
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosar de presă 
Ziua copilului, la Nottara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Radio România Cultural 

din data de 29 Mai 2017 

https://radioromaniacultural.ro/ziua-copilului-la-teatrul-nottara/ 

 

 
 

Ziua Copilului, la Teatrul Nottara 

  

 
Cu ocazia Zilei Copilului, Teatrul Nottara organizează o serie de evenimente 

menite să promoveze teatrul în rândul celor mai tineri spectatori și să încurajeze 

implicarea acestora în procesul artistic. 

 

Astfel, Angajare de clovn de Matei Vișniec se joacă în data de 31 mai, ora 18:00, 

Sala George Constantin, în cadrul proiectului „Mai sus, pe scenă”, organizat de 

Teatrul Nottara, care își propune să le ofere liceenilor șansa să evolueze pe o 

scenă de teatru și să vadă ce presupune viața de artist. Spectacolul s-a jucat în 

cadrul Festivalului de Teatru pentru liceeni, de la Liceul Jean Monnet, în 

primăvara lui 2017. O echipă a Teatrului Nottara a preluat spectacolul și va fi 

jucat cu ocazia Zilei Copilului, sub îndrumarea scenică a lui Valentin Corneanu 

și Alexandru Filimon. Din distribuție fac parte elevii Alexandru Paștea, Artiom 

https://radioromaniacultural.ro/ziua-copilului-la-teatrul-nottara/
https://radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2017/05/expozitie_redus-717x1024.jpg


Radu, Călin Firu, membri ai trupei de teatru a Liceului Jean Monnet, condusă de 

prof. Jolan Vasiliu. 

 

După spectacol, începând cu ora 19:30, în foaierul Teatrului Nottara se va 

deschide expoziția fotografică semnată de Cătălina Flămînzeanu, Cântecele 

inocenței, care cuprinde cadre alb-negru (marca fotografei) cu artiști ai 

Teatrului Nottara, alături de copiii acestora: Victoria Cociaș, Sorin Cociș, Corina 

Dragomir, Luminița Erga, Ion Grosu, Crenguța Hariton, Raluca Jugănaru-Grosu, 

Cristi Juncu, Andreea Măcelaru Șofron, Ada Navrot, Dani Popescu, Filip 

Ristovski, Claudiu Romilă, Mihaela Subțirică, Andi Vasluianu, Vlad Zamfirescu. 

Cătălina Flămînzeanu, fotografă dedicată mediului teatral românesc, este 

cunoscută pentru expozițiile Fotografie cu IE, Pelicula, Mama. Eseu despre 

iubire. De asemenea, este fotograful oficial al Festivalului Internațional de Teatru 

Independent Undercloud și a realizat fotografii pentru numeroase spectacole, atât 

din teatrul independent, cât și de stat. 

 

Joi, 1 iunie 2017, la ora 11:00, în avanpremieră, spectacolul radiofonic Cel mai 

mic bal din lume are o audiție cu public găzduită de Teatrul Nottara, Sala George 

Constantin. La acest eveniment participă realizatorii spectacolului, actori, 

reprezentanți ai Ambasadei Poloniei la București și ai Institutului Polonez din 

București, jurnaliști, oameni de teatru și ascultători fideli ai Teatrului Naţional 

Radiofonic. Spectacolul Cel mai mic bal din lume de Malina Prześluga este o 

coproducție realizată de Teatrul Național Radiofonic  și Institutul Polonez din 

București (coordonator proiect: Crenguța Manea), iar adaptarea radiofonică și 

regia artistică sunt semnate de Alexandru Mâzgăreanu. În distribuție sunt prezenți 

actori importanți ai scenei Teatrului „Nottara”, cu remarcabile realizări și în 

spectacole radiofonice: Ioana Calota, Ion Grosu, Alexandru Mike Gheorghiu, 

Crenguța Hariton, Sorin Cociș, Vlad Balan, Diana Roman. 

 

Vă invităm să sărbătoriți alături de noi începutul verii 2017, într-un cadru relaxat, 

prietenos, primitor! 

 

 

 

Sursa: Radio România Cultural 

 

 

 



 

 

2. Bucureştii vechi şi noi 
din data de 28 Mai 2017 

www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/05/mai-sus-pe-scena/ 

 

 
 

De Ziua Copilului, trei elevi talentați de la Liceul Jean Monnet vor juca pe 

scena Nottara 

 

 

Teatrul Nottara a pregătit o surpriză publicului bucureștean cu ocazia zilei de 1 

iunie. Pentru a întâmpina această sărbătoare am pregătit un spectacol aparte, 

intitulat ”Mai sus, pe scenă!”, ce va fi jucat pe 31 mai de trei elevi de la 

Liceul Jean Monnet. Alexandru Paștea, Artiom Radu și Călin Firu au fost timp de 

o lună sub îndrumarea scenică a actorului Valentin Corneanu și a secretarului 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/05/mai-sus-pe-scena/


literar Filimon Dumitru Alexandru. Acest proiect  s-a înfiripat în urma festivalului 

Jean Monnet desfășurat în acest an la care Teatrul Nottara a fost invitat să participe 

și să desemneze un secretar literar care să facă parte din juriu. Aici au fost 

descoperiți cei trei elevi talentați care au participat în acest festival cu piesa 

”Angajare de Clovn” a dramaturgului Matei Vișniec, sub îndrumarea 

profesoarei Jolan Vasiliu. 

 

Vă așteptăm cu drag și bucurie miercuri, pe 31 mai, la ora 18:00, la Sala 

George Constantin, să vizionați această montare născută din dragostea 

pentru teatru și pentru tinerii ce au curajul și talentul necesar pentru a aspira 

către un joc actoricesc profesionist. Intrarea este liberă în măsura locurilor 

disponibile! 

 

Celebra piesă, ”Angajare de Clovn„, scrisă în urmă cu 30 ani de Matei Vișniec, și 

distinsă în 1991 cu Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă românească a 

anului, își păstrează perinitatea, în joncțiune cu substratul filozofic dublat de 

substanța morală presărată în text și condensată în replici, care împreună 

conturează un orizont al absurdului contemporan. 

 

„Clovnul este personajul care râde plângând şi plânge râzând, iar în tradiţia 

Europei măscăricii şi bufonii au fost uneori singurele personaje de la curţile 

regilor şi ale nobililor care aveau voie să spună adevărul, ba chiar să-și 

ironizeze stăpânii şi să-şi râdă de mai-marii lumii. Pe clovni i-am văzut şi ca 

nişte purtători de oglinzi sparte în care se reflectă strâmb lumea reală. Iar 

uneori ei pot fi şi sadici, ba chiar monstruoşi, atunci când societatea ne 

transformă pe toţi în clovni debili şi fără talent, în marionete ale societăţii de 

consum (după ce am fost marionete ale unor dictatori)”, declara Matei 

Vișniec. 

 

 

 

 

de: Alexandru Dumitru Filimon 



 

3. Bucureştii vechi şi noi 
din data de 29 Mai 2017 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/05/cel-mai-mic-bal-din-

lume-la-nottara/ 

 

 
 

„Cel mai mic bal din lume” la Nottara! 

 

Joi, 1 iunie 2017, la ora 11:00, în avanpremieră, spectacolul radiofonic Cel mai 

mic bal din lume are o audiție cu public găzduită de Teatrul Nottara, Sala George 

Constantin. La acest eveniment participă realizatorii spectacolului, actori, 

reprezentanți ai Ambasadei Poloniei la București și ai Institutului Polonez din 

București, jurnaliști, oameni de teatru și ascultători fideli ai Teatrului Naţional 

Radiofonic. Spectacolul Cel mai mic bal din lumede Malina Prześluga este o 

coproducție realizată de Teatrul Național Radiofonic  și Institutul Polonez din 

București (coordonator proiect: Crenguța Manea), iar adaptarea radiofonică și 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/05/cel-mai-mic-bal-din-lume-la-nottara/
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regia artistică sunt semnate de Alexandru Mâzgăreanu. În distribuție sunt prezenți 

actori importanți ai scenei Teatrului „Nottara”, cu remarcabile realizări și în 

spectacole radiofonice: Ioana Calota, Ion Grosu, Alexandru Mike Gheorghiu, 

Crenguța Hariton, Sorin Cociș, Vlad Balan, Diana Roman. 

Teatrul Național Radiofonic va prezenta spectacolul în premieră, sâmbată, 3 iunie 

2017, la Radio România Cultural, ora 9:00. 

Textul dramatic al scriitoarei Malina Prześluga a fost făcut cunoscut în teatrul 

românesc prin spectacolul-lectură omonim, cu aceeași distribuție și același 

regizor, în festivalul internațional organizat de Teatrul „Nottara”, ediția 2014, care 

a avut drept focus teatrul polonez. Povestea o are în centru ei pe Prințesa Sclipici, 

o fetiță răsfățată și convinsă că toată lumea se învârte doar în jurul drăgălașei sale 

persoane. O serie de situații neobișnuite și amuzante, așa cum doar în povești se 

petrec, de întâlniri cu personaje simpatice, o vor îndemna pe Sclipici să-și schimbe 

atitudinea. Împreună cu ea, ascultătorii se distrează și pot învața să facă diferența 

dintre bine și rău. Istoria se încheie cu cel mai mic bal din lume, dar și cel mai 

frumos, prilej de bucurie și pentru părinții Prințesei, Regina Mititica și Regele 

Mititel, la fel ca și pentru toți prietenii Prințesei Sclipici. 

Vă invităm să sărbătoriți alături de noi Ziua Copilului si începutul verii 2017, într-

un cadru relaxat, prietenos, primitor! 

 

 

 

 

Sursa: Bucureştii vechi şi noi 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Agenţia de presă - RADOR 
din data de 22 Mai 2017 

http://www.rador.ro/2017/05/22/invitatie-la-bal-la-teatrul-national-

radiofonic/ 

 

 
 

Invitaţie la bal, la Teatrul Naţional Radiofonic 

 

Teatrul Naţional Radiofonic prezintă în premieră sâmbată, 3 iunie, la Radio 

România Cultural, ora 9:00, spectacolul Cel mai mic bal din lume, de Malina 

Prześluga, adaptarea radiofonică şi regia artistică Alexandru Mâzgăreanu. 

Premiera este o coproducţie realizată cu participarea Institutului Polonez din 

Bucureşti. 

Textul dramatic al scriitoarei Malina Prześluga a fost făcut cunoscut în teatrul 

românesc prin spectacolul-lectură omonim, cu aceeaşi distribuţie şi acelaşi 

regizor, în festivalul internaţional organizat de Teatrul Nottara, Fest(in) pe 

Bulevard, ediţia 2014, care a avut drept focus teatrul polonez. În avanpremieră, 

spectacolul radiofonic Cel mai mic bal din lume are o audiţie cu public găzduită 

http://www.rador.ro/2017/05/22/invitatie-la-bal-la-teatrul-national-radiofonic/
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de Teatrul Nottara, joi, 1 iunie, ora 11:00, Sala George Constantin. La acest 

eveniment participă realizatorii spectacolului, actori, reprezentanţi ai Ambasadei 

Poloniei la Bucureşti şi ai Institutului Polonez din Bucureşti, jurnalişti, oameni de 

teatru şi, nu în ultimul rând, ascultători fideli ai Teatrului Naţional Radiofonic. 

Povestea o are în centru ei pe Prinţesa Sclipici, o fetiţă răsfăţată şi convinsă că 

toată lumea se învârte doar în jurul drăgălaşei sale persoane. O serie de situaţii 

neobişnuite şi amuzante, aşa cum doar în poveşti se petrec, de întâlniri cu 

personaje simpatice, o vor îndemna pe Sclipici să-şi schimbe atitudinea. Împreună 

cu ea, ascultătorii se distrează şi pot învaţa să facă diferenţa dintre bine şi rău. 

Istoria se încheie cu cel mai mic bal din lume, dar şi cel mai frumos, prilej de 

bucurie şi pentru părinţii Prinţesei, Regina Mititica şi Regele Mititel, la fel ca şi 

pentru toţi prietenii Prinţesei Sclipici. În distribuţie sunt prezenţi actori importanţi 

ai scenei Teatrului Nottara, cu remarcabile realizări şi în spectacole radiofonice: 

Ioana Calota, Ion Grosu, Alexandru Mike Gheorghiu, Crenguţa Hariton, Sorin 

Cociş, Vlad Balan, Diana Roman. 

Pe site-ul Teatrului Naţional Radiofonic, http://www.eteatru.ro/, în perioada 22-

28 mai, se desfăşoară un concurs adresat copiilor, având drept temă premiera Cel 

mai mic bal din lume. Răspunsurile la întrebările concursului trebuie trimise până 

pe 28 mai, la adresa de e-mail: eteatru@gmail.com. 

Cele 5 premii ale concursului sunt oferite de Institutul Polonez din Bucureşti, 

coproducătorul spectacolului; este vorba despre 5 exemplare ale volumului Hărţi, 

O călătorie prin ţările, mările şi culturile lumii, de Aleksandra Mizielińska şi 

Daniel Mizieliński, Editura Humanitas, 2016. Câştigătorii vor fi desemnaţi prin 

tragere la sorţi şi vor primi premiul prin poştă. 

 

Sursa:RADOR  

 

 

 



5. Eveniro.com 
din data de 31 Mai 2017 

http://www.eveniro.com/evenimente-istorie/39997/cantecele-inocen-

ei-expozi-ie-foto-catalina-flaminzeanu 

 

 

 

Cântecele inocenței - expoziție foto- Cătălina Flămînzeanu 

 

Miercuri, începând cu ora 19:30, în foaierul Teatrului Nottara se va deschide 

expoziția fotografică semnată de Cătălina Flămînzeanu, Cântecele inocenței, care 

cuprinde cadre alb-negru (marca fotografei) cu artiști ai Teatrului Nottara, alături 

de copiii acestora: Victoria Cociaș, Sorin Cociș, Corina Dragomir, Luminița Erga, 

Ion Grosu, Crenguța Hariton, Raluca Jugănaru-Grosu, Cristi Juncu, Andreea 

Măcelaru Șofron, Ada Navrot, Dani Popescu, Filip Ristovski, Claudiu Romilă, 

Mihaela Subțirică, Andi Vasluianu, Vlad Zamfirescu. Cătălina Flămînzeanu, 

fotografă dedicată mediului teatral românesc, este cunoscută pentru expozițiile 

Fotografie cu IE, Pelicula, Mama. Eseu despre iubire. De asemenea, este 

fotograful oficial al Festivalului Internațional de Teatru Independent Undercloud 

și a realizat fotografii pentru numeroase spectacole, atât din teatrul independent, 

cât și de stat. 

 

 

Sursa; evensi.com 

http://www.eveniro.com/evenimente-istorie/39997/cantecele-inocen-ei-expozi-ie-foto-catalina-flaminzeanu
http://www.eveniro.com/evenimente-istorie/39997/cantecele-inocen-ei-expozi-ie-foto-catalina-flaminzeanu
http://www.eveniro.com/evenimente/39997/cantecele-inocen-ei-expozi-ie-foto-catalina-flaminzeanu


6. Raftul cu idei 
din data de 29 Mai 2017 

http://www.raftulcuidei.ro/trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-monnet-pe-scena-

nottara/ 

 

Trei elevi talentati de la Liceul Jean Monnet pe scena Nottara 

   

 

Comunicat de presă: De Ziua Copilului, trei elevi talentați de la Liceul Jean 

Monnet vor juca pe scena Nottara 

   Teatrul Nottara a pregătit o surpriză publicului bucureștean cu ocazia zilei de 1 

iunie. Pentru a întâmpina această sărbătoare am pregătit un spectacol aparte, 

intitulat ”Mai sus, pe scenă!”, ce va fi jucat pe 31 mai de trei elevi de la 

Liceul Jean Monnet. Alexandru Paștea, Artiom Radu și Călin Firu au fost timp de 

o lună sub îndrumarea scenică a actorului Valentin Corneanu și a secretarului 

literar Filimon Dumitru Alexandru. Acest proiect  s-a înfiripat în urma festivalului 

http://www.raftulcuidei.ro/trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-monnet-pe-scena-nottara/
http://www.raftulcuidei.ro/trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-monnet-pe-scena-nottara/
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Jean Monnet desfășurat în acest an la care Teatrul Nottara a fost invitat să participe 

și să desemneze un secretar literar care să facă parte din juriu. Aici au fost 

descoperiți cei trei elevi talentați care au participat în acest festival cu piesa 

”Angajare de Clovn” a dramaturgului Matei Vișniec, sub îndrumarea 

profesoarei Jolan Vasiliu. 

    Vă așteptăm cu drag și bucurie miercuri, pe 31 mai, la ora 18:00, la Sala 

George Constantin, să vizionați această montare născută din dragostea 

pentru teatru și pentru tinerii ce au curajul și talentul necesar pentru a aspira 

către un joc actoricesc profesionist. Intrarea este liberă în măsura locurilor 

disponibile! 

   Celebra piesă, ”Angajare de Clovn„, scrisă în urmă cu 30 ani de Matei Vișniec, 

și distinsă în 1991 cu Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă românească a 

anului, își păstrează perinitatea, în joncțiune cu substratul filozofic dublat de 

substanța morală presărată în text și condensată în replici, care împreună 

conturează un orizont al absurdului contemporan. 

   „Clovnul este personajul care râde plângând şi plânge râzând, iar în tradiţia 

Europei măscăricii şi bufonii au fost uneori singurele personaje de la curţile 

regilor şi ale nobililor care aveau voie să spună adevărul, ba chiar să-și ironizeze 

stăpânii şi să-şi râdă de mai-marii lumii. Pe clovni i-am văzut şi ca nişte purtători 

de oglinzi sparte în care se reflectă strâmb lumea reală. Iar uneori ei pot fi şi 

sadici, ba chiar monstruoşi, atunci când societatea ne transformă pe toţi în clovni 

debili şi fără talent, în marionete ale societăţii de consum (după ce am fost 

marionete ale unor dictatori)”, declara Matei Vișniec. 

 

 

 

Sursa: Raftul cu idei 

 

 

 

 

 

 



7. HotNews 
din data de 29 Mai 2017, ora 15:19 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21791354-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-

liceul-jean-monnet-vor-juca-scena-nottara.htm 

 

 
 

 

De Ziua Copilului, trei elevi talentati de la Liceul Jean Monnet vor juca pe 

scena Nottara 

 

 
Agajare de clovn 

Foto: Teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara a pregătit o surpriză publicului bucureștean cu ocazia zilei de 1 

iunie. Pentru a întâmpina această sărbătoare am pregătit un spectacol aparte, 

intitulat ”Mai sus, pe scenă!”, ce va fi jucat pe 31 mai de trei elevi de la Liceul 

Jean Monnet. Alexandru Paștea, Artiom Radu și Călin Firu au fost timp de o lună 

sub îndrumarea scenică a actorului Valentin Corneanu și a secretarului literar 

Filimon Dumitru Alexandru. 

  

 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21791354-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-liceul-jean-monnet-vor-juca-scena-nottara.htm
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Acest proiect s-a înfiripat în urma festivalului Jean Monnet desfășurat în acest an 

la care Teatrul Nottara a fost invitat să participe și să desemneze un secretar literar 

care să facă parte din juriu. Aici au fost descoperiți cei trei elevi talentați care au 

participat în acest festival cu piesa ”Angajare de Clovn” a dramaturgului Matei 

Vișniec, sub îndrumarea profesoarei Jolan Vasiliu. 

 

 

Asadar, miercuri, pe 31 mai, de la ora 18:00, la Sala George Constantin, sunteti 

asteptati să vizionați această montare născută din dragostea pentru teatru și pentru 

tinerii ce au curajul și talentul necesar pentru a aspira către un joc actoricesc 

profesionist.  

 

Intrarea este liberă în măsura locurilor disponibile, anunta siteul teatrului Nottara. 

 

Celebra piesă, ”Angajare de Clovn" scrisă în urmă cu 30 ani de Matei Vișniec, și 

distinsă în 1991 cu Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă românească a 

anului, își păstrează perenitatea, în joncțiune cu substratul filozofic dublat de 

substanța morală presărată în text și condensată în replici, care împreună 

conturează un orizont al absurdului contemporan. 

 

 

„Clovnul este personajul care râde plângând şi plânge râzând, iar în tradiţia 

Europei măscăricii şi bufonii au fost uneori singurele personaje de la curţile 

regilor şi ale nobililor care aveau voie să spună adevărul, ba chiar să-și ironizeze 

stăpânii şi să-şi râdă de mai-marii lumii. Pe clovni i-am văzut şi ca nişte purtători 

de oglinzi sparte în care se reflectă strâmb lumea reală. Iar uneori ei pot fi şi sadici, 

ba chiar monstruoşi, atunci când societatea ne transformă pe toţi în clovni debili 

şi fără talent, în marionete ale societăţii de consum (după ce am fost marionete ale 

unor dictatori)”, declara Matei Vișniec. 

 

 

 

de: D.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Adevărul – Blog Sebastian Rusu 
din data de 02 Iunie 2017 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/spiritulmoldovenesc-umple-scena-intreaga-

1_59311abf5ab6550cb8b20bd2/index.html 

 

 
 

 

Spiritul moldovenesc umple o scenă întreagă 

 

De obicei, scriu despre politica internă din Republica Moldova cu trimiteri la 

chestiunile fierbinţi din geopolitica curentă sau la alte probleme ce ţin de 

domeniul relaţiilor internaţionale. Cu toate acestea, consider că vorbim prea puţin 

despre cultură în România şi încă şi mai puţin despre tinerele talente.  

 

Generaţiile care vor veni în urma noastră au nevoie de susţinere, ajutor şi 

înţelegere. Dacă le vom descoperi din timp este clar că vom avea o viaţa mai 

bună(mă refer spiritual, lăuntric), o societate mai luminoasă şi  implicit ei vor avea 

o direcţie clară în care să spere şi  să creadă. De ce spun toate aceste 

lucruri?                          

                   

 Am fost plăcut suprins de un proiect de teatru, dintre două instituţii respectabile 

din spaţiul românesc, Liceul Jean Monnet şi Teatrul Nottara, care a avut loc pe 31 

mai. Mai multe detalii sunt chiar în comunicatul oficial : 

 

 ”Teatrul Nottara a pregătit o surpriză publicului bucureştean cu ocazia zilei de 1 

iunie. Pentru a întâmpina această sărbătoare, am pregătit un spectacol aparte, 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/spiritulmoldovenesc-umple-scena-intreaga-1_59311abf5ab6550cb8b20bd2/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/spiritulmoldovenesc-umple-scena-intreaga-1_59311abf5ab6550cb8b20bd2/index.html


intitulat ”Mai sus, pe scenă!”, ce va fi jucat pe 31 mai de trei elevi de la Liceul Jean 

Monnet. Alexandru Paştea, Artiom Radu şi Călin Firu au fost timp de o lună sub 

îndrumarea scenică a actorului Valentin Corneanu şi a secretarului literar Filimon 

Dumitru Alexandru. Acest proiect s-a înfiripat în urma festivalului Jean Monnet 

,desfăşurat în acest an la care Teatrul Nottara a fost invitat să participe şi să 

desemneze un secretar literar care să facă parte din juriu. Aici au fost descoperiţi 

cei trei elevi talentaţi, care au participat la acest festival cu piesa ”Angajare de 

Clovn” a dramaturgului Matei Vişniec, sub îndrumarea profesoarei Jolan Vasiliu.  

 

Vă aşteptăm cu drag şi bucurie miercuri, pe 31 mai, la ora 18:00, la Sala George 

Constantin, să vizionaţi această montare născută din dragostea pentru teatru şi 

pentru tinerii care au curajul şi talentul necesar pentru a aspira către un joc 

actoricesc profesionist. Intrarea este liberă în măsura locurilor disponibile!”   

 

”Mai sus, pe scenă!”, un eveniment unic în peisajul teatral românesc  

 

 Prin urmare mi-am făcut curaj să merg la Nottara-ul lui Horia Lovinescu şi al lui 

George Constantin. Spectacolul în sine a fost excepţional pentru nişte elevi de 

liceu, care pot deveni actori profesionişti, desi nu sunt în realitate. Ei sunt doar 

nişte elevi, nişte copii. Aici am avut prima surpriză. Multe momente din piesă au 

fost chiar reuşite şi rostul, esenţa s-au văzut la final. Spectacolul s-a legat. Au 

demonstrat o croială regizorală extrem de îndrăzneaţă şi izbutită. Toţi trei au 

surprins prin talentul de care au dat dovadă pe scenă, însă unul mi-a atras atenţia 

în mod special. Sunt subiectiv, dar în esenţă viaţa e o pungă plină de subiectivităţi. 

Artiom Radu, un elev de origine basarabeană, a fost sclipitor pe scenă. Dacă nu 

ştiam mai multe detalii despre spectacol, aş fi crezut cu uşurinţă că este un tânăr 

actor, proaspăt angajat la Nottara. Dincolo de originalitatea limbajului, care te 

făcea să râzi cu lacrimi sau să zâmbeşti îndelung, muzicalitatea sa nu se reducea 

doar la voce şi vorbe. Era dincolo de text. Era undeva în integralitatea 

spectacolului. Naturaleţea sa era copleşitoare la un moment dat, însă nu eclipsa 

un joc actoricesc strălucit şi strălucitor. Spun aceste lucruri deoarece şi la ora 

actuală îmi amintesc cu drag de multe secvenţe, fragmente, gesturi din 

acest  spectacol. Am înţeles că Artiom Radu ar fi un elev sclipitor şi la scoală unde 

are rezultate execepţionale, atât la clasa din care face parte cât şi la olimpiade. Va 

rămâne să-i iau un interviu pentru a mă convinge de un pariu. Sper ca timpul să-

mi dea dreptate şi să-l văd pe Artiom mare cu ghilimele şi fără ghilimele. Nu mi-

aş dori niciodată să-l vad că se duce la o angajare de clovn. Pentru el, nu vreau să 

cred că  exista un anunţ de angajare pentru un clovn bătrân. 

 

 

 

 

de: Sebastian Rusu 



9. LaPunkt 
din data de 29 Mai 2017 

http://www.lapunkt.ro/2017/05/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-liceul-

jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara/ 

 

 
 

De Ziua Copilului, trei elevi talentați de la Liceul Jean Monnet vor juca pe 

scena Nottara 

 

Teatrul Nottara a pregătit o surpriză publicului bucureștean cu ocazia zilei de 1 

iunie. Pentru a întâmpina această sărbătoare am pregătit un spectacol aparte, 

intitulat ”Mai sus, pe scenă!”, ce va fi jucat pe 31 mai de trei elevi de la Liceul 

Jean Monnet. Alexandru Paștea, Artiom Radu și Călin Firu au fost timp de o lună 

sub îndrumarea scenică a actorului Valentin Corneanu și a secretarului literar 

Filimon Dumitru Alexandru. Acest proiect s-a înfiripat în urma festivalului Jean 

Monnet desfășurat în acest an la care Teatrul Nottara a fost invitat să participe și 

să desemneze un secretar literar care să facă parte din juriu. Aici au fost 

descoperiți cei trei elevi talentați care au participat în acest festival cu piesa 

”Angajare de Clovn” a dramaturgului Matei Vișniec, sub îndrumarea profesoarei 

Jolan Vasiliu. 

http://www.lapunkt.ro/2017/05/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara/
http://www.lapunkt.ro/2017/05/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara/
http://www.lapunkt.ro/2017/05/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara/
http://www.lapunkt.ro/2017/05/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara/
http://www.lapunkt.ro/2017/05/29/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara/afis-angaja-de-clovn/


Vă așteptăm cu drag și bucurie miercuri, pe 31 mai, la ora 18:00, la Sala George 

Constantin, să vizionați această montare născută din dragostea pentru teatru și 

pentru tinerii ce au curajul și talentul necesar pentru a aspira către un joc actoricesc 

profesionist. Intrarea este liberă în măsura locurilor disponibile! 

Celebra piesă, ”Angajare de Clovn„, scrisă în urmă cu 30 ani de Matei Vișniec, și 

distinsă în 1991 cu Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă românească a 

anului, își păstrează perinitatea, în joncțiune cu substratul filozofic dublat de 

substanța morală presărată în text și condensată în replici, care împreună 

conturează un orizont al absurdului contemporan. 

 

„Clovnul este personajul care râde plângând şi plânge râzând, iar în tradiţia 

Europei măscăricii şi bufonii au fost uneori singurele personaje de la curţile 

regilor şi ale nobililor care aveau voie să spună adevărul, ba chiar să-și ironizeze 

stăpânii şi să-şi râdă de mai-marii lumii. Pe clovni i-am văzut şi ca nişte purtători 

de oglinzi sparte în care se reflectă strâmb lumea reală. Iar uneori ei pot fi şi sadici, 

ba chiar monstruoşi, atunci când societatea ne transformă pe toţi în clovni debili 

şi fără talent, în marionete ale societăţii de consum (după ce am fost marionete ale 

unor dictatori)”, declara Matei Vișniec. 

 

 

Sursa: LaPunkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Teatrul Nottara 
din data de 23 Mai 2017 

https://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=212 

 

Ziua Copilului, la Teatrul Nottara 

Cu ocazia Zilei Copilului, Teatrul Nottara organizează o serie de 

evenimente menite să promoveze teatrul în rândul celor mai tineri 

spectatori și să încurajeze implicarea acestora în procesul artistic. 

Astfel, Angajare de clovn de Matei Vișniec se joacă în data de 31 

mai, ora 18:00, Sala George Constantin, în cadrul proiectului „Mai 

sus, pe scenă”, organizat de Teatrul Nottara, care își propune să le 

ofere liceenilor șansa să evolueze pe o scenă de teatru și să vadă ce presupune 

viața de artist. Spectacolul s-a jucat în cadrul Festivalului de Teatru pentru liceeni, 

de la Liceul Jean Monnet, în primăvara lui 2017. O echipă a Teatrului Nottara a 

preluat spectacolul și va fi jucat cu ocazia Zilei Copilului, sub îndrumarea scenică 

a lui Valentin Corneanu și Alexandru Filimon. Din distribuție fac parte elevii 

Alexandru Paștea, Artiom Radu, Călin Firu, membri ai trupei de teatru a 

Liceului Jean Monnet, condusă de prof. Jolan Vasiliu. 

După spectacol, începând cu ora 19:30, în foaierul Teatrului Nottara se va 

deschide expoziția fotografică semnată de Cătălina Flămînzeanu, Cântecele 

inocenței, care cuprinde cadre alb-negru (marca fotografei) cu artiști ai 

Teatrului Nottara, alături de copiii acestora: Victoria Cociaș, Sorin Cociș, Corina 

Dragomir, Luminița Erga, Ion Grosu, Crenguța Hariton, Raluca Jugănaru-Grosu, 

Cristi Juncu, Andreea Măcelaru Șofron, Ada Navrot, Dani Popescu, Filip 

https://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=212


Ristovski, Claudiu Romilă, Mihaela Subțirică, Andi Vasluianu, Vlad Zamfirescu. 

Cătălina Flămînzeanu, fotografă dedicată mediului teatral românesc, este 

cunoscută pentru expozițiile Fotografie cu IE, Pelicula, Mama. Eseu despre 

iubire. De asemenea, este fotograful oficial al Festivalului Internațional de Teatru 

Independent Undercloud și a realizat fotografii pentru numeroase spectacole, atât 

din teatrul independent, cât și de stat. 

Joi, 1 iunie 2017, la ora 11:00, în avanpremieră, spectacolul radiofonic Cel mai 

mic bal din lume are o audiție cu public găzduită de Teatrul Nottara, Sala George 

Constantin. La acest eveniment participă realizatorii spectacolului, actori, 

reprezentanți ai Ambasadei Poloniei la București și ai Institutului Polonez din 

București, jurnaliști, oameni de teatru și ascultători fideli ai Teatrului Naţional 

Radiofonic. Spectacolul Cel mai mic bal din lume de Malina Prześluga este o 

coproducție realizată de Teatrul Național Radiofonic  și Institutul Polonez din 

București (coordonator proiect: Crenguța Manea), iar adaptarea radiofonică și 

regia artistică sunt semnate de Alexandru Mâzgăreanu. În distribuție sunt prezenți 

actori importanți ai scenei Teatrului „Nottara”, cu remarcabile realizări și în 

spectacole radiofonice: Ioana Calota, Ion Grosu, Alexandru Mike Gheorghiu, 

Crenguța Hariton, Sorin Cociș, Vlad Balan, Diana Roman. 

Teatrul Național Radiofonic va prezenta spectacolul în premieră, sâmbată, 3 iunie 

2017, la Radio România Cultural, ora 9:00. 

Textul dramatic al scriitoarei Malina Prześluga a fost făcut cunoscut în teatrul 

românesc prin spectacolul-lectură omonim, cu aceeași distribuție și același 

regizor, în festivalul internațional organizat de Teatrul „Nottara”, ediția 2014, care 

a avut drept focus teatrul polonez. Povestea o are în centru ei pe Prințesa Sclipici, 

o fetiță răsfățată și convinsă că toată lumea se învârte doar în jurul drăgălașei sale 

persoane. O serie de situații neobișnuite și amuzante, așa cum doar în povești se 

petrec, de întâlniri cu personaje simpatice, o vor îndemna pe Sclipici să-și schimbe 

atitudinea. Împreună cu ea, ascultătorii se distrează și pot învața să facă diferența 

dintre bine și rău. Istoria se încheie cu cel mai mic bal din lume, dar și cel mai 

frumos, prilej de bucurie și pentru părinții Prințesei, Regina Mititica și Regele 

Mititel, la fel ca și pentru toți prietenii Prințesei Sclipici. 

Vă invităm să sărbătoriți alături de noi Ziua Copilului si începutul verii 2017, într-

un cadru relaxat, prietenos, primitor! 

 

 

de: Sanda Vişan 



11. ArtOut 
din data de 28 Mai 2017 

http://artout.ro/reviste/blog/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-liceul-

jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara/ 

 

 

De Ziua Copilului, trei elevi talentați de la Liceul Jean Monnet vor juca pe 

scena Nottara 

 

Teatrul Nottara a pregătit o surpriză publicului bucureștean cu ocazia zilei de 1 

iunie. Pentru a întâmpina această sărbătoare am pregătit un spectacol aparte, 

intitulat ”Mai sus, pe scenă!”, ce va fi jucat pe 31 mai de trei elevi de la 

Liceul Jean Monnet. Alexandru Paștea, Artiom Radu și Călin Firu au fost timp de 

o lună sub îndrumarea scenică a actorului Valentin Corneanu și a secretarului 

literar Filimon Dumitru Alexandru. Acest proiect  s-a înfiripat în urma festivalului 

Jean Monnet desfășurat în acest an la care Teatrul Nottara a fost invitat să participe 

http://artout.ro/reviste/blog/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara/
http://artout.ro/reviste/blog/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara/


și să desemneze un secretar literar care să facă parte din juriu. Aici au fost 

descoperiți cei trei elevi talentați care au participat în acest festival cu piesa 

”Angajare de Clovn” a dramaturgului Matei Vișniec, sub îndrumarea 

profesoarei Jolan Vasiliu. 

 

Vă așteptăm cu drag și bucurie miercuri, pe 31 mai, la ora 18:00, la Sala 

George Constantin, să vizionați această montare născută din dragostea 

pentru teatru și pentru tinerii ce au curajul și talentul necesar pentru a aspira 

către un joc actoricesc profesionist. Intrarea este liberă în măsura locurilor 

disponibile! 

 

Celebra piesă, ”Angajare de Clovn„, scrisă în urmă cu 30 ani de Matei Vișniec, și 

distinsă în 1991 cu Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă românească a 

anului, își păstrează perinitatea, în joncțiune cu substratul filozofic dublat de 

substanța morală presărată în text și condensată în replici, care împreună 

conturează un orizont al absurdului contemporan. 

 

„Clovnul este personajul care râde plângând şi plânge râzând, iar în tradiţia 

Europei măscăricii şi bufonii au fost uneori singurele personaje de la curţile 

regilor şi ale nobililor care aveau voie să spună adevărul, ba chiar să-și 

ironizeze stăpânii şi să-şi râdă de mai-marii lumii. Pe clovni i-am văzut şi ca 

nişte purtători de oglinzi sparte în care se reflectă strâmb lumea reală. Iar 

uneori ei pot fi şi sadici, ba chiar monstruoşi, atunci când societatea ne 

transformă pe toţi în clovni debili şi fără talent, în marionete ale societăţii de 

consum (după ce am fost marionete ale unor dictatori)”, declara Matei 

Vișniec. 

 

 

 

Sursa: Bucureştii vechi şi noi 

 



12. Radio România Bucureşti FM 
din data de 1 Iunie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/06/01/cele-mai-interesante-evenimente-de-astazi-1-

iunie-din-bucuresti/ 

 

Cele mai interesante evenimente de astăzi, 1 iunie, din Bucureşti 

 

* De la aceeaşi oră 11:00, la Sala „George Constantin” a Teatrului „Nottara” are 

loc o audiţie cu public cu spectacolul radiofonic „Cel mai mic bal din lume” 

prezentat în avanpremieră. Textul dramatic al scriitoarei poloneze Malina 

Prześluga spune povestea Prinţesei Sclipici, o fetiţă răsfăţată şi convinsă că toată 

lumea se învârte doar în jurul drăgălaşei sale persoane. Adaptarea radiofonică şi 

regia artistică sunt semnate de Alexandru Mâzgăreanu. În distribuţie sunt prezenţi 

actori importanţi ai Teatrului „Nottara”, cu remarcabile realizări şi în spectacole 

radiofonice: Ioana Calotă, Ion Grosu, Alexandru Mike Gheorghiu, Crenguţa 

Hariton, Sorin Cociş, Vlad Bălan, Diana Roman. 

 

 

 

 

de: Cătălin Duţă 

 

 

 

http://bucurestifm.ro/2017/06/01/cele-mai-interesante-evenimente-de-astazi-1-iunie-din-bucuresti/
http://bucurestifm.ro/2017/06/01/cele-mai-interesante-evenimente-de-astazi-1-iunie-din-bucuresti/


13. Bucharest City App 
din data de 31 Mai 2017 

http://bucharestcityapp.com/events/5d6ngbmusqcjpw 

 

 
 

 

Cântecele inocenței - expoziție foto- Cătălina Flămînzeanu 

 

Găzduit de : Teatrul Nottara 

 

Miercuri, începând cu ora 19:30, în foaierul Teatrului Nottara se va deschide 

expoziția fotografică semnată de Cătălina Flămînzeanu, Cântecele inocenței, care 

cuprinde cadre alb-negru (marca fotografei) cu artiști ai Teatrului Nottara, alături 

de copiii acestora: Victoria Cociaș, Sorin Cociș, Corina Dragomir, Luminița Erga, 

Ion Grosu, Crenguța Hariton, Raluca Jugănaru-Grosu, Cristi Juncu, Andreea 

Măcelaru Șofron, Ada Navrot, Dani Popescu, Filip Ristovski, Claudiu Romilă, 

Mihaela Subțirică, Andi Vasluianu, Vlad Zamfirescu. Cătălina Flămînzeanu, 

http://bucharestcityapp.com/events/5d6ngbmusqcjpw


fotografă dedicată mediului teatral românesc, este cunoscută pentru expozițiile 

Fotografie cu IE, Pelicula, Mama. Eseu despre iubire. De asemenea, este 

fotograful oficial al Festivalului Internațional de Teatru Independent Undercloud 

și a realizat fotografii pentru numeroase spectacole, atât din teatrul independent, 

cât și de stat. 

 

 

 

Sursa: Bucharest City App 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. PressMania 
din data de 29 Mai 2017, ora 15:19 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/de-ziua-copilului-trei-elevi-

talentati-de-la-liceul-jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara-2158627.html 

 

 
 

De Ziua Copilului, trei elevi talentati de la Liceul Jean Monnet vor juca pe 

scena Nottara 

 

 
Agajare de clovn 

Foto: Teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara a pregătit o surpriză publicului bucureștean cu ocazia zilei de 1 

iunie. Pentru a întâmpina această sărbătoare am pregătit un spectacol aparte, 

intitulat ”Mai sus, pe scenă!”, ce va fi jucat pe 31 mai de trei elevi de la Liceul 

Jean Monnet. Alexandru Paștea, Artiom Radu și Călin Firu au fost timp de o lună 

sub îndrumarea scenică a actorului Valentin Corneanu și a secretarului literar 

Filimon Dumitru Alexandru. 

  

 

Acest proiect s-a înfiripat în urma festivalului Jean Monnet desfășurat în acest an 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara-2158627.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara-2158627.html
http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2017-05-29-21791347-46-agajare-clovn.jpg


la care Teatrul Nottara a fost invitat să participe și să desemneze un secretar literar 

care să facă parte din juriu. Aici au fost descoperiți cei trei elevi talentați care au 

participat în acest festival cu piesa ”Angajare de Clovn” a dramaturgului Matei 

Vișniec, sub îndrumarea profesoarei Jolan Vasiliu. 

 

 

Asadar, miercuri, pe 31 mai, de la ora 18:00, la Sala George Constantin, sunteti 

asteptati să vizionați această montare născută din dragostea pentru teatru și pentru 

tinerii ce au curajul și talentul necesar pentru a aspira către un joc actoricesc 

profesionist.  

 

Intrarea este liberă în măsura locurilor disponibile, anunta siteul teatrului Nottara. 

 

Celebra piesă, ”Angajare de Clovn" scrisă în urmă cu 30 ani de Matei Vișniec, și 

distinsă în 1991 cu Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă românească a 

anului, își păstrează perenitatea, în joncțiune cu substratul filozofic dublat de 

substanța morală presărată în text și condensată în replici, care împreună 

conturează un orizont al absurdului contemporan. 

 

 

„Clovnul este personajul care râde plângând şi plânge râzând, iar în tradiţia 

Europei măscăricii şi bufonii au fost uneori singurele personaje de la curţile 

regilor şi ale nobililor care aveau voie să spună adevărul, ba chiar să-și ironizeze 

stăpânii şi să-şi râdă de mai-marii lumii. Pe clovni i-am văzut şi ca nişte purtători 

de oglinzi sparte în care se reflectă strâmb lumea reală. Iar uneori ei pot fi şi sadici, 

ba chiar monstruoşi, atunci când societatea ne transformă pe toţi în clovni debili 

şi fără talent, în marionete ale societăţii de consum (după ce am fost marionete ale 

unor dictatori)”, declara Matei Vișniec. 

 

 

 

 

Sursa: HotNews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Ziare-pe-net 
din data de 29 Mai 2017 

https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-

liceul-jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara-5324934.html 

 

 
 

De Ziua Copilului, trei elevi talentati de la Liceul Jean Monnet vor juca pe 

scena Nottara 

 

 
Agajare de clovn 

Foto: Teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara a pregătit o surpriză publicului bucureștean cu ocazia zilei de 1 

iunie. Pentru a întâmpina această sărbătoare am pregătit un spectacol aparte, 

intitulat ”Mai sus, pe scenă!”, ce va fi jucat pe 31 mai de trei elevi de la Liceul 

Jean Monnet. Alexandru Paștea, Artiom Radu și Călin Firu au fost timp de o lună 

sub îndrumarea scenică a actorului Valentin Corneanu și a secretarului literar 

Filimon Dumitru Alexandru. 

  

 

Acest proiect s-a înfiripat în urma festivalului Jean Monnet desfășurat în acest an 

https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara-5324934.html
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la care Teatrul Nottara a fost invitat să participe și să desemneze un secretar literar 

care să facă parte din juriu. Aici au fost descoperiți cei trei elevi talentați care au 

participat în acest festival cu piesa ”Angajare de Clovn” a dramaturgului Matei 

Vișniec, sub îndrumarea profesoarei Jolan Vasiliu. 

 

 

Asadar, miercuri, pe 31 mai, de la ora 18:00, la Sala George Constantin, sunteti 

asteptati să vizionați această montare născută din dragostea pentru teatru și pentru 

tinerii ce au curajul și talentul necesar pentru a aspira către un joc actoricesc 

profesionist.  

 

Intrarea este liberă în măsura locurilor disponibile, anunta siteul teatrului Nottara. 

 

Celebra piesă, ”Angajare de Clovn" scrisă în urmă cu 30 ani de Matei Vișniec, și 

distinsă în 1991 cu Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă românească a 

anului, își păstrează perenitatea, în joncțiune cu substratul filozofic dublat de 

substanța morală presărată în text și condensată în replici, care împreună 

conturează un orizont al absurdului contemporan. 

 

 

„Clovnul este personajul care râde plângând şi plânge râzând, iar în tradiţia 

Europei măscăricii şi bufonii au fost uneori singurele personaje de la curţile 

regilor şi ale nobililor care aveau voie să spună adevărul, ba chiar să-și ironizeze 

stăpânii şi să-şi râdă de mai-marii lumii. Pe clovni i-am văzut şi ca nişte purtători 

de oglinzi sparte în care se reflectă strâmb lumea reală. Iar uneori ei pot fi şi sadici, 

ba chiar monstruoşi, atunci când societatea ne transformă pe toţi în clovni debili 

şi fără talent, în marionete ale societăţii de consum (după ce am fost marionete ale 

unor dictatori)”, declara Matei Vișniec. 

 

 

 

 

Sursa: HotNews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Revista Blogurilor 
din data de 28 Mai 2017 

http://revistablogurilor.ro/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-

monnet-vor-juca-pe-scena-nottara/ 

 

 
 

 

De Ziua Copilului, trei elevi talentați de la Liceul Jean Monnet vor juca pe 

scena Nottara 

 

Teatrul Nottara a pregătit o surpriză publicului bucureștean cu ocazia zilei de 1 

iunie. Pentru a întâmpina această sărbătoare am pregătit un spectacol aparte, 

intitulat ”Mai sus, pe scenă!”, ce va fi jucat pe 31 mai de trei elevi de la 

Liceul Jean Monnet. Alexandru Paștea, Artiom Radu și Călin Firu au fost timp de 

o lună sub îndrumarea scenică a actorului Valentin Corneanu și a secretarului 

literar Filimon Dumitru Alexandru. Acest proiect  s-a înfiripat în urma festivalului 

Jean Monnet desfășurat în acest an la care Teatrul Nottara a fost invitat să participe 

http://revistablogurilor.ro/de-ziua-copilului-trei-elevi-talentati-de-la-liceul-jean-monnet-vor-juca-pe-scena-nottara/
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și să desemneze un secretar literar care să facă parte din juriu. Aici au fost 

descoperiți cei trei elevi talentați care au participat în acest festival cu piesa 

”Angajare de Clovn” a dramaturgului Matei Vișniec, sub îndrumarea 

profesoarei Jolan Vasiliu. 

 

Vă așteptăm cu drag și bucurie miercuri, pe 31 mai, la ora 18:00, la Sala 

George Constantin, să vizionați această montare născută din dragostea 

pentru teatru și pentru tinerii ce au curajul și talentul necesar pentru a aspira 

către un joc actoricesc profesionist. Intrarea este liberă în măsura locurilor 

disponibile! 

 

Celebra piesă, ”Angajare de Clovn„, scrisă în urmă cu 30 ani de Matei Vișniec, și 

distinsă în 1991 cu Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă românească a 

anului, își păstrează perinitatea, în joncțiune cu substratul filozofic dublat de 

substanța morală presărată în text și condensată în replici, care împreună 

conturează un orizont al absurdului contemporan. 

 

„Clovnul este personajul care râde plângând şi plânge râzând, iar în tradiţia 

Europei măscăricii şi bufonii au fost uneori singurele personaje de la curţile 

regilor şi ale nobililor care aveau voie să spună adevărul, ba chiar să-și 

ironizeze stăpânii şi să-şi râdă de mai-marii lumii. Pe clovni i-am văzut şi ca 

nişte purtători de oglinzi sparte în care se reflectă strâmb lumea reală. Iar 

uneori ei pot fi şi sadici, ba chiar monstruoşi, atunci când societatea ne 

transformă pe toţi în clovni debili şi fără talent, în marionete ale societăţii de 

consum (după ce am fost marionete ale unor dictatori)”, declara Matei 

Vișniec. 

 

 

 

 

Sursa: ArtOut  

 

 

 



17. Allevents 
din data de 31 Mai 2017 

https://allevents.in/bucharest/angajare-de-clovn/104635323465805 

 

 
 

De Ziua Copilului, trei elevi talentați de la Liceul Jean Monnet vor juca pe 

scena Nottara 

 

 

Teatrul Nottara a pregătit o surpriză publicului bucureștean cu ocazia zilei de 1 

iunie. Pentru a întâmpina această sărbătoare am pregătit un spectacol aparte, 

intitulat ”Mai sus, pe scenă!”, ce va fi jucat pe 31 mai de trei elevi de la Liceul 

Jean Monnet. Alexandru Paștea, Artiom Radu și Călin Firu au fost timp de o lună 

sub îndrumarea scenică a actorului Valentin Corneanu și a secretarului literar 

Filimon Dumitru Alexandru. Acest proiect s-a înfiripat în urma festivalului Jean 

Monnet desfășurat în acest an la care Teatrul Nottara a fost invitat să participe și 

să desemneze un secretar literar care să facă parte din juriu. Aici au fost 

descoperiți cei trei elevi talentați care au participat în acest festival cu piesa 

”Angajare de Clovn” a dramaturgului Matei Vișniec, sub îndrumarea profesoarei 

Jolan Vasiliu. 

 

 

 

 

 

 

Sursa: allevents.in 
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