Vladimir Socolovici și Franz Kattesch. 

Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, moderate de Ambasadoarea acestei 

ediții a Festivalului, îndrăgita Andreea Marin, și de directoarea 

Teatrului Nottara, Marinela Țepuș. 

 

Tot în secțiunea „Criza pubertății, criza adolescenței”, de la ora 20.00, la 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin, este programat spectacolul Debela/ 

Thick Chickde Silvija Šesto Stipančić, în regia Snježanei Banović, o producție 

a Companiei Kazalište Mala scena, Zagreb (Croația). Spectacolul se concentrează 

asupra vieții fascinante a Ladei, o fată de cincisprezece ani. Debela/ Thick 

Chickîncearcă să ofere răspunsuri la următoarele chestiuni: supraponderabilitate, 

prietenie, experiența primei iubiri, încurcături cu un prieten din străinătate, 

petreceri și tot ceea ce presupun acestea, un frate cu propriile probleme, părinții 

cu ale lor, școala și tot ce implică procesul maturizării. Distins cu Premiul „Ivana 



Brlić Mažuranić” și „Časna Lista IBBY-a”, romanul care a stat la baza 

dramatizării a fost bestseller timp de câteva luni. Spectacolul le este recomandat 

tuturor celor care vor să se simtă bine! 

 

Regizoarea Snježana Banović își explică astfel succesul: „În urmă cu nouă 

ani, când am început să lucrăm la acest spectacol, nu ne-am imaginat că va atrage 

diferite tipuri de public, de toate vârstele, pentru atât de mult timp. Am dorit și am 

reușit, prin genul muzical și prin textul extrem de amuzant, dar ironic al lui Silvija 

Šesto, să înveselim publicul tânăr, dar, în același timp, să punctăm probleme mai 

serioase cu care se confruntă adolescenții. Tot mai mulți tineri sunt victime ale 

modului consumerist de viață și ale standardelor de frumusețe, promovate de 

reviste pe prima pagină, care duc la numeroase probleme alimentare ce pot fi 

foarte periculoase și afectează întreaga familie. Sunt bucuroasă că mulți oameni 

care au vizionat spectacolul, mai ales adolescenți, și-au văzut reflectate propriile 

probleme”. Distribuția este formată din Lukrecija Tudor, Anja Matkovic, Luka 

Juricic și Pasko Vukasovic. Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, 

moderate de jurnalistul radio Luana Pleșea. 

 

Amatorii de texte noi, interesante, nemaijucate până acum la noi, vor avea 

ocazia să participe, la ora 19.00, la Teatrul Țăndărică, la spectacolul-

lectură Cetățenie de Mark Ravenhill, în regia lui Erwin Șimșensohn. Comedia 

dulce-amăruie despre maturizare urmăreşte povestea complicată a unui tânăr 

adolescent aflat în căutarea identităţii sexuale. Tom visează că este sărutat de o 

persoană pe care nu reuşeşte să o identifice: este bărbat sau femeie? Prietenii şi 

colegii săi îl tachinează în permanență, mai ales atunci când află că şi-a petrecut 

noaptea cu Amy, una dintre colegele sale. Tom devine din ce în ce mai confuz, 

nereuşind să găsească răspunsul de care are nevoie. Cu dialoguri autentice şi pline 

de umor, piesa surprinde, într-un mod inteligent şi sensibil, confuzia prin care 

trece personajul principal. Distribuția îi cuprinde pe actorii Cătălin Ștefan Bucur, 

Vlad Todorov, Horia Fedorca, Ciprian Nicula, Șerban Gomoi, Mihaela Mardare, 

Bianca Babașa, Ioana Budu, Cristina Negucioiu și Cristina Juncu. Spectacolul 



este urmat de discuții cu publicul, moderate de criticul de teatru Oana Cristea-

Grigorescu. 

 

 

 

 

Sursa: cotidianul.ro 
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Criza adolescenței și criza dramaturgiei în România 

 

În ediția din acest an a FEST(in) pe Bulevard există mai multe spectacole 

pe texte ale unor dramaturgi români contemporani. „Pe jumătate cântec” de 

Crista Bilciu, în regia proprie, „Fetița soldat” de Mihaela Michailov, în regia 

Silviei Roman, de la TNB, „Exploziv” de Elise Wilk, în regia lui Andrei 

Măjeri, de la Teatrul Național din Craiova și „Puștoaica de la etajul 13 sau 

dragă societate” de Mircea M. Ionescu, regia Alexandru Grecu, de la Teatrul 

Național Satiricus din Chișinău au putut fi văzute în aceste zile la București. 

Cei patru dramaturgi ne-au răspuns la cinci întrebări: 
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1. FEST(in) are ca temă „Criza adolescenței”. Ce fel de povești credeți că 

atrag adolescenții la teatru? 

2. De ce scrieți teatru? 

3. Care este mesajul/ ideea spectacolului după textul dvs prezentat în 

FEST(in)? 

4. Cât de mult vă reprezintă această versiune de spectacol după textul dvs? 

5. Cât de bine este reprezentată dramaturgia românească actuală în teatrul 

românesc? 

Crista Bilciu: „Nu moartea, ci ratarea mi se pare cel mai trist final” 

 

1.Nu m-am gândit niciodată să fac un spectacol special pentru adolescenți sau 

pentru oameni mari și nu cred că toți adolescenții sunt la fel. Însă cu siguranță toți 

sunt curioși să afle cum au traversat alții perioada transformării din copil în adult. 

Și nu cred că rețeta e să le vorbești folosind neapărat expresiile lor verbale sau 

muzica lor sau referințe la eroii lor. Ci doar să fii cât se poate de sincer. 

2.Am început să scriu teatru din frustrare, pentru că nu am suficient de lucru ca 

regizor. Nu am crezut în mine ca dramaturg și eram sigură că nimeni nu se va 

regăsi în poveștile mele. Toate astea încep să se schimbe de când „Pe jumătate 

cântec” are succes. Înainte vedeam mereu scrisul ca pe o defulare, nu ca o posibilă 

comunicare. Acum îmi doresc să scriu ca să comunic. 

3.„Pe jumătate cântec” este un text despre ratare. Este o temă care m-a preocupat 

dintotdeauna: de ce oamenii își abandonează visele și nu își împlinesc potențialul? 

Nu moartea, ci ratarea mi se pare cel mai trist final. 

4.Spectacolul este exact așa cum l-am visat, asta nu numai pentru că eu l-am 

regizat, ci pentru că mi-a și ieșit așa cum am vrut. Totul e făcut de mine, de la 

text, la costume, videoproiecții, până și coregrafia – așa că mă reprezintă în 

totalitate. Pe viitor mi-ar plăcea să văd textul făcut de altcineva, indiferent cum și 

în ce măsură se apropie de ce am gândit eu, cu atât mai bine dacă nu se apropie 

deloc. Abia aștept să văd ce iese din întâlnirea textului cu altcineva – nu țin nici 

măcar la cuvinte sau la ordinea lor – sunt regizor, iar textul e un pretext. 
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5.Nu este și nici nu pare a se dori acest lucru. A fi dramaturg nu este o meserie în 

România. Există câteva concursuri românești de dramaturgie, dar, indiferent cât 

de prestigioase ar fi, câștigătorul lor nu este de obicei remunerat, iar textul premiat 

nu este pus în scenă. Așa că cei care scriu teatru sunt fie regizorii sau actorii 

independenți, fie unii care au boala scrisului și îl practică uneori, ca hobby, atunci 

când serviciul „adevărat” le-o permite. Aceștia din urmă nu prea ajung într-o sală 

de teatru ca să înțeleagă că pentru actori trebuie să scrie, nu doar ca să-și audă 

cuvintele rostite pe o scenă. 

Elise Wilk: Lipsa de comunicare poate duce la tragedii 

 

1.Evident, poveștile despre ei. Despre problemele cu care se confruntă, despre 

întrebările pe care și le pun, despre incertitudinile care îi macină, despre lucrurile 

pe care ar vrea să le spună dar poate că nu au curajul. Povești despre lumea lor 

care vorbesc pe limba lor, povești în care să se recunoască. 

2.Cred că e lucrul care mă definește cel mai bine și modul în care îmi place cel 

mai mult să mă exprim. 

3.În primul rând am vrut să scriu despre relația părinți-copii și despre faptul că 

lipsa de comunicare poate duce la tragedii. Dar cred că fiecare spectator poate să 

descopere propriul mesaj în „Exploziv”. 

4.Când am scris textul, eu mi-am imaginat o clasă obișnuită de la un liceu de elită 

din România zilelor noastre. Ideea  școlii multiculturale cu elevi și angajați afro-

americani, latino și evrei  a fost a regizorului Andrei Măjeri, dar asta nu cred că 

dăunează spectacolului, ci dimpotrivă, îl face mai interesant. În rest, montarea 

rămâne fidelă textului și cred că cele două merg foarte bine împreună. 

5.Cred că începe să fie din ce în ce mai vizibilă, cu precădere în teatrul 

independent, dar și în unele teatre de stat. Au început să se comisioneze texte de 

către teatre, se produc multe spectacole după metoda work-in-progress în care 

dramaturgul e parte din echipă, sunt promovate și susținute proiecte care au la 

bază texte românești contemporane. 

Mihaela Michailov: Scriu ca să vorbesc despre ceva care mă doare 
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1.Cred că acele povești care au forța de a reprezenta problemele acute cu care se 

confruntă, acele povești care le spun ceva care să-i atingă. Acele povești care le 

surprind lumile și care îi fac să reflecteze la ce se întâmplă în jurul lor. Depinde 

și de categoria de adolescenți despre care vorbim, de vârstele lor, de interesele lor 

punctuale. 

2.Scriu atunci când mă interesează mult o temă sau o abordare, scriu ca să 

deconstruiesc anumite clișee sociale, ca să propun o perspectivă care mi se pare 

că lipsește, ca să cercetez din mai multe unghiuri o realitate prezentată 

unidirecțional. Scriu ca să vorbesc despre ceva care mă macină, care mă revoltă, 

care mă doare. 

3.„Fetița soldat” vorbește despre o relație extrem de profundă dintre un copil și o 

bunică, despre dorința de a-i ține pe cei dragi cât mai mult timp aproape. Poate că 

motto-ul ar putea fi: „dacă nu reușești să-i salvezi pe cei pe care îi iubești, măcar 

salvează-le amintirea”. M-a interesat să scriu un text care să abordeze tema morții 

pe înțelesul copiilor. 

4.E foarte aproape. Îmi place că spectacolul are o lume care poartă amprenta 

relaționării emoționale fetiță-bunică. 

5.Cred că ar trebui să existe mai multe contexte care să favorizeze apariția unor 

texte noi. Și mă refer mai ales la cadre de lucru, cadre în care dramaturgi să fie 

invitați să lucreze într-un teatru, să li se ofere rezidențe, să creeze împreună cu 

echipele teatrelor texte. În loc să așteptăm să apară capodopere, mai bine ne-am 

concentra să construim și să explorăm practici prin care să dezvoltăm o 

dramaturgie românească ancorată în tematici locale. Dacă un dramaturg la început 

de drum simte că există contexte care să-l ajute să creeze va continua să scrie, 

dacă nu – nu. 

Mircea M. Ionescu: Dramaturgi români, existăm! 
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1.Problemele lor reale… Considerarea adolescenților ca parteneri reali de dialog 

sincer, nu de la catedră! Problemele lor actuale sunt și ale părinților, ale școlii, ale 

societății! 

2.Dragostea de teatru. L-am descoperit la 7 ani! Părinții mei mă duceau, o data la 

două duminici, la matineul de ora 11 de la Teatrul Giulești, pe la ora 13, cel târziu 

traversam Calea Giulești și peste drum de teatru serveam masa de prânz, mama, 

tata și eu. După care, mama pleca acasă, traversa pe jos Podul Grant, ca să ajungă 

în Piața Chibrit, lângă Podul Constanța, unde locuiam. Eu cu tata urcam, în 

schimb, în tribuna a II-a a stadionului Giulești. Așa s-au născut cele două „Patimi 

fără de sfârșit”, cum spunea Horia Lovinescu, Teatrul și Fotbalul! 

3.Grija față de cei tineri! Cauzele care duc la rătăcirea unor copilandri frumoși, cu 

valențe creatoare… De la vina părinților, cei care se despart sau pleacă în 

străinătate la cules de căpșuni, măsline etc. la profesori, cam indiferenți la 

destinele în vrie ale unor elevi… Politicienii și societatea, surdă, oarbă, la Drama 

adolescenților. Această piesă mai are un Mesaj adresat tinerilor aflați la greu: să 

creadă în ei! Pentru că e o replică definitorie: „Poți să pierzi un game, un set, dar 

să nu pierzi… Meciul!”. Meciul cu Viața… 

4.Spectacolul din FEST(in) pe Bulevard, „Puștoaica de la etajul 13 sau dragă 

Societate” este unul dintre cele mai bune dintre cele 11 montate după acest text!… 

Succesul lui deosebit m-a făcut să scriu o piesă și pentru o „Pușlama” de gen 

masculin. 

5.E o TEMĂ ce nu poate fi expediată în câteva rânduri. Sunt printre puținii care 

cred în dramaturgia autohtonă. Drama este că piesele românești nu se prea citesc 

de către regizori și directori de teatru. În ultima vreme, parcă, bate, totuși, o briză 

de optimism, și cu apariția Teatrului Dramaturgilor România. 

 

 

de: Monica Andronescu  
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Astăzi, războiul nu a început încă 

 

Ordinea lumii încă nu a fost întru totul răstălmăcită. Încă nu auzim focuri 

de armă pe stradă. Încă nu fugim speriați. Încă nu s-a născut frica aceea 

paralizantă. Nu aici, încă. Este oare războiul atât de iminent precum pare dintr-un 

loc confortabil și protejat? Trăim într-adevăr doar într-o acalmie iluzorie? 

Sfârșitul spectacolului „Războiul nu a început încă”, în regia lui Bobi Pricop și 

invitat în cadrul FEST(in) pe Bulevard, interoghează prezentul în care pacea s-

ar putea destrăma oricând, ca o pojghiță subțire de la suprafața apei în care ne-am 

scufunda adânc. Actorii ies în fața spectatorilor și sugerează prin câteva exemple, 

cum ar fi regimul de la Phenian și „experimentele” cu bombe, că deja trăim într-

o lume distopică, în care e absurd să nu te întrebi ce va urma mâine și cât timp va 
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rezista bula ta de protecție. Dincolo de dramele din microuniversul personajelor, 

rămân suspendate speranța și iluzia că războiul nu a început încă. 

Textul lui Mikhail Durnenkov se concentrează asupra unui grup de oameni 

care se confruntă fie cu propriii demoni, fie cu realitatea absurdă și violentă, care 

de cele mai multe ori te lasă perplex. Acțiunea se coagulează sub forma unor 

tablouri care aduc în fața publicului frânturi de viață îmbibată în ură, neputință și 

agresivitate. Un tată, din cauza propriilor drame interioare, e furios pe fiul său și 

vrea să ardă casa pe care el i-a oferit-o; o soție este maltratată și agresată fizic de 

partenerul ei deja de prea mult timp… Mikhail Durnenkov pune în prim-plan 

războaiele mici pe care le poartă oamenii de rând, cu ei înșiși sau cu celălalt. În 

acest context, scena în care un bărbat își declară iubirea pentru o femeie abia 

întâlnită, pretinzând că e jumătatea pe care a așteptat-o de peste 40 de ani, este 

doar comică – un moment de „e prea frumos ca să fie adevărat”. Acest tip de text 

se potrivește stilului regizoral al lui Bobi Pricop, care preferă astfel de tablouri 

scenice, vizibil fragmentate, în locul unei povești continue în care să se creeze 

relații profunde între personaje, conflicte, reacții și contra-reacții. În „Războiul nu 

a început încă”, tensiunea există doar în discursul fiecărui actor, mai puțin în 

acțiunea dată care se desfășoară într-un ritm oarecum monoton. 

 

Scenografia lui Adrian Damian, construită din coloane de lămpi uriașe 

îmbrăcate în metal care se apropie și se îndepărtează de actori, creează senzația 

de claustrofobie, de sufocare, de frică ce te poate strivi în secunda următoare. 

Totul este rece, impersonal, văzut printr-o lumină care pare mai degrabă a 

viitorului distopic și mai puțin a prezentului. Schimbarea de perspectivă 

cutremurătoare are loc abia la finalul spectacolului, când realizezi că realitatea de 

zi cu zi poate fi mult mai „gravă” decât cea scenică. Bobi Pricop se joacă cu acest 

șir de secvențe absurde, în care atmosfera e construită migălos de scenografia lui 

Adrian Damian și de muzica lui Alexandru Suciu. 

Actorilor le revine partea cea mai dificilă: să livreze niște „tablouri” 

digerabile, să rupă din când în când ritmul monoton și să mențină vie atenția 

spectatorului. Ionuț Vișan glisează dintr-un personaj în altul cu lejeritate, dar 

asumat. Este și ursuz, și isteric, și agresiv, și blând – își schimbă stările cu 
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rapiditate, însă rămâne credibil chiar și atunci când trece de la ipostaza bătăușului 

în costum de training, la cea a soțului în costum elegant. Mihaela Popa și Cristian 

Popa construiesc împreună o scenă savuroasă în care o femeie căsătorită și cu trei 

copii evadează prin adulter din lumea ei anostă și dă peste un bărbat care o 

transformă într-o zeiță și iubire unică. La polul opus, cuplul creat de Bogdan 

Farcaș și Ada Simionică este unul disfuncțional, în care nu există un raport de 

egalitate, ci o victimă și un călău. Violența domestică este un mic război purtat pe 

un teren de o întindere redusă, dar puternic minat – oricând poți declanșa furia 

celuilalt care se năpustește prin palme, picioare și pumni. Ultima scenă este cea 

mai puternică și pentru că între cei doi se naște o relație care îți oferă șansa să-ți 

imaginezi povestea lor nespusă și fericirea acelei femei care minte pentru câteva 

clipe de tandrețe. Lipsa de gesturi, cuvinte și reacții a Adei Simionică contrastează 

cu agitația și volubilitatea lui Bogdan Farcaș care conturează cel mai pregnant 

personaj din tot spectacolul. 

 

Astăzi, războiul nu a început încă. Aceste cuvinte încheie nesigur un 

spectacol despre frică și violență, despre absența iubirii și prezența urii. 

Spectacolul lui Bobi Pricop nu încearcă să emoționeze, iar sentimentele mai sus 

menționate rămân undeva într-o zonă conceptuală. Simți, în schimb, acea lumină 

puternică, strivitoare și rece. Dintr-o lume pe care nu ne-o dorim. 

 

 

de: Oana Bogzaru  
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„20 noiembrie”, pagină de jurnal: m-am sinucis 

 

La cea de-a V-a ediție, organizatorii FEST(in) pe Bulevard și-au propus să 

introducă pe lângă secțiunea deja cunoscută, Bulevardul Comediei, și una 

dedicată crizei adolescenței, în cadrul căreia a fost selectată o gamă largă de 

spectacole din România și din străinătate. Ce subiecte îi preocupă pe adolescenți? 

Cum îi putem aduce la teatru? Care este limbajul care îi atrage și cum poate fi 

asimilat? La toate aceste întrebări au încercat să răspundă regizorii din tânăra 

generație, critici, jurnaliști și artiști. Cert este că spectacolele pentru adolescenți 

sunt necesare, chiar dacă rămân într-o zonă de nișă. 
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Lars Noren este unul dintre dramaturgii preocupați de modul în care se 

dezvoltă generația tânără și de problemele care o frământă, iar în textele sale 

reușește să redea cel mai bine violența care caracterizează uneori adolescenții din 

ziua de astăzi. Cruzimea lor te lasă fără cuvinte, te dezarmează și te înfioară. Ce 

anume îi provoacă pe tineri să fie atât de violenți? Să distrugă? Să ucidă? 

Spectacolul creat de Eugen Jebeleanu la Teatrul Național „Radu Stanca” din 

Sibiu, după textul lui Lars Noren, „20 noiembrie”, încearcă să găsească un răspuns 

acestor întrebări sau măcar să le adreseze unui public dintr-o perspectivă 

terifiantă. În 2006, un tânăr de 18 ani s-a întors la școală cu câteva arme și a 

deschis focul asupra celorlalți. 22 de persoane au fost rănite, iar agresorul s-a 

sinucis. Textul, bazat pe înregistrările video și pe scrierile adolescentului, este un 

monolog despre viața unui tânăr marcată de părinți, de bullying-ul colegilor de la 

școală, de capitalism și de senzația de nonsens pe care o ai într-o societate de 

consum, axată strict pe plăcerea de moment. Ești mai fericit dacă ai ultimul tip de 

iPhone decât dacă petreci o oră cu prietenii tăi… Raționamentul în sine nu mai 

are sens, căci în „20 noiembrie” consumerismul e văzut ca o cangrenă care ne 

cuprinde pe toți. Pentru o oră, stai și te întrebi ce anume îl poate convinge pe un 

tânăr de 18 ani să ucidă și să se sinucidă? Ce poate fi atât de puternic, încât să 

distorsioneze realitatea până la negarea oricărei soluții? 

 

Eugen Jebeleanu își situează personajul în mijlocul clasei, unde în bănci s-

au așezat spectatori din sală care nu vor părăsi scena decât la final. Totul se petrece 

în mijlocul nostru, suntem părtași la dramele tânărului, la umilințele lui, la fricile 

și frustrările sale, și totuși ceva rămâne de neînțeles. Da, lumea este oribilă. Da, 

vrem doar obiecte scumpe, suntem superficiali, trăim în capitalism, suntem sclavi, 

muncim pentru conturile altora și viața este un nonsens. Nu cred că există vreo 

persoană, indiferent de vârstă, care să nu se fi gândit cel puțin o dată la asta sau 

chiar în fiecare zi. Dar oare e suficient ca să vrei să-i omori pe alții și pe tine 

însuți? Eugen Jebeleanu nu alege să-i facă pe spectatori să se simtă vinovați, ci să 

simtă empatie față de acest tânăr care este o victimă a lumii în care s-a născut. 

Discursul este oricum greu de îngurgitat și seamănă mai mult cu o serie de postări 

pe un blog, în care îți arunci frustrările după o zi proastă. Ali Deac, la rândul său, 

îi acordă personajului o ultimă fărâmă de umanitate. Mai mult decât agresiv, 
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adolescentul interpretat de el este vulnerabil, și nu un psihopat cu privirea pierdută 

pe pereți. Dintr-un monolog despre societatea fără de speranță, rămâi cu vorbele 

pline de căldură care se îndreaptă spre familie, un fel de scrisoare de adio. 

 

În loc de un joc violent și focuri de arme, Eugen Jebeleanu și Ali Deac au 

ales simțul măsurii, proiecții video și câteva momente de muzică live. Mult mai 

„light”, față de provocările textului și asta dintr-o motivație care merită amintită. 

La sfârșitul spectacolului s-a propus o discuție, iar Eugen Jebeleanu și-a explicat 

alegerea de a nu arăta arme pe scenă, trăgând un semnal de alarmă la adresa 

vremurilor în care trăim. „Ar trebui să fim mai atenți cu simbolurile pe care le 

folosim în teatru”, o remarcă și o atitudine mult mai puternice decât un discurs 

despre violență sau decât reprezentarea acesteia pe scenă. 

Textul lui Lars Noren, prezent și în Festivalul de la Avignon din 2016, este 

fără îndoială puternic, căci așa se întâmplă când toate „jurnalele” adolscenților 

devin serioase într-o realitate în care un glonț ucide. Meritul lui Eugen Jebeleanu 

și al lui Ali Deac e că refuză violența evidentă, acolo unde alții ar folosi-o în exces, 

iar de aici se naște și o urmă de speranță. 

 

 

 

de; Oana Bogzaru 
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Raluca Rădulescu: „Simt nevoia dramaturgiei de spectacol în teatrul din 

România” 

 

Pe Raluca Rădulescu o cunoaștem de pretutindeni: de la radio, de la teatru, din 

cărți. Prezență candidă, împărtășind mereu o energie pozitivă, ea ascunde în 

bagajul amintirilor sale o pasiune nemărginită pentru ceea ce face, un spirit 

călător înnăscut și bucuria unor întâlniri cu oameni excepționali. Doctor în 

filologie și traducător, ea ne vorbește de mult timp la Radio România Cultural 

despre teatru, în emisiunea „Scena și ecranul”. Selecționer al FEST(in) pe 
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Bulevard alături de Marinela Țepuș, Raluca Rădulescu și-a propus să ofere 

publicului de teatru spectacole de calitate, care au ceva de spus. 

Destinul te-a purtat până la un punct prin tainele filologiei. Cum s-a născut 

„îndrăgosteala / îndrăgostirea” ta de teatru? 

Îndrăgosteala… îndrăgostirea… dragostea de teatru… Cred c-am mai 

povestit că prima dată când am ajuns într-o sală de spectacol, pe la 4-5 ani, am 

văzut pe scenă o doamnă extrem de elegantă care a început, firește, cu „Bună 

seara!”. Iar eu m-am ridicat de la locul meu și i-am răspuns, cu voce sonoră de 

copil, cum fusesem învățată acasă că-i frumos: „Sărut mâna!”. S-a comentat mult 

episodul, iar când am ajuns să spun poezii la… „Cântarea României”, deja se 

făceau glume în familie pe tema asta, dar au fost doar câteva întâmplări trecătoare, 

într-o copilărie de anii ʼ80, într-un orășel de provincie. Ce știu foarte clar e că la 

4 ani nu visam decât să fiu redactor la radio, deși nu știam prea bine ce înseamnă 

cuvântul respectiv. Și chiar am ajuns să fiu redactor la radio. De la bun început 

am înțeles că la radio trebuie să… știi să vorbești și că nu e de joacă. Întâmplarea 

mi l-a scos în cale pe uluitorul actor Constantin Cojocaru, de la care am învățat 

despre voce, vorbire, dicție, dar și despre teatru. Aveam 20 de ani și un actor cu 

atâta experiență comenta cu mine spectacole, scene, reacții, interpretări, soluții… 

Eram deja  spectator de teatru, mergeam mult la Nottara pe vremea aceea, fiindcă 

era teatrul situat cel mai aproape de facultatea mea, din Pitar Moș, și aveam vreme, 

când se terminau cursurile la fără zece, să ajung până la fix în sală. Dar atunci am 

descoperit și celelalte teatre din București… cred că făceam, în paralel cu 

Facultatea de Limbi Străine, o școală de… spectator de teatru. Au venit apoi 

bursele de studii de la Moscova, unde nu m-am putut abține să nu merg la teatru, 

deși sigurele criterii de alegere erau titlul și numele autorului, așa că primul 

spectacol pe care l-am văzut a fost la Teatrul Armatei (sau ceva asemănător). Eram 

puțin speriată că nu voi înțelege prea multe, au trecut mai bine de 15 ani, dar încă 

îmi amintesc mirarea că totul era atât de normal și de firesc, că înțelegeam tot ce 

se spune pe scenă. Era o adaptare după Legături primejdioase de Laclos. Citisem 

cartea în franceză, dar vedeam un spectacol în rusă. Încă mai credeam că una e să 

vorbești la școală, cu profesorii, despre literatură și dramaturgie și cu totul alta e 

să înțelegi ce se spune pe o scenă… A fost momentul în care am conștientizat că 

și teatrul e… viață. Și că e tot cu oameni, despre oameni și pentru oameni. Deci 

și pentru mine. Și cum nimic nu e întâmplător, în curând sper să ajung să văd din 

nou acest text, pe care îl va monta, acum, la Teatrul de Artă din Moscova, celebrul 

MHAT, un regizor cu care am lucrat anul acesta la Nottara… 

Care a fost spectacolul care te-a covins că teatrul e lumea în care ți-ai găsit 

locul? 

Nu știu dacă a fost un spectacol. Poate Povestiri din zona interzisă de 

Svetlana Alexievici, care chiar vine zilele astea la București, acum e celebră, are 



un premiu Nobel, dar în urmă cu 13-14 ani nu știa prea multă lume despre ea. Un 

coleg de la Paris, regizor, dar care lucrează la RFI, monta un spectacol la TNB și 

m-a rugat să vin la o repetiție să îi ajut puțin cu pronunția numelor personajelor. 

Atunci am intrat puțin și în… bucătăria unui spectacol de teatru, despre care apoi 

am făcut un documentar pentru Radio România la împlinirea a 20 de ani de la 

catastrofa de la Cernobâl. Probabil că atunci am început să îmi doresc să văd mai 

mult teatru, să mă apropii de această lume. Scriam un doctorat pe imagologie, 

pornind de la literatura de călătorie, făceam o emisiune de călătorie, făceam 

emisiuni de limbă română și lucram pentru cea mai veche emisiune produsă de 

Radio România, încă din 1929: Universitatea Radio. Nu stăteam degeaba, nu mă 

plictiseam, dar cred că era și o perioadă plină de schimbări de tot felul, așa că, tot 

la invitația colegilor de radio, care aveau legătură și cu lumea teatrului, am ajuns 

să merg tot mai des la teatru, apoi la prima ediție a Festivalului Babel de la 

Târgoviște și apoi au venit toate, cumva, de la sine. La Târgoviște am cunoscut o 

altă lume. Oameni cu totul diferiți de cei cu care lucrasem până atunci, așa că… 

„m-am lipit” de lumea asta. Am continuat să merg la premiere, la festivaluri, apoi 

am început să fac scurte reportaje, relatări de pe unde mergeam și iată că acum 

am ajuns să realizez singura emisiune zilnică despre teatru și film din FM-ul 

românesc, Scena și ecranul de la Radio România Cultural. 

La Târgoviște am cunoscut o altă lume. Oameni cu totul diferiți de cei cu care 

lucrasem până atunci, așa că… „m-am lipit” de lumea asta. Am continuat să 

merg la premiere, la festivaluri, apoi am început să fac scurte reportaje, relatări 

de pe unde mergeam și iată că acum am ajuns să realizez singura emisiune 

zilnică despre teatru și film din FM-ul românesc, Scena și ecranul de la Radio 

România Cultural. 

Câți ani să fie de atunci? 

Zece. Zece ani de când… vorbesc despre teatru la radio. Vreo douăzeci de 

când sunt spectator de teatru fidel. Vreo cinci de când la teatru e tot un fel de 

acasă… 

Acum, activitatea ta se află la confluența dintre literatură, radio, teatru și 

dramaturgie. Dar, în diferite momente din carieră te-ai tot întâlnit cu 

creatorii ruși, realizând până acum nenumărate traduceri. Ce îi face pe ei 

atât de speciali și de pricepuți în artă, mai ales în teatru? 

Nu știu ce îi face atât de speciali. Structura lor umană, sufletească, educația, 

școala pe care o fac, poate? Iar eu m-am întâlnit cu creatori ruși, cum spui tu, 

fiindcă sunt absolventă de filologie. Rusă și franceză. Așa se face că am tradus 

câte ceva din limba rusă (teatru și cărți de teatru) și m-am tot întâlnit cu diverși 

ruși din zona teatrului… Să-ți spun un secret? Acum traduc o piesă din limba 

franceză. Dar și asta e o întâmplare, că va fi montată tot de un regizor rus. Și dacă 



mă gândesc mai bine, ce cred eu că au special, sau cel puțin rușii cu care am avut 

eu ocazia să lucrez și să mă întâlnesc până acum, indiferent că sunt vedete chiar 

și în România (nu mai spun la ei acasă) gen Evgheni Mironov, Lev Dodin sau 

Rimas Tuminas sau tineri dramaturgi și regizori la început de carieră precum Irina 

Vaskovskaja sau Evghenia Berkovici sau oameni cu o carieră stabilă și serioasă 

în teatrul rus, cu premii și toate recunoașterile posibile, deși încă foarte tineri, 

precum Mihail Durnenkov, Dmitri Bogoslavski sau Roman Theodori, absolut toți, 

îmi dau seama, acum că mă întrebi, au într-adevăr ceva în comun: generozitatea 

(în limba rusă există două sinonime pentru generozitate, unul mai colocvial, 

folosit în mod curent și unul mai literar, pe care îl prefer fiindcă dacă ar fi să îl 

traduc… etimologic, ar fi „suflet mare”). Probabil că asta au în comun oamenii de 

teatru din Rusia, căci despre ei vorbim acum: au suflet mare. Nu se deschid ușor, 

însă, când îți acordă încrederea sau prietenia lor, e pe bune și e pe viață. Dar să nu 

crezi acum că la ei e totul numai generozitate și iubire. Nici pe departe. Din 

poveștile lor, înțeleg că școala de teatru rusă este extrem de dură și de crudă, chiar. 

Dar poate că tocmai așa se explică generozitatea?! Și poate că de-aici vine și… 

priceperea, abilitatea de a-și face meseria bine, fără compromisuri majore?! 

Probabil că asta au în comun oamenii de teatru din Rusia, căci despre ei vorbim 

acum: au suflet mare. Nu se deschid ușor, însă, când îți acordă încrederea sau 

prietenia lor, e pe bune și e pe viață. Dar să nu crezi acum că la ei e totul numai 

generozitate și iubire. Nici pe departe. Din poveștile lor, înțeleg că școala de 

teatru rusă este extrem de dură și de crudă, chiar. Dar poate că tocmai așa se 

explică generozitatea?! Și poate că de-aici vine și… priceperea, abilitatea de a-

și face meseria bine, fără compromisuri majore?! 

Apropo de întrebarea lui Caragiale, este teatrul literatură? 

Aș zice că teatrul e strâns legat de literatură! Aici ai apăsat un buton extrem 

de sensibil pentru mine în acest moment. Sigur că o piesă de teatru se poate citi, 

deci este și literatură, dar teatrul este și spectacol și fiecare montare cred că ar 

trebui să aibă propria versiune de text, propriul scenariu… propria literatură, dacă 

vrei. Eu una simt nevoia dramaturgiei de spectacol în acest moment în teatrul din 

România. În multe țări există bunul obicei ca textele importante să fie retraduse o 

dată la 10, 20, maxim 30 de ani. La noi însă se folosesc traduceri de acum 50-60 

de ani, care mai mult încurcă decât ajută, dacă le luăm ad litteram. Dar dacă tot 

se montează acele traduceri vechi sau chiar piesele românești scrise acum o sută 

și mai bine de ani, cred că ar fi util să treacă mai întâi prin „lectura” unui 

dramaturg… de spectacol. E, cred, cel mai la îndemână, e practic… și se practică 

în toată Europa… Să ne gândim numai la spectacolele lui Ostermeier, de exemplu. 

Și uite, revin la ruși, Ostermeier a montat acum câțiva ani la Moscova, la Teatrul 

Națiunilor, Domnișoara Iulia, iar dramaturgia de spectacol e semnată de Mihail 

Durnenkov. Când am văzut spectacolul (o tot spun, dar nu mă pot abține să nu o 



tot repet, e în top 3 spectacole pe care le-am văzut eu vreodată!) nu-l cunoșteam 

pe niciunul dintre ei, dar mi-aș fi dorit să îi pot întreba tocmai despre munca asta 

din spate… Bun, acum îi cunosc pe toți, mi-au povestit cum se lucrează și m-au 

convins că e o soluție bună, o cale de urmat. Sigur că e greu să faci o traducere 

nouă și să îți asumi că mulți nu te vor crede că Cehov sună așa sau că poate suna 

și așa. Când am tradus Pescărușul, m-am întrebat, recunosc, ce e în capul meu, 

cum m-am trezit eu să mă pun cu Moni Ghelerter și cu R. Teculescu, pe care îi 

știa o lume… dintotdeauna. Acum cred că e firesc să fie așa. E legea firii. Nu „mă 

pun” cu ei. Doar trăiesc în altă epocă. Și peste 20-30 de ani va fi altă epocă și vor 

fi alți traducători, alte traduceri… sper să fie așa! Adică să rămână teatrul și puțin 

literatură, dar să rămână și viu, și în mișcare, și aibă parte, indiferent de mode și 

epoci, de montări memorabile. 

Ce îți oferă teatrul în plus, spre deosebire de literatură? 

Mie? Totul. Acțiunea. Viața. Spun adesea că dacă teatrul ar fi doar un text 

spus de actori, ar fi mai simplu să stăm acasă să citim, că facem economie de timp, 

de energie, de resurse. Și-apoi citind, fiecare dintre noi își creează în cap propriul 

spectacol, nu? Mergem la teatru să vedem… spectacolul din mintea altor oameni. 

Să vedem ce nu putem vedea fără ghidajul unui regizor, scenograf, coregraf, al 

actorilor… 

Ai un autor preferat sau o replică favorită din dramaturgie? 

Cum ar fi să zic că da, firește, Cehov? Prea… previzibil, nu? Mereu am zis 

că Cehov îmi place mai mult în povestiri, până am început să-i traduc piesele. 

Fiecare dramaturg e special în felul lui, fiecare piesă… are ceva. Din toate câte 

mi-au trecut prin fața ochilor sau prin… tastele computerului, am învățat ceva. Și 

câte replici nu mi s-au plimbat zile, săptămâni în șir prin minte, până le-am uitat… 

„Așa e și cu noi. Și pe noi o să ne uite. Asta e soarta oamenilor. Va veni o vreme 

când, ceea ce nouă ni se pare serios, valoros, foarte important va fi uitat sau va 

părea neimportant.” …că ai vrut o replică… îi aparține lui Verșânin din Trei 

surori. Va fi premiera peste o lună la Suceava și semnez dramaturgia acestui 

spectacol. Împreună cu regizoarea Catinca Drăgănescu l-am revizitat pe Cehov și 

ne-am împrietenit cu el, l-am adus puțin în vizită la noi, în secolul XXI. 

Când am tradus Pescărușul, m-am întrebat, recunosc, ce e în capul meu, cum 

m-am trezit eu să mă pun cu Moni Ghelerter și cu R. Teculescu, pe care îi știa 

o lume… dintotdeauna. Acum cred că e firesc să fie așa. E legea firii. Nu „mă 

pun” cu ei. Doar trăiesc în altă epocă. Și peste 20-30 de ani va fi altă epocă și 

vor fi alți traducători, alte traduceri… sper să fie așa! Adică să rămână teatrul 

și puțin literatură, dar să rămână și viu, și în mișcare, și aibă parte, indiferent 

de mode și epoci, de montări memorabile. 



Ești pretutindeni, în toate orașele din țară și uneori și în străinătate. Cât de 

mult trebuie să iubești ceea ce faci pentru a fi un călător atât de neobosit? 

M-am născut călătoare… Am scris o teză de doctorat despre literatura de 

călătorie. Am făcut emisiuni de călătorie vreo 15 ani… Da, trebuie să iubești ce 

faci. Nu știu cât de mult… Ți se întâmplă în viață tot de felul de lucruri, ce să zic? 

Azi sunt la Satu Mare, mâine la Iași, poimâine la Timișoara, dau o fugă acasă ca 

să îmi refac bagajele și mă grăbesc la un festival în Polonia, la Amsterdam nu mai 

ajung, îl ratez pe Ivo van Hove, dar îl prind pe Alain Platel… Și între timp fac 

emisiuni de teatru, fac selecție pentru câteva festivaluri și traduc cât de mult pot, 

cum spuneam, fac dramaturgie de spectacol, traduc la repetiții pentru câte un 

regizor rus care montează în România… Uneori mă minunez și eu de mine… Anul 

trecut m-am dus de trei sau patru ori în decurs de zece zile la Sibiu ca să văd 

câteva spectacole la care lucrau studenții. M-au chemat și m-am dus. Luam un 

autocar pe la 7 dimineața, pe la prânz eram la teatru, seara târziu ajungeam înapoi 

acasă, la București, cu geanta pe umăr, că doar fusesem la… serviciu. Acum sună 

ciudat, dar atunci, nici nu mi-am pus problema că fac 600 de km într-o singură zi 

pentru o oră de spectacol.  Nu știu cât de mult trebuie să iubești ce faci. Probabil 

100%. Sau ceva mai mult. Și să crezi în ce faci și în oamenii cu care lucrezi. 

Care sunt cele mai frumoase aspecte ale acestor călătorii? 

Întânirile cu oamenii, fără dubiu! 

Locul sau locurile în care te simți confortabil, aproape ca „acasă”… 

Moscova, Sibiu, Timișoara. 

Ce ți-au demonstrat despre zona teatrală aceste perindări prin lume? 

Că peste tot sunt oameni faini. Că peste tot sunt probleme, orgolii, micimi, 

mârșăvii. Că toleranța, răbdarea și generozitatea sunt calități necesare și 

obligatorii când lucrezi în teatru. Că nimeni nu e indispensabil și toți suntem 

trecători. Că viața trăită în teatru poate fi fascinantă, dar e și acaparatoare și e bine 

să ai și o viață în afara teatrului… 

Cel mai frumos teatru din România ți se pare… 

Frumos?! Sigur că sunt frumoase teatrele din Oradea, Cluj, Iași sau Odeon-

ul de la București. Mă fascinează, și după atâția ani, clădirea Operei din 

Timișoara, în care funcționează 3 teatre plus Opera… al cărei nume îl poartă. Abia 

aștept să se construiască noul teatru de la Sibiu… 



Aproape că reușești să ajungi la toate festivalurile din țară, deși sunt atât de 

multe. Anul acesta ești unul dintre selecționerii „Fest(in) pe Bulevard”. Cum 

a fost experiența aceasta pentru tine? 

Am văzut, încă o dată – căci am făcut selecția și anul trecut, și anul acesta 

pentru Festivalul „Toma Caragiu” de la Ploiești – cum e și… de cealaltă parte a 

baricadei. Acum pot să aplic zicala… ce ție nu-ți place altuia nu-i face. Mi se 

întâmplă să văd și multe lucruri care să nu-mi placă prin festivalurile astea multe 

pe unde umblu și parcă aș vrea să le evit, dar am constatat că nu e chiar așa de 

simplu. Și-apoi, mă străduiesc ca faptul că un spectacol m-a emoționat sau m-a 

evervat pe mine personal să nu conteze absolut deloc în această ecuație. Să mă 

gândesc pentru cine și de ce e important de adus într-un festival sau altul un 

spectacol sau altul. Care e miza? Care e scopul? De ce? Cine, ce, unde și de ce? 

Sunt întrebări care nu îmi ies niciodată din minte, căci rămân jurnalist. Și nu pot 

să încetez să mă auto-interoghez. 

Am învățat că peste tot sunt oameni faini. Că peste tot sunt probleme, orgolii, 

micimi, mârșăvii. Că toleranța, răbdarea și generozitatea sunt calități necesare 

și obligatorii când lucrezi în teatru. Că nimeni nu e indispensabil și toți suntem 

trecători. Că viața trăită în teatru poate fi fascinantă, dar e și acaparatoare și e 

bine să ai și o viață în afara teatrului… 

Cât de simplu ți-a fost să te oprești la un anumit număr (relativ mic) de 

spectacole? 

Sunt puține? Nu, nu a fost simplu. A fost o negociere foarte serioasă, pe-

alocuri dură, ne-au ajutat puțin la selecție și… rațiunile tehnice și aglomerația de 

festivaluri din perioada asta, așa că anumite spectacole nu au mai putut ajunge… 

Eu cred că selecția pentru FEST(in) pe Bulevard 2017 e o poveste pentru un 

interviu de sine stătător. Iar întâlnirea cu Marinela Țepuș și (mai puțin, căci am 

avut zone de selecție diferite) cu Narcisa Mocanu, a fost una din care am învățat 

și câștigat enorm. Am tot spus printre prieteni, dar acum cred că o pot spune și 

public, la început, m-a enervat teribil generozitatea Marinelei Țepuș, dar, venind 

mai des la Nottara și lucrând mai mult împreună, mi-am dat seama cât s-a 

schimbat acest teatru și prin câte faze de schimbare a trecut în ultimii 20 de ani, 

de când îl știu eu, și cum generozitatea, dacă devine un principiu de viață, dacă 

este organică (așa cum ar zice Stanislavski, că tot suntem la teatru) poate fi o armă 

în lupta necesară azi… de a rămâne, dincolo de tot și toate, oameni. 

Are provincia de oferit spectacole mai bune sau la fel de bune ca producțiile 

din București? 

Fără îndoială. 



Din experiența semnificativă de până acum, un spectacol bun, ca să 

impresioneze, trebuie să… 

…EXISTE. Să trăiască. Să fie viu, adevărat și cinstit. Și-atunci ajunge și la 

mine, spectatorul, iubitorul de teatru. 

 

de: Elena Coman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202. B-CRITIC  

din data de 17 Octombrie 2017 

http://www.b-critic.ro/spectacol/text-si-pretext-poluare-copii-

raporturi-de-forta-in-cuplu-si-alte-cateva-de-la-macmillan-citire/ 

 

 
 

Text și pretext. Poluare, copii, raporturi de forță în cuplu și alte câteva de 

la MacMillan citire 

Actori și personaje, o dezbatere la finalul piesei „Respirații” 

Ea, doctorandă, el, muzician. Sunt tineri, sunt frumoși, se iubesc. Dar 

viața lor va fi dată peste cap în momentul în care apare ideea de a face un 

cEa, doctorandă, el, muzician. Sunt tineri, sunt frumoși, se iubesc. Dar viața 

lor va fi dată peste cap în momentul în care apare ideea de a face un copil.  

Două montări ale textului lui Duncan MacMillan la Teatrul Nottara. Prima, 

care păstrează titlul original, „Lungs”, e o producție a Asociației VANNER 

Collective și a Teatrului ACT, în regia lui Nicolae Constantin Tănase. Cea de-a 

doua, intitulată „Respirații”, e o producție a Teatrului Ariel din Târgu Mureș, în 

regia lui Radu-Alexandru Nica. După cele două reprezentații, Raisa Ané și Andi 

Gherghe de la Târgu Mureș și Denisa Nicolae și Liviu Romanescu de la București 

discută despre implicațiile temelor propuse de text. 

de: Cristina Rusiecki 
Dopil.  

http://www.b-critic.ro/spectacol/text-si-pretext-poluare-copii-raporturi-de-forta-in-cuplu-si-alte-cateva-de-la-macmillan-citire/
http://www.b-critic.ro/spectacol/text-si-pretext-poluare-copii-raporturi-de-forta-in-cuplu-si-alte-cateva-de-la-macmillan-citire/


203. Coțofana urbană  

din data de 12 Octombrie 2017 

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

13%F0%9F%8D%82%F0%9F%8D%81%F0%9F%8D%8215-

octombrie-2017/ 

 

 
 

 
Recomandări de weekend în Bucureşti 13-15 octombrie 2017 

Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” sau 12 zile cu 

39 de reprezentații din 8 țări de pe 3 continente, 14 discuții cu publicul după 

spectacole, 2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de 

carte de teatru, 2 expoziții foto, 7 spații diferite: Teatrul Nottara, Teatrul 

Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național București „I. L. Caragiale”, Teatrul 

ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona. 

 

 

Sursa: Cotzofana urbană 

13%F0%9F%8D%82%F0%9F%8D%81%F0%9F%8D%8215-octombrie-
2017/DE 

 

http://www.cotzoblog.ro/recomandari-de-weekend-in-bucuresti-13%F0%9F%8D%82%F0%9F%8D%81%F0%9F%8D%8215-octombrie-2017/
http://www.cotzoblog.ro/recomandari-de-weekend-in-bucuresti-13%F0%9F%8D%82%F0%9F%8D%81%F0%9F%8D%8215-octombrie-2017/
http://www.cotzoblog.ro/recomandari-de-weekend-in-bucuresti-13%F0%9F%8D%82%F0%9F%8D%81%F0%9F%8D%8215-octombrie-2017/


Surului lui Duncan MacMillan la Teatrul Nottara. Prima, care păstrează titlul 
original, „Lungs”, e o producție a Asociației VANNER Constantin Tănase. Cea 

de-a 204. News.ro 

din data de 19 Octombrie 2017 

https://www.news.ro/cultura-media/somnambulism-productie-a-

teatrului-nottara-desemnat-cel-mai-bun-spectacol-la-festivalul-

international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-

1922402519262017100917339621-s 
 
 
p

 
 

ectacol-la-festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-
1922402519262017100917339621ua, int„Respirații”ucție a Teatrului Ariel din Târgu Mureș, 

în regia lui Radu-Alexandru Nica. După cele două reprezentații, Raisa Ané și 

A"Somnambulism", producţie a Teatrului Nottara, desemnat cel mai bun 

spectacol la Festivalul Internaţional de Teatru "FEST(in) pe Bulevard" 
 

 
"Somnambulism", de Iaroslava Pulinovici, în regia Alexandru Mâzgăreanu, 

o producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti, a fost desemnat miercuri seară cel mai 

https://www.news.ro/cultura-media/somnambulism-productie-a-teatrului-nottara-desemnat-cel-mai-bun-spectacol-la-festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-1922402519262017100917339621-s
https://www.news.ro/cultura-media/somnambulism-productie-a-teatrului-nottara-desemnat-cel-mai-bun-spectacol-la-festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-1922402519262017100917339621-s
https://www.news.ro/cultura-media/somnambulism-productie-a-teatrului-nottara-desemnat-cel-mai-bun-spectacol-la-festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-1922402519262017100917339621-s
https://www.news.ro/cultura-media/somnambulism-productie-a-teatrului-nottara-desemnat-cel-mai-bun-spectacol-la-festivalul-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-1922402519262017100917339621-s


bun spectacol la ediţia a 5-a a Festivalului Internaţional de Teatru "FEST(in) pe 

Bulevard". 

Festivalul a înregistrat un palmares bogat: 12 zile cu 39 de reprezentaţii din 

opt ţări de pe trei continente, 14 discuţii cu publicul după spectacole, două 

evenimente stradale, cinci spectacole-lectură, patru colocvii, patru lansări de carte 

de teatru, două expoziţii foto, şapte spaţii diferite: Teatrul Nottara, Teatrul 

Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul ACT, Institutul 

Maghiar Balassi, Librăria Cărtureşti-Verona. 

Juriul, format din Doina Modola, Emil Boroghină, Doru Mareş, Pompiliu 

Onofrei şi Claudiu Groza, a decis premiile la secţiunea care a dat tema acestei 

ediţii, "Criza pubertăţii, criza adolescenţei”: Premiul pentru cel mai bun spectacol: 

"Somnambulism", de Iaroslava Pulinovici, în regia Alexandru Mâzgăreanu, o 

producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti.  

Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal: Anda Saltelechi pentru 

rolul Francesca din spectacolul independent "Pe jumătate cântec", conceput de 

Crista Bilciu. Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Alex Călin pentru 

rolul Don din spectacolul "Fluturii sunt liberi", de Leonard Gershe, regia Erwin 

Şimşensohn, producţie a Teatrului Excelsior. Premiul pentru cea mai bună actriţă 

în rol secundar: Mihaela Teleoacă pentru rolul Debra Watts din spectacolul 

"Kimberly", de David Lindsay-Abaire, regia Andreea Vulpe, producţie a 

Teatrului de Comedie. Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: 

Constantin Cojocaru pentru rolul Valerio din spectacolul "Leonce şi Lena", de 

Georg Büchner, regia Vlad Cristache, producţie a Teatrului Maria Filotti, Brăila. 

Premiul pentru cea mai bună regie: Andrei Măjeri pentru spectacolul "Exploziv", 

de Elise Wilk, producţie a Teatrului Naţional Marin Sorescu, Craiova.  

Juriul a acordat şi două premii speciale spectacolului "Visul unei nopţi de 

vară", după William Shakespeare, în regia lui Cristian Pepino, producţie a 

Teatrului Ţăndărică, Bucureşti, pentru dinamica şi accesibilitatea unei adaptări 

shakespeariene în teatrul de animaţie destinat tinerilor, şi spectacolului 

"HEARTBEAT", de Kim Doo-Hwan, în regia lui Bae Eun-Wook, producţie a 

Companiei Donghwa Tree Theatre, Seul, Coreea de Sud, pentru perfecţiunea 

folosirii instrumentelor muzicale în spectacolul de teatru şi pentru poezia acestuia. 

Juriul publicului a fost format din spectatorii săi cei mai fideli: Luiza 

Ciorpan, Alina Maer, Alexandru Constantin, Marcel Frunte-Lată şi Florin Frunză. 

Acesta a jurizat spectacolele din secţiunea „Bulevardul comediei” şi a acordat 

următoarele premii: Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal: Florina 



Cercel pentru rolul Aneta Duduleanu din spectacolul "Gaiţele", de Alexandru 

Kiriţescu, regia Mc Ranin, producţie a Teatrului Tony Bulandra, Târgovişte.  

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Marius Bodochi pentru 

rolul Grigori Stepanovici Smirnov din spectacolul "Ursul", de Anton Pavlovici 

Cehov, regia Felix Alexa, producţie a Teatrului de Stat Constanţa. 

Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar: Catrinel Dumitrescu 

pentru rolul Sheila din spectacolul "Totul e relativ", de Alan Ayckbourn, regia 

Felix Alexa, producţie a Teatrului Nottara.  

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Sebastian Marina pentru 

rolul Florin din spectacolul Orb de mină, de Székely Csaba, regia Catinca 

Drăgănescu, producţie a Teatrului Andrei Mureşanu, Sfântu Gheorghe 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din secţiunea "Bulevardul Comediei”: 

"Jurnalul lui Robinson Crusoe", după "Insula", de Gellu Naum, regia Mihai 

Măniuţiu, producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti.  

Fiecare membru al echipei coordonate de Diana Sârbu se gândeşte deja la 

următoarea ediţie. Aşa cum o face şi directoarea Teatrului Nottara şi a 

„FEST(in)ului pe Bulevard”, Marinela Ţepuş: "Închidem cea de-a cincea ediţie a 

Festivalului Internaţional de Teatru «FEST(in) pe Bulevard» cu gândul la ediţia 

de anul viitor, care va avea ca temă principală "CRIZA COMUNICĂRII” şi se va 

desfăşura în perioada 12 – 21 octombrie 2018. Mulţumim tuturor celor care ne-au 

fost aproape; mulţumesc echipei festivalului, echipei Teatrului Nottara, pentru 

efortul de a organiza, cu profesionalism şi dăruire, unul dintre cele mai importante 

evenimente teatrale ale acestei toamne”. 

 

 

de: Aura Marinescu  

 

 

ndi Gherghe de la Târgu 



do205. Teatrul Nottara 

din data de 18 Octombrie 2017 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=242 

 

 
 

Avem premiaţi! 

Premiile celei de-a cincea ediții a Festivalului Internațional de Teatru 

„FEST(in) pe Bulevard”  

Ediția a cincea a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” s-a încheiat. Au fost zile pline de bucurie, spectacole, evenimente, 

reflecție și amuzament. Festivalul a înregistrat un palmares bogat: 12 zile cu 39 

de reprezentații din 8 țări de pe 3 continente, 14 discuții cu publicul după 

spectacole, 2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de 

carte de teatru, 2 expoziții foto, 7 spații diferite: Teatrul Nottara, Teatrul 

Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național București, Teatrul ACT, Institutul 

Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona. 

Juriul, format din Doina Modola, Emil Boroghină, Doru Mareș, Pompiliu 

Onofrei și Claudiu Groza, a decis premiile la secțiunea care a dat tema acestei 

ediții, „Criza pubertății, criza adolescenței”: 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Anda Saltelechi pentru 

rolulFrancesca din spectacolul independent Pe jumătate cântec, conceput de 

Crista Bilciu 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=242


Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Alex Călin pentru 

rolul Don din spectacolul Fluturii sunt liberi de Leonard Gershe, în regia lui 

Erwin Șimșensohn, producție a Teatrului Excelsior 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar: Mihaela 

Teleoacă pentru rolul Debra Watts din spectacolul Kimberly de David Lindsay-

Abaire, în regia Andreei Vulpe, producție a Teatrului de Comedie 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Constantin 

Cojocaru pentru rolul Valerio din spectacolul Leonce și Lena de Georg Büchner, 

în regia lui Vlad Cristache, producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

Premiul pentru cea mai bună regie: Andrei 

Măjeri pentru spectacolul Exploziv de Elise Wilk, producție a Teatrului 

Național Marin Sorescu, Craiova 

Premiul pentru cel mai bun spectacol: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, 

în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, producție a Teatrului Nottara, București 

Juriul a acordat și două Premii speciale: 

Premiul Juriului: spectacolului Visul unei nopți de vară după William 

Shakespeare, regia Cristian Pepino, producție a Teatrului Țăndărică, București, 

pentru dinamica și accesibilitatea unei adaptări shakespeariene în teatrul de 

animație destinat tinerilor 

Premiul Special al Juriului: spectacolului Heartbeat de Kim Doo-Hwan, 

în regia lui Bae Eun-Wook, producție a Companiei Donghwa Tree Theatre din 

Seul, Coreea de Sud, pentru perfecțiunea folosirii instrumentelor muzicale în 

spectacolul de teatru și pentru poezia acestuia  

Pentru că Teatrul Nottara dorește să-și apropie publicul, la ediția aceasta a 

format Juriul publicului din spectatorii săi cei mai fideli: Luiza Ciorpan, Alina 

Maer, Alexandru Constantin, Marcel Frunte-Lată și Florin Frunză. Acesta a 

jurizat spectacolele din secțiunea „Bulevardul comediei” și a acordat următoarele 

premii: 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Florina Cercel pentru 

rolul Aneta Duduleanu din spectacolul Gaițele de Alexandru Kirițescu, în regia 

lui Mc Ranin, producție a Teatrului Tony Bulandra, Târgoviște 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Marius Bodochi pentru 

rolul Grigori Stepanovici Smirnov din spectacolul Ursul de Anton Pavlovici 

Cehov, în regia lui Felix Alexa, producție a Teatrului de Stat Constanța 



Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar: Catrinel 

Dumitrescu pentru rolul Sheila din spectacolul Totul e relativ de Alan 

Ayckbourn, în regia lui Felix Alexa, producție a Teatrului Nottara, București 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Sebastian Marina pentru 

rolul Florindin spectacolul Orb de mină de Székely Csaba, în regia Catincăi 

Drăgănescu, producție a Teatrului Andrei Mureșanu, Sfântu Gheorghe 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din Secțiunea „Bulevardul 

Comediei”: Jurnalul lui Robinson Crusoe după Insula de Gellu Naum, în regia 

lui Mihai Măniuțiu, producție a Teatrului Odeon, Bucureşti 

Echipa Departamentului de Marketing, Vânzări și PR și aceea a Serviciului 

de Specialitate artistică a acordat trei Premii pentru cea mai populară actriță a 

Teatrului Nottara actrițelor Ioana Calotă, Crenguța Hariton și Ada Navrot. Unul 

dintre sponsorii Festivalului, Demetria ART atelier (www.demetria.ro), le va oferi 

un voucher prin care își pot achiziționa o rochie din colecția sa. 

Fiecare membru al echipei coordonate de Diana Sârbu se gândește deja la 

următoarea ediție. Așa cum o face și directoarea Teatrului Nottara și a 

„FEST(in)ului pe Bulevard”, Marinela Țepuș: „Închidem cea de-a cincea ediție a 

Festivalului Internațional de Teatru «FEST(in) pe Bulevard» cu gândul la ediția 

de anul viitor, care va avea ca temă principală „CRIZA COMUNICĂRII” și se va 

desfășura în perioada 12 – 21 octombrie 2018. Mulțumim tuturor celor care ne-au 

fost aproape; mulțumesc echipei festivalului, echipei Teatrului Nottara, pentru 

efortul de a organiza, cu profesionalism și dăruire, unul dintre cele mai importante 

evenimente teatrale ale acestei toamne”. 

  

Le mulțumim călduros tuturor partenerilor și sponsorilor noștri. 

Cu spijinul: 

Ministerul Culturii și Identității Naționale, UNITER 

 
de: Sanda Vişan 

 
 
 
 
 
 
d 

http://www.demetria.ro/


o206. Mirela Retegan 

din data de 19 Octombrie 2017 

http://mirelaretegan.ro/blog/gandurile-mele/cum-abordam-moartea-in-

relatia-cu-adolescentii-id1153.html 

 

 
 

Cum abordăm moartea în relaţia cu adolescenţii? 

   +12 

Când am primit invitaţia Teatrului Nottara să urc pe scenă la o dezbatere 

importantă din cadrul festivalului „FEST(in) pe Bulevard" am fost cel puţin 

surprinsă şi onorată. 

Iubesc teatrul, sunt un mare consumator. Şi văd spectacolele cu sufletul, dar 

niciodată nu mi-aş permite să spun mai mult decât "mi-a plăcut sau nu mi-a 

plăcut". 

Când am aflat tema festivalului am înţeles de ce organizatorii s-au gândit la 

mine. Mă preocupă adolescenţii şi de când am unul care creşte împreună cu mine, 

am înţeles despre viaţă câte n-am înţeles în toată lumea de adulţi în care mă învârt. 

A fost tare greu să urc pe scenă după spectacolul Oscar şi Tanti Roz, alături 

de o distribuţie absolut impresionanată, într-un decor care m-a lăsat fără aer. Eram 

plânsă toată după ce două ore am fost într-un malaxor de emoţii. 

Cum abordăm moartea în relaţia cu adolescenţii? Greu, foarte greu să 

reuşeşti să nu faci o dramă dintr-un moment de final de viaţă. Să înţelegi cum 

există în anumiţi oameni capacitatea de a face o sărbătoare din fiecare zi. Să 

http://mirelaretegan.ro/blog/gandurile-mele/cum-abordam-moartea-in-relatia-cu-adolescentii-id1153.html
http://mirelaretegan.ro/blog/gandurile-mele/cum-abordam-moartea-in-relatia-cu-adolescentii-id1153.html
http://mirelaretegan.ro/galerie/cum-abordam-moartea-in-relatia-cu-adolescentii-id1153-play1033.html


reuşeşti să înveţi copilul adolescent că fiecare zi e unică şi că poţi să trăieşti într-

o zi emoţii câte nu le trăiesc alţi oameni în vieţi duse an după an, într-o monotonie 

din care nu pot să iasă. 

Pentru mine, spectacolul a fost revelator dintr-un puct de vedere extrem de 

important. Mi-a aşezat propriul meu personaj "Tanti Prezentatoarea" într-o lumina 

pe care nu i-o văzusem. Am înţeles că toate femeile îmbrăcate în roz erau nişte 

doamne în timp ce una singură era TANTI, sinonim cu iubirea, generozitatea, 

empatia. Regizorul a reuşit să creeze o poezie de dragoste de viaţă într-un 

spectacol care ar fi putut să fie tragic. 

La aplauze toată lumea avea lacrimi pe obraji, dar zâmbet pe chip. Şi-am 

plecat de-acolo mai frumoşi cu o lecţie înţeleasă. Oscar şi Tanti Roz e scrisă de 

Eric-Emmanuel Schmitt, unul din preferaţii mei, i-am savurat toate cărţile. Textul 

poate să fie un punct din care părinţii şi copiii adolescenţi să pornească ntr-o 

frumoasă călătorie de împrietenire. 

Mulţumesc Teatrului Nottara pentru invitaţie. A fost o mare onoare pentru 

mine să fiu parte din această poveste. 

 

 

 

de: Mirela Retegan 
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Spectacolul "Somnambulism", regia Alexandru Mâzgăreanu - cel mai bun 

spectacol la "FEST(in) pe Bulevard" 

 

Spectacolul "Somnambulism" de Iaroslava Pulinovici, în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu, a fost desemnat cel mai bun din secțiunea competitivă 

"Criza Pubertății, Criza Adolescenței" la Gala de premiere a Festivalului 

Internațional de Teatru "FEST(in) pe Bulevard", eveniment desfășurat miercuri 

seară, la Teatrul Nottara din Capitală. 
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"Mă bucur, sunt fericită și sunt emoționată și bucuroasă. Este un spectacol 

pe care-l iubesc foarte mult și merită să fie văzut și promovat, și iubit, și înțeles. 

Vă așteptăm să-l vedeți fiindcă o să vă bucure", a spus actrița Crenguța Hariton, 

interpreta personajului Alla, în producția Teatrului Nottara. 

În deschiderea galei, actorul Alexandru Repan a îndemnat publicul să vină 

la teatru, spunând că fiecare spectacol este o sărbătoare. 

"Festivalul se sfârșește, dar nu și sărbătoarea. Așa că, dacă suntem de acord 

că fiecare spectacol de teatru este o sărbătoare, teatrul sărbătorește, deci, vreo 11 

luni pe an. Anul acesta festivalul și-a propus să pună reflectoarele pe o problemă 

spinoasă, pe problemele adolescenței, pe criza adolescenței. Adolescenții noștri în 

ziua de astăzi au mult mai multe probleme decât am avut noi, adolescenții de 

odinioară. (...) Astăzi, însă, suntem bombardați tot timpul și de peste tot cu tot 

felul de crize — crize guvernamentale, criza în sănătate, criza în învățământ, criza 

în agricultură, criza în meteorologie, etc, etc, etc. Apărați-i pe adolescenții voștri 

de toate aceste crize. Duceți-i la școală, la bibliotecă, la biserică și, din când în 

când, la teatru. (...) Așadar, veniți împreună cu adolescentul de alături, cu copilul 

din voi, veniți aici la teatru să ne jucăm (...) și să ne vindecăm", a afirmat 

Alexandru Repan. 

Premiul pentru cea mai bună regie i-a fost acordat lui Andrei Măjeri pentru 

spectacolul "Exploziv" de Elise Wilk, producție a Teatrului Național "Marin 

Sorescu" din Craiova. 

Distincția pentru cel mai bun actor în rol principal a fost câștigată de Alex 

Călin pentru personajul Don din spectacolul "Fluturii sunt liberi" de Leonard 

Gershe, în regia lui Erwin Șimșensohn, producție a Teatrului Excelsior. 

"Principalul criteriu pentru noi a fost valoarea artistică și al doilea a fost 

modul în care s-a răspuns la tema propusă în acest an de Teatrul Nottara și am 

considerat, cel puțin până în momentul de față, că cel mai bine a răspuns Alex 

Călin. (...) Pe noi ne-a impresionat calitatea foarte înaltă a interpretării lui", a spus 

regizorul Emil Boroghină, membru al juriului. 

Premiul a fost ridicat de regizorul spectacolului, Erwin Șimșensohn, care a 

prezentat un mesaj transmis de Alex Călin, care nu a putut participa deoarece se 

afla pe scenă într-un alt spectacol. 

"Lucrul la spectacolul 'Fluturii sunt liberi' m-a scos dintr-o profundă 

ignoranță. Înainte nu știam nimic despre o categorie de persoane care trăiește 

alături de noi. În România, persoanele nevăzătoare sunt total ignorate. Pentru că 

dacă nu îți pasă dacă un elev nevăzător are sau nu manuale de matematică, fizică 

sau muzică, se cheamă, după părerea mea, (...) că l-ai condamnat și exclus deja. 

Am pornit o campanie de strângere de fonduri pentru Fundația 'Cartea Călătoare' 



care poate realiza aceste manuale, pentru că mi s-a părut normal să îmi pese și 

pentru că nu mi s-a părut suficient și nici corect să învăț doar ce îmi convine mie 

din această experiență a spectacolului. Nu știu dacă teatrul în general poate face 

lumea asta mai bună, dar cred că noi, fiecare în parte și mai ales noi împreună, o 

putem face", a transmis Alex Călin. 

Erwin Șimșensohn a explicat că Alex a lansat campania "Manuale pentru 

nevăzători". "Putem realiza manuale în Braille pentru elevi de clasa a VI-a, a VII-

a și a VIII-a", a precizat regizorul. 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal a fost câștigat de Anda 

Saltelechi pentru Francesca din spectacolul independent "Pe jumătate cântec", 

conceput de regizoarea Crista Bilciu. 

La categoria cea mai bună actriță în rol secundar distincția i-a fost acordat 

Mihaelei Teleoacă pentru Debra Watts din spectacolul "Kimberly" de David 

Lindsay-Abaire, în regia Andreei Vulpe, producție a Teatrului de Comedie, iar cel 

mai bun actor în rol secundar a fost desemnat Constantin Cojocaru pentru 

personajul Valerio din "Leonce și Lena" de Georg Buchner, în regia lui Vlad 

Cristache, producție a Teatrului "Maria Filotti" din Brăila. 

Juriul, format din actorul și regizorul Emil Boroghină (președinte), prof. 

univ. Doina Modola, criticul de teatru Doru Mareș, teatrologul Claudiu Groza și 

jurnalistul Pompilius Onofrei, a acordat și două premii speciale. 

Un premiu special a revenit spectacolului "Visul unei nopți de vară" după 

William Shakespeare, regia Cristian Pepino, producție a Teatrului Țăndărică, 

București, "pentru dinamica și accesibilitatea unei adaptări shakespeariene în 

teatrul de animație destinat tinerilor". 

Cel de-al doilea premiu special al juriului a fost acordat spectacolului 

"Heartbeat" de Kim Doo-Hwan, în regia lui Bae Eun-Wook, producție a 

Companiei Donghwa Tree Theatre din Seul, Coreea de Sud, "pentru perfecțiunea 

folosirii instrumentelor muzicale în spectacolul de teatru și pentru poezia 

acestuia". 

În cadrul secțiunii "Bulevardul comediei", premiile au fost acordate de un 

juriu al publicului compus "din spectatorii cei mai fideli": Luiza Ciorpan, Alina 

Maer, Alexandru Constantin, Marcel Frunte-Lată și Florin Frunză. 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din secțiunea "Bulevardul Comediei" 

a fost acordat pentru "Jurnalul lui Robinson Crusoe" după "Insula" de Gellu 

Naum, în regia lui Mihai Măniuțiu, producție a Teatrului Odeon din București. 



Cel mai bun actor în rol principal a fost desemnat, potrivit juriului 

publicului, actorul Marius Bodochi pentru Grigori Stepanovici Smirnov din 

spectacolul "Ursul" de Anton Pavlovici Cehov, în regia lui Felix Alexa, producție 

a Teatrului de Stat Constanța, iar pentru cea mai bună actriță în rol principal 

premiul a fost acordat actriței Florina Cercel pentru Aneta Duduleanu din 

spectacolul "Gaițele" de Alexandru Kirițescu, în regia lui Mc Ranin, producție a 

Teatrului "Tony Bulandra" din Târgoviște. 

La secțiunea cel mai bun actor în rol secundar premiul a fost oferit lui 

Sebastian Marina pentru Florin din spectacolul "Orb de mină" de Szekely Csaba, 

în regia Catincăi Drăgănescu, producție a Teatrului "Andrei Mureșanu" din Sfântu 

Gheorghe, iar pentru cea mai bună actriță în rol secundar câștigătoare a fost 

Catrinel Dumitrescu pentru Sheila din spectacolul "Totul e relativ" de Alan 

Ayckbourn, în regia lui Felix Alexa, producție a Teatrului Nottara din București. 

Catrinel Dumitrescu a mulțumit publicului pentru susținerea pe care i-a 

oferit-o, în special, în ultimii ani și a cerut spectatorilor un moment de reculegere 

în memoria actriței Olga Tudorache care a murit în noaptea de marți spre miercuri 

la vârsta de 88 de ani. 

În cadrul galei au fost acordate și trei premii pentru cea mai populară actriță 

a Teatrului Nottara, distincții votate de echipa Departamentului de Marketing, 

Vânzări și PR și aceea a Serviciului de specialitate. Acestea au fost oferite 

actrițelor Ioana Calotă, Crenguța Hariton și Ada Navrot. 

Cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional de Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard, s-a desfășurat în perioada 7 — 18 octombrie în șapte spații din Capitală 

— Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național București, 

Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona. 

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității 

Naționale și al UNITER. 

Agenția Națională de Presă AGERPRES s-a numărat printre partenerii 

media de tradiție ai evenimentului 

 

 

de: Petronius Craiu  
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Detaliul care i-a stricat imaginea de divă! Andreea Marin, trădată de picioare 

 
Andreea Marin a ales o rochie neagră pentru evenimentul de miercuri seara 

foto: arhivă personală 

 

Andreea Marin a strălucit miercuri seara, 18 octombrie, la Festivalul 

International de Teatru Fest (in) pe Bulevard, de la Teatrul Nottara din București. 

Fosta Zână a surprizelor a ales o rochie neagră, cu trenă, însă imaginea de divă a 

fost stricată de un detaliu inestetic, pe care Andreea n-a făcut eforturi prea mari 

să-l ascundă. 
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Andreea Marin (42 de ani) se luptă de ani de zile cu o problemă de sănătate 

comună în rândul femeilor obligate să petreacă mult timp pe tocuri, în încălțări 

incomode. Diva a recunoscut că are monturi și că nu găsește curajul de a se supune 

unei intervenții chirurgicale pentru a scăpa de această problemă. 

"Stând o viaţă pe tocuri şi având şi anumite probleme (degetele prea subţiri 

şi lungi, monturi, o problema de sănătate des întâlnită, nu e nici o ruşine să o 

recunoaştem când o avem, în plus şi o diferenţă de număr între cele două picioare, 

motiv pentru care întotdeauna un pantof îmi este puţin mai mare), am înţeles care 

îmi sunt nevoile ce ţin de comoditate şi sănătate, aşa că am hotărât să fac eu însămi 

pentru mine ceea ce mă ajută să mă simt bine", a explica vedeta la un moment dat, 

când și-a anunțat intenția de a lansa propria linie de genţi şi pantofi.  

 
Andreea Marin, pe covorul roșu al Festivalului Internațional de Teatru 

Fest (in) pe Bulevard 

foto: arhivă personală 

  

Lucrurile nu s-au schimbat de la această declarație, Andreea nu și-a operat 

monturile, chiar dacă specialiștii au asigurat-o că intervenția nu este dureroasă și 

nu presupune o perioadă de recuperare prea îndelungată. Miercuri seară, toți au 

putut observa degetele ieșind inestetic din sandalele negre pe care vedeta le-a ales 

pentru a completa ținuta de festival. Ba chiar, la un moment dat, pe scena Teatrului 

Nottara, Andreea a lăsat impresia că este desculță, degetele atingând podeaua. 

 
Andreea Marin, pe scena Teatrului Nottara 

foto: arhivă personală 

  

de:Eugenia Alexandrescu 
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Crize, premii și petrecere 

„FEST(in) pe Bulevard”, ultima zi 

 

Ediția a cincea a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” a ajuns la ultima zi. După o asemenea serie lungă și bogată de 

evenimente este firesc ca în ultima zi să-și găsească locul și abordarea teoretică a 

temei principale din ediția de anul acesta. Teatrul începe de la o criză. - oricare ar 

fi ea. O temă din capul locului generoasă cu subiectele pe care le-a oferit artei. De 

aici și categoria sa fundamentală, dramatismul. Nimic mai natural deci ca 

secțiunea principală a celei de-a cincea ediții a Festivalului Internațional de Teatru 

„FEST(in) pe Bulevard” să se intituleze Criza pubertății, criza adolescenței. Până 

la noile formule dramatice ale ultimilor ani, teatrul s-a ocupat, prin definiție, de 

criză. Or, cine sunt cei mai predispuși la crize? Tinerii. Abonați la criză cu fiecare 

generație! Ei și colegii lor mai mici, adolescenții, „se crizează” din toate timpurile. 

Spectacolele din Festival urmăresc parcursul sinuos al crizei: în timpuri, în 

generații, în teme. În tiparele existențiale, unde criza s-a infiltrat adânc. De la 

confuzia generică de tinerețe, ca în Leonce și Lena, la criza de identitate sexuală, 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/festin-pe-bulevard-2017-ziua-a-xii-a/
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de la eternul conflict de generații la cel împotriva structurilor de putere, de la 

revolta generată de sistem (Exploziv) până la violența adolescenților care devin 

teroriști în propria școală (20 noiembrie). Un subiect de o asemenea consistență 

merita și o abordare teoretică, pentru care am invitat „experți” ai crizei din diferite 

domenii: scriitoarea Simona Popescu, a cărei creație este alocată eului adolescent, 

prin neîncetata aventură a sinelui ludic și prin criza multiplelor „avataruri ale 

eului”, Silvia Dumitrache, critic de teatru, Alexander Hausvater, regizor al crizei 

prin excelență, Ion Mircioagă, regizor preocupat de adolescența intempestivă, și 

Alexandru Mâzgăreanu, tânăr regizor care a investigat criza adolescentului în 

societatea modernă, una cu valori într-o continuă schimbare. Moderator va fi 

criticul de teatru Cristina Rusiecki. 

De la ora ora 19.00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, va avea 

loc Gala de decernare a Premiilor FEST(in) 2017, prezidate de ambasadoarea 

acestei ediții a Festivalului, fermecătoarea Andreea Marin, și de directoarea 

Teatrului Nottara și a Festivalului, Marinela Țepuș. Juriul format din specialiști 

va acorda premii la spectacolele înscrise în secțiunea „Criza pubertății, criza 

adolescenței”. Pentru că Teatrul Nottara a dorit să aducă publicul mai aproape 

de ceea ce se întâmplă pe scenă, și anul acesta, ca și la edițiile precedente, a fost 

selectat un Juriu spectator care va desemna premii pentru spectacolele din 

secțiunea „Bulevardul comediei”. 

Seara se va încheia într-o notă deopotrivă agreabilă și veselă, în care 

publicul va avea prilejul să sărbătorească sfârșitul Festivalului alături de The 

Tango Orchestra Tibor Cári. Evenimentul începe la ora 19.30, la Teatrul Nottara, 

Sala Horia Lovinescu. Muzică. Dans. Culoare. Ingrediente menite să ne poarte 

într-o lume în care pasiunea construieşte şi spune poveşti. Ingrediente menite să 

ne poarte în lumea tentantă a tangoului cu tot ce înseamnă el. Toate într-o oră şi 

treizeci de minute de muzică, dans şi culoare. The Tango Orchestra este un 

eveniment muzical complex ce cuprinde tangouri originale semnate de 

compozitorul Tibor Cári, scrise pentru film și teatru. Cântecele vor fi cântate în 

mai multe limbi: română, maghiară, bosniacă, italiană, spaniolă. Muzica este 

însoţită inspirat de dans, cu profesionişti ai tangoului. Orchestra este compusă 

din cinci instrumentiști. Este un proiect unic în România, de vreme ce nu există 

nicio trupă de muzică de tango care să cânte doar muzică originală, scrisă de 

membrii ei. Orchestra va fi formată din Carmen Păulescu (vioară) de la 

Filarmonica Banatul din Timișoara, Szabó J. Attila (violoncel) de la Filarmonica 

de Stat Transilvania din Cluj-Napoca și Adrian Muntean (contrabas) de la 

Orchestra Română de Tineret din București. Alături de aceștia, pe scenă, vor 

evolua cântăreții Aida Šošić, sosită din Sarajevo, Sânziana Tarța de la Teatrul 

Național Lucian Blagadin Cluj-Napoca și Giacomo Medici de la Teatro Lirico 

Milano. Dansează Laura Iaru, Csongor Kicsi, Cristina Daju și Silviu Gușat. Lor li 



se alătură păpușarii Ana Maria Cucută, Mona Toncu, George Simian și Ana 

Crăciun-Lambru. 

Teatrul Nottara își așteaptă publicul cu brațele larg deschise pentru ultima 

zi de Festival. 

 
 

 

Sursa: B-CRITIC 
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Premiile Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” 2017 

 

Ediția a cincea a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” s-a încheiat. Au fost zile pline de bucurie, spectacole, evenimente, 

reflecție și amuzament. Festivalul a înregistrat un palmares bogat: 12 zile cu 

39 de reprezentații din 8 țări de pe 3 continente, 14 discuții cu publicul după 

spectacole, 2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări 

de carte de teatru, 2 expoziții de fotografie, 7 spații diferite: Teatrul Nottara, 

Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național București, Teatrul 

ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona. 

 

Juriul, format din Doina Modola, Emil Boroghină, Doru Mareș, Pompiliu 

Onofrei și Claudiu Groza, a decis premiile la secțiunea care a dat tema acestei 

ediții, „Criza pubertății, criza adolescenței”: 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Anda Saltelechi pentru 

rolulFrancesca din spectacolul independent Pe jumătate cântec, conceput de 

Crista Bilciu 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/premiile-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-2017/
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Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Alex Călin pentru 

rolul Don din spectacolul Fluturii sunt liberi de Leonard Gershe, în regia lui 

Erwin Șimșensohn, producție a Teatrului Excelsior 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar: Mihaela 

Teleoacă pentru rolul Debra Watts din spectacolul Kimberly de David Lindsay-

Abaire, în regia Andreei Vulpe, producție a Teatrului de Comedie 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Constantin 

Cojocaru pentru rolul Valeriodin spectacolul Leonce și Lena de Georg Büchner, 

în regia lui Vlad Cristache, producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

Premiul pentru cea mai bună regie: Andrei 

Măjeri pentru spectacolul Exploziv de Elise Wilk, producție a Teatrului 

Național Marin Sorescu, Craiova 

Premiul pentru cel mai bun spectacol: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, 

în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, producție a Teatrului Nottara, București 

Juriul a acordat și două Premii speciale: 

Premiul Juriului: spectacolului Visul unei nopți de vară după William 

Shakespeare, regia Cristian Pepino, producție a Teatrului Țăndărică, București, 

pentru dinamica și accesibilitatea unei adaptări shakespeariene în teatrul de 

animație destinat tinerilor 

Premiul Special al Juriului: spectacolului Heartbeat de Kim Doo-Hwan, în 

regia lui Bae Eun-Wook, producție a Companiei Donghwa Tree Theatre din Seul, 

Coreea de Sud, pentru perfecțiunea folosirii instrumentelor muzicale în 

spectacolul de teatru și pentru poezia acestuia  

Pentru că Teatrul Nottara dorește să-și apropie publicul, la ediția aceasta a 

format Juriul publicului din spectatorii săi cei mai fideli: Luiza Ciorpan, Alina 

Maer, Alexandru Constantin, Marcel Frunte-Lată și Florin Frunză. Acesta a 

jurizat spectacolele din secțiunea „Bulevardul comediei” și a acordat următoarele 

premii: 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Florina Cercel pentru 

rolul Aneta Duduleanu din spectacolul Gaițele de Alexandru Kirițescu, în regia 

lui Mc Ranin, producție a Teatrului Tony Bulandra, Târgoviște 



Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Marius Bodochi pentru 

rolul Grigori Stepanovici Smirnov din spectacolul Ursul de Anton Pavlovici 

Cehov, în regia lui Felix Alexa, producție a Teatrului de Stat Constanța 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar: Catrinel 

Dumitrescu pentru rolul Sheila din spectacolul Totul e relativ de Alan 

Ayckbourn, în regia lui Felix Alexa, producție a Teatrului Nottara, București 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Sebastian Marina pentru 

rolul Florin din spectacolul Orb de mină de Székely Csaba, în regia Catincăi 

Drăgănescu, producție a Teatrului Andrei Mureșanu, Sfântu Gheorghe 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din Secțiunea „Bulevardul 

Comediei”: Jurnalul lui Robinson Crusoe după Insula de Gellu Naum, în regia 

lui Mihai Măniuțiu, producție a Teatrului Odeon, Bucureşti 

Echipa Departamentului de Marketing, Vânzări și PR și aceea a Serviciului 

de Specialitate artistică a acordat trei Premii pentru cea mai populară actriță a 

Teatrului Nottara actrițelor Ioana Calotă, Crenguța Hariton și Ada Navrot. Unul 

dintre sponsorii Festivalului, Demetria ART atelier (www.demetria.ro), le va oferi 

un voucher prin care își pot achiziționa o rochie din colecția sa. 

Ochi încercănați, mișcări teleghidate, energii stoarse... cam așa arată echipa 

coordonată de Diana Sârbu după douăsprezece zile (și nopți) de festival. Și multe 

luni de pregătire înainte... Totuși, fiecare membru al ei se gândește deja la 

următoarea ediție. Așa cum o face și directoarea Teatrului Nottara și a 

Festivalului „FEST(in) pe Bulevard”, Marinela Țepuș: „Închidem cea de-a cincea 

ediție a Festivalului Internațional de Teatru «FEST(in) pe Bulevard» cu gândul la 

ediția de anul viitor, care va avea ca temă principală „Criza comunicării” și se va 

desfășura în perioada 12-21 octombrie 2018. Le mulțumim tuturor celor care ne-

au fost aproape; îi mulțumesc echipei festivalului, echipei Teatrului Nottara, 

pentru efortul de a organiza, cu profesionalism și dăruire, unul dintre cele mai 

importante evenimente teatrale ale acestei toamne”. 
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Criza ca echilibru 

 

Failibilitatea ne și le atinge pe toți și pe toate. În principiu, o tradiție se poate 

înșela mai rar decât un individ, tocmai pentru că ea s-a constituit prin însumarea 

unui număr uriaș de succese și eșecuri. Adevărurile și valorile ei sunt confirmate 

statistic. Dar - ca și adevărurile și valorile individului - ele sunt produse istorice, 

dependente de un context (cu un oarece grad de generalitate), derivate din imagini 

particulare ale lumii (și) în raport cu interese localizate. Iar lumea însăși nu are ca 

scop să semene cu modelele ce îi sunt desenate. Atunci apare criza. 

Festivalul de teatru organizat de Nottara, Fest(in) pe Bulevard, are ca teme 

anuale explorarea diverselor crize ce ating familia și valorile contemporane. 

Cristina Rusiecki spunea că teatrul are de câștigat pentru că nimic nu este mai 

dramatic decât criza. Putem extinde și să identificăm dimensiuni dramatice în 

toate artele, nu doar în teatru. Arta, ca model înalt-energetic al lumii, găsește în 

crize un bun ferment de creștere. Regizorul Hausvater observa, în același festival, 

că însuși conceptul de criză e unul modern, că nu exista așa ceva în evul mediu 

sau în Renaștere sau în antichitate. Într-adevăr, despre crize culturale începem a 

vorbi după ce Husserl își intitula, în anii 1930, o lucrare folosind această expresie. 

http://www.b-critic.ro/idei/criza-ca-echilibru/


Iar de atunci nu a existat moment în care să nu poată fi vorba, argumentat, de faze 

ale unei uriașe crize culturale moderne și postmoderne. 

Trăim în centrul unei mari explozii - a informației - cu efecte culturale 

enorme. Uneori conștientizăm dinamica și vectorii, alteori nici nu avem 

instrumente să o facem. Ceva se schimbă radical în proces, ceva rămâne 

neschimbat. Din mijlocul lucrurilor, fenomenele se ocultează unele pe altele și, la 

asemenea scară, crează efectul de lentilă prin care apar distorsiuni suplimentare. 

Formulat altfel: sunt fragmente din tradiții ce încă rezistă falsificabilitărții inerente 

a istoriei, iar criza se concretizează în dificultatea de a discerne care sunt aceste 

fragmente. 

Tradițiile sunt un rezervor în care sunt depuse milenii de experiență umană. 

O gigantică sumă de prejudecăți - văzută din anumite unghiuri - sau o resursă 

plină de (cuvânt mare!) adevăruri invariante. Găsirea căii potrivite, undeva la 

mijlocul celor două extreme false în rădăcina lor, e o misiune nu ușoară. 

Poate că a trecut vremea lumilor (a imaginilor despre lume) stabile și am 

intrat într-o eră a echilibrelor dinamice. Încremenirea în proiectele altor secole și 

decenii, ale unor societăți moarte sau muribunde, e un handicap, un demon care 

seduce afișând chipuri de înger. La rândul ei, tentația de a dezinstala cultura veche 

- ca pe un sistem de operare virusat și corupt - și de a instala una nouă este peste 

puterile oricărui gânditor și a oricărei comunități umane (vezi eșuatul secol 20). 

Criza - prin care păstrăm cât putem de bine moștenirile primite (de preferat după 

o selecție critică a actualității și pertinenței lor) și le integrăm cu regulile spontane, 

generate de probleme și structuri nemaintâlnite în istorie, criza e o necesitate. 

 

 

 

de: Nicu Ilie  
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12 zile de festival, 39 de reprezentații, 8 țări reprezentate 

 

 
 

La finalul celor 39 de reprezentații, juriul, format din Doina Modola, Emil 

Boroghină, Doru Mareș, Pompiliu Onofrei și Claudiu Groza, a decis premiile la 

secțiunea care a dat tema acestei ediții, „Criza pubertății, criza adolescenței”. În 

paralel, un juriu al publicului alcătuit din spectatorii cei mai fideli ai Teatrului 

Nottara (Luiza Ciorpan, Alina Maer, Alexandru Constantin, Marcel Frunte-Lată 

și Florin Frunză) a decis premiile pentru secțiunea „Bulevardul comediei”. 

Premianții „FEST(in) pe Bulevard” 2017 

http://www.b-critic.ro/spectacol/premiantii-festin-2017/


„Somnambulism” – Premiul juriului pentru cel mai bun spectacol – un spectacol 

în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, text de Iaroslava Pulinovici, producție a 

Teatrului Nottara, București. 

 

Andrei Măjeri – Premiul juriului pentru cea mai bună regie – cu spectacolul 

„Exploziv” de Elise Wilk, producție a Teatrului Național Marin Sorescu din 

Craiova. 

 

Anda Saltelech – Premiul juriului pentru cea mai bună actriță în rol principal – 

cu rolul Francesca din spectacolul independent „Pe jumătate cântec”, un spectacol 

de Crista Bilciu. 

 

Alex Călin – Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal – pentru rolul Don 

din spectacolul „Fluturii sunt liberi” de Leonard Gershe, în regia lui Erwin 

Șimșensohn, producție a Teatrului Excelsior. 



 

Mihaela Teleoacă – Premiul juriului pentru cea mai bună actriță în rol secundar 

– cu rolul Debra Watts din spectacolul „Kimberly” de David Lindsay-Abaire, în 

regia Andreei Vulpe, producție a Teatrului de Comedie. 

 

Constantin Cojocaru – Premiul juriului pentru cel mai bun actor în rol secund 

d  

ar – cu rolul Valeriodin spectacolul „Leonce și Lena” de Georg Büchner, în regia 

lui Vlad Cristache, producție a Teatrului Maria Filotti din Brăila. 

 

„Visul unei nopți de vară” – Premiul Special al Juriului – un spectacolul după 

William Shakespeare, regia Cristian Pepino, producție a Teatrului Țăndărică, 

București – pentru dinamica și accesibilitatea unei adaptări shakespeariene în 

teatrul de animație destinat tinerilor. 



 

„Heartbeat” – Premiul Special al Juriului – un spectacol de Kim Doo-Hwan, în 

regia lui Bae Eun-Wook, producție a Companiei Donghwa Tree Theatre din Seul, 

Coreea de Sud – pentru perfecțiunea folosirii instrumentelor muzicale în 

spectacolul de teatru și pentru poezia acestuia. 

 

„Jurnalul lui Robinson Crusoe” – Premiul publicului pentru cel mai bun 

spectacol din Secțiunea „Bulevardul Comediei” – un spectacol după „Insula” de 

Gellu Naum, în regia lui Mihai Măniuțiu, producție a Teatrului Odeon. 

 

Florina Cercel – Premiul publicului pentru cea mai bună actriță în rol principal 

– cu rolul Aneta Duduleanu din spectacolul „Gaițele” de Alexandru Kirițescu, în 

regia lui Mc Ranin, producție a Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște. 

 



Marius Bodochi – Premiul publicului pentru cel mai bun actor în rol principal – 

cu rolul Grigori Stepanovici Smirnov din spectacolul „Ursul” de Anton Pavlovici 

Cehov, în regia lui Felix Alexa, producție a Teatrului de Stat din Constanța. 

 

Catrinel Dumitrescu – Premiul publicului pentru cea mai bună actriță în rol 

secundar – pentru rolul Sheila din spectacolul „Totul e relativ” de Alan 

Ayckbourn, în regia lui Felix Alexa, producție a Teatrului Nottara. 

 

Sebastian Marina – Premiul publicului pentru cel mai bun actor în rol secundar 

– cu rolul Florin din spectacolul „Orb de mină” de Székely Csaba, în regia 

Catincăi Drăgănescu, producție a Teatrului Andrei Mureșanu din Sfântu 

Gheorghe. 
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Stări extreme, tipare existențiale. Un festival de teatru în 12 tablouri 

 

Cum s-a văzut Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” 

 

Anda Saltelechi în „Pe jumătate cântec” de Crista Bilciu, o producţie 

independentă Teatrul de Foc (sursa foto: https://new.nottara.ro) 

 

I: Evenimente, invitați, tumult, Andreea Marin ca ambasadoare a Festivalului, 

juriu... (în detaliu). 

http://www.b-critic.ro/spectacol/stari-extreme-tipare-existentiale-un-festival-de-teatru-in-12-tablouri/
http://www.b-critic.ro/spectacol/stari-extreme-tipare-existentiale-un-festival-de-teatru-in-12-tablouri/
https://new.nottara.ro/
http://www.b-critic.ro/actualitatea/a-doua-zi-de-festin-pe-bulevard/


II: „Insula” lui Gellu Naum, un text plin de tristețe comică. „Fetița Soldat” de 

Mihaela Michailov, un exercițiu colectiv de întoarcere la copilărie... (în detaliu). 

III: Un „Hamlet” cu Subcarpați. O poveste despre părinți și copii în„Homemade”. 

la porțile absurdului cu „Gaițele” și la cele ale speranței cu ”Călătoria”... (în 

detaliu). 

IV: Dragoste și cruzime, o enigmă neelucidată, râs și ceva lacrimi. Adică: „Iubirea 

la oameni”, „Opt femei”, „Punk Rock” și altele... (în detaliu). 

V: O poveste de dragoste, mai multe povești de dragoste, dar și războiul din 

interiorul lor: „Respirații”, „Fluturii sunt liberi”, „Războiul nu a început încă”... 

(în detaliu). 

VI: Tineri în derută, soluții politice utopice, relația dintre români și maghiari: 

„Puștoaica de la etajul 13 sau Dragă societate”, „Leoce și Lena”, „Democraţia 

perfectă”, „Orb de mină”. Crize, crize actuale. Dar și clasicul Pirandello (în 

detaliu)  

VII: „I Have A Doll in My Closet” cu Compania Grupo de Teatro din Buenos 

Aires și „Heartbeat” cu Compania Donghwa Tree Theatre din Seul. Plus un „Totul 

e relativ” absolut autohton... (în detaliu). 

VIII: O Europă tulburată, adolescenți cu probleme, bullying. În special 

„Weissbrotmusik” și „Exploziv” (în detaliu) 

IX: Pe scurt, disfuncționalități: de la „D-ale carnavalului” de I.L. Cargiale la 

„Kimberly” de David Lindsay-Abaire. Și un focus pe relația cauză-efect în „20 

noiembrie” de Lars Noren... (în detaliu). 

X: Călătorii inițiatice și procese de maturizare, granițe imprecise între copil și 

adult: „Micul prinț” și „Thick Chick”... (în detaliu). 

XI: Oameni în criză sau cum ajung să trăiască altfel decât își doresc. De la Cehov 

la Crista Bilciu... (în detaliu). 

XII: Teoretizări, concluzii și, da, teatrul înseamnă dramatism, deci aplauze 

finale... (în detaliu). 

 

 

Sursa: B-CRITIC 
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Cum a fost primit la București spectacolul „My darling missis Kronky” al 

Teatrului Ginta Latină 

  

 
 

Bucureștiul a fost gazda Festivalului Internațional de Teatru FEST(in) pe 

Bulevard, eveniment care a umplu de comedie întreaga capitală română. Publicul 

român a avut ocazia să-și ia doza de râs și de la teatrul Teatrul „Ginta Latină” din 

Chișinău, care a jucat un spectacol chiar în deschiderea festivalului, la Teatrul 

„Nottara” din București. 

http://ea.md/cum-a-fost-primit-la-bucuresti-spectacolul-my-darling-missis-kronky-al-teatrului-ginta-latina/
http://ea.md/cum-a-fost-primit-la-bucuresti-spectacolul-my-darling-missis-kronky-al-teatrului-ginta-latina/


Ochii publicul român au fost încântați de spectacolul „My darling missis 

Kronky”, de John Patrick, în regia lui Mihai Țărnă. O piesă care este descrisă de 

regizor ca fiind „un prilej de a redescoperi forța miraculoasă a bunătății”. Actorii 

s-au întors acasă cu emoții pozitive și mulțumiți de ceea ce fac. 

„Nu ne-am simțit străini, iar publicul a fost foarte cald”, ne-a mărturisit 

Vitalie Jacotă. Fiind  întrebat dacă se deosebește publicul de acasă de cel 

românesc, el a menționat că cei de acolo nu atrag așa mult atenția la unele fraze, 

situații precum cei de acasă. 

 

 
 

Au avut parte de emoții constructive la București, dar dacă s-ar pune 

întrebarea să rămână acolo, actorul Vitalie Jacotă spune: „Aici ne sunt rădăcinile, 

vrem să-i bucurăm cu ceea ce facem pe cei de acasă”. 

 

S-au întors cu idei și proiecte noi, care în viitorul apropiat vor bucura ochii 

iubitorilor de teatru de pe ambele maluri ale Prutului. Din echipa prezentă la 

Festival s-au numărat Lilia Bejan – actriță a Teatrului Național Mihai Eminescu, 

Nicu Țărnă, Igor Caras, Ion Munteanu, Olesea Stăvilă-Iacoveț și Vitalie Jacotă, 

actorii Teatrului „Ginta Latină”. 

 

Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” a fost inițiat de 

Teatrul „Nottara” în 2013, fiind un proiect cultural care este organizat anual și 

care se dedică comediei de calitate propunându-și să promoveze și să educe 

publicul în scopul aprecierii acestei arte. 

 

 

 

de: Viorica Cioară 

 

 

 

https://www.facebook.com/mih.emi?fref=mentions
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Spectacolul “Heartbeat”, castigatorul Premiului Special al Juriului la editia 

a V-a a Festin pe Bulevard 

 

In Sala Mare a Teatrului Tandarica, cand luminile se sting, tot ceea ce se 

aude sunt bataile inimii. In ritmul alert al adolescentei, al prieteniei, al iubirii, dar 

si al fricii si disperarii, acestea sunt ca niste licurici in intunericul noptii. 

In ritmul muzicii, ele creeaza o punte intre publicul spectator si actorii de 

pe scena, fiind practic un liant intre doua lumi si culturi diferite. Datorita lor, au 

cazut bariere si nu au mai contat toate acele lucruri care ne despart, ci doar 

lucrurile care ne apropie. Neasteptat de multe la numar, poate. 

Performanta a fost reusita de musicalul sud-coreean “Heartbeat”, de Kim 

Doo-Hwan, in regia lui Bae Eun-Wook, o productie a Companiei Donghwa Tree 

Theatre (동동동 동 동동 동동) din Seul. In doar o ora si zece minute cat a durat 

http://www.saranghanguk.ro/index.php/2017/10/19/spectacolul-heartbeat-castigatorul-premiului-special-al-juriului-la-editia-v-festin-pe-bulevard/
http://www.saranghanguk.ro/index.php/2017/10/19/spectacolul-heartbeat-castigatorul-premiului-special-al-juriului-la-editia-v-festin-pe-bulevard/
http://www.saranghanguk.ro/index.php/2017/10/19/spectacolul-heartbeat-castigatorul-premiului-special-al-juriului-la-editia-v-festin-pe-bulevard/


spectacolul, am trecut pe rand de la emotie si bucurie, la dezamagire, teama si 

furie, totul intr-o interpretare plina de dinamism. 

 

Castigand cu usurinta afectiunea publicului  chiar din primele minute, 

spectacolul a captat atentia juriului Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) 

pe Bulevard”, aflat anul acesta la cea de-a V-a editie. In semn de apreciere, 

“Heartbeat” a primit Premiul Special al Juriului la sectiunea “Criza pubertății, 

criza adolescenței”, sectiune care, de altfel, a si dat tema acestei editii. Potrivit 

anuntului postat pe pagina de Facebook a evenimentului, decizia juriului a avut la 

baza “perfecțiunea folosirii instrumentelor muzicale in spectacolul de teatru si 

poezia acestuia”. 

 

Bucurestenii au avut parte de 39 de reprezentatii din 8 tari de pe 3 continete, 

intr-un marathon cultural de exceptie ce a durat 12 zile. O parte dintre spectacole, 

cum este si cazul musicalului “Heartbeat”, au fost urmate de discutii cu publicul 

care i-au ajutat pe spectatori sa inteleaga mai bine povestile expuse pe scena, i-au 

apropiat de actori si de culturile pe care aceastia le reprezinta. 

http://www.saranghanguk.ro/wp-content/uploads/2017/10/20171013_163923.jpg
http://www.saranghanguk.ro/wp-content/uploads/2017/10/20171013_163634.jpg


 

 

Asociatia Culturala Sarang Hanguk a fost si ea prezenta la festival in 

calitate de partener care promoveaza cultura coreeana in Romania, facilitand 

traducerea in cadrul discutiilor cu publicul, dar si sincronizarea traducerii show-

ului. 

Din dorinta de a oferi o experienta inedita publicului, Sarang Hanguk i-a 

intampinat pe spectatori cu o expozitie de produse traditionale coreene aflate in 

patrimonial cultural al asociatiei, cei mai curiosi dintre ei plecand acasa cu numele 

scris in limba coreeana, sub forma unui souvenir de care sa isi aduca mereu aminte 

cu drag. (한한한) 

 

 

 

Sursa:Asociaţia Culturală Sarang Hanguk 
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din data de 19 Octombrie 2017 

http://femina.ro/detaliul-care-i-a-stricat-imaginea-de-diva-

incredibil-ce-a-putut-sa-faca-nimeni-nu-s-ar-fi-gandit-la-asta/ 

 

 
 

Detaliul care i-a stricat imaginea de divă! Incredibil ce a putut să facă! 

Nimeni nu s-ar fi gândit la asta! 

 

 

Andreea Marin a strălucit miercuri seara, 18 octombrie, la Festivalul 

International de Teatru Fest (in) pe Bulevard, de la Teatrul Nottara din București. 

Fosta Zână a surprizelor a ales o rochie neagră, cu trenă, însă imaginea de divă a 

fost stricată de un detaliu inestetic, pe care Andreea n-a făcut eforturi prea mari 

să-l ascundă. 

Andreea Marin (42 de ani) se luptă de ani de zile cu o problemă de sănătate 

comună în rândul femeilor obligate să petreacă mult timp pe tocuri, în încălțări 

http://femina.ro/detaliul-care-i-a-stricat-imaginea-de-diva-incredibil-ce-a-putut-sa-faca-nimeni-nu-s-ar-fi-gandit-la-asta/
http://femina.ro/detaliul-care-i-a-stricat-imaginea-de-diva-incredibil-ce-a-putut-sa-faca-nimeni-nu-s-ar-fi-gandit-la-asta/


incomode. Diva a recunoscut că are monturi și că nu găsește curajul de a se supune 

unei intervenții chirurgicale pentru a scăpa de această problemă. 

 

„Stând o viaţă pe tocuri şi având şi anumite probleme (degetele prea subţiri şi 

lungi, monturi, o problema de sănătate des întâlnită, nu e nici o ruşine să o 

recunoaştem când o avem, în plus şi o diferenţă de număr între cele două picioare, 

motiv pentru care întotdeauna un pantof îmi este puţin mai mare), am înţeles care 

îmi sunt nevoile ce ţin de comoditate şi sănătate, aşa că am hotărât să fac eu 

însămi pentru mine ceea ce mă ajută să mă simt bine”, a explica vedeta la un 

moment dat, când și-a anunțat intenția de a lansa propria linie de genţi şi pantofi. 

 

Lucrurile nu s-au schimbat de la această declarație, Andreea nu și-a operat 

monturile, chiar dacă specialiștii au asigurat-o că intervenția nu este dureroasă și 

nu presupune o perioadă de recuperare prea îndelungată. Miercuri seară, toți au 

putut observa degetele ieșind inestetic din sandalele negre pe care vedeta le-a ales 

pentru a completa ținuta de festival. Ba chiar, la un moment dat, pe scena Teatrului 

Nottara, Andreea a lăsat impresia că este desculță, degetele atingând podeaua. 

 

 

de: Cristina 

  



o217. Ionuţ Vulpescu 

din data de 24 Octombrie 2017 

https://www.facebook.com/ionutvulpescu.ro/photos/a.7652822769

18640.1073741828.757155141064687/1466113513502176/?type=

3 

 

 
 

Felicitări Teatrului Nottara pentru încă o ediție de succes a festivalului 

”FEST(in) pe Bulevard”, cea de-a V-a, care s-a încheiat zilele trecute. Un proiect 

pe care l-am susținut din funcția de ministru al culturii și care anul acesta a avut 

tema „Crizele pubertății. Crizele adolescenței”. 

De asemenea, felicitări și pentru piesa "Somnambulism" de Iaroslava 

Pulinovici, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, desemnată cel mai bun spectacol 

al acestei ediții. Un premiu meritat și binevenit, la împlinirea a 70 de ani de 

existență a Teatrului Nottara! 
 

 
 

 

Sursa: Facebook Ionut Vulpescu  

 

https://www.facebook.com/ionutvulpescu.ro/photos/a.765282276918640.1073741828.757155141064687/1466113513502176/?type=3
https://www.facebook.com/ionutvulpescu.ro/photos/a.765282276918640.1073741828.757155141064687/1466113513502176/?type=3
https://www.facebook.com/ionutvulpescu.ro/photos/a.765282276918640.1073741828.757155141064687/1466113513502176/?type=3
https://www.facebook.com/ionutvulpescu.ro/photos/a.765282276918640.1073741828.757155141064687/1466113513502176/?type=3
https://www.facebook.com/ionutvulpescu.ro/photos/a.765282276918640.1073741828.757155141064687/1466113513502176/?type=3
https://www.facebook.com/ionutvulpescu.ro/photos/a.765282276918640.1073741828.757155141064687/1466113513502176/?type=3


o218. Yorick.ro 

din data de 19 Octombrie 2017 

https://yorick.ro/festin-pe-bulevard-si-a-ales-castigatorii/ 

 

 
 

Fest(In) pe Bulevard și-a ales câștigătorii 

 

Ediția a cincea a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” s-a încheiat, după 12 zile cu 39 de reprezentații din 8 țări de pe 3 

continente, 14 discuții cu publicul după spectacole, 2 evenimente stradale, 5 

spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de carte de teatru, 2 expoziții foto, 7 spații 

diferite: Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național 

București, Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona. 

Juriul, format din Doina Modola, Emil Boroghină, Doru Mareș, Pompiliu 

Onofrei și Claudiu Groza, a decis premiile la secțiunea care a dat tema acestei 

ediții, „Criza pubertății, criza adolescenței”: 

https://yorick.ro/festin-pe-bulevard-si-a-ales-castigatorii/
https://yorick.ro/wp-content/uploads/2017/10/Anda.jpg


Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Anda Saltelechi pentru rolul 

Francesca din spectacolul independent Pe jumătate cântec, conceput de Crista 

Bilciu 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Alex Călin pentru rolul Don din 

spectacolul Fluturii sunt liberi de Leonard Gershe, regia Erwin Șimșensohn, 

producție a Teatrului Excelsior 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar: Mihaela Teleoacă pentru rolul 

Debra Watts din spectacolul Kimberly de David Lindsay-Abaire, regia Andreea 

Vulpe, producție a Teatrului de Comedie 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Constantin Cojocaru pentru rolul 

Valerio din spectacolul Leonce și Lena, de Georg Büchner, regia Vlad Cristache, 

producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

Premiul pentru cea mai bună regie: Andrei Măjeri pentru spectacolul Exploziv, de 

Elise Wilk, producție a Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova 

Premiul pentru cel mai bun spectacol: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, 

regia Alexandru Mâzgăreanu, producție a Teatrului Nottara, București 

Juriul a acordat și două Premii speciale: 

Premiul juriului: spectacolul Visul unei nopți de vară după William Shakespeare, 

regia Cristian Pepino, producție a Teatrului Țăndărică, București, pentru dinamica 

și accesibilitatea unei adaptări shakespeariene în teatrul de animație destinat 

tinerilor 

Premiul Special al Juriului: Heartbeat de Kim Doo-Hwan, regia Bae Eun-Wook, 

producție a Companiei Donghwa Tree Theatre, Seul, Coreea de Sud, pentru 

perfecțiunea folosirii instrumentelor muzicale în spectacolul de teatru și pentru 

poezia acestuia 

Pentru că Teatrul Nottara dorește să-și apropie publicul, la ediția aceasta, a format 

Juriul publicului din spectatorii săi cei mai fideli: Luiza Ciorpan, Alina Maer, 

Alexandru Constantin, Marcel Frunte-Lată și Florin Frunză. Acesta a jurizat 

spectacolele din secțiunea „Bulevardul comediei” și a acordat următoarele premii: 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Florina Cercel pentru rolul 

Aneta Duduleanu din spectacolul Gaițele de Alexandru Kirițescu, regia Mc 

Ranin, producție a Teatrului Tony Bulandra, Târgoviște 



Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Marius Bodochi pentru rolul 

Grigori Stepanovici Smirnov din spectacolul Ursul, de Anton Pavlovici Cehov, 

regia Felix Alexa, producție a Teatrului de Stat Constanța 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar: Catrinel Dumitrescu pentru 

rolul Sheila din spectacolul Totul e relativ, de Alan Ayckbourn, regia Felix Alexa, 

producție a Teatrului Nottara 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Sebastian Marina pentru rolul 

Florin din spectacolul Orb de mină, de Székely Csaba, regia Catinca Drăgănescu, 

producție a Teatrului Andrei Mureșanu, Sfântu Gheorghe 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din secțiunea „Bulevardul 

Comediei”: Jurnalul lui Robinson Crusoedupă Insula de Gellu Naum, regia 

Mihai Măniuțiu, producție a Teatrului Odeon, Bucureşti 

Echipa Serviciului Marketing, vânzări și relații cu publicul și Serviciului de 

Specialitate artistică a ținut să acorde trei premii actrițelor Teatrului Nottara: Ioana 

Calotă, Crenguța Hariton și Ada Navrot. Unul dintre sponsorii Festivalului, 

Demetria ARTatelier (www.demetria.ro) le va oferi un voucher prin care își pot 

achiziționa o rochie. 

 

 

 

 

Sursa: Yorick.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



o219. PRwave 

din data de 19 Octombrie 2017 

https://www.prwave.ro/premii-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Premii FESTin pe Bulevard 

 

Teatrul Odeon are bucuria să anunțe că spectacolul JURNALUL LUI 

ROBINSON CRUSOE, un musical de Ada Milea, după Insula de Gellu Naum, în 

regia lui Mihai Măniuțiu, a fost distins cu Premiul Publicului pentru cel mai bun 

spectacol în cadrul celei de-a cincea ediții a Festivalului Internațional de Teatru 

„FEST(in) pe Bulevard”. 

Următoarele reprezentații vor avea loc pe 24 octombrie, de la ora 18.00, în 

cadrul Festivalului Național de Teatru și pe 25 octombrie, de la ora 19.00. 

 

https://www.prwave.ro/premii-festin-pe-bulevard/


La aceeași ceremonie, colega noastră, Anda Saltelechi a primit Premiul 

pentru cea mai bună actriță în rol principal pentru Francesca din spectacolul 

independent Pe jumătate cântec, conceput de Crista Bilciu, care poate fi văzut în 

cadrul Festivalului Național de Teatru la Sala Studio a Teatrului Odeon pe 28 

octombrie, de la ora 22.00 și pe 29 octombrie, de la ora 21.00. 

 

 

de: Liliana Kipper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o220. Cotidianul.ro 

din data de 20 Octombrie 2017 

https://www.cotidianul.ro/premii-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Premii FESTin pe Bulevard 
 

 

Spectacolul JURNALUL LUI ROBINSON CRUSOE, un musical de 

Ada Milea, după Insula de Gellu Naum, în regia lui Mihai Măniuțiu, a fost 

distins cu Premiul Publicului pentru cel mai bun spectacol în cadrul celei de-a 

cincea ediții a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard”. 

Următoarele reprezentații vor avea loc pe 24 octombrie, de la ora 18.00, în 

cadrul Festivalului Național de Teatru și pe 25 octombrie, de la ora 19.00. 

La aceeași ceremonie, Anda Saltelechi a primit Premiul pentru cea mai 

bună actriță în rol principal pentru Francesca din spectacolul independent Pe 

jumătate cântec, conceput de Crista Bilciu, care poate fi văzut în 

https://www.cotidianul.ro/premii-festin-pe-bulevard/


cadrul Festivalului Național de Teatru la Sala Studio a Teatrului Odeon pe 28 

octombrie, de la ora 22.00 și pe 29 octombrie, de la ora 21.00. 

Insula pe care a naufragiat acest Robinson al lui Gellu Naum și al Adei 

Milea e înțesată cu capcane – capcane ale paradoxului, ale ludicului, ale jocului 

care se hrănește din propria-i substanță.  Jurnalul e un text circular, ironic și 

autoironic, asemenea cântecelor pe care Ada le compune în așa fel, încât să poată 

fi îndelung fredonate, fără a-și pierde vraja. Vrajă care constă în capacitatea de a 

ne proiecta pe noi, cei din afara scenei, în chiar centrul scenei, și de a ne îngădui, 

cu grație, să ne identificăm cu oricare personaj. Cu unul sau cu altul, ori cu toate, 

pe rând. Și asta deoarece, în acest musical plin de vervă și candoare, e vorba 

despre dragoste, fidelitate, inocență,  trădare, singurătate și, mai ales, despre 

puterea tămăduitoare a fanteziei. Care dintre noi e străin de asemenea ”teme”? 

 
 

Mihai Mănuțiu 

Insula lui Gellu Naum e un text plin de  tristețe comică. De câte ori îl 

„vizitez”, împreună cu alți „musafiri”, totul se transformă radical în funcție de 

fiecare om implicat. Sunt extrem de bucuroasă că am lucrat cu echipa de la Odeon 

și abia aștept să vă lăsați naumizați, măniuțizați, gavrilizați, damianizați și 

adamilizați. 

Ada Milea 

Distribuţia: 

Robinson Mihai Smarandache 

Vineri Marius Damian 

Sirena Paula Niculiță 

Mary Antoaneta Zaharia 

Piratul Pierre Ionuț Kivu 

Canibalul instrumentist Cezar Antal 

Ghid / Canibal Dimitrii Bogomaz 

https://www.cotidianul.ro/wp-content/uploads/2017/10/20/festin-bulevard-1.jpg


Mabolo, regele canibalilor Marius Stănescu 

Papagalii Anda Saltelechi, Ruxandra Maniu 

Bunicile agresive  Anda Saltelechi / Oana Ștefănescu, Diana Gheorghian, Meda 

Victor, Constantin Cojocaru 

Randolph Ioan Batinaș 

Canibal / Beduin Relu Poalelungi 

Tobe Alex Neagu 

Regia Mihai Măniuțiu 

Muzica Ada Milea 

Decorul Adrian Damian 

Costume Andrada Chiriac 

Coregrafia Andrea Gavriliu 

Light design Cristian Șimon 

Sound design Vladimir Ivanov 

Visuals Anya Dimitrov 

 

 
de: Magdalena Popa Buluc 

  



o221. Punctul.ro 

din data de 23 Octombrie 2017 

http://www.punctul.ro/premiu/ 

 

 
 

Premiu 

 

Punctul Alb se acorda actritei Anda Teodora Saltelechi care a castigat 

premiul pentru rolul Francesca din „Pe jumătate cântec” de Crista Bilciu, la Festin 

pe Bulevard. 

Sursa: Punctul.ro 

 

 

 

http://www.punctul.ro/premiu/


o222. Brăila Chirei 

din data de 18 Octombrie 2017 

https://brailachirei.wordpress.com/2017/10/18/festivalul-international-

de-teatru-festin-pe-bulevard-2017-palmares-editia-a-v-a/ 

 

 

Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” 2017, palmares 

ediţia a V-a 

 

*Manifestarea organizată de Teatrul „Nottara” a reunit, în 7 – 18 

octombrie 2017, aproape 40 de spectacole din opt ţări 

 

Iniţiat în anul 2013 de conducerea Teatrului „Nottara’ din 

Bucureşti,  Festival „Fest(in) pe Bulevard” (http://www.festinpebulevard.ro/) ajuns 

la ediţia cu numărul V în care au fost şi evenimente stradale, colecvii, spectacole-

lectură, lansaări de carte, ediţie cu tema „Criza pubertății, criza adolescenței” care 

a suscitat şi dialoguri cu publicul, şi-a desemnat câştigătorii. Juriul – prof. univ. 

dr. Doina Modola (şi critic teatral), actor şi regizor Emil Boroghină, criticul de 

teatru Doru Mareș (poet, traducător), jurnalist Pompiliu Onofrei și teatrologul 

Claudiu Groza (şi critic teatral) – a stabilit premianţii din cele aproape 40 de 

spectacolele din opt ţări. Festivalul se desfăşoară cu suport financiar de la Primăria 

Bucureşti şi cu ajutor de la sponsori.  

Palmares 

https://brailachirei.wordpress.com/2017/10/18/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-2017-palmares-editia-a-v-a/
https://brailachirei.wordpress.com/2017/10/18/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-2017-palmares-editia-a-v-a/
http://www.festinpebulevard.ro/


          Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal – Anda 

Saltelechi pentru rolul Francesca din spectacolul independent „Pe jumătate 

cântec” conceput de Crista Bilciu; 

 

           Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal – Alex Călin pentru 

rolul Don din spectacolul „Fluturii sunt liberi” de Leonard Gershe, în regia lui 

Erwin Șimșensohn, producție a Teatrului „Excelsior” București (pe care l-am 

aplaudat cu multă căldură şi în festivalul brăilean); 

 

           Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar – Mihaela 

Teleoacă pentru rolul Debra Watts din spectacolul „Kimberly” de David 

Lindsay-Abaire, regia Andreea Vulpe, producție a Teatrului de Comedie 

București; 

      
 

Constantin Cojocaru în rolul Valerio, spectacol „Leonce şi Lena” – regia Vlad 

Cristache 

 

     Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar – Constantin Cojocaru (foto 

V.  Cristache) pentru rolul Valerio din spectacolul „Leonce și Lena” de Georg 

Büchner, regia Vlad Cristache, producție a Teatrului „Maria Filotti” Brăila (o 

minunăţie de spectacol, o poveste de dragoste cu multă ironie şi umor – regia 

subliniază, ca de obicei, poezia şi tandreţea); 

 

           Premiul pentru cea mai bună regie – Andrei Măjeri pentru 

spectacolul Exploziv de Elise Wilk, producție a Teatrului Național Marin 

Sorescu, Craiova 

 

           Premiul pentru cel mai bun spectacol – „Somnambulism” de Iaroslava 

Pulinovici, regia Alexandru Mâzgăreanu, producție a Teatrului 

„Nottara” București; 

 

           Premiul Juriului – spectacolul „Visul unei nopți de vară„ după William 

Shakespeare, regia Cristian Pepino, producție a Teatrului „Țăndărică” 

București, pentru dinamica și accesibilitatea unei adaptări shakespeariene în 

teatrul de animație destinat tinerilor; 

 



           Premiul Special al Juriului – spectacolul „Heartbeat” de Kim Doo-Hwan, 

regia Bae Eun-Wook, producție a Companiei Donghwa Tree Theatre din Seul, 

Coreea de Sud, pentru perfecțiunea folosirii instrumentelor muzicale în 

spectacolul de teatru și pentru poezia acestuia. 

 

             A fost şi un Juriu al publicului, format din spectatorii – Luiza Ciorpan, 

Alina Maer, Alexandru Constantin, Marcel Frunte-Lată și Florin Frunză cei mai 

fideli de la „Nottara”, care a jurizat spectacolele din secțiunea „Bulevardul 

comediei” și a acordat următoarele premii: 

 

            Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal – Florina 

Cercel pentru rolul Aneta Duduleanu din spectacolul „Gaițele” de Alexandru 

Kirițescu, regia Mc Ranin, producție a Teatrului „Tony Bulandra” Târgoviște; 

 

             Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal – Marius 

Bodochi pentru rolul Grigori Stepanovici Smirnov din spectacolul Ursul de 

Anton Pavlovici Cehov, regia Felix Alexa, producție a Teatrului de Stat 

Constanța; 

 

             Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar – Catrinel 

Dumitrescu pentru rolul Sheila din spectacolul „Totul e relativ” de Alan 

Ayckbourn, regia Felix Alexa, producție a Teatrului „Nottara” București 

 

            Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar – Sebastian 

Marina pentru rolul Florin din spectacolul Orb de mină de Székely Csaba, regia 

Catinca Drăgănescu, producție a Teatrului „Andrei Mureșanu'” Sfântu Gheorghe; 

 

            Premiul pentru cel mai bun spectacol din Secțiunea „Bulevardul 

Comediei” – „Jurnalul lui Robinson Crusoe” după Insula de Gellu Naum, regia 

Mihai Măniuțiu, producție a Teatrului „Odeon” Bucureşti. 

 

             Echipa Departamentului de Marketing, Vânzări și PR și aceea a Serviciului 

de Specialitate artistică a acordat trei Premii pentru cea mai populară actriță a 

Teatrului „Nottara” pentru Ioana Calotă, Crenguța Hariton și Ada Navrot. Unul 

dintre sponsorii festivalului, Demetria ART atelier, le va oferi un voucher prin 

care își pot achiziționa o rochie din colecția sa. 

 

 

 

de: Armanda Filipine 

 
 



o223. Cronica Română 

din data de 19 Octombrie 2017 

https://cronicaromana.net/2017/10/19/cel-mai-bun-spectacol-la-festin-

pe-bulevard/ 

 

 
 

CEL MAI BUN SPECTACOL LA „FEST(IN) PE BULEVARD” 

 
Spectacolul „Somnambulism” de Iaroslava Pulinovici, în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu, a fost desemnat cel mai bun din secțiunea 

competitivă „Criza Pubertății, Criza Adolescenței” la Gala de premiere a 

Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard”, eveniment 

desfășurat miercuri seară, la Teatrul Nottara din Capitală. 

 

„Mă bucur, sunt fericită și sunt emoționată și bucuroasă. Este un spectacol 

pe care-l iubesc foarte mult și merită să fie văzut și promovat, și iubit, și înțeles. 

Vă așteptăm să-l vedeți fiindcă o să vă bucure”, a spus actrița Crenguța Hariton, 

interpreta personajului Alla, în producția Teatrului Nottara. 

În deschiderea galei, actorul Alexandru Repan a îndemnat publicul să vină la 

teatru, spunând că fiecare spectacol este o sărbătoare. 

 

https://cronicaromana.net/2017/10/19/cel-mai-bun-spectacol-la-festin-pe-bulevard/
https://cronicaromana.net/2017/10/19/cel-mai-bun-spectacol-la-festin-pe-bulevard/
https://cronicaromana.net/2017/10/19/cel-mai-bun-spectacol-la-festin-pe-bulevard/
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„Festivalul se sfârșește, dar nu și sărbătoarea. Așa că, dacă suntem de acord 

că fiecare spectacol de teatru este o sărbătoare, teatrul sărbătorește, deci, vreo 11 

luni pe an. Anul acesta festivalul și-a propus să pună reflectoarele pe o problemă 

spinoasă, pe problemele adolescenței, pe criza adolescenței. Adolescenții noștri în 

ziua de astăzi au mult mai multe probleme decât am avut noi, adolescenții de 

odinioară. (…) Astăzi, însă, suntem bombardați tot timpul și de peste tot cu tot 

felul de crize — crize guvernamentale, criza în sănătate, criza în învățământ, criza 

în agricultură, criza în meteorologie, etc, etc, etc. Apărați-i pe adolescenții voștri 

de toate aceste crize. Duceți-i la școală, la bibliotecă, la biserică și, din când în 

când, la teatru. (…) Așadar, veniți împreună cu adolescentul de alături, cu copilul 

din voi, veniți aici la teatru să ne jucăm (…) și să ne vindecăm”, a afirmat 

Alexandru Repan. 

 

Premiul pentru cea mai bună regie i-a fost acordat lui Andrei Măjeri pentru 

spectacolul „Exploziv” de Elise Wilk, producție a Teatrului Național „Marin 

Sorescu” din Craiova. 

 

Distincția pentru cel mai bun actor în rol principal a fost câștigată de Alex 

Călin pentru personajul Don din spectacolul „Fluturii sunt liberi” de Leonard 

Gershe, în regia lui Erwin Șimșensohn, producție a Teatrului Excelsior. 

 

„Principalul criteriu pentru noi a fost valoarea artistică și al doilea a fost 

modul în care s-a răspuns la tema propusă în acest an de Teatrul Nottara și am 

considerat, cel puțin până în momentul de față, că cel mai bine a răspuns Alex 

Călin. (…) Pe noi ne-a impresionat calitatea foarte înaltă a interpretării lui”, a spus 

regizorul Emil Boroghină, membru al juriului. 

 

Premiul a fost ridicat de regizorul spectacolului, Erwin Șimșensohn, care a 

prezentat un mesaj transmis de Alex Călin, care nu a putut participa deoarece se 

afla pe scenă într-un alt spectacol. 

 

 

 

 

 
Sursa: Cronica română 
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Spectacolul "Somnambulism", regia Alexandru Mazgareanu - cel mai 

bun spectacol la "FEST(in) pe Bulevard" 

 
 

teatrul nottara 

Spectacolul "Somnambulism" de Iaroslava Pulinovici, in regia lui 

Alexandru Mazgareanu, a fost desemnat cel mai bun din sectiunea 

competitiva "Criza Pubertatii, Criza Adolescentei" la Gala de premiere a 

Festivalului International de Teatru "FEST(in) pe Bulevard", eveniment 

desfasurat miercuri seara, la Teatrul Nottara din Capitala.  

 

 "Ma bucur, sunt fericita si sunt emotionata si bucuroasa. Este un spectacol pe 

https://cultural.bzi.ro/spectacolul-somnambulism-regia-alexandru-mazgareanu-cel-mai-bun-spectacol-la-fest-in-pe-bulevard-61837/
https://cultural.bzi.ro/spectacolul-somnambulism-regia-alexandru-mazgareanu-cel-mai-bun-spectacol-la-fest-in-pe-bulevard-61837/


care-l iubesc foarte mult si merita sa fie vazut si promovat, si iubit, si inteles. Va 

asteptam sa-l vedeti fiindca o sa va bucure", a spus actrita Crenguta Hariton, 

interpreta personajului Alla, in productia Teatrului Nottara. 

 

 

In deschiderea galei, actorul Alexandru Repan a indemnat publicul sa vina la 

teatru, spunand ca fiecare spectacol este o sarbatoare. 

 

 

"Festivalul se sfarseste, dar nu si sarbatoarea. Asa ca, daca suntem de acord ca 

fiecare spectacol de teatru este o sarbatoare, teatrul sarbatoreste, deci, vreo 11 luni 

pe an. Anul acesta festivalul si-a propus sa puna reflectoarele pe o problema 

spinoasa, pe problemele adolescentei, pe criza adolescentei. Adolescentii nostri in 

ziua de astazi au mult mai multe probleme decat am avut noi, adolescentii de 

odinioara. (...) Astazi, insa, suntem bombardati tot timpul si de peste tot cu tot 

felul de crize — crize guvernamentale, criza in sanatate, criza in invatamant, criza 

in agricultura, criza in meteorologie, etc, etc, etc. Aparati-i pe adolescentii vostri 

de toate aceste crize. Duceti-i la scoala, la biblioteca, la biserica si, din cand in 

cand, la teatru. (...) Asadar, veniti impreuna cu adolescentul de alaturi, cu copilul 

din voi, veniti aici la teatru sa ne jucam (...) si sa ne vindecam", a afirmat 

Alexandru Repan. 

 

 

Premiul pentru cea mai buna regie i-a fost acordat lui Andrei Majeri pentru 

spectacolul "Exploziv" de Elise Wilk, productie a Teatrului National "Marin 

Sorescu" din Craiova. 

 

 

Distinctia pentru cel mai bun actor in rol principal a fost castigata de Alex Calin 

pentru personajul Don din spectacolul "Fluturii sunt liberi" de Leonard Gershe, in 

regia lui Erwin Simsensohn, productie a Teatrului Excelsior. 

 

 

"Principalul criteriu pentru noi a fost valoarea artistica si al doilea a fost modul in 

care s-a raspuns la tema propusa in acest an de Teatrul Nottara si am considerat, 

cel putin pana in momentul de fata, ca cel mai bine a raspuns Alex Calin. (...) Pe 

noi ne-a impresionat calitatea foarte inalta a interpretarii lui", a spus regizorul 

Emil Boroghina, membru al juriului. 

 

 



Premiul a fost ridicat de regizorul spectacolului, Erwin Simsensohn, care a 

prezentat un mesaj transmis de Alex Calin, care nu a putut participa deoarece se 

afla pe scena intr-un alt spectacol. 

 

 

"Lucrul la spectacolul 'Fluturii sunt liberi' m-a scos dintr-o profunda ignoranta. 

Inainte nu stiam nimic despre o categorie de persoane care traieste alaturi de noi. 

In Romania, persoanele nevazatoare sunt total ignorate. Pentru ca daca nu iti pasa 

daca un elev nevazator are sau nu manuale de matematica, fizica sau muzica, se 

cheama, dupa parerea mea, (...) ca l-ai condamnat si exclus deja. Am pornit o 

campanie de strangere de fonduri pentru Fundatia 'Cartea Calatoare' care poate 

realiza aceste manuale, pentru ca mi s-a parut normal sa imi pese si pentru ca nu 

mi s-a parut suficient si nici corect sa invat doar ce imi convine mie din aceasta 

experienta a spectacolului. Nu stiu daca teatrul in general poate face lumea asta 

mai buna, dar cred ca noi, fiecare in parte si mai ales noi impreuna, o putem face", 

a transmis Alex Calin. 

 

 

Erwin Simsensohn a explicat ca Alex a lansat campania "Manuale pentru 

nevazatori". "Putem realiza manuale in Braille pentru elevi de clasa a VI-a, a VII-

a si a VIII-a", a precizat regizorul. 

 

 

Premiul pentru cea mai buna actrita in rol principal a fost castigat de Anda 

Saltelechi pentru Francesca din spectacolul independent "Pe jumatate cantec", 

conceput de regizoarea Crista Bilciu. 

 

 

La categoria cea mai buna actrita in rol secundar distinctia i-a fost acordat 

Mihaelei Teleoaca pentru Debra Watts din spectacolul "Kimberly" de David 

Lindsay-Abaire, in regia Andreei Vulpe, productie a Teatrului de Comedie, iar cel 

mai bun actor in rol secundar a fost desemnat Constantin Cojocaru pentru 

personajul Valerio din "Leonce si Lena" de Georg Buchner, in regia lui Vlad 

Cristache, productie a Teatrului "Maria Filotti" din Braila. 

 

Juriul, format din actorul si regizorul Emil Boroghina (presedinte), prof. univ. 

Doina Modola, criticul de teatru Doru Mares, teatrologul Claudiu Groza si 

jurnalistul Pompilius Onofrei, a acordat si doua premii speciale. 

 

Un premiu special a revenit spectacolului "Visul unei nopti de vara" dupa William 



Shakespeare, regia Cristian Pepino, productie a Teatrului Tandarica, Bucuresti, 

"pentru dinamica si accesibilitatea unei adaptari shakespeariene in teatrul de 

animatie destinat tinerilor". 

 

 

Cel de-al doilea premiu special al juriului a fost acordat spectacolului "Heartbeat" 

de Kim Doo-Hwan, in regia lui Bae Eun-Wook, productie a Companiei Donghwa 

Tree Theatre din Seul, Coreea de Sud, "pentru perfectiunea folosirii 

instrumentelor muzicale in spectacolul de teatru si pentru poezia acestuia". 

 

 

In cadrul sectiunii "Bulevardul comediei", premiile au fost acordate de un juriu al 

publicului compus "din spectatorii cei mai fideli": Luiza Ciorpan, Alina Maer, 

Alexandru Constantin, Marcel Frunte-Lata si Florin Frunza. 

 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din sectiunea "Bulevardul Comediei" a fost 

acordat pentru "Jurnalul lui Robinson Crusoe" dupa "Insula" de Gellu Naum, in 

regia lui Mihai Maniutiu, productie a Teatrului Odeon din Bucuresti. 

 

Cel mai bun actor in rol principal a fost desemnat, potrivit juriului publicului, 

actorul Marius Bodochi pentru Grigori Stepanovici Smirnov din spectacolul 

"Ursul" de Anton Pavlovici Cehov, in regia lui Felix Alexa, productie a Teatrului 

de Stat Constanta, iar pentru cea mai buna actrita in rol principal premiul a fost 

acordat actritei Florina Cercel pentru Aneta Duduleanu din spectacolul "Gaitele" 

de Alexandru Kiritescu, in regia lui Mc Ranin, productie a Teatrului "Tony 

Bulandra" din Targoviste. 

 

La sectiunea cel mai bun actor in rol secundar premiul a fost oferit lui Sebastian 

Marina pentru Florin din spectacolul "Orb de mina" de Szekely Csaba, in regia 

Catincai Draganescu, productie a Teatrului "Andrei Muresanu" din Sfantu 

Gheorghe, iar pentru cea mai buna actrita in rol secundar castigatoare a fost 

Catrinel Dumitrescu pentru Sheila din spectacolul "Totul e relativ" de Alan 

Ayckbourn, in regia lui Felix Alexa, productie a Teatrului Nottara din Bucuresti. 

 

Catrinel Dumitrescu a multumit publicului pentru sustinerea pe care i-a oferit-o, 

in special, in ultimii ani si a cerut spectatorilor un moment de reculegere in 

memoria actritei Olga Tudorache care a murit in noaptea de marti spre miercuri 

la varsta de 88 de ani. 

 

 



In cadrul galei au fost acordate si trei premii pentru cea mai populara actrita a 

Teatrului Nottara, distinctii votate de echipa Departamentului de Marketing, 

Vanzari si PR si aceea a Serviciului de specialitate. Acestea au fost oferite 

actritelor Ioana Calota, Crenguta Hariton si Ada Navrot. 

 

Cea de-a cincea editie a Festivalului International de Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard, s-a desfasurat in perioada 7 — 18 octombrie in sapte spatii din Capitala 

— Teatrul Nottara, Teatrul Tandarica, Teatrul Odeon, Teatrul National Bucuresti, 

Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi, Libraria Carturesti-Verona. 

 

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Ministerului Culturii si Identitatii 

Nationale si al UNITER. 

 

 

 

 

Sursa: Cultural BZI 
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FEST(in) pe Bulevard 

 
 

A cincea ediție a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” s-a desfășurat între 7-18 octombrie. Secționerii Raluca Rădulescu, 

Narcisa Mocanu și Marinela Țepuș au ales 39 de reprezentații. Festivalul s-a 

bucurat și de un imn propriu, compus de muzicianul Cári Tibor. Printre 

spectacole selecționate s-a numărat și „Hamlet”-ul celor de la Teatrul Național 

din Timișoara, rescris și remixat de Ștefan Peca cu ajutorul celor de la Subcarpați 

(remixarea). 

https://buc.today/festin/


 

Un spectacol ce reușește un mix între clasic și modern – la care am asistat 

în anul Shakespeare la Arad – selecționat și în cadrul Festivalului de teatru 

clasic FITCA, ajuns anul acesta la ediția XXIII. 

Spectacolul avea loc pe final de festival, și, recunosc, eram cam saturat de 

atâta teatru. Da, și teatrul face parte din viață, dar nu știu în ce măsură putem noi 

face față atâtor reprezentații consistente – în orice caz, zilnic e greu. Oricât de 

mult ai iubi teatrul, să joci zi de zi, ori doar să asiști zi de zi la o reprezentație, la 

intensitatea pe care publicul o așteaptă azi de la un spectacol, e dificil. Teatrul nu 

este nici fotografia unei zile, nici înregistrarea (filmul) ei. Și doar să scrii în 

fiecare zi despre teatru, și asta devine un supliciu, oricât l-ai iubi. Matei 

Vișniec scria: 

Când cineva se duce să vadă într-o nouă montare piesa lui Shakespeare, Hamlet, 

deși a văzut-o deja de nouă ori în alte montări, înseamnă că iubește teatrul. 

 

Pe finalul FITCA, publicul saturat sau incitat de teatru (de la caz la caz) 

este invitat să vadă Hamlet, se mai găsesc bilete – culmea – se umple sala, dar 

cam 1/4 din spectatori ies până la pauză, nefiind în „target”. La București însă, 

tinerii au fost entuziasmați. Oare cui se adresează acest spectacol (la limita între 

concert al trupei Subcarpați și spectacol al celor de la TN Timișoara)? 

 

În mod cert, nu fanilor teatrului clasic, cei deschiși spre teatru, pe care să-i 

atragă de partea muzicii hip-hop – vezi cronicaIlenei Lucaciu cu titlul 

răutăcios Înfiltrarea imposturii în numele culturii și educației. Zic așa pentru că 

mai degrabă afirmația inversă este adevărată: „Hamlet”-ul regizat de Ada 

Lupu este un spectacol pentru tineri, menit să-i facă pe fanii trupei Subcarpați să 

http://teatru.info/fitcaxxiii/
http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2017/10/hamlet-teatrul-national-mihai-eminescu.html


intre într-o sală de teatru. Spectacol este absolut decent, și a debutat timid, în 

antreul unor concerte ale trupei de hip-hop cu influențe etno. cest Hamlet este un 

moment de respiro, o celebrare a teatrului prin muzica tinerilor și astfel, un 

„cârlig” pentru ei. 

Dacă aveți adolescenți pe care vreți să-i împrieteniți cu teatrul, spectacolul 

ăsta nu e de ratat! O recenzie completă găsiți aici. 

 

 

 

 

de: Marius 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teatru.info/hip-hamlet-it-be/
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Claudiu Goga faţă cu I.L. Caragiale 

 

A pune în scenă un titlu clasic a devenit un pariu teatral ispititor pentru orice 

regizor care vrea să-şi încerce puterile creative şi o probă aproape obligatorie, 

provocatoare pentru orice creator ajuns într-un punct de maturitate a carierei.  

În linii generale, schematizând puţin, două sunt modalităţile principale de 

abordare creatoare: actualizarea acţiunii şi a personajelor, prin transpoziţia 

temporală în zilele noastre; cititul printre rânduri sau pe sub ele, în încercarea de 

a descoperi noi sensuri de relevat scenic. Când sunt însoţite de inspiraţie şi 

imaginaţie, strategiile acestea reinterpretative dau rezultate minunate, spre 

încântarea publicului amator de spectacole pe texte ale unor autori canonizaţi. 

Claudiu Goga a optat pentru a doua modalitate de plasare regizorală în raport cu 

D'ale carnavalului de Ion Luca Caragiale, titlu pe care l-a înscris recent pe afişul 

Teatrului Nottara. Şi pe care l-am văzut în Fest(in) pe bulevard, festivalul 

organizat de instituţia de pe Magheru, 7-18 octombrie, ediţia a V-a, în secţiunea 

Premiere.  

 

Regizor de tip neoclasic, Claudiu Goga a recitit scenic piesa pe care o ştim 

cu toţii din şcoală, subliniind o suită din inepuizabilele ei deschideri semantice, 

bazându-se pe o distribuţie cu actori de top, cunoscuţi, unii chiar dintr-un sitcom 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/claudiu-goga-fata-il-caragiale-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201_59eda5df5ab6550cb866b59c/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/claudiu-goga-fata-il-caragiale-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201_59eda5df5ab6550cb866b59c/index.html


de mare audienţă, garantând şi astfel atractivitatea spectacolului pentru public. Un 

„truc“ benefic pentru producător, echipă în ansamblu şi proiect, care vor avea 

astfel noi doritori să îl vizioneze. Chiar dacă artiştii respectivi nu s-au ridicat la 

nivelul celorlalţi, aducând la rampă nu doar celebritatea indusă de micul ecran, ci 

şi nişte automatisme caracteriale aşezate de îndelungata întruchipare a unor 

personaje facile, în scenarii al căror scop este stârnirea râsului cu orice preţ. 

 

 Trei sunt modalităţile principale prin care Claudiu Goga a realizat un 

Caragiale interesant: căutatul printre pliurile pline de semnificaţii ale textului şi 

evidenţierea unor noi ipostaze valide din situaţiile dramatice şi personaje; ritmul; 

şi distribuţia, calibrul şi originalitatea interpretării actoriceşti.  

 

Claudiu Goga a lăsat timpii teatrali ai lui Caragiale acolo unde i-a aşezat 

dramaturgul, într-un trecut de acum un secol şi ceva. Preferând să nu bage în ochii 

spectatorului evidenţa că pe plaiurile româneşti lucrurile nu se prea schimbă, din 

păcate, iar tipologiile şi situaţiile încondeiate le (re)vedem în jur, a lăsat să se 

subînţeleagă legăturile cu azi-ul nostru, activând discret, inteligent constatările 

spectatorilor. M-am simţit bine la spectacol, mai ales în prima lui jumătate, pentru 

că a început aşezat, într-un tempo de la care m-aş fi aşteptat să crească şi să se 

tureze, culminând cu noaptea carnavalului. Senzaţia iniţială de prezentare pe 

îndelete e alimentată de fiecare nouă apariţie, de remodelarea bine cumpănită a 

personajelor, fără trădări auctoriale, în parteneriat creativ regizor - cei ce le animă 

scenic. Am un mic top personal. Andi Vasluianu e savuros în Catindatul. Mai 

întâi, până-l identifici în spatele unei bucăţi albe de pânză care-i înfăşoară aproape 

complet faţa şi al unei voci piţigăiate pe care o foloseşte pentru a sugera durerea 

dar şi fragilitatea, trec câteva minute bune. Abia când îşi îndepărtează bandajul 

protector realizezi că e el, că Goga a portretizat personajul ca evreu, cu 

inconfundabilele pălărie, barbă şi perciuni ondulaţi. Puternic se decupează şi Miţa 

Baston-Cerasela Iosifescu, aparent calmă, în străfunduri un vulcan ce stă să erupă, 

lăsând să se întrevadă din timp în timp clocotul furiei de femeie tradusă-n amor.  

 

Meritoriu e că regizorul a reuşit să adauge noi straturi de umor acelora 

caragialiene care provin, o ştim cu toţii tot de la şcoală, din situaţii, personaje şi 

limbaj. Suplimentul regizoral provine din utilizarea unor mijloace tipice filmului 

mut, comediei cu gaguri, pe care Goga le-a inserat cu naturaleţe în desfăşurarea 

scenică. Unul dintre aceste mijloace este jocul cu uşile, care ascund, deschid, 

închid, separă, participând activ la jocul actorilor, oferindu-le un suport preţios de 

valorificat scenic. Un cleşte supradimensionat, şepcile pe care, ne amintim din 

manualele de istorie, le purtau Vlad Ţepeş şi Mihai Viteazul, se află acum pe 

capetele Didinei şi Miţei în seara de carnaval, devin obiecte cu potenţial comic. 

„Revoluţia“ Miţei e o partidă mimată de sex, prepararea unei cafele ne face şi ea 

să râdem prin câteva poante gestual-atitudinale, toate elementele acestea devenind 

un extratext ce îmbogăţeşte scriitura regizorală, dezvoltând-o organic pe a lui I.L. 



Caragiale. Astfel, deşi urmăreşti o lucrare dramatică notorie, descoperi, pe măsură 

ce spectacolului se derulează, că realizatorii te pot încă uimi cu surprize plăcute. 

Nu lipsesc micii, nu lipseşte berea, muzica lui Mihai Mărgineanu e potrivită 

stilistic, nejustificate estetic sunt câteva replici rostite de Iordache în maghiară, la 

început, şi de Iancu Pampon în bulgară, înspre final.  

 

Spectacolul are lipici, te captivează, te ţine atent până la final, chiar dacă, 

atunci când cavalcada farselor, a qui pro quo-urilor ar fi trebuit să crească în 

acceleraţie, se naşte o „burtă“, lungită şi mai mult de antract. Poate voit, ca să ne 

pună anduranţa receptivă la încercare, dar pentru spectatorul secolului XXI, 

grăbit, tracasat de fatalitatea urgenţei sub care se află continuu, ar fi fost mai bine 

să se joace fără pauză, iar durata să se concentreze în jurul a maximum două ore. 

Dar, cum ziceam, Claudiu Goga, e un neoclasic!  

 

Teatrul Nottara Bucureşti 

D'ale carnavalului de I.L. Caragiale 

 

Nae Girimea - VLAD ZAMFIRESCU 

Iancu Pampon - GHEORGHE IFRIM 

Crăcănel - ALEXANDRU JITEA 

Catindatul - ANDI VASLUIANU 

Iordache - SORIN COCIŞ 

Ipistatatul - MIHAI MĂRGINEANU 

Didina Mazu - LUMINIŢA ERGA 

Miţa Baston - CERASELA IOSIFESCU 

Chelnerul - ALEXANDRU MIKE GHEORGHIU 

O Mască - MIRCEA TEODORESCU 

 

Regia: Claudiu Goga 

Muzica: Mihai Mărgineanu 

Decor: Ştefan Caragiu 

Costume: Liliana Cenean 

 

 

 

de: Oltiţa Cîntec 
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La cursuri cu Robert Wilson. Teatrul 2.0 (part II) 

Un colocviu din cadrul Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

bulevard”, organizat de Teatrul „Nottara” și moderat de Cristina Rusiecki 

 

ARTĂ, NATURĂ ȘI POTENȚIAL UMAN 

 

Talentatul scenograf Adrian Damian, un răsfățat al premiilor în ultimii ani, 

s-a întors de curând de la The Watermill Center, laboratorul de inspirație și 

spectacole fondat de Robert Wilson. Aici, o comunitate de artiști și gânditori 

explorează împreună diferite teme. În colocviul Teatru. Versiunea 2.0 organizat 

de Teatrul „Nottara” din cadrul Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

bulevard”, moderat de Cristina Rusiecki, scenograful a împărtășit o suită de 

povești, a introdus auditoriul în atmosferă, a dat detalii despre loc și despre curs. 

Și, inevitabil, despre „omul” Robert Wilson.  

 

 

 

de: Cristina Rusiecki 

http://www.b-critic.ro/spectacol/un-summer-program-cu-robert-wilson-teatrul-2-0-part-ii/
http://www.b-critic.ro/spectacol/un-summer-program-cu-robert-wilson-teatrul-2-0-part-ii/


228. B-CRITIC 

din data de 15 Octombrie 2017 

http://www.b-critic.ro/spectacol/teatrul-romanesc-de-azi/ 

 

 
 

Cînd criticii se pun pe treabă… 

Despre teatru și critica de teatru 

 

Trei ani... trei volume consistente apărute sub egida AICT.Ro, coordonate 

de criticul de teatru Oltița Cîntec. Cu cîteva zile în urmă, Festivalul Internațional 

de Teatru „FEST(in) pe Bulevard”, organizat de Teatrul Nottara, a găzduit 

lansarea volumului Regia românească, de la act de interpretare la practici 

colaborative, Editura Timpul, 2016, menit, în intenția coordonatoarei, să acopere 

un gol editorial autohton, acela al lucrărilor teoretice care urmăresc tendinţele și 

ultimele etape estetice din noul teatru românesc. Coordonatorul, criticul de teatru 

Oltiţa Cîntec, a selectat zece regizori care s-au format şi impus după 1990: Radu 

Afrim, Gianina Cărbunariu, Catinca Drăgănescu, Bogdan Georgescu, Eugen 

Jebeleanu, Cristi Juncu, Radu-Alexandru Nica, Theodor Cristian Popescu, Leta 

Popescu şi Bobi Pricop. Tot atîţia critici (Oana Cristea Grigorescu, Cristina 

Modreanu, Silvia Dumitrache, Iulia Popovici, Mirella Patureau, Cristina 

Rusiecki, Daniela Şilindean, Mircea Sorin Rusu, Alexandra Dima şi Oltiţa 

Cîntec), membri ai Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru-România 

(AICT.Ro), au analizat, în formule stilistice proprii, poeticile teatrale ale 

regizorilor amintiți. 

http://www.b-critic.ro/spectacol/teatrul-romanesc-de-azi/


Prima parte a acestui demers fusese volumul Tînărul artist de 

teatru. Istorii românești recente / The Young Theatre Artist. Recent Romanian 

Histories, apărut la Editura Timpul, 2015. Cel mai recent volum al acestei 

pleiade, Teatrul românesc de azi. Noi orizonturi estetice/ Romanian Theatre 

Today. New Horizons, Editura Timpul, 2017, se lansează astăzi, în cadrul 

Festivalului Național de Teatru, la ARCUB, Sala Arcelor, la ora 11.00. 

Volumele sînt bilingve (română-engleză) pentru a asigura cunoașterea cît 

mai largă, pe plan european, a noului teatru românesc.  

Un interviu cu Oltița Cîntec realizat de Cristina Rusiecki 

 

 

 

 

 

de: Cristina Rusiecki 

 

  



229. Cotidianul 

din data de 15 Noiembrie 2017 

https://www.cotidianul.ro/criza-pubertatii-criza-adolescentei-prim-

plan-la-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Criza pubertății, criza adolescenței, în prim-plan la FESTin pe Bulevard 

 

 

Dinamic şi inventiv, în permanentă căutare a unui profil definitoriu, în 

condiţiile unei oferte festivaliere concurente excedentare – şase festivaluri de 

teatru concomitente la Bucureşti în luna octombrie, un răstimp, e adevărat, 

propice, cu vreme încă blândă şi plăcută, tocmai bună pentru setea de artă a celor 

dornici să se întoarcă în sălile primitoare –, Fest(in) pe Bulevard şi-a îmbogăţit 

https://www.cotidianul.ro/criza-pubertatii-criza-adolescentei-prim-plan-la-festin-pe-bulevard/
https://www.cotidianul.ro/criza-pubertatii-criza-adolescentei-prim-plan-la-festin-pe-bulevard/


anul acesta oferta spectaculară cu reprezentaţii din şapte ţări (România, Republica 

Moldova, Germania, Bulgaria, Croaţia, Coreea de Sud, Argentina), de pe trei 

continente (Europa, Asia, America de Sud). Preocuparea constantă a conducerii 

teatrului de a-şi atrage, asigura şi forma categoriile de public e evidentă în 

strategiile constante, dar şi în tematica  ediţiilor, care urmăreşte de fiecare 

dată criza, atât de frecventă în diferitele domenii ale vieţii, ţinând de însăşi esenţa 

existenţei şi generând intense conflicte dramatice. Interesând, prin implicaţiile 

inerente, grupuri numeroase de oameni. 

 

Axată anul acesta pe Criza pubertăţii, criza adolescenţei, manifestarea a 

ţintit mai cu seamă publicul tânăr, categorie umană într-o vijelioasă schimbare, 

prin transformările fiziologice şi psihologice multiple, dar şi prin adaptarea şi 

integrarea în noua eră digitală. Extrem de mobili, cu neaşteptate impedimente 

interioare, reaşezări şi disfuncţii ale relaţiilor cu familia, grupul de colegi şi de 

prieteni, cu dificultăţi în dezvoltare şi în  încadrarea socială, adolescenţii devin 

enigme pentru cei din jur, de multe ori, izolaţi şi însinguraţi. Au noi deprinderi, 

aşteptări şi complicaţii, probleme şi predilecţii adesea greu de sesizat, de acceptat 

şi de urmat de generaţiile mai vechi. 

Tineretul – mai cu seamă, preadolescenţii şi adolescenţii – au devenit o 

prioritate în investigaţia de toate tipurile şi, fireşte, în abordarea dramatică, dar şi 

în aceea spectaculară. De aceea, tema centrală a festivalului a antrenat nu numai 

o suită de criterii care au ghidat repertoriul reprezentativ, realizat de cele trei 

selecţionere, directoarea teatrului şi a festivalului, Marinela Ţepuş, Raluca 

Rădulescu şi Narcisa Mocanu, ci şi dezbateri teoretice, între care, aceea moderată 

de Cristina Rusiecki, intitulată Teatru.Versiunea 2.0, referitoare la vârstă şi la 

particularităţile ei psiho-sociale, în care şi-au adus contribuţia experţi ai crizei – 

scriitoarea Simona Popescu, psihologul şi scriitorul suprarealist Sebastian 

Reichmann, regizorii Alexander Hausvater – care a făcut ample referiri şi la 

experienţa lui de viaţă –, Ion Mircioagă şi tânărul Alexandru Mâzgăreanu. 

 



Festivalul a păstrat aceeaşi structură complexă cu şase secţiuni, care vădesc 

preocuparea pentru diversitatea ofertei repertoriale, în dorinţa de a-şi atrage şi 

mulţumi un public cât mai numeros: Bulevardul comediei, Premiere în 

FEST(in), Invitaţi speciali, Criza adolescenţei, Text sau pretext, Evenimente 

conexe (spectacole de stradă, coordonate de Mihai Lungeanu, casting de public, 

expoziţia de fotografii a Mariei Ştefănescu, cu imagini din montările Nottara, 

spectacole-lectură la Librăria Cărtureşti-Verona, lansări de carte de teatru, In 

memoriam, care a comemorat marii actori, pe George Constantin, Ruxandra 

Sireteanu, Petrică Popa, şi deopotrivă, Vedeta de lângă tine, care a celebrat 

artişti îndrăgiţi, aflaţi în activitate. 

Teatrul Nottara a găzduit şi Întâlnirile AICT.ro, moderate de Oltiţa Cântec, 

preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru din România. S-au 

dezbătut probleme de prim interes ale breslei, Critica de teatru între print şi on 

line şi, în directă legătură cu tema festivalului, Teatrul pentru adolescenţi, o nişă 

în expansiune. Secţiunea, devenită tradiţională, Bulevardul comediei, a 

beneficiat de un juriu, alcătuit din spectatori fideli şi avizaţi ai teatrului, prezentaţi 

pe larg de Andreea Marin, în deschiderea manifestării, care a prefaţat şi a instaurat 

totodată atmosfera colocvială şi apropiată, în care s-a desfăşurat dialogul direct cu 

publicul, după paisprezece dintre reprezentaţiile din fiecare seară. Toate acestea 

au transformat teatrul într-un spaţiu intim şi primitor, al întâlnirilor prieteneşti, 

oferind spectatorilor o atmosferă aparte, îmbietoare la vorbă şi la exprimarea 

opiniilor. 

 

Spectacolele s-au desfăşurat la Teatrul Nottara, în cele două săli, la Teatrul 

Ţăndărică, la Teatrul Odeon, la Teatrul Naţional I.L.Caragiale, la Teatrul Act, 

la Institutul Maghiar Balassi şi în autobuz, la Librăria Cărtureşti-Verona. Ceea 

ce probează vocaţia teatrului Nottara spre deschidere, asocieri, reciprocă 

recunoaştere între instituţii. Bine strunit şi precis executat de echipa de 

organizatori, întregul mecanism festivalier a funcţionat impecabil de-a lungul 

celor douăsprezece zile încărcate, cu toată multitudinea lor de evenimente. 

În spectacolele stradale, în plină zi, actorii au întâmpinat trecătorii, 

instaurând ad hoc sărbătoarea, jocul şi discuţia despre teatru… 

La festival au participat trei teatre din Chişinău, dând seamă de arta scenică 

a basarabenilor. Invitat special, Teatrul de Revistă Ginta Latină, aflat într-o relaţie 

specială, foarte apropiată, cu Nottara, a deschis seria de spectacole cu comedia 

neagră, My darling Missis Kronky de John Patrick, în regia directorului 



instituţiei, Mihai Ţărna (semnatar şi al ilustraţiei muzicale), care, la începutul 

festivalului a adresat cuvinte emoţionante publicului. Bizuit pe un umor aparte, în 

care scenografia lui Adrian Suruceanu a avut o contribuţie aparte, graţie 

ingeniozităţii de a crea un spaţiu dărăpănat, în neîncetată surpare, spectacolul a 

amuzat prin şansa protagonistei, întruchipată cu bonomie de Lilia Bejan, de a 

dejuca fără voie, dar salutar şi sistematic, urzelile sinistre ale unei şleahte de 

infractori înrăiţi – cărora le-au dat chip pitoresc Ion Munteanu, Alexandru Rusu, 

Dana Rusu-Ciobanu, Nicu Ţărna, Vitalie Jacota –, prin simpla ei bună-credinţă şi 

generozitate, cu totul străină de primejdiile puse la cale. 

 

Înscrise în tema crizei, celelalte două trupe din Republica Moldova au avut 

în centrul conflictului copilăria nefericită, spulberată, prin cruzimea destinului 

implacabil sau din inconştienţa şi iresponsabilitatea părinţilor. Teatrul Eugène 

Ionesco s-a prezentat cu  faimoasa piesă, adesea montată la noi, Oscar şi Tanti 

Roz de Eric-Emmanuel Schmitt, în regia lui Petru Vutcărău, în care actorii s-au 

remarcat nu numai prin dramatismul partiturilor, ci şi prin rostirea literară îngrijită 

şi prin jocul firesc şi tulburător. Tânărul interpret al lui Oscar, Ştefan Bouroşu, a 

fost nominalizat, de altfel, pentru interpretarea plină de prospeţime şi candoare, 

în tandem cu inimoasa lui prietenă, Tanti Roz, – întruchipată cu discretă omenie 

de Ala Menşicov – care a încercat din răsputeri, cu cele mai fanteziste trucuri, să-

l aline în suferinţă. Cadrul realizat de Tatiana Popescu, luminat alb-ceţos, ireal a 

reprodus atmosfera de spital şi de boală incurabilă, febrilă şi insidioasă, în care 

apariţiile deznădăjduite şi stângace ale părinţilor băiatului (Laurenţiu Vutcărău, 

Inna Colbasiuc), sau ai fetei (Iuliana Vornicescu, Dan Melnic), ca şi ale doctorului 

Duserdolff (Anatol Guzic) nu fac decât să sporească anxietatea micului suferind 

în faţa sfârşitului implacabil. Doar prezenţa micuţei Peggy Blue (fragilă, naturală 

şi copilăroasă, Ştefania Vutcărău), pe care tot el o îmbărbătează, mai aduce o rază 

de căldură repede trecătoare înaintea întunericului necruţător, în care, nevârstnic 

şi speriat, Oscar exersează, ca într-un funest joc accelerat, viaţa netrăită şi înfruntă 

îngrozit marea trecere. 



 

Teatrul Naţional Satiricus I.L.Caragiale a evoluat cu Puştoaica de la 

etajul 13 sau Dragă societate de veşnic tânărul dramaturg şi om de teatru Mircea 

M. Ionescu, o piesă în care eroina cade victimă neînţelegerilor părinţilor, care o 

sacrifică în războiul conjugal, iar după despărţire, o abandonează în voia sorţii, 

fiecare văzându-şi de ale lui, risipindu-se în lume. În regia lui Sandu Grecu, 

monologul devine un spectacol muzical, cu o distribuţie numeroasă, înscenând 

relatarea, în care scenele de grup sunt animate şi definite de dans. Rând pe rând, 

mama (Natalia Caraman), arţăgoasă, plină de ură pentru fostul soţ, etalându-şi 

amanţii (Eugeniu Matcovschi, Artiom Oleacu) fără jenă, dezmăţat, în faţa fetei şi 

expunând-o la molestări, tatăl (Alexandru Crîlov), cu ambiţiile lui pripite şi lipsite 

de tact şi răbdare, dezertând repede de la obligaţiile paterne, bunica (Nina 

Toderico), rece, dură şi agresivă, antrenorul de tenis (Roman Mălai), progresiv 

neimplicat, diriginta obtuză şi răuvoitoare sunt răspunzători de rătăcirea şi 

decăderea fetei, de traumele suferite – viol, avort, droguri – şi tovărăşiile 

distrugătoare şi, în final, de sinuciderea ei. În rolul Puştoaicei, a ieşit în evidenţă 

talentul Alexandrinei Grecu, nominalizată şi ea pentru interpretare feminină, 

studentă în anul întâi la actorie, la Universitatea din Sibiu; dar şi constantul 

devotament al trupei, care a secondat-o cu dăruire. Această prezenţă remarcabilă 

a teatrelor basarabene, cuprinzând arealul teatral românesc pe întinderea sa 

istorică, prefaţează sărbătorile Unirii, în care, nu întâmplător, Nottara se implică 

devotat, din bună vreme. 

 

Tot din secţiunea Criza pubertăţii, criza adolescenţei a făcut parte 

spectacolul Somnambulism, producţie a Teatrului Nottara, de autoarea 

rusă Iaroslava Pulinovici (traducere: Bogdan Budeş), în care vârstei imaturităţii 

şi bulversărilor existenţiale îi aparţine nu numai fiul familiei, ci şi indecisul, 

şovăielnicul, neisprăvitul lui tată, Slava. Scenografia Rodicăi Der materializează 



frământările personajelor şi oscilaţiile lor abulice, tortura morală în faţa unor 

adevăruri greu de dus. Volute bizare răsucite ca nişte şerpi sau monştri încadrează 

scena, ridicate ameninţător pe un teren contorsionat şi vălurit, presărat cu crucile 

cimitirului, având în centru un soi de tablă cu anunţuri anulate prin linii. După 

moartea soţiei, Slava, interpretat cu forţă interioară de Ion Grosu, află că băiatul 

pe care l-a crescut nu e fiul său. Natură amorfă şi nesigură, e cu totul nepregătit 

(cine n-ar fi?) să digere şi să gestioneze această năucitoare noutate. Vestea îi 

răstoarnă echilibrul, oricum precar, se apucă să bea în neştire, neglijându-şi nu 

numai datoriile familiale, ci şi pe acelea profesionale, care îi asigură existenţa. 

Bunăvoinţa colegilor (Karl Baker, Sorin Cociş) nu-l ajută cu nimic, în ciuda 

prieteniei, sincerităţii, înţelegerii lor. 

 

Meritul tânărului regizor Alexandru Mâzgăreanu este nu numai acela de a 

fi conturat foarte exact caracterele, ci şi acela de a fi decupat ferm situaţiile şi a le 

fi dozat cu măiestrie. A rezervat studiului şi relevării motivaţiilor o atenţie 

deosebită, izbutind să surprindă nociva împletire de iresponsabilitate, amărăciune, 

dezamăgire de sine şi de ceilalţi a protagonistului. Rănit şi ultragiat în ce are mai 

firesc, paternitatea, Slava, care nu a excelat vreodată nici ca părinte, nici ca soţ, 

se trezeşte singur, neajutorat în cele mai elementare îndatoriri casnice şi menajere. 

Şi, mai cu seamă, devastat de indecizia poziţiei sale, a rolului său. Ce îi este el 

băiatului? Ce datorii îi revin? Ce să facă cu el? Cum să procedeze ? Ce să-i spună? 

Scenele de confruntare cu Slava îl dezvăluie, îngrozit, blocat în faţa 

avalanşei de neînţeles a noutăţilor şi a izbucnirilor neobişnuite şi insuportabile ale 

acestuia. Orfan, confuz şi neajutorat, vulnerabil, fireşte că nici el nu e în stare să 

se descurce în noua situaţie. Se însingurează, fuge de la şcoală, îi e groază de orice 

companie. E incapabil să facă faţă frământărilor, dezvăluirilor şi agresivităţii 

tatălui, duşmăniei sale involuntare şi inconştiente, care transferă asupra lui 

resentimentele şi umilinţa de care băiatul nu e vinovat. Şi îl alungă. Dar 

sentimentele filiale ca şi acelea paterne sunt un teren mult mai adânc, mai plin de 

legături, de hăţişuri, de imponderabile şi afecte neştiute decât poate cuprinde 

raţiunea, orgoliul, fie el rănit. E uimitoare intuiţia şi cunoaşterea de viaţă a 

tânărului regizor, capacitatea lui de a decela nuanţele, de a doza timpii, pauzele, 

lucrurile nerostite sau oprite în ultima clipă. Toată această latură dostoievskiană a 

conflictului e condusă cu subtilitate şi siguranţă. 



 

Slava nu se descurcă nici în vechea lui relaţie amoroasă, care se destramă 

precipitat tocmai acum, deşi are prilejul să se legalizeze. Copleşit de frământările 

sale şi de complicaţiile în care s-a trezit, eroul fuge îngrozit de perspectiva 

oficializării legăturii, dispărând şi cufundându-se în alcool. Şi mărturisindu-şi, la 

strâmtoare, epuizarea sufletească şi evaziunea. Crenguţa Hariton a realizat în Alla, 

iubita răbdătoare şi neconsolată, care descoperă marele eşec al aspiraţiilor sale 

matrimoniale, exact pe când lucrurile păreau să se rânduiască prin intervenţia 

destinului. Actriţa şi-a surprins eroina cu sensibilă înţelegere şi nuanţare, atât în 

afecţiunea ei tandră şi profundă, dornică de stabilitate şi ocrotire, cât şi în iritarea 

în faţa absurdităţii situaţiei şi a reacţiilor haotice ale celui iubit. 

Excelentă apariţia Dianei Roman care face dintr-un rol episodic un portret 

remarcabil, concentrând o întreagă biografie. Apariţia fetei care şi-a pierdut 

logodnicul e adevărată, profundă, zguduitoare. Frumuseţea, suferinţa, deruta, 

disperarea ei îi dau o pondere scenică, ce o transformă în pandantul curat, limpede, 

vijelios al suferinţei. 

Întregul spectacol s-a definit printr-o trăsătură din ce în ce mai rară pe 

scenele noastre: exerciţiul dramei, intensitatea interioară. Aspiraţia spre măiestria 

actoricească. Aceasta este una dintre calităţile majore ale regizorului Alexandru 

Mâzgăreanu, care iese în evidenţă tocmai prin precizia decupajului şi a 

construcţiei, dar şi prin lucrul migălos cu actorii. Ceva mai puţin obişnuit, dată 

fiind vârsta lui. 

 

Crescând an de an în exigenţă, disponibilitate, semnificaţie şi 

valoare, Fest(in) pe Bulevard 2017, a abordat complex problematica crizei 

adolescenţei, selectând spectacole deosebit de interesante. 

Oferind publicului 39 de spectacole în unsprezece zile, şi-a multiplicat şi 

şi-a intensificat reuniunile de reflecţie artistică, printr-o tematică de acută 



actualitate şi relevanţă, şi-a diversificat relaţiile parteneriale şi a adăugat un plus 

de eleganţă şi vizibilitate prin prezenţa Andreei Marin, ca prezentatoare, şi prin 

parteneriatul cu BNW (Automobile Bavaria Group), care a adus ultimele modele 

ale celebrei mărci în serviciul invitaţilor, ca la marile manifestări internaţionale. 

 

 

 

de: Doina Modola 

  



230. Radio România Bucureşti FM 

din data de 19 Octombrie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/10/19/catrinel-dumitrescu-florina-cercel-

mihaela-teleoaca-marius-bodochi-si-constantin-cojocaru-au-fost-

premiati-la-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Catrinel Dumitrescu, Florina Cercel, Mihaela Teleoacă,  Marius Bodochi și 

Constantin Cojocaru au fost premiați la „FEST(in) pe Bulevard” 

 

 
Credit foto: Teatrul Nottara 

 

Ediția a cincea a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” s-a încheiat aseară, cu un spectacol de gală. 

Au fost 12 zile pline de evenimente: 39 de reprezentații din 8 țări de pe 3 

continente, 14 discuții cu publicul după spectacole, 2 evenimente stradale, 5 

spectacole-lectură, 4 colocvii, 4 lansări de carte de teatru, 2 expoziții foto, 7 spații 

diferite (Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național 

București, Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona). 

http://bucurestifm.ro/2017/10/19/catrinel-dumitrescu-florina-cercel-mihaela-teleoaca-marius-bodochi-si-constantin-cojocaru-au-fost-premiati-la-festin-pe-bulevard/
http://bucurestifm.ro/2017/10/19/catrinel-dumitrescu-florina-cercel-mihaela-teleoaca-marius-bodochi-si-constantin-cojocaru-au-fost-premiati-la-festin-pe-bulevard/
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Juriul de sepcialitate, format din Doina Modola, Emil Boroghină, Doru 

Mareș, Pompiliu Onofrei și Claudiu Groza, a decis premiile la secțiunea care a dat 

tema acestei ediții, „Criza pubertății, criza adolescenței”: 

 
Credit foto: Teatrul Nottara 

 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Anda Saltelechi pentru 

rolul Francesca din spectacolul independent Pe jumătate cântec, conceput de 

Crista Bilciu. 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Alex Călin pentru 

rolul Don din spectacolul Fluturii sunt liberi, de Leonard Gershe, regia Erwin 

Șimșensohn, producție a Teatrului Excelsior. 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar: Mihaela 

Teleoacă pentru rolul Debra Watts din spectacolul Kimberly, de David Lindsay-

Abaire, regia Andreea Vulpe, producție a Teatrului de Comedie. 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Constantin 

Cojocaru pentru rolul Valerio din spectacolul Leonce și Lena, de Georg 

Büchner, regia Vlad Cristache, producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila. 

Premiul pentru cea mai bună regie: Andrei Măjeri pentru 

spectacolul Exploziv, de Elise Wilk, producție a Teatrului Național Marin 

Sorescu, Craiova. 

Premiul pentru cel mai bun spectacol: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, 

regia Alexandru Mâzgăreanu, producție a Teatrului Nottara, București 

Juriul a acordat și două Premii speciale: 

Premiul Juriului: spectacolul Visul unei nopți de vară după William 

Shakespeare, regia Cristian Pepino, producție a Teatrului Țăndărică, București, 



pentru dinamica și accesibilitatea unei adaptări shakespeariene în teatrul de 

animație destinat tinerilor. 

Premiul Special al Juriului: HEARTBEAT de Kim Doo-Hwan, regia Bae Eun-

Wook, producție a Companiei Donghwa Tree Theatre, Seul, Coreea de Sud, 

pentru perfecțiunea folosirii instrumentelor muzicale în spectacolul de teatru și 

pentru poezia acestuia. 

Actorii Camelia Zorlescu, Ada Caropol și Alexandru Repan, cei care au bucurat 

și bucurâ generații de spectatori ai Teatrului Nottara,  au fost omagiați în cadrul 

secțiunii ”Vedeta de lângă tine”. 

Ioana Calotă, Ada Navrot și Crenguța Hariton, trei dintre actrițele din noua galerie 

de vedete ale acestei scene, au fost și ele premiate în cadrul acestei Gale, prin 

votul echipei Marketing- Secretariat literar de la Nottara. 

 

 
  

Juriul publicului, format din spectatori fideli ai Teatrului Nottara: Luiza Ciorpan, 

Alina Maer, Alexandru Constantin, Marcel Frunte-Lată și Florin Frunză, au 

desemnat câștigătorii din secțiunea „Bulevardul comediei” . 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Florina Cercel pentru 

rolul Aneta Duduleanu din spectacolul Gaițele de Alexandru Kirițescu, regia Mc 

Ranin, producție a Teatrului Tony Bulandra, Târgoviște. 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Marius Bodochi pentru 

rolul Grigori Stepanovici Smirnov din spectacolul Ursul, de Anton Pavlovici 

Cehov, regia Felix Alexa, producție a Teatrului de Stat Constanța. 

http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/FESTIN-5.jpg


Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar: Catrinel 

Dumitrescu pentru rolul Sheila din spectacolul Totul e relativ, de Alan 

Ayckbourn, regia Felix Alexa, producție a Teatrului Nottara. 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Sebastian Marina pentru 

rolul Florin din spectacolul Orb de mină, de Székely Csaba, regia Catinca 

Drăgănescu, producție a Teatrului Andrei Mureșanu, Sfântu Gheorghe. 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din secțiunea „Bulevardul 

Comediei”: Jurnalul lui Robinson Crusoe după Insula de Gellu Naum, regia 

Mihai Măniuțiu, producție a Teatrului Odeon, Bucureşti. 

Seara de Gală s-a încheiat cu un concert susținut de Tibor Cari și invitații săi. 

 

 

de: Andreia Bârsan 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231. Viaţa medicală 

din data de 27 Octombrie 2017 

http://www.viata-medicala.ro/Hamlet-in-ritm-de-hip-

hop.html*articleID_13889-dArt.html 

 

 
 

Hamlet în ritm de hip-hop 

     Mariana Țepuș, ambițioasa și harnica directoare a Teatrului Nottara, reușește, 

cu bani de la Primăria Capitalei și de la o puzderie de sponsori, să fericească 

pentru a cincea oară publicul bucureștean iubitor de teatru cu ceea ce se numește 

„Fest Bulevard”. Un festival ajuns acum la proporții considerabile, capabil să 

ocupe majoritatea sălilor de teatru ale orașului, în perioada 7–18 octombrie. 

     Actualul „Fest Bulevard” s-a desfășurat pe mai multe secțiuni distincte, 

dorindu-se în subsidiar poate cel mai bogat ospăț teatral din multitudinea de 

festivaluri existente: 24 de teatre, 39 de reprezentații teatrale, două evenimente 

stradale, cinci spectacole lectură, patru colocvii, patru lansări de carte, două 

expoziții foto, două discuții cu publicul, un eveniment in memoriam (dedicat lui 

George Constantin, Ruxandrei Sireteanu, Petrică Popa), toate acestea, în decurs 

de doar 12 zile. Poate fi socotit un record! Scenariul și regia au aparținut marelui 

actor Alexandru Repan. 

     Din multitudinea de teatre care au avut reprezentații, șase au fost din 

străinătate, nouă din țară, șase din Capitală, trei teatre din Republica Moldova, 

producțiile Teatrului Nottara fiind în număr de nouă. Însă din cele cinci spectacole 

lectură, patru sunt ale unor autori străini (doar suntem în UE) și doar o lectură este 

a unui autor român (Radu Țuculescu). 

http://www.viata-medicala.ro/Hamlet-in-ritm-de-hip-hop.html*articleID_13889-dArt.html
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     Dacă anul trecut teatrul a prezentat în premieră un autor român, anul acesta n-

a avut norocul niciunul. Oare când va mai apărea pe scena Teatrului Nottara un 

scriitor dramatic român autentic? Desigur, e o întrebare retorică! Oricare festival 

are în palamaresul său spectacole excelente, bune și, bineînțeles, mai puțin bune, 

dacă nu chiar slabe. Întrebarea firească ar fi: d 

PUBLICITATE 

e ce au fost alese? „Fest Bulevard” nu duce lipsă de așa ceva. La capitolul acesta 

am putea aminti spectacolul „Hamlet” al Teatrului Național „Mihai Eminescu” 

din Timișoara și, mai ales, „Gaițele” al Teatrului „Tony Bulandra” din Târgoviște. 

     Spectacolul de la Timișoara, al cărui text a fost tradus și remixat de un tânăr 

dramaturg, Peca Ștefan, regizat de chiar directoarea teatrului Ada Lupu 

Hausvater, ar putea fi numit „Hamlet în fum și în ritm de hip-hop”. Este un 

compozit de manevre, mijloace teatrale, interpretări inadecvate textului 

shakespearian care culminează cu marea descoperire a autorilor spectacolului, 

cum că povestea respectivă, a prințului danez, s-ar petrece nici mai mult nici mai 

puțin decât în România! Asta în ciuda unei distribuții cu actori tineri – Hamlet 

(Matei Chioaru), Ofelia (Cristina Kőnig) – și a unor false impresii că în felul 

acesta, cu muzica hip-hop bubuind pe tot parcursul spectacolului, ar atrage 

publicul tânăr la teatru. Intenții lăudabile, dar capodopera shakespeariană sigur 

merita altă soartă la Timișoara. 

     Despre spectacolul de la Târgoviște nu se poate spune decât că are aspectul de 

ceva... neterminat. Părea că avea nevoie de mai multe repetiții, în ciuda celor 

câtorva nume de referință din distribuție (Florina Cercel, Carmen Tănase, Carmen 

Ionescu, Virginia Rogin) și chiar a distinsului director Mc. Ranin, care semnează 

regia și scenografia. 

     Dar a existat și partea plină a paharului, cu două surprinzătoare realizări 

datorate Teatrului „Excelsior” din București și cel al Teatrului „Satiricus I. L. 

Caragiale” din Chișinău, amândouă dominate de apariția a două excepționale 

tinere actrițe (Ioana Anastasia Anton la București și Alexandrina Grecu la 

Chișinău. Dacă dramoleta „Fluturii sunt liberi” a scriitorului și scenaristului 

american Leonard Gershe, premiat cu Oscar, a prilejuit regizorului Șimșensohn 

un excelent spectacol, acest lucru s-a datorat în mare parte și interpretării 

excepționale a tinerei actrițe al cărei nume l-am pomenit mai sus, care aduce un 

suflu nou, anunțându-se de pe acum, cu calitățile pe care le are, o mare actriță. La 

fel s-a întâmplat și la Chișinău cu interpreta principală, care e încă studentă, 

Alexandrina Grecu. Ea a susținut cu mult talent o piesă ușor tezistă (Puștoaiaca 

de la etajul 13 sau Dragă societate), dar excelent pusă în scenă de regizorul 

Alexandru Grecu. 

     Desigur, în „Fest Bulevard” au fost și alte spectacole, mai bune sau mai slabe. 

Unele dintre ele vor fi subiectele unor recenzii viitoare. 

 

de: Candid Stoica 

 



232. Happy TV 

din data de 10 Octombrie 2017 

http://tvhappy.ro/video/antena-1/prietenii-de-la-11/a-inceput-

festivalul-internaional-de-teatru-festin-pe-bulevard-id257299.html 

 
 

 
 

A început Festivalul Internațional de Teatru "FEST(in) pe Bulevard" 

 

Ediția din acest an a Festivalului "FEST(in) pe Bulevard" înseamnă 12 zile de 

spectacole cu 39 de reprezentații din opt țări de pe trei continente, 14 discuții cu 

publicul după spectacole, două evenimente stradale, cinci spectacole-lectură, 

patru colocvii, patru lansări de carte de teatru, două expoziții foto. Evenimentele 

din cadrul festivalului se vor desfășura în șapte spații diferite din Capitală, 

respectiv Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național "I. 

L. Caragiale", Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-

Verona.  

 

 

 

 

Sursa: TV Happy 

 

http://tvhappy.ro/video/antena-1/prietenii-de-la-11/a-inceput-festivalul-internaional-de-teatru-festin-pe-bulevard-id257299.html
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233. Florin Frunza 

din data de 11 Octombrie 2017 

http://florinfrunza.com/t-e-a-t-r-u-in-cuvinte/festin-pe-bulevard-si-

bulevardul-comediei/ 

 

 
 

FESTIN pe Bulevard si BULEVARDUL COMEDIEI 

 

ce parere aveti despre acest festival in general si despre bulevardul comediei in 

particular ? 

sa incepem prin a analiza sensul etimologic al cuvintelor din interiorul titlului : 

festin –  Mare ospăț, maĭ ales nocturn 

bulevard – Partea exterioară a unei fortificații – Parte de zid expusă atacurilor 

– Arteră urbană de mare circulație, de obicei, mărginită de arbori. – Bastion – In 

literatură: de restrînsă folosire artistică, destinat marelui public . 

comedie – Întâmplare ciudată și hazlie; poznă, bazaconie. Lucru neașteptat, 

surprinzător ,  minune . Spectacol public cu numere de circ, panoramă, călușei 

etc. Operă dramatică al cărei subiect și deznodământ provoacă râsul și care 

ridiculizează relații sociale și etice, tipuri umane, năravuri etc. Prefăcătorie, 

ipocrizie, falsitate. Bîrfă, intrigă, pălăvrăgeală, încurcătură. Gen literar care este 

bazat pe comicul situațiilor și caracterelor. Piesă de teatru destinată să producă 

râsul. Piesă de teatru în care se înfățișează într’un mod hazliu vițiile, ciudățeniile 

și apucăturile ridicule ale societății. Termen luat din cultul lui Dionysos: comedia 

http://florinfrunza.com/t-e-a-t-r-u-in-cuvinte/festin-pe-bulevard-si-bulevardul-comediei/
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era la început cântarea procesiunii dionysiace, procesiune grotescă și grosolană, 

cu care sătenii serbau sfârșitul culesului viilor celebrând pe zeu și batjocorind pe 

trecători. 

Las la latitudinea cititorului meu, dreptul de a raspunde in felul sau intrinsec 

conform intelegerii de sine a explicatiilor oferite de mine. Este evident ca fara 

zambet si muzica omul nu ar putea trai. 

 
 

 

 

de: Florin Frunza 

  



234. bucureşteni.ro 

din data de 11 Octombrie 2017 

http://www.bucuresteni.ro/despre/festin_pe_bulevard/ 

 

 
 

Fest(In) pe Bulevard 

 
Teatrul Nottara va intra în straie de sărbătoare, primindu-şi oaspeţii din 

întreaga lume. Între 7 şi 18 octombrie vă aşteptăm la Nottara, dar şi în sălile 

teatrelor partenere din Bucureşti. 

 

  Spectacole româneşti, germane, croate, bulgare, moldoveneşti, argentiniene 

şi coreene sperăm să răspundă tuturor gusturilor şi exigenţelor estetice. 

 

 

 

 

 

 

Sursa: bucuresteni.ro 

  

http://www.bucuresteni.ro/despre/festin_pe_bulevard/


235. reporter pe net  

din data de 31 Octombrie 2017 

http://reporterpenet.ro/actrita-florina-cercel-de-la-teatrul-tony-

bulandra-premiu-important-la-festivalul-international-de-teatru-festin-

pe-bulevard/ 

 

 
 
Actrița Florina Cercel, de la Teatrul Tony Bulandra, premiu important la 

Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

 

 
 

Actrița Florina Cercel, de la Teatrul Tony Bulandra a primit premiul pentru 

cea mai bună actriță în rol principal pentru rolul Aneta Duduleanu din spectacolul 

“Gaițele” de Alexandru Kirițescu, în regia lui Mc Ranin. 

http://reporterpenet.ro/actrita-florina-cercel-de-la-teatrul-tony-bulandra-premiu-important-la-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
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http://reporterpenet.ro/actrita-florina-cercel-de-la-teatrul-tony-bulandra-premiu-important-la-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/


Premiul a fost acordat de Juriul Publicului care a hotărât câștigătorii 

secțiunii „Bulevardul Comediei” din cadrul celei de-a V-a ediții a Festivalului 

Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara din 

București. 

Ediția a cincea a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe 

Bulevard” a avut loc în perioada 7 – 18 octombrie. Au fost zile pline de bucurie, 

spectacole, evenimente, reflecție și amuzament. Festivalul a înregistrat un 

palmares bogat: 12 zile cu 39 de reprezentații din 8 țări de pe 3 continente, 14 

discuții cu publicul după spectacole, 2 evenimente stradale, 5 spectacole-lectură, 

4 colocvii, 4 lansări de carte de teatru, 2 expoziții foto, 7 spații diferite: Teatrul 

Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național București, Teatrul 

ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona. 

 

Juriul a ost format din Doina Modola, Emil Boroghină, Doru Mareș, 

Pompiliu Onofrei și Claudiu Groza. 

 

Florina Cercel 

Florina Cercel s-a născut într-un sfârşit geros de ianuarie, la Piatra-Neamţ. 

Este una dintre actriţele-reper ale teatrului românesc, cu peste cincizeci de ani de 

carieră şi zeci de roluri memorabile, în film şi pe marile scene din ţară. Are o 

energie copleşitoare, rafinată de sensibilitate, inteligenţă ascuţită şi imaginaţie. 

Este o adevărată forţă a naturii artistice, care răstoarnă totul în calea sa, numai 

pentru a reinstitui, în final, armonia. 

Pasiunea pentru teatru a început în anii de liceu. Tatăl său, artist al 

Filarmonicii din Botoşani, i-a vorbit marelui maestru Ion Şahighian despre 

talentul fiicei lui, elevă pe atunci în clasa a IX-a. Şahighian, care venise împreună 



cu Alexandru Finţi şi cu o trupă tânără (prima promoţie a Institutului de Teatru) 

să redeschidă Teatrul Mihai Eminescu din oraş, i-a dat un mic rol în spectacolul 

Mincinosul, de Carlo Goldoni. 

 

 

 

 

Sursa: reporterpenet.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236. Verbs describe us 

din data de 13 Septembrie 2017 

http://judyflorescu.com/2017/09/13/festin-pe-bulevard-ajuns-la-editia-

a-v-a/ 

 

 
 

FEST(in) pe Bulevard, ajuns la ediția a V-a 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-a 

V-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, 

în perioada 7-18 octombrie 2017. 

1. Ediția de anul acesta reunește 39 de spectacole de teatru, două spectacole 

de muzică șimulte evenimente conexe, la care participă artiști din opt țări: 

Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, Croația, Franța, Germania, Republica 

Moldova și România. 

1. A cincea ediție a Festivalului cuprinde șapte secțiuni: 

1. – Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul 

căreia vor fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri; 

2. – Text sau pretext – secțiunea va cuprinde spectacole prin intermediul 

cărora vom face cunoscută publicului importanța echipei de creatori și de 

artiști în realizarea unei producții scenice. Astfel, se vor prezenta câte două 

variante de spectacol pe același text; 

http://judyflorescu.com/2017/09/13/festin-pe-bulevard-ajuns-la-editia-a-v-a/
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3. – Bulevardul comediei – secțiune competitivă, care vă propune 

spectacole de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din 

public; 

4. – Premiere în FEST(in) – din această secțiune vor face parte cele mai noi 

producții ale Teatrului Nottara; 

– Invitați speciali – aici vor fi regăsite producții care aparțin unor teatre partenere, 

venind în completarea tematicii Festivalului; 

– Multi Art EXIT – mai vechiul festival de teatru pentru persoane private de 

libertate a devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în 

zilele de 22 și 23 noiembrie; 

– In memoriam – secțiune dedicată unor personalități dispărute dintre noi, care 

au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului românesc: George 

Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică Popa. 

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe texte 

pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), 

vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard a devenit un eveniment-

reper pentru lumea teatrală, dar şi pentru iubitorii artei scenice. Prin temele alese 

în cadrul fiecărei ediţii, manifestarea are şi un puternic impact social şi atrage, de 

la an la an, tot mai mulţi spectatori şi participanţi activi. 

Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard se bucură şi de această 

dată de sprijinul Primarului General al Capitalei, Doamna Gabriela Firea, şi de 

acela al Ministrului Culturii și Identității Naționale, Domnul Lucian Romaşcanu, 

care au prefaţat ziarul Festivalului, ce va fi lansat în timpul evenimentului. 

Ediţia de anul acesta a Festivalului o are ca Ambasador pe doamna Andreea 

Marin. Domnia sa este un spectator fidel al Teatrului Nottara şi a acceptat să se 

alăture proiectului pentru a-l promova împreună cu noi, urmând ca, în cadrul 

conferinței, să vorbească publicului despre apropierea față de Teatrul Nottara și 

despre misiunea sa ca ambasador al acestui eveniment. 

Cu o istorie de 70 de ani, Teatrul Nottara se află, în acest moment, pe locul al 

doilea în preferinţele publicului bucureştean. Având un repertoriu de 25-30 de 

titluri şi o medie de opt reprezentaţii pe săptămână, teatrul primeşte peste 2.500 

de spectatori, săptămânal. 

Potrivit tradiţiei, Teatrul Nottara a realizat – de la începutul anului 2017 și până 

acum – șapte premiere: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici (în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu), Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (în regia 

Evgheniei Berkovici – Rusia), Opt femei de Robert Thomas (în regia lui Andreas 

Merz-Raykov – Germania), Burlaci şi burlăcițe de Hanoch Levin (în regia 



Alessandrei Giuntini – Italia), Totul e relativ de Alan Ayckbourn (în regia lui 

Felix Alexa), D-ale carnavalului de I.L. Caragiale (în regia lui Claudiu 

Goga), Să-i îmbrăcăm pe cei goi de L. Pirandello (în regia lui Dan Lăcătuşu), o 

coproducție cu Teatrul de Artă. 

În acest moment, se repetă, în cadrul proiectului Marea Unire – 100 de ani 

împreună, câteva texte clasice (în regia lui Alexandru Mâzgăreanu) 

și Rânduieli, după La Lilieci de Marin Sorescu (scenariul și regia: Constantin 

Fugașin). 

Până la sfârșitul anului se vor mai monta: Păguboşii de Eugen Rotaru, după Asta 

e ciudat de Miron Radu Paraschivescu (în regia Dianei Lupescu), Hamlet în sos 

picant de Aldo Nicolaj (în regia lui Alexandru Jitea) – în cadrul 

programului Actor și regizor – și un recital dedicat Centenarului Marii Uniri, în 

regia lui Alexandru Mâzgăreanu (cu Emil Boroghină). 

Programul integral al spectacolelor Teatrului Nottara se găsesc 

pe www.nottara.ro. 

Informaţii şi alte materiale despre Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe 

Bulevard se găsesc pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

Le mulțumim călduros tuturor partenerilor și sponsorilor noștri. 

 

 

 

 

 

 

de: Judy Florescu 
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