
 

 

 

 

 

 

 

Dosar de presă 
Astă seară, despre Liviu Ciulley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DC News 
din data de 19 Decembrie 2017 

https://www.dcnews.ro/asta-seara-despre-liviu-ciulley_571338.html 

 

 

Astă seară, despre Liviu CIULLEY 

 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează, în cadrul 

programului InMemoriam, conferința dedicată personalității marelui antreprenor și 

inginer constructor Liviu Ciulley, tatăl prestigiosului regizor Liviu Ciulei. Conferința 

marchează 70 de ani de la dispariția celui ce a marcat peisajul arhitectonic al Capitalei, 

contribuind la o parte importantă din istoria teatrului românesc. 

  

Teatrul Nottara invită publicul miercuri 20 decembrie, ora 18:30, în Sala George 

Constantin, la conferința pe care o va susține prof. univ. dr. ing. Nicolae Noica: Astă 

seară, despre Liviu Ciulley. 

„Cu toții trecem, adesea, pe strada Doamnei din București și de fiecare dată admirăm 

clădirea impunătoare a Băncii Naționale a României, înălțată aici în centrul istoric 

https://www.dcnews.ro/asta-seara-despre-liviu-ciulley_571338.html


al orașului. Ceva mai sus, pe B-dul Magheru, se află o altă clădire remarcabilă, prin 

instituția care funcționează în ea, localul Teatrului Constantin Nottara. Puțini dintre 

locuitorii orașului știu că datorează trăinicia acestor construcții – care-i adăpostesc 

de multe ori pe ei, dar și valori deosebite ale societăți noastre –, și siguranța lor la 

cutremur celui care a înțeles să le construiască cu pricepere și suflet. L-am numit 

astfel pe ilustrul inginer constructor Liviu Ciulley, pe nedrept uitat. Ne facem de 

aceea o datorie din a readuce viața și opera sa și în atenția generației tinere a 

societății noastre", scrie prof. univ. dr. ing Nicolae Noica în albumul Liviu Ciulley 

– un reper, dedicat vieţii şi operei marelui inginer constructor român (Editura 

Vremea, colecţia „Planeta Bucureşti"). 

 

Cconferința va fi urmată de spectacolul Teatrului Nottara, Somnambulism, care va 

începe la ora 19:30 la Sala George Constantin. 

 

 

de: Flaviu Predescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Amos News 
din data de 19 Decembrie 2017 

http://www.amosnews.ro/asta-seara-despre-liviu-ciulei-2017-12-18 

 

Astă seară, despre Liviu Ciulei 

  

  

 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, organizează, în cadrul 

programului In Memoriam, conferinţa dedicată personalităţii marelui antreprenor 

şi inginer constructor Liviu Ciulley, tatăl prestigiosului regizor Liviu Ciulei. 

Conferinţa marchează 70 de ani de la dispariţia celui ce a marcat peisajul 

arhitectonic al Capitalei, contribuind la o parte importantă din istoria teatrului 

românesc.  

Teatrul Nottara invită publicul miercuri 20 decembrie, ora 18:30, în Sala George 

Constantin, la conferinţa pe care o va susţine prof. univ. dr. ing. Nicolae Noica: 

Astă seară, despre Liviu Ciulley.  

'Cu toţii trecem, adesea, pe strada Doamnei din Bucureşti şi de fiecare dată 

admirăm clădirea impunătoare a Băncii Naţionale a României, înălţată aici în 

centrul istoric al oraşului. Ceva mai sus, pe B-dul Magheru, se află o altă clădire 

remarcabilă, prin instituţia care funcţionează în ea, localul Teatrului Constantin 

Nottara. Puţini dintre locuitorii oraşului ştiu că datorează trăinicia acestor 

http://www.amosnews.ro/asta-seara-despre-liviu-ciulei-2017-12-18
http://www.amosnews.ro/asta-seara-despre-liviu-ciulei-2017-12-18


construcţii - care-i adăpostesc de multe ori pe ei, dar şi valori deosebite ale 

societăţi noastre -, şi siguranţa lor la cutremur celui care a înţeles să le construiască 

cu pricepere şi suflet. L-am numit astfel pe ilustrul inginer constructor Liviu 

Ciulley, pe nedrept uitat. Ne facem de aceea o datorie din a readuce viaţa şi opera 

sa şi în atenţia generaţiei tinere a societăţii noastre", scrie prof. univ. dr. ing 

Nicolae Noica în albumul Liviu Ciulley - un reper, dedicat vieţii şi operei marelui 

inginer constructor român (Editura Vremea, colecţia 'Planeta Bucureşti'). 

Conferinţa va fi urmată de spectacolul Teatrului Nottara, Somnambulism, care va 

începe la ora 19:30 la Sala George Constantin. 

 

 

 

 

Sursa: Amos News  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. AGERPRES 
din data de 18 Decembrie 2017 

https://www1.agerpres.ro/comunicate/2017/12/18/comunicat-de-

presa-teatrul-nottara-14-31-07 
 

 

 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 

Astă seară, despre Liviu Ciulley  

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează, în ca-

drul programului In Memoriam, conferința dedicată personalității marelui antre-

prenor și inginer constructor Liviu Ciulley, tatăl prestigiosului regizor Liviu Ciu-

lei. Conferința marchează 70 de ani de la dispariția celui ce a marcat peisajul ar-

hitectonic al Capitalei, contribuind la o parte importantă din istoria teatrului ro-

mânesc.  

Teatrul Nottara invită publicul miercuri 20 decembrie, ora 18:30, în Sala 

George Constantin, la conferința pe care o va susține prof. univ. dr. ing. Nicolae 

Noica: Astă seară, despre Liviu Ciulley.  

'Cu toții trecem, adesea, pe strada Doamnei din București și de fiecare dată 

admirăm clădirea impunătoare a Băncii Naționale a României, înălțată aici în cen-

trul istoric al orașului. Ceva mai sus, pe B-dul Magheru, se află o altă clădire 

https://www1.agerpres.ro/comunicate/2017/12/18/comunicat-de-presa-teatrul-nottara-14-31-07
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2017/12/18/comunicat-de-presa-teatrul-nottara-14-31-07


remarcabilă, prin instituția care funcționează în ea, localul Teatrului Constantin 

Nottara. Puțini dintre locuitorii orașului știu că datorează trăinicia acestor con-

strucții — care-i adăpostesc de multe ori pe ei, dar și valori deosebite ale societăți 

noastre—, și siguranța lor la cutremur celui care a înțeles să le construiască cu 

pricepere și suflet. L-am numit astfel pe ilustrul inginer constructor Liviu Ciulley, 

pe nedrept uitat. Ne facem de aceea o datorie din a readuce viața și opera sa și în 

atenția generației tinere a societății noastre', scrie prof. univ. dr. ing Nicolae Noica 

în albumul Liviu Ciulley — un reper, dedicat vieții și operei marelui inginer con-

structor român (Editura Vremea, colecția 'Planeta București'). 

Conferința va fi urmată de spectacolul Teatrului Nottara, Somnambulism, 

care va începe la ora 19:30 la Sala George Constantin. 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ZiareLive  
din data de 19 Decembrie 2017, ora 09:46 

http://www.ziarelive.ro/stiri/asta-seara-despre-liviu-ciulei.html 
 

 
 

 

Astă seară, despre Liviu Ciulei 

  

  

 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, organizează, în cadrul 

programului In Memoriam, conferinţa dedicată personalităţii marelui antreprenor 

şi inginer constructor Liviu Ciulley, tatăl prestigiosului regizor Liviu Ciulei. 

Conferinţa marchează 70 de ani de la dispariţia celui ce a marcat peisajul 

arhitectonic al Capitalei, contribuind la o parte importantă din istoria teatrului 

românesc.  

Teatrul Nottara invită publicul miercuri 20 decembrie, ora 18:30, în Sala George 

Constantin, la conferinţa pe care o va susţine prof. univ. dr. ing. Nicolae Noica: 

Astă seară, despre Liviu Ciulley.  

http://www.ziarelive.ro/stiri/asta-seara-despre-liviu-ciulei.html
http://www.amosnews.ro/asta-seara-despre-liviu-ciulei-2017-12-18


'Cu toţii trecem, adesea, pe strada Doamnei din Bucureşti şi de fiecare dată 

admirăm clădirea impunătoare a Băncii Naţionale a României, înălţată aici în 

centrul istoric al oraşului. Ceva mai sus, pe B-dul Magheru, se află o altă clădire 

remarcabilă, prin instituţia care funcţionează în ea, localul Teatrului Constantin 

Nottara. Puţini dintre locuitorii oraşului ştiu că datorează trăinicia acestor 

construcţii - care-i adăpostesc de multe ori pe ei, dar şi valori deosebite ale 

societăţi noastre -, şi siguranţa lor la cutremur celui care a înţeles să le construiască 

cu pricepere şi suflet. L-am numit astfel pe ilustrul inginer constructor Liviu 

Ciulley, pe nedrept uitat. Ne facem de aceea o datorie din a readuce viaţa şi opera 

sa şi în atenţia generaţiei tinere a societăţii noastre", scrie prof. univ. dr. ing 

Nicolae Noica în albumul Liviu Ciulley - un reper, dedicat vieţii şi operei marelui 

inginer constructor român (Editura Vremea, colecţia 'Planeta Bucureşti'). 

Conferinţa va fi urmată de spectacolul Teatrului Nottara, Somnambulism, care va 

începe la ora 19:30 la Sala George Constantin. 

 

 

 

 

Sursa: AmosNews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Radio România Bucureşti FM   
din data de 20 Decembrie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/12/20/cele-mai-interesante-evenimente-

din-bucuresti-de-astazi-20-decembrie/ 
 

 

 

Cele mai interesante evenimente din Bucureşti de astăzi, 20 decembrie 

 

 

Tot de la ora 18:30, la Sala George Constantin a Teatrului Nottara începe 

conferinţa „Astă seară, despre Liviu Ciulley” susţinută de prof. univ. dr. ing. 

Nicolae Noica, urmată, de la ora 19:30, de spectacolul „Somnambulism”, de 

Iaroslava Pulinovici, regizat de Alexandru Mâzgăreanu, cu: Ion Grosu, 

Crenguţa Hariton, Karl Baker, Sorin Cociş, Diana Roman şi Iulian Mihai 

Cristea. 

 

 

 

 

 

de: Cătălin Duţă 

 

http://bucurestifm.ro/2017/12/20/cele-mai-interesante-evenimente-din-bucuresti-de-astazi-20-decembrie/
http://bucurestifm.ro/2017/12/20/cele-mai-interesante-evenimente-din-bucuresti-de-astazi-20-decembrie/


 

 

6. Cultural BZI 

din data de 20 Decembrie 2017 

https://cultural.bzi.ro/inmemoriam-asta-seara-despre-liviu-ciulley-

63863 

 

 
 

InMemoriam - Asta seara, despre Liviu Ciulley 

 

 

Liviu Ciulley 

Primaria Municipiului Bucuresti, prin Teatrul Nottara, organizeaza, in ca-

drul programului InMemoriam, conferinta dedicata personalitatii marelui 

antreprenor si inginer constructor Liviu Ciulley, tatal prestigiosului regizor 

Liviu Ciulei. Conferinta marcheaza 70 de ani de la disparitia celui ce a mar-

cat peisajul arhitectonic al Capitalei, contribuind la o parte importanta din 

istoria teatrului romanesc. 

https://cultural.bzi.ro/inmemoriam-asta-seara-despre-liviu-ciulley-63863
https://cultural.bzi.ro/inmemoriam-asta-seara-despre-liviu-ciulley-63863


Teatrul Nottara invita publicul miercuri 20 decembrie, ora 18:30, in Sala George 

Constantin, la conferinta pe care o va sustine prof. univ. dr. ing. Nicolae Noica: 

Asta seara, despre Liviu Ciulley. 

„Cu totii trecem, adesea, pe strada Doamnei din Bucuresti si de fiecare data ad-

miram cladirea impunatoare a Bancii Nationale a Romaniei, inaltata aici in centrul 

istoric al orasului. Ceva mai sus, pe B-dul Magheru, se afla o alta cladire remar-

cabila, prin institutia care functioneaza in ea, localul Teatrului Constantin Nottara. 

Putini dintre locuitorii orasului stiu ca datoreaza trainicia acestor constructii – 

care-i adapostesc de multe ori pe ei, dar si valori deosebite ale societati noastre –

, si siguranta lor la cutremur celui care a inteles sa le construiasca cu pricepere si 

suflet. L-am numit astfel pe ilustrul inginer constructor Liviu Ciulley, pe nedrept 

uitat. Ne facem de aceea o datorie din a readuce viata si opera sa si in atentia 

generatiei tinere a societatii noastre", scrie prof. univ. dr. ing Nicolae Noica in 

albumul Liviu Ciulley – un reper, dedicat vietii si operei marelui inginer construc-

tor roman (Editura Vremea, colectia „Planeta Bucuresti"). 

 

 

Sursa: Cultural BZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RADOR 

din data de 20 Decembrie 2017 

http://www.rador.ro/2017/12/20/calendarul-evenimentelor-20-

decembrie-selectiuni-4/ 

 

 

 

Calendarul evenimentelor, 20 decembrie – selecţiuni 

 

* Conferinţa „Astă seară, despre Liviu Ciulley” susținută de prof. univ. dr. ing. 

Nicolae Noica – ora 18:30, la Teatrul Nottara, sala George Constantin. Conferința 

va fi urmată de spectacolul Teatrului Nottara, „Somnambulism”, care va începe 

la ora 19:30 
 

 

de: V. Brădăţeanu 

 

 

http://www.rador.ro/2017/12/20/calendarul-evenimentelor-20-decembrie-selectiuni-4/
http://www.rador.ro/2017/12/20/calendarul-evenimentelor-20-decembrie-selectiuni-4/


8. Teatrul Nottara 

din data de 13 Decembrie 2017 

https://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=262 

 

Prof. Nicolae Noica 

                       despre Liviu Ciulley 

În cadrul programului In Memoriam, Teatrul Nottara şi Primăria Municipiului 

București au organizat conferința dedicată personalității marelui antreprenor și 

inginer constructor Liviu Ciulley, tatăl prestigiosului regizor Liviu Ciulei. Confe-

rința a marcat 70 de ani de la dispariția celui care a marcat peisajul arhitectonic al 

Capitalei, contribuind la o parte importantă din istoria teatrului românesc. 

Astă seară, despre Liviu Ciulley şi-a intitulat prof. univ. dr. ing. Nicolae No-

ica conferinţa pe care a ţinut-o la Sala George Constantin. „Cu toții trecem, ade-

sea, pe strada Doamnei din București și de fiecare dată admirăm clădirea impună-

toare a Băncii Naționale a României, înălțată aici în centrul istoric al orașului. 

Ceva mai sus, pe B-dul Magheru, se află o altă clădire remarcabilă, prin instituția 

care funcționează în ea, localul Teatrului Constantin Nottara. Puțini dintre locui-

torii orașului știu că datorează trăinicia acestor construcții – care-i adăpostesc de 

multe ori pe ei, dar și valori deosebite ale societăți noastre –, și siguranța lor la 

cutremur celui care a înțeles să le construiască cu pricepere și suflet. L-am numit 

astfel pe ilustrul inginer constructor Liviu Ciulley, pe nedrept uitat. Ne facem de 

aceea o datorie din a readuce viața și opera sa și în atenția generației tinere a so-

cietății noastre", scrie prof. univ. dr. ing Nicolae Noica în albumul Liviu Ciulley 

https://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=262


– un reper, dedicat vieţii şi operei marelui inginer constructor român (Editura Vre-

mea, colecţia „Planeta Bucureşti”). 

 

 

 

de: Sanda Vişan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Ziua News 

din data de 13 Decembrie 2017 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/asta-seara-despre-liviu-ciulley-850858 

 

Astă seară, despre Liviu CIULLEY 

 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează, în cadrul 

programului InMemoriam, conferința dedicată personalității marelui antreprenor și 

inginer constructor Liviu Ciulley, tatăl prestigiosului regizor Liviu Ciulei. Conferința 

marchează 70 de ani de la dispariția celui ce a marcat peisajul arhitectonic al Capitalei, 

contribuind la o parte importantă din istoria teatrului românesc. 

  

Teatrul Nottara invită publicul miercuri 20 decembrie, ora 18:30, în Sala George 

Constantin, la conferința pe care o va susține prof. univ. dr. ing. Nicolae Noica: Astă 

seară, despre Liviu Ciulley. 

„Cu toții trecem, adesea, pe strada Doamnei din București și de fiecare dată admirăm 

clădirea impunătoare a Băncii Naționale a României, înălțată aici în centrul istoric 

al orașului. Ceva mai sus, pe B-dul Magheru, se află o altă clădire remarcabilă, prin 

instituția care funcționează în ea, localul Teatrului Constantin Nottara. Puțini dintre 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/asta-seara-despre-liviu-ciulley-850858


locuitorii orașului știu că datorează trăinicia acestor construcții – care-i adăpostesc 

de multe ori pe ei, dar și valori deosebite ale societăți noastre –, și siguranța lor la 

cutremur celui care a înțeles să le construiască cu pricepere și suflet. L-am numit 

astfel pe ilustrul inginer constructor Liviu Ciulley, pe nedrept uitat. Ne facem de 

aceea o datorie din a readuce viața și opera sa și în atenția generației tinere a 

societății noastre", scrie prof. univ. dr. ing Nicolae Noica în albumul Liviu Ciulley 

– un reper, dedicat vieţii şi operei marelui inginer constructor român (Editura 

Vremea, colecţia „Planeta Bucureşti"). 

 

Cconferința va fi urmată de spectacolul Teatrului Nottara, Somnambulism, care va 

începe la ora 19:30 la Sala George Constantin. 

 

 

 

Sursa: DC News 


