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1. Spectator Blog - Ileana Lucaciu 
din data de 22 Mai 2017 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2017/05/totul-e-relativ-teatrul-
nottara-sala.html 
 

 

“TOTUL E RELATIV” – TEATRUL “NOTTARA” (Sala “HORIA 
LOVINESCU”) 

OFERTĂ PENTRU O SEARĂ PLĂCUTĂ 
 
         Marele Public trăiește o realitate frământată de numeroase probleme care 

îi provoacă nemulțumiri și are nevoie să evadeze măcar pentru două ceasuri 
urmărind un spectacol. Teatrul “Nottara” aflat pe principalul bulevard al 
Capitalei, îi oferă acest prilej printr-o comedie bulevardieră de succes 
internațional, “Totul e relativ” de Alan Ayckbourn în cadrul proiectului 
“Regizori mari pe Bulevard”. Sir Alan Ayckbourn, înnobilat de regina Elisabeta 
a II-a pentru contribuția adusă la dezvoltarea teatrului britanic, se lansează în 
1967 cu această piesă, tradusă și jucată pe numeroase scene ale lumii.  

 

 



 “Totul e relativ” este o explozivă comedie de situații în jurul a patru personaje, 
cu o acțiune marcată de suspans și o replică abil mânuită în situațiile conflictuale 
pentru a provoca râsul. Traducerea textului de către o tânără actriță apreciată, 
Irina Velcescu, speculează cu pricepere dublul sens al replicii. Regizorul Felix 
Alexa își pune amprenta personalității sale cunoscute asupra piesei și propune 
un spectacol încântător. Urmărește atent să evidențieze și substratul scrierii ce 
are corespondență și în realitatea noastră. Colaborează pentru a da imagine 
scenică viziunii regizorale cu scenografa Andrada Chiriac. Decorul său este viu 
colorat, funcțional și îmbracă atractiv spectacolul. Reușita imaginii generale a 
reprezentației se completează prin costumele create de Andrada Chiriac pe 
profilul personajelor.         

 

 
 

 Ambalată plăcut, elegant și condusă regizoral cu pricepere, comedia 
bulevardieră transmite însă, direct buna dispoziție dorită de spectatori, firește, 
prin interpreții personajelor. Vârfurile de lance din “Totul e relativ” sunt Sheila 
(Catrinel Dumitrescu) și Philip (Constantin Cotimanis), cuplul de “părinți” care 
declanșează umorul diverselor situații. Catrinel Dumitrescu punctează inteligent 
replica, efectul fiind comic și dezvoltă excelent atitudinile aparent naivei Sheila 
în raport cu judecata interioară a personajului. Temperamental, încrâncenat și 
plin de ifosele unui om de afaceri este soțul Philip, minunat interpretat la nuanță 
de Constantin Cotimanis. Cei doi actori de excepție, dețin știința de a trata 
situațiile comice cu firescul trăirii unor stări dramatice.  

         

 
Gabriel Răuță, un alt actor important al Teatrului “Nottara”, chiar dacă 
distribuirea sa în tânărul îndrăgostit Greg, nu este întru totul apropiată de 
personalitatea interpretului, reușește să prezinte cu fin umor încurcăturile în care 



este implicat personajul. Raluca Gheorghiu dă viață scenică lui Ginny cea 
îndrăgostită de Greg. Personajul este motorul încurcăturilor numeroase, iar 
interpreta le amplifică speculând farmecul personal. În scena de debut a 
reprezentației, ritmul însă, trenează prin încărcătura de expresii a agitatei relații 
dintre Ginny și Greg.  
 

“Totul e castigat” rămâne un spectacol de calitate care va fi primit cu 
bucurie de publicul aflat mereu în căutarea bunei dispoziții. Acțiunea de care nu 
am pomenit mai nimic dezvoltă un suspans comic provocator pentru aplauzele 
meritate de interpreți. 

 
         Teatrul “Nottara” a integrat această premieră sărbătoririi a 70 de ani 

de 4astigat. Inspirata alegere a acestei piese, arată că teatrul de pe bulevardul 
Magheru, poate dezvolta cu 4astiga un segment 4astigate4l 4astigat comediei 
bulevardiere, preferată a Marelui Public. 
 

Dorim success și bună inspirație Teatrului “Nottara” pentru a își consolida 
personalitatea castigate în cei 70 de ani de activitate cu echipe de mari actori, 
valorificate de importanți regizori ai mișcării teatrale! 
 

 
 
 

de: Ileana Lucaciu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



2. Yorick.ro 
din data de 23 Mai 2017 
https://yorick.ro/iubiri-incurcate-si-umor-acid-pe-bulevard/ 

 

 

Iubiri încurcate și umor acid, pe bulevard 

 

Publicul vrea comedie, o spun toate sondajele, o arată de multe ori și 
biletele vândute, da, publicul vrea să vină la teatru și să râdă. Problema e însă că 
dacă stăm să ne gândim, comediile de bună calitate din teatrele din București le 
numărăm pe degetele de la o mână, în schimb, se umplu până la refuz sălile gen 
Palatul Copiilor de obicei la șușe. Pe Bulevardul Magheru, Teatrul Nottara 
încearcă însă de câțiva ani să refacă legătura pierdută dintre public și comedia de 
calitate, uneori cu mai puțin, alteori cu mai mult succes. Un teatru care a 
sărbătorit săptămâna trecută 70 de ani de existență printr-un festival, încheiat cu 



o premieră în regia lui Felix Alexa, invitat în programul „Regizori mari pe 
bulevard”. 

„Totul este relativ” („Relatively Speaking”), cum și-a intitulat textul Alan 
Ayckbourn, e o comedie de bulevard, scrisă după toate regulile genului, cu 
quiproquo-uri tipice, cu replici spumoase, cu situații simpatice. Dar, pe lângă 
toate astea, piesa are și un al doilea strat, o zonă ceva mai adâncă, în care, în 
spatele hohotelor de râs simți că se ascunde o tristețe bine disimulată și că, așa 
cum se întâmplă uneori în viață, ar fi suficient să schimbi puțin direcția sau să 
îndrepți un fascicul direct de lumină asupra situațiilor și comedia s-ar preface pe 
loc într-o mare dramă. 

Așa o și joacă cei patru actori din distribuție, Catrinel Dumitrescu, 
Constantin Cotimanis, Raluca Gheorghiu și Gabriel Răuță. Ca și cum, în fiecare 
clipă, totul e pe muchie de cuțit. Ca și cum, în fiecare clipă, mascarada s-ar 
putea preface într-o poveste amară și foarte dureroasă, pentru fiecare dintre cei 
patru. Așa cum și este de fapt… 

` 

Marele merit al lui Felix Alexa este, ca, de altfel, în toate spectacolele pe 
care le pune în scenă, acela că reușește să-și instaleze actorii într-un adevăr 
foarte confortabil pe scenă. Unde totul decurge logic din tot, unde nicio măsură 
nu e greșită, unde ritmul este cel corect. Ceea ce se întâmplă și în „Totul e 
relativ”, unde povestea începe simplu, cu o scenă de cuplu într-un apartament 
din Londra sau din lumea largă. Scenografia Andradei Chiriac preferă o soluție 
mai degrabă cuminte pentru ambele spații unde se va desfășura povestea – 
apartamentul lui Ginny și curtea de la țară a cuplului Philip – Sheila. Cuminte și 
funcțională… Apartamentul are doza de simplitate (a se citi „banalitate”) a 
locuințelor moderne, în care aproape că nu se simte amprenta personală. Un pat 
în care doarme Greg, o măsuță de toaletă cu oglindă și câteva obiecte personale. 
De partea cealaltă, în curtea de la țară a vilei în care locuiesc Philip și Sheila, 
mult verde aproape artificial, aproape cu gust de plastic, și o grădină aranjată 
aproape în stil IKEA. Plăcut, confortabil, îmbietor. Un mic univers casnic care 
mobilează perfect în exterior golul dinăuntru. 



Spectacolul lui Felix Alexa este spumos, sunt momente la care sala râde în 
cascade, replicile sună delicios și foarte inteligent, o analiză în fond tăioasă și 
acidă a relațiilor de cuplu la diverse vârste și în diverse forme se ascunde în 
spatele încurcăturilor amoroase pe care le propune Ayckbourn. Iar actorii ating 
exact acele zone pe care, de obicei, comedia de bulevard, prea preocupată să 
facă sala să râdă, uită să le atingă. În rolul lui Greg, Gabriel Răuță interpretează 
un bărbat îndrăgostit și inocent, mai degrabă timid și fără experiență în amor, în 
spatele zâmbetului căruia ghicești că dramele existenței și anxietățile și-ar găsi 
foarte ușor locul. Iar Gabriel Răuță exploatează inteligent aceste laturi sensibile 
ale personajului, lăsând să se simtă că dacă adevărul ar ieși la iveală, depresia l-
ar copleși pe loc. Deci totul e pe muchie… De partea cealaltă, Constantin 
Cotimanis interpretează un bărbat trecut de prima tinerețe, cu o situație 
financiară confortabilă, prins într-o viață de familie care-l plictisește și… 
îndrăgostit. Îndrăgostit de o femeie cu mult mai tânără. Cotimanis joacă fără 
note false, iar personajul pe care-l construiește are toate tristețile unui bărbat 
care știe că nu mai poate fi iubit pentru el însuși, ci pentru ceea ce oferă și care e 
silit, prin forța împrejurărilor, să-și înțeleagă și statutul, și căsnicia, nu fără un 
gust amar. Însă scenele dintre ele și Catrinel Dumitrescu (Sheila), care surprind 
toate ticurile și tabieturile și plictiselile unei vieți în doi, sunt delicios construite, 
în valuri de umor. 

 

Ginny, mărul discordiei dintre cei doi bărbați, dintre care unul ar putea să-
i fie tată, este interpretată de Raluca Gheorghiu cu un farmec discret și relativ 
corect. Dacă-i lipsește ceva e un fel de abur al misterului care să justifice ultima 
scenă, dar altminteri are o spontaneitate și o prospețime care îi rămân 
principalele atuuri până la final: e tânără și drăguță, ceea ce e îndeajuns pentru a 
fi râvnită și de tânărul inocent care vrea să-o ia de soție, și de bărbatul matur, 
care are nevoie de o pată de culoare în viață… Iar Catrinel Dumitrescu, într-un 
rol care o pune bine în valoare, Sheila, soția cea înșelată a lui Philip, construiește 
un personaj inteligent și plin de nuanțe. E delicată și sensibilă, are umor și intră 
în jocul celor trei, dejucând planurile vinovate ale soțului, cu un zâmbet ușor 



amar. Are mister, știe să controleze situația și să păstreze echilibrul, iar acest 
control este tocmai sursa cea mai importantă de umor, pentru că în spatele lui 
ghicești și tristețea, și înțelegerea și, deja, detașarea… 

„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”, spunea Felix 
Alexa despre spectacolul de la Nottara. Și afirmația lui e întru totul adevărată, 
veți constata dacă veți merge la teatrul de pe bulevard, care tocmai a intrat în 
deceniul opt. 

 

 

 

de: Monica Andronescu 

  



3. Adevărul – Mircea Morariu Blog  
din data de 22 Mai 2017 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/premiere-insaptamana-aniversara-
teatrul-nottara-1_592262385ab6550cb8539ee1/index.html 
 

 
 

Premiere în săptămână aniversară la Teatrul „Nottara” 
 
       Foarte aproape de final de stagiune Teatrul de pe Bulevard (de pe 
bulevardul bucureştean Magheru, fireşte) şi-a sărbătorit prin spectacole, 
festivităţi, premieri şi premiere cei 70 de ani de la înfiinţare.  
 
        Dau seama în cele ce urmează despre două premiere ale Teatrului, 
simptomatice pentru diversitatea afişului de la „Nottara”  
 

1. Relativităţi scenice 
 

Teatrul „Nottara” şi-a sărbătorit cei 70 de ani de la înfiinţare printr-o 
săptămână aniversară centrată în principal pe o selecţie de spectacole de 
natură să ofere o imagine cvasi-completă a fizionomiei sale artistice de 
astăzi. 
  
Fizionomie complexă şi bogată în care se amestecă atât spectacole al 
căror rost cert este acela de a demonstra că teatrul de artă nu doar 



că nu moare, ci, dimpotrivă, dobândeşte noi şi noi forme de 
exprimare ( să ne gândim doar la montările semnate de Mihai 
Măniuţiu - Alcool şi Iarna - care au avut premiera la începutul 
stagiunii), cât şi spectacole teoretic mai puţin sofisticate, îndeobşte, 
dar nu riguros exact, numite de public. Aşa cum sunt cele cu Opt femei 
şi Totul e relativ. Reprezentând teatru de bulevard în stare pură, un gen 
ce are punctul de plecare în aşa-zisele piese bine făcute în mare vogă nu 
doar în secolul al XIX lea când a fost inventat vodevilul, ci şi pe toată 
durata secolului al XX lea.  
 
Dacă Opt femei este un titlu care nu mai are nevoie de nici o prezentare, 
aproape neexistând Teatru din România care să nu fi reprezentat vreodată 
celebra comedie poliţistă a lui Robert Thomas, cu totul alta este situaţia 
piesei Totul e relativ, scrierea din 1967 a dramaturgului britanic Alan 
Ayckbourn. Care pare să fi fost de abia acum montată pentru întâia oară 
pe o scenă din România.  
 
Dacă e într-adevăr vorba despre o premieră pe ţară, lucrul mi se pare cel 
puţin bizar, fie şi numai pentru motivul că dramaturgul nu e deloc 
necunoscut oamenilor de teatru şi nici publicului din ţara noastră în 
primul rând datorită celebrului spectacol cu Pluralul englezesc, montat în 
1978 la Teatrul Mic de Sanda Manu, cu excepţionala Rodica Tapalagă. 
Pluralul englezesc pare să fi fost cel mai longeviv spectacol al Teatrului 
de pe Bulevardul Constantin Mille şi tocmai acest succes cred că s-a aflat 
la baza deciziei celebrei regizoare de a pune în scenă în 2003, la acelaşi 
Teatru, Cum iubeşte cealaltă jumătate.  
 
Iată că acum regizorul Felix Alexa a revenit la Teatrul Nottara, loc unde a 
cunoscut succesul cu Hora iubirilor, cu punerea în scenă a piesei Totul e 
relativ. A făcut-o conform unei mărturii ce poate fi citită pe site- ul 
Teatrului „cu senzaţia că nevoia acută de comedie a publicului, nevoie ce 
vine din dorinţa de a evada din realitatea înconjurătoare, va fi satisfăcută” 
şi aceasta fiindcă scrierea lui Peter Ayckbourn are câteva atuuri. Şi 
anume - şi acum îl rezum pe Felix Alexa - scriitura dramatică ce îmbină 
armonios replicile hazlii şi situaţiile magistral construite, cinismul 
profund, umorul negru, relativitatea şi fragilitatea sentimentelor, 
ambiguitatea relaţiilor generatoare de un comic exploziv. Fără doar şi 
poate Felix Alexa are dreptate. Alan Ayckbourn este deţinătorul unei 
tehnici dramatice fără cusur. Bazată pe amplificarea impecabilă a 
efectului comic, a răsturnărilor de situaţie, a loviturilor de teatru. Unei 
consistente succesiuni de scene în doi (fiecare dintre cele patru personaje 
intră în savuroase coliziuni, confruntări, surprize unul cu celălalt) i se 



adaugă mai apoi scene în trei sau în patru plus un final deschis. Tuturor 
acestor progresii sau ridicări la putere, regia lui Felix Alexa le găseşte 
echivalenţe spectaculare demne de toată stima susţinute ca atare de cei 
patru actori din distibuţie.  
 
Nu e mai puţin adevărat însă că piesa suferă de o oarecare datare care nu 
a fost chiar în totalitate neutralizată nici de regie, nici de cei patru 
interpreţi. Cu toate că spectacolul dispune de o distribuţie de mâna întâi. 
Alcătuită din actori unul şi unul din felurite generaţii, aşa cum sunt 
Constantin Cotimanis (Philip), Catrinel Dumitrescu (Sheila), Gabriel 
Răuţă (Greg), Raluca Gheorghiu (Ginny).  
 
Excelentă, exact ceea ce trebuie scenografia florală a Andradei Chiriac  
 
 Teatrul „Nottara” din Bucureşti- TOTUL E RELATIV de Alan 
Ayckbourn- Traducerea- Irina Velcescu- Un spectacol de Felix Alexa- 
Scenografia- Andrada Chiriac- Cu- Constantin Cotimanis, Catrinel 
Dumitrescu, Gabriel Răuţă, Raluca Gheorghiu 

 
 
 
 
 
 

de: Mircea Morariu 
 
 
 

  



4. Adevărul 
din data de 10 Mai 2017, ora 19:24 
http://adevarul.ro/cultura/teatru/premierA-totul--e-relativ-nottara-
1_591336a95ab6550cb8f8f68f/index.html 

 

 

PREMIERĂ „Totul  e relativ”, la Nottara 10 mai 2017 

 

  Spectacolul de teatru „Totul e relativ” îi are în distribuţie pe  actorii 
Catrinel Dumitrescu, Constantin Cotimanis, Gabriel Răuţă şi Raluca Gheorghiu.  

 Regizorul Felix Alexa revine la Teatrul Nottara cu spectacolul „Totul e 
relativ”, prin programul „Regizori mari pe bulevard”. Spectacolul va avea loc 
vineri şi sâmbătă, de la ora 19.00, dar şi pe 21 mai, de la ora 17.00, ca parte a 
programului aniversar Nottara '70.  

Programul „Regizori mari pe bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la 
Teatrul Nottara după treisprezece ani, cu spectacolul „Totul e relativ” 
(Relatively Speaking), piesă semnată de Alan Ayckbourn, un renumit dramaturg 
britanic, şi tradusă de Irina Velcescu. 

 Primele reprezentaţii ale acestui spectacol vor avea loc  vineri şi sâmbătă, 
de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu. Spectacolul va avea, de asemenea, o 



reprezentaţie  pe 21 mai, de la ora 17.00, ca parte din programul aniversar 
Nottara ’70.  

Scenografia piesei alese de Alexe este semnată de Andrada Chiriac, iar 
muzica, de Alexei Ţurcan. Din distribuţie fac parte Catrinel Dumitrescu 
(Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), Gabriel Răuţă (Greg) şi Raluca 
Gheorghiu (Ginny).  

„Am ales să montez textul lui Alan Ayckbourn cu senzaţia că nevoia 
acută de comedie a publicului, nevoie ce vine din dorinţa de a evada din 
realitatea înconjurătoare, va fi satisfăcută, dar într-un mod mai straniu. Şi 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 şi situaţiile magistral construite, 
ci un cinism profund, un umor negru ce ţine de relativitatea şi fragilitatea 
sentimentelor, o ambiguitate a relaţiilor degradate, ce produce un comic 
exploziv, dar care are la bază, paradoxal, o tristeţe profundă. Tristeţea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viaţă… e relativ.”, a declarat 
Felix Alexa.  

Acţiunea piesei „Totul e relativ” se petrece într-un weekend din vara 
anului 1965, în dormitorul unui apartament din Londra, al tânărului cuplu Ginny 
şi Greg, şi în curtea interioară a grădinii soţilor Sheila şi Phillip.  

Piesa este despre Greg care, într-o zi, devine curios în legătură cu o 
pereche de papuci din apartamentul în care locuieşte cu iubita sa, precum şi de 
numeroase atenţii primite de aceasta, buchete de flori sau cutii de ciocolată. Sub 
pretextul că pleacă să îşi viziteze părinţii, Ginny pleacă la ţară pentru a se 
despărţi de un alt iubit al său, mai în vârstă, Phillip, care este căsătorit, dar 
nefericit, cu Sheila. Greg decide însă să o urmărească şi se prezintă în faţa lui 
Phillip înainte de sosirea ei şi, asumând în mod greşit că este tatăl iubitei sale, îi 
cere acestuia mâna lui Ginny. Philip, la rândul său confuz, crede că tânărul din 
faţa sa îi cere permisiunea de a se căsători cu Sheila. Odată sosită, Ginny îl 
convige pe Phillip să se dea drept tatăl său. Pe parcursul piesei, situaţia devine 
din ce în ce mai încurcată, dar şi din ce în ce mai hilară.  

Felix Alexa s-a născut în 1967 şi a absolvit UNATC în 1991. A obţinut 
de-a lungul timpului o serie de premii prestigioase, iar în 2004 a fost decorat cu 
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 



 În perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent de regie, cu Peter Brook, la 
Bouffes du Nord Paris. Începând din 1993, a predat fără întrerupere la 
Departamentul „Regie Teatru” al UNATC, fiind în prezent directorul 
departamentului. A montat peste cincizeci de spectacole în România, Croaţia şi 
Coreea de Sud şi a susţinut workshopuri în numeroase oraşe ale lumii: la Paris, 
la Seul, la Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore şi la Sydney. De asemenea, 
a participat la festivalurile internaţionale din Avignon, Florenţa („Fabbrica 
Europa”), Moscova („Solo. International Theatre Festival of One-Man 
Productions”) şi St. Petersburg („Baltic House Theatre Festival”), Dublin, Sibiu, 
după cum arată un comunicat de presă emis de Teatrul Nottara.  

Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic şi 
contemporan se numără: „Livada de vişini” şi „Pescăruşul” de A.P. Cehov, 
„Visul unei nopţi de vară” de W. Shakespeare şi Richard al II-lea de acelaşi 
autor, „Domnişoara Iulia” şi „Pelicanul” de A. Strindberg, „Scaunele” de E. 
Ionesco, ş.a. 

  
 
 

 

de; Dana Mischie 

  



5. RFI 
din data de 10 Mai 2017 
http://www.rfi.ro/eveniment-95072-piesa-totul-e-relativ-de-alan-ayckbourn-
regia-lui-felix-alexa-la-teatrul-nottara 
 

 
 
Piesa Totul e relativ de Alan Ayckbourn, în regia lui Felix Alexa la Teatrul 

Nottara 
 

 
 

Programul „Regizori mari pe Bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la 
Teatrul Nottara după treisprezece ani. A montat aici spectacolele Hora iubirilor 
de Arthur Schnitzler, în 2002, și Leonce și Lena de Georg Büchner, în 2004, la 
Sala George Constantin. 



Pentru întoarcerea la Teatrul de pe Bulevard, regizorul a ales 
comedia Totul e relativ (în orginal: Relatively Speaking) a cunoscutului 
dramaturg britanic Alan Ayckbourn, în traducerea Irinei Velcescu. 

Scenografia este semnată de Andrada Chiriac, iar muzica, de Alexei 
Țurcan. Din distribuție fac parte : Catrinel Dumitrescu (Sheila), Constantin 
Cotimanis (Philip), Gabriel Răuță (Greg) și Raluca Gheorghiu (Ginny). 

Primele spectacole vor avea loc în 12 și 13 mai, la Sala Horia 
Lovinescu, ora 19.00. Reprezentația din 21 mai, ora 17.00, face parte din 
programul aniversar Nottara ’70. 

 
Piesa Totul e relativ, Teatrul Nottara, foto : Maria Ștefănescu 

"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. Tristețea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viață… e relativ." (Felix 
Alexa) 

Unul dintre cei mai importanți regizori români, Felix Alexa s-a născut în 
1967 și a absolvit UNATC în 1991. În perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent 
de regie, cu Peter Brook, la Bouffes du Nord Paris. 

Începând din 1993, a predat fără întrerupere la Departamentul „Regie 
Teatru” al UNATC, fiind în prezent directorul departamentului. A montat peste 
cincizeci de spectacole în România, Croația și Coreea de Sud și a ținut 
workshopuri în numeroase orașe ale lumii: la Paris, la Conservatoire National și 
la Théâtre du Soleil-ARTA, la Seul, la Compania Națională de Teatru din 
Coreea și Seul Institute of the Arts, precum și la universități naționale de teatru 
din Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore și la National Institute of Dramatic 
Art din Sydney. De asemenea, a participat la festivalurile internaționale din 



Avignon, Florența („Fabbrica Europa”), Moscova („Solo. International Theatre 
Festival of One-Man Productions”), St. Petersburg („Baltic House Theatre 
Festival”), Dublin, Sibiu. 

Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic și 
contemporan se numără: Livada de vișini de A.P. Cehov (Teatrul Național din 
București), Pescărușul de A.P. Cehov (Compania Națională de Teatru din 
Coreea), Visul unei nopți de vară de W. Shakespeare (Teatrul Național din 
București) și Richard al II-lea de același autor (National Theatre Company of 
Korea), Domnișoara Iulia de A. Strindberg (Teatrul Maghiar de Stat Cluj și 
National Theatre Company of Korea) și Pelicanul de același autor (Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj), Jocul dragostei și al întâmplării de Marivaux, Revizorul 
de N.V. Gogol, Roberto Zucco de B.M. Koltès, Terorism de Oleg și Vladimir 
Presniakov (Teatrul Național din București), Scaunele de E. Ionesco, Moartea 
unui comis-voiajor de Arthur Miller (Teatrul Bulandra), În rolul victimei de 
Oleg și Vladimir Presniakov (Teatrul Metropolis) etc. 

Felix Alexa a obținut de-a lungul timpului premii prestigioase: Premiul 
UNITER pentru debut, Premiul Criticii pentru cel mai bun spectacol și pentru 
cea mai bună regie, Premiul Ministerului Culturii pentru cel mai bun spectacol și 
pentru cea mai bună regie, Premiul Festivalului de Dramaturgie Contemporană 
pentru cel mai bun spectacol și pentru cea mai bună regie, iar în 2004 a fost 
decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 

Sir Alan Ayckbourn s-a născut în 1939 și este un prolific dramaturg şi 
regizor britanic. A scris peste șaptezeci de piese și a fost, între 1972 şi 2009, 
directorul artistic al Teatrului Stephen Joseph din Scarborough, unde au fost 
jucate în premieră aproape toate piesele sale. 

Peste patruzeci dintre acestea au fost jucate, ulterior, la teatre din West 
End, la Royal National Theatre sau la Royal Shakespeare Company. Piesele lui 
A. Ayckbourn au fost traduse în peste treizeci și cinci de limbi şi se joacă pe 
scenele din întreaga lume. Zece dintre ele au fost montate şi pe Broadway. 
Prima lui piesă de mare succes, Relatively Speaking, a intrat, în 1969, în 
repertoriul de la Duke of York’s Theatre. 

În 1997, Alan Ayckbourn a fost înnobilat de către regina Elisabeta a II-a, 
pentru contribuţia adusă la dezvoltarea teatrului britanic. Sir Ayckbourn a 
continuat să scrie şi să-şi pună în scenă propriile piese. Cu fiecare nou text, şi-a 
consolidat reputaţia, rămânând unul dintre marile nume ale teatrului 
contemporan. Alan Ayckbourn a câştigat numeroase premii, printre care şapte 
distincţii acordate de publicația londoneză Evening Standard și un Premiu Tony. 
Alan Ayckbourn, un maestru al satirizării clasei mijlocii şi a manierelor acesteia, 
a fost comparat deseori cu Noel Coward şi cu Harold Pinter. 



Inspirându-se din mediul în care a crescut, el realizează portrete de o 
ironie muşcătoare ale oamenilor ce duc o viaţă banală, piesele lui pendulând 
între comedie şi farsă. 

 
 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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Felix Alexa, în programul „Regizori mari pe Bulevard” 
-+ 

 
Foto: Maria Ștefănescu 

Programul „Regizori mari pe Bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la 
Teatrul Nottara după treisprezece ani. A montat la teatrul de pe Magheru 
spectacolele „Hora iubirilor” de Arthur Schnitzler, în 2002, și „Leonce și Lena” 
de Georg Büchner, în 2004, la Sala George Constantin. Pentru întoarcerea la 
Teatrul de pe Bulevard, regizorul a ales comedia „Totul e relativ” a cunoscutului 
dramaturg britanic Alan Ayckbourn, în traducerea Irinei Velcescu. Scenografia 



este semnată de Andrada Chiriac, iar muzica, de Alexei Țurcan. Din distribuție 
fac parte Catrinel Dumitrescu (Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), Gabriel 
Răuță (Greg) și Raluca Gheorghiu (Ginny). Primele spectacole vor avea loc în 
12 și 13 mai, la Sala Horia Lovinescu, ora 19.00. Reprezentația din 21 mai, ora 
17.00, face parte din programul aniversar Nottara ’70. 

„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”, a 
declarat Felix Alexa. „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. 
Tristețea ce vine tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viață… e 
relativ.” 

Sir Alan Ayckbourn s-a născut în 1939 și este un prolific dramaturg şi 
regizor britanic. A scris peste șaptezeci de piese și a fost, între 1972 şi 2009, 
directorul artistic al Teatrului Stephen Joseph din Scarborough, unde au fost 
jucate în premieră aproape toate piesele sale. Peste patruzeci dintre acestea au 
fost jucate, ulterior, la teatre din West End, la Royal National Theatre sau la 
Royal Shakespeare Company. Piesele lui A. Ayckbourn au fost traduse în peste 
treizeci și cinci de limbi şi se joacă pe scenele din întreaga lume. Zece dintre ele 
au fost montate şi pe Broadway. Prima lui piesă de mare succes, Relatively 
Speaking, a intrat, în 1969, în repertoriul de la Duke of York’s Theatre. 

În 1997, Alan Ayckbourn a fost înnobilat de către regina Elisabeta a II-a, 
pentru contribuţia adusă la dezvoltarea teatrului britanic. Sir Ayckbourn a 
continuat să scrie şi să-şi pună în scenă propriile piese. Cu fiecare nou text, şi-a 
consolidat reputaţia, rămânând unul dintre marile nume ale teatrului 
contemporan. Alan Ayckbourn a câştigat numeroase premii, printre care şapte 
distincţii acordate de publicația londoneză Evening Standard și un Premiu Tony. 
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Spectacolul Totul e relativ de Alan Ayckbourn, la Teatrul Nottara 

 
 

  Regizorul Felix Alexa revine la Teatrul Nottara dupa treisprezece ani cu 
spectacolul „Totul e relativ” a cunoscutului dramaturg britanic Alan Ayckbourn, 
in traducerea Irinei Velcescu. Scenografia este semnata de Andrada Chiriac, iar 

muzica de Alexei Turcan. 
 
 
  Din distributie fac parte Catrinel Dumitrescu (Sheila), Constantin 
Cotimanis (Philip), Gabriel Rauta (Greg) si Raluca Gheorghiu (Ginny). 
Spectacolul „Totul e relativ” face parte din programul „Regizori mari pe 



Bulevard”.  
 
  Primele reprezentatii vor avea loc in 12 și 13 mai, la Sala Horia 
Lovinescu, ora 19.00. Reprezentatia din 21 mai, ora 17.00, face parte din 
programul aniversar Nottara ’70.  
 
 
Sursa foto: new.nottara.ro 
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PREMIERĂ „Totul  e relativ”, la Nottara 10 mai 2017 

 

  Spectacolul de teatru „Totul e relativ” îi are în distribuţie pe  actorii 
Catrinel Dumitrescu, Constantin Cotimanis, Gabriel Răuţă şi Raluca Gheorghiu. 
Regizorul Felix Alexa revine la Teatrul Nottara cu spectacolul „Totul e relativ”, 
prin programul „Regizori mari pe bulevard”. Spectacolul va avea loc vineri şi 
sâmbătă, de la ora 19.00, dar şi pe 21 mai, de la ora 17.00, ca parte a 
programului aniversar Nottara '70.  

Programul „Regizori mari pe bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la 
Teatrul Nottara după treisprezece ani, cu spectacolul „Totul e relativ” 
(Relatively Speaking), piesă semnată de Alan Ayckbourn, un renumit dramaturg 
britanic, şi tradusă de Irina Velcescu. 

 Primele reprezentaţii ale acestui spectacol vor avea loc  vineri şi sâmbătă, 
de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu. Spectacolul va avea, de asemenea, o 
reprezentaţie  pe 21 mai, de la ora 17.00, ca parte din programul aniversar 
Nottara ’70.  



Scenografia piesei alese de Alexe este semnată de Andrada Chiriac, iar 
muzica, de Alexei Ţurcan. Din distribuţie fac parte Catrinel Dumitrescu 
(Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), Gabriel Răuţă (Greg) şi Raluca 
Gheorghiu (Ginny).  

„Am ales să montez textul lui Alan Ayckbourn cu senzaţia că nevoia 
acută de comedie a publicului, nevoie ce vine din dorinţa de a evada din 
realitatea înconjurătoare, va fi satisfăcută, dar într-un mod mai straniu. Şi 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 şi situaţiile magistral construite, 
ci un cinism profund, un umor negru ce ţine de relativitatea şi fragilitatea 
sentimentelor, o ambiguitate a relaţiilor degradate, ce produce un comic 
exploziv, dar care are la bază, paradoxal, o tristeţe profundă. Tristeţea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viaţă… e relativ.”, a declarat 
Felix Alexa.  

Acţiunea piesei „Totul e relativ” se petrece într-un weekend din vara 
anului 1965, în dormitorul unui apartament din Londra, al tânărului cuplu Ginny 
şi Greg, şi în curtea interioară a grădinii soţilor Sheila şi Phillip.  

Piesa este despre Greg care, într-o zi, devine curios în legătură cu o 
pereche de papuci din apartamentul în care locuieşte cu iubita sa, precum şi de 
numeroase atenţii primite de aceasta, buchete de flori sau cutii de ciocolată. Sub 
pretextul că pleacă să îşi viziteze părinţii, Ginny pleacă la ţară pentru a se 
despărţi de un alt iubit al său, mai în vârstă, Phillip, care este căsătorit, dar 
nefericit, cu Sheila. Greg decide însă să o urmărească şi se prezintă în faţa lui 
Phillip înainte de sosirea ei şi, asumând în mod greşit că este tatăl iubitei sale, îi 
cere acestuia mâna lui Ginny. Philip, la rândul său confuz, crede că tânărul din 
faţa sa îi cere permisiunea de a se căsători cu Sheila. Odată sosită, Ginny îl 
convige pe Phillip să se dea drept tatăl său. Pe parcursul piesei, situaţia devine 
din ce în ce mai încurcată, dar şi din ce în ce mai hilară.  

Felix Alexa s-a născut în 1967 şi a absolvit UNATC în 1991. A obţinut 
de-a lungul timpului o serie de premii prestigioase, iar în 2004 a fost decorat cu 
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 

 În perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent de regie, cu Peter Brook, la 
Bouffes du Nord Paris. Începând din 1993, a predat fără întrerupere la 
Departamentul „Regie Teatru” al UNATC, fiind în prezent directorul 
departamentului. A montat peste cincizeci de spectacole în România, Croaţia şi 



Coreea de Sud şi a susţinut workshopuri în numeroase oraşe ale lumii: la Paris, 
la Seul, la Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore şi la Sydney. De asemenea, 
a participat la festivalurile internaţionale din Avignon, Florenţa („Fabbrica 
Europa”), Moscova („Solo. International Theatre Festival of One-Man 
Productions”) şi St. Petersburg („Baltic House Theatre Festival”), Dublin, Sibiu, 
după cum arată un comunicat de presă emis de Teatrul Nottara.  

Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic şi 
contemporan se numără: „Livada de vişini” şi „Pescăruşul” de A.P. Cehov, 
„Visul unei nopţi de vară” de W. Shakespeare şi Richard al II-lea de acelaşi 
autor, „Domnişoara Iulia” şi „Pelicanul” de A. Strindberg, „Scaunele” de E. 
Ionesco, ş.a. 
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PREMIERĂ „Totul  e relativ”, la Nottara 10 mai 2017 

 

  Spectacolul de teatru „Totul e relativ” îi are în distribuţie pe  actorii 
Catrinel Dumitrescu, Constantin Cotimanis, Gabriel Răuţă şi Raluca Gheorghiu. 

 Regizorul Felix Alexa revine la Teatrul Nottara cu spectacolul „Totul e 
relativ”, prin programul „Regizori mari pe bulevard”. Spectacolul va avea loc 
vineri şi sâmbătă, de la ora 19.00, dar şi pe 21 mai, de la ora 17.00, ca parte a 
programului aniversar Nottara '70.  

Programul „Regizori mari pe bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la 
Teatrul Nottara după treisprezece ani, cu spectacolul „Totul e relativ” 
(Relatively Speaking), piesă semnată de Alan Ayckbourn, un renumit dramaturg 
britanic, şi tradusă de Irina Velcescu. 

 Primele reprezentaţii ale acestui spectacol vor avea loc  vineri şi sâmbătă, 
de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu. Spectacolul va avea, de asemenea, o 
reprezentaţie  pe 21 mai, de la ora 17.00, ca parte din programul aniversar 
Nottara ’70.  



Scenografia piesei alese de Alexe este semnată de Andrada Chiriac, iar 
muzica, de Alexei Ţurcan. Din distribuţie fac parte Catrinel Dumitrescu 
(Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), Gabriel Răuţă (Greg) şi Raluca 
Gheorghiu (Ginny).  

„Am ales să montez textul lui Alan Ayckbourn cu senzaţia că nevoia 
acută de comedie a publicului, nevoie ce vine din dorinţa de a evada din 
realitatea înconjurătoare, va fi satisfăcută, dar într-un mod mai straniu. Şi 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 şi situaţiile magistral construite, 
ci un cinism profund, un umor negru ce ţine de relativitatea şi fragilitatea 
sentimentelor, o ambiguitate a relaţiilor degradate, ce produce un comic 
exploziv, dar care are la bază, paradoxal, o tristeţe profundă. Tristeţea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viaţă… e relativ.”, a declarat 
Felix Alexa.  

Acţiunea piesei „Totul e relativ” se petrece într-un weekend din vara 
anului 1965, în dormitorul unui apartament din Londra, al tânărului cuplu Ginny 
şi Greg, şi în curtea interioară a grădinii soţilor Sheila şi Phillip.  

Piesa este despre Greg care, într-o zi, devine curios în legătură cu o 
pereche de papuci din apartamentul în care locuieşte cu iubita sa, precum şi de 
numeroase atenţii primite de aceasta, buchete de flori sau cutii de ciocolată. Sub 
pretextul că pleacă să îşi viziteze părinţii, Ginny pleacă la ţară pentru a se 
despărţi de un alt iubit al său, mai în vârstă, Phillip, care este căsătorit, dar 
nefericit, cu Sheila. Greg decide însă să o urmărească şi se prezintă în faţa lui 
Phillip înainte de sosirea ei şi, asumând în mod greşit că este tatăl iubitei sale, îi 
cere acestuia mâna lui Ginny. Philip, la rândul său confuz, crede că tânărul din 
faţa sa îi cere permisiunea de a se căsători cu Sheila. Odată sosită, Ginny îl 
convige pe Phillip să se dea drept tatăl său. Pe parcursul piesei, situaţia devine 
din ce în ce mai încurcată, dar şi din ce în ce mai hilară.  

Felix Alexa s-a născut în 1967 şi a absolvit UNATC în 1991. A obţinut 
de-a lungul timpului o serie de premii prestigioase, iar în 2004 a fost decorat cu 
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 

 În perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent de regie, cu Peter Brook, la 
Bouffes du Nord Paris. Începând din 1993, a predat fără întrerupere la 
Departamentul „Regie Teatru” al UNATC, fiind în prezent directorul 
departamentului. A montat peste cincizeci de spectacole în România, Croaţia şi 



Coreea de Sud şi a susţinut workshopuri în numeroase oraşe ale lumii: la Paris, 
la Seul, la Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore şi la Sydney. De asemenea, 
a participat la festivalurile internaţionale din Avignon, Florenţa („Fabbrica 
Europa”), Moscova („Solo. International Theatre Festival of One-Man 
Productions”) şi St. Petersburg („Baltic House Theatre Festival”), Dublin, Sibiu, 
după cum arată un comunicat de presă emis de Teatrul Nottara.  

Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic şi 
contemporan se numără: „Livada de vişini” şi „Pescăruşul” de A.P. Cehov, 
„Visul unei nopţi de vară” de W. Shakespeare şi Richard al II-lea de acelaşi 
autor, „Domnişoara Iulia” şi „Pelicanul” de A. Strindberg, „Scaunele” de E. 
Ionesco, ş.a. 
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Aniversarea Teatrului Nottara - spectacole, expoziții, surprize și multe emoții 

Teatrul Nottara sărbătorește, până duminică, sub sloganul "Mai tânăr ca 
niciodată!", 70 de ani de existență printr-un eveniment ce reunește spectacole de 
teatru, spectacole de stradă, spectacole-lectură, o expoziție de fotografie și afișe, 
colocvii și aniversări ale vedetelor acestei scene. 

 

Bucureștenii au avut ocazia să urmărească până acum spectacole, 
producții proprii ale Teatrului Nottara, precum "Efecte colaterale" regia Vlad 
Zamfirescu, "Totul e relativ" regia Felix Alexa, prezentat în premieră în cadrul 
evenimentului omagial, "Vestul singuratic" regia Cristi Juncu, "Alcool" și 
"Iarna" regia Mihai Măniuțiu. 



Pe parcursul mini-festivalului organizatorii doresc să-și onoreze partenerii 
care le-au fost alături și le-au oferit ajutor și susținere, în special în perioada în 
care teatrul a fost obligat să părăsească sediul din Bulevardul Magheru. 

"Dorim să oferim plachete celor care ne-au sprijinit fizic și psihic și cu 
trup, și cu suflet, anul trecut, când a fost momentul de răscruce în care nu 
speram că astăzi vom putea să fim aici, în casa noastră, și să sărbătorim 70 de 
ani", a declarat Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

O plachetă aniversară a fost oferită instituțiilor care au susținut de-a 
lungul timpului Teatrul Nottara. Printre cei care au primit placheta s-au numărat 
consilierul prezidențial Sergiu Nistor, secretarul de stat în Ministerul Culturii și 
Identității Naționale Erwin Simsensohn, directorul Festivalului Național de 
Teatru, Marina Constantinescu, directori de teatre, Primăria Capitalei și 
reprezentanți ai mass-media. Agenția Națională de Presă AGERPRES a primit 
placheta aniversară, care a fost înmânată directorului general Alexandru Giboi. 

Potrivit profesorului, criticului de teatru și scriitorului Ștefan Oprea, tot 
ceea ce s-a organizat la Teatrul Nottara cu prilejul aniversării "este de nivel 
artistic foarte ridicat". 

"Tot ce s-a organizat în această săptămână este minunat, este de nivel 
artistic foarte ridicat. Am văzut spectacole bune și am văzut întâlniri cu oameni 
de teatru, cu oamenii teatrului acesta. Am asistat la un foarte emoționant 
moment de evocare, evocare a două mari personalități ale acestui teatru care au 
marcat istoria de 70 de ani și care văd că au rămas sub denumirea de epoca de 
aur, perioada în care ei au condus acest teatru. Mă refer la dramaturgul Horia 
Lovinescu și regizorul Dan Micu. A fost într-adevăr o perioadă de aur, deși se 
petrecea într-un context care nouă nu ne place, îl hulim, dar, așa cum vedem, 
oamenii sfințesc locul și cei doi mari oameni de teatru au sfințit acest loc care se 
numește azi, cu mândrie, Teatrul Nottara", a spus, pentru AGERPRES, Ștefan 
Oprea. 

Sărbătoarea Teatrului Nottara nu a fost lipsită de surprize și momente 
emoționante. Actrița Dana Dogaru a fost prezentă la cafeneaua cultural-artistică 
în care au fost prezentate, în interpretarea actorilor Alexandru Repan, Raluca 
Gheorghiu, Cristian Nicolae și Dani Popescu, fragmente din spectacolul "Jocul 
vieții și al morții în deșertul de cenușă", piesă a lui Horia Lovinescu, în care, la 
momentul premierei, ea juca alături de George Constantin, Alexandru Repan și 
Ștefan Sileanu. 

Un alt moment emoționant a avut loc după spectacolul-lectură 
"Karamazovii", concept și regie Alexandru Mâzgăreanu, după o adaptare a lui 
Horia Lovinescu după Dostoievski. În sala de spectacol, a fost prezentă și fiica 
dramaturgului Horia Lovinescu, Anat Epstein, însoțită de cei doi băieți ai săi. 



Anat Epstein a povestit că locuiește în Israel, la Ierusalim. Ea a spus că 
amintirile despre România și tatăl ei sunt foarte vagi deoarece a părăsit țara 
natală când era foarte mică. 

"Cred că am luat tot timpul de la el semne de întrebare și el a rămas pentru 
mine, până azi, un mare semn de întrebare", a mărturisit Anat Epstein. 

Sărbătoarea Teatrului Nottara se va încheia duminică, cu avanpremiera 
spectacolului "Aproape împreună" de Alan Alyckbourn, în regia lui Felix Alexa, 
cu Constantin Cotimanis, Catrinel Dumitrescu, Gabriel Răuță și Raluca 
Gheorghiu, la Sala Horia Lovinescu, de la ora 17,00, și un Mare Bal, de la ora 
19,00. 

Teatrul Nottara s-a înființat în 1947 sub numele de Teatrul Armatei. 
Primul sediu în care și-a desfășurat activitatea a fost într-o fostă arenă de circ din 
Calea 13 Septembrie, apoi, la scurtă vreme, sub conducerea directorului de 
scenă Al. Finți, s-a mutat în clădirea construită de inginerul-arhitect Liviu 
Ciulley în bulevardul Magheru. 

În 1960, numele teatrului este schimbat primind numele marelui actor 
Constantin I. Nottara. Primul director al Teatrului C.I. Nottara a fost George 
Vraca. În 1964, după moartea lui Vraca, al cărui ultim rol a fost în montarea lui 
Ion Șahighian, "Richard al III-lea" de William Shakespeare, la direcția teatrului 
a fost numit dramaturgul Horia Lovinescu, care se va afla în această funcție până 
la moartea sa (16 septembrie 1983). 

"Teatrul a fost înființat în 1947 de Armata Română. S-a jucat ce s-a jucat 
în 13 septembrie, într-o fostă arenă de circ, dar cu tot confortul, după care în 
1948 a fost mutat, tot ca teatru al armatei, aici pe Magheru. Din 1960, scriptic, și 
din 1961 de-adevăratelea, s-a numit Nottara și, iată, Nottara este până azi", a 
precizat Marinela Țepuș. 

După Horia Lovinescu au urmat Maxim Crișan (interimar septembrie 
1983 — iunie 1984), Ion Brad (1984 — 1990), Victor Ernest Mașek (1990 — 
1995), Maxim Crișan (interimar 1995 — 1997), Vlad Rădescu (1997 — 2000), 
Nicolae Scarlat (2000 — 2001), Vladimir Găitan (februarie 2001—iunie 2001), 
Mircea Diaconu (2001 — 2011) și Marinela Țepuș (2011 — prezent). 

Pe scena Nottara-ului au jucat mari actori ai teatrului românesc printre 
aceștia numărându-se Gilda Marinescu, Margareta Pogonat, Melania Cîrje, 
George Calboreanu, George Constantin, Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Emil 
Hossu, Alexandru Repan și au fost puse în scenă spectacole de Shakespeare, 
Cehov, Eugene Ionesco, Pirandello, Lope de Vega, Horia Lovinescu, I. L. 
Caragiale, de mari regizori, printre care Vlad Mugur, Dan Micu, George Rafael, 
Marietta Sadova, Radu Penciulescu, Lucian Pintilie, Sanda Manu. 



"Cred că Teatrul Nottara nu se aniversează din timp în timp de pomană, 
pentru că a fost un stâlp al mișcării teatrale și al culturii în București. Nu numai 
că este foarte vechi, a început ca un teatru al armatei care era sigur favorit al 
statului și avea bani să facă montări importante, chiar dacă era perioada 
sovietizării, dar și pentru că ulterior a avut un parcurs cu niște directorate 
senzaționale", a spus, pentru AGERPRES, criticul de teatru Doina Papp. 

În noiembrie 2015 Teatrul Nottara a fost obligat să suspende activitatea în 
spațiul din bulevardul Magheru deoarece clădirea era expertizată în gradul I de 
risc seismic. 

La șapte luni de la închiderea sălii, în iunie 2016, Primăria Generală a 
Capitalei a anunțat rezultatul unei contra-expertize în care se preciza că imobilul 
a fost încadrat în mod eronat în clasa I de risc seismic. În prezent, clădirea este 
reîncadrată în clasa de risc seismic II și, prin urmare, spectacolele au putut fi 
reluate. 

"Bulina a apărut cu 20 de ani în urmă. Stătea bine mersi pe clădire și 
nimeni nu o băga în seamă. Acum problemele sunt rezolvate pe jumătate. S-a 
actualizat cu norme europene expertiza și s-a constatat că nu e bulină de grad 
seismic I, ci este de grad seismic II, ceea ce înseamnă că pacientul este în vârstă 
și vârsta își spune cuvântul și are nevoie de câteva operații estetice. Nu sunt 
mari. Ele se pot face în șase-șapte luni", a explicat Marinela Țepuș. 

"Se pot face reparații fără ca aceasta să ne pericliteze nouă activitatea și să 
trebuiască să ieșim", a mai spus directorul Nottara-ului. 

Dacă lucrările nu vor fi realizate până în 2019, teatrul va ajunge 
administrativ sub incidența aceleiași legi prin care va fi obligat să părăsească din 
nou spațiul. 

Teatrul Nottara se află sub autoritatea Consiliului General al Municipiului 
București. Teatrul funcționează ca o companie permanentă, cu un colectiv 
artistic de 42 de actori angajați și cu o echipă tehnică și administrativă de circa 
100 de membri, potrivit site-ului instituției. 

În fiecare stagiune rulează un repertoriu cu cel puțin 15 titluri, atât la Sala 
"Horia Lovinescu", scenă italiană cu o capacitate de 485 locuri (dimensiuni: 8,5 
x 11 m), cât și la Sala "George Constantin", un spațiu elegant și funcțional cu 
maximum 99 locuri (dimensiuni: 6,5 x 6,5 m). 

 

 

de: Petronius Craiu 
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PREMIERĂ „Totul  e relativ”, la Nottara 10 mai 2017 

 

  Spectacolul de teatru „Totul e relativ” îi are în distribuţie pe  actorii 
Catrinel Dumitrescu, Constantin Cotimanis, Gabriel Răuţă şi Raluca Gheorghiu. 
Regizorul Felix Alexa revine la Teatrul Nottara cu spectacolul „Totul e relativ”, 
prin programul „Regizori mari pe bulevard”. Spectacolul va avea loc vineri şi 
sâmbătă, de la ora 19.00, dar şi pe 21 mai, de la ora 17.00, ca parte a 
programului aniversar Nottara '70.  

Programul „Regizori mari pe bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la 
Teatrul Nottara după treisprezece ani, cu spectacolul „Totul e relativ” 
(Relatively Speaking), piesă semnată de Alan Ayckbourn, un renumit dramaturg 
britanic, şi tradusă de Irina Velcescu. 

 Primele reprezentaţii ale acestui spectacol vor avea loc  vineri şi sâmbătă, 
de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu. Spectacolul va avea, de asemenea, o 



reprezentaţie  pe 21 mai, de la ora 17.00, ca parte din programul aniversar 
Nottara ’70.  

Scenografia piesei alese de Alexe este semnată de Andrada Chiriac, iar 
muzica, de Alexei Ţurcan. Din distribuţie fac parte Catrinel Dumitrescu 
(Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), Gabriel Răuţă (Greg) şi Raluca 
Gheorghiu (Ginny).  

„Am ales să montez textul lui Alan Ayckbourn cu senzaţia că nevoia 
acută de comedie a publicului, nevoie ce vine din dorinţa de a evada din 
realitatea înconjurătoare, va fi satisfăcută, dar într-un mod mai straniu. Şi 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 şi situaţiile magistral construite, 
ci un cinism profund, un umor negru ce ţine de relativitatea şi fragilitatea 
sentimentelor, o ambiguitate a relaţiilor degradate, ce produce un comic 
exploziv, dar care are la bază, paradoxal, o tristeţe profundă. Tristeţea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viaţă… e relativ.”, a declarat 
Felix Alexa.  

Acţiunea piesei „Totul e relativ” se petrece într-un weekend din vara 
anului 1965, în dormitorul unui apartament din Londra, al tânărului cuplu Ginny 
şi Greg, şi în curtea interioară a grădinii soţilor Sheila şi Phillip.  

Piesa este despre Greg care, într-o zi, devine curios în legătură cu o 
pereche de papuci din apartamentul în care locuieşte cu iubita sa, precum şi de 
numeroase atenţii primite de aceasta, buchete de flori sau cutii de ciocolată. Sub 
pretextul că pleacă să îşi viziteze părinţii, Ginny pleacă la ţară pentru a se 
despărţi de un alt iubit al său, mai în vârstă, Phillip, care este căsătorit, dar 
nefericit, cu Sheila. Greg decide însă să o urmărească şi se prezintă în faţa lui 
Phillip înainte de sosirea ei şi, asumând în mod greşit că este tatăl iubitei sale, îi 
cere acestuia mâna lui Ginny. Philip, la rândul său confuz, crede că tânărul din 
faţa sa îi cere permisiunea de a se căsători cu Sheila. Odată sosită, Ginny îl 
convige pe Phillip să se dea drept tatăl său. Pe parcursul piesei, situaţia devine 
din ce în ce mai încurcată, dar şi din ce în ce mai hilară.  

Felix Alexa s-a născut în 1967 şi a absolvit UNATC în 1991. A obţinut 
de-a lungul timpului o serie de premii prestigioase, iar în 2004 a fost decorat cu 
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 



 În perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent de regie, cu Peter Brook, la 
Bouffes du Nord Paris. Începând din 1993, a predat fără întrerupere la 
Departamentul „Regie Teatru” al UNATC, fiind în prezent directorul 
departamentului. A montat peste cincizeci de spectacole în România, Croaţia şi 
Coreea de Sud şi a susţinut workshopuri în numeroase oraşe ale lumii: la Paris, 
la Seul, la Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore şi la Sydney. De asemenea, 
a participat la festivalurile internaţionale din Avignon, Florenţa („Fabbrica 
Europa”), Moscova („Solo. International Theatre Festival of One-Man 
Productions”) şi St. Petersburg („Baltic House Theatre Festival”), Dublin, Sibiu, 
după cum arată un comunicat de presă emis de Teatrul Nottara.  

Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic şi 
contemporan se numără: „Livada de vişini” şi „Pescăruşul” de A.P. Cehov, 
„Visul unei nopţi de vară” de W. Shakespeare şi Richard al II-lea de acelaşi 
autor, „Domnişoara Iulia” şi „Pelicanul” de A. Strindberg, „Scaunele” de E. 
Ionesco, ş.a. 

  
 
 

 

Sursa: Adevărul.ro 
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”Totul e relativ” de Alan Ayckbourn, în regia lui Felix Alexa, la Teatrul 
”Nottara” din București 

 

 

Programul ”Regizori mari pe Bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la Teatrul 
”Nottara” din București după 13 ani. A montat aici spectacolele Hora 
iubirilor de Arthur Schnitzler, în 2002, și Leonce și Lena de Georg Büchner, în 
2004, la Sala ”George Constantin”. Pentru întoarcerea la Teatrul de pe Bulevard, 
regizorul a ales comedia Totul e relativ (în original: Relatively Speaking) a 
cunoscutului dramaturg britanic Alan Ayckbourn, în traducerea Irinei 



Velcescu. Scenografia este semnată de Andrada Chiriac, iar muzica, de Alexei 
Țurcan. Din distribuție fac parte Catrinel Dumitrescu (Sheila), Constantin 
Cotimanis (Philip), Gabriel Răuță (Greg) și Raluca Gheorghiu (Ginny). 

 

Primele spectacole vor avea loc vineri, 12 și sâmbătă, 13 mai 2017, la Sala 
”Horia Lovinescu”, ora 19.00. Reprezentația din 21 mai, ora 17.00 face 
parte din programul aniversar Nottara ’70. 
”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. Tristețea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viață… e relativ. – Felix 
Alexa. 

 
Felix Alexa. Sursa foto: Jurnalul Național 

Unul dintre cei mai importanți regizori români, Felix Alexa s-a născut în 1967 și 
a absolvit UNATC în 1991. În perioada 1991–1992, a lucrat, ca asistent de 
regie, cu Peter Brook, la Bouffes du Nord Paris. Începând din 1993, a predat 
fără întrerupere la Departamentul ”Regie Teatru” al UNATC, fiind în prezent 
directorul departamentului. A montat peste cincizeci de spectacole în România, 
Croația și Coreea de Sud și a ținut workshopuri în numeroase orașe ale lumii: la 
Paris, la Conservatoire National și la Théâtre du Soleil-ARTA, la Seul, la 
Compania Națională de Teatru din Coreea și Seul Institute of the Arts, precum și 
la universități naționale de teatru din Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore și 
la National Institute of Dramatic Art din Sydney. De asemenea, a participat la 



festivalurile internaționale din Avignon, Florența (”Fabbrica Europa”), Moscova 
(”Solo. International Theatre Festival of One-Man Productions”), St. Petersburg 
(”Baltic House Theatre Festival”), Dublin, Sibiu. 

 

Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic și contemporan se 
numără: Livada de vișini de A. P. Cehov (Teatrul Național din 
București), Pescărușul de A. P. Cehov (Compania Națională de Teatru din 
Coreea), Visul unei nopți de vară de W. Shakespeare (Teatrul Național din 
București) și Richard al II-lea de același autor (National Theatre Company of 
Korea), Domnișoara Iulia de A. Strindberg (Teatrul Maghiar de Stat Cluj și 
National Theatre Company of Korea) și Pelicanul de același autor (Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj), Jocul dragostei și al întâmplării de 
Marivaux, Revizorul de N. V. Gogol, Roberto Zucco de B. M. 
Koltès, Terorism de Oleg și Vladimir Presniakov (Teatrul Național din 
București), Scaunele de E. Ionesco, Moartea unui comis-voiajor de Arthur 
Miller (Teatrul Bulandra), În rolul victimei de Oleg și Vladimir Presniakov 
(Teatrul Metropolis) etc. 

 
Imagini din spectacolul ”Totul e relativ”. Foto: © Maria Ștefănescu 

Felix Alexa a obținut de-a lungul timpului premii prestigioase: Premiul UNITER 
pentru debut, Premiul Criticii pentru cel mai bun spectacol și pentru cea mai 
bună regie, Premiul Ministerului Culturii pentru cel mai bun spectacol și pentru 
cea mai bună regie, Premiul Festivalului de Dramaturgie Contemporană pentru 
cel mai bun spectacol și pentru cea mai bună regie, iar în 2004 a fost decorat cu 
Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 



Sir Alan Ayckbourn s-a născut în 1939 și este un prolific dramaturg şi regizor 
britanic. A scris peste șaptezeci de piese și a fost, între 1972 şi 2009, directorul 
artistic al Teatrului Stephen Joseph din Scarborough, unde au fost jucate în 
premieră aproape toate piesele sale. Peste patruzeci dintre acestea au fost jucate, 
ulterior, la teatre din West End, la Royal National Theatre sau la Royal 
Shakespeare Company. Piesele lui A. Ayckbourn au fost traduse în peste treizeci 
și cinci de limbi şi se joacă pe scenele din întreaga lume. Zece dintre ele au fost 
montate şi pe Broadway. Prima lui piesă de mare succes, Relatively Speaking, a 
intrat, în 1969, în repertoriul de la Duke of York’s Theatre. 
În 1997, Alan Ayckbourn a fost înnobilat de către regina Elisabeta a II-a, pentru 
contribuţia adusă la dezvoltarea teatrului britanic. Sir Ayckbourn a continuat să 
scrie şi să-şi pună în scenă propriile piese. Cu fiecare nou text, şi-a consolidat 
reputaţia, rămânând unul dintre marile nume ale teatrului contemporan. Alan 
Ayckbourn a câştigat numeroase premii, printre care şapte distincţii acordate de 
publicația londoneză ”Evening Standard” și un Premiu Tony. 
Alan Ayckbourn, un maestru al satirizării clasei mijlocii şi a manierelor acesteia, 
a fost comparat deseori cu Noel Coward şi cu Harold Pinter. Inspirându-se din 
mediul în care a crescut, el realizează portrete de o ironie muşcătoare ale 
oamenilor ce duc o viaţă banală, piesele lui pendulând între comedie şi farsă. 
 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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PREMIERĂ „Totul  e relativ”, la Nottara 10 mai 2017 

 

  Spectacolul de teatru „Totul e relativ” îi are în distribuţie pe  actorii 
Catrinel Dumitrescu, Constantin Cotimanis, Gabriel Răuţă şi Raluca Gheorghiu. 
Regizorul Felix Alexa revine la Teatrul Nottara cu spectacolul „Totul e relativ”, 
prin programul „Regizori mari pe bulevard”. Spectacolul va avea loc vineri şi 
sâmbătă, de la ora 19.00, dar şi pe 21 mai, de la ora 17.00, ca parte a 
programului aniversar Nottara '70.  

Programul „Regizori mari pe bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la 
Teatrul Nottara după treisprezece ani, cu spectacolul „Totul e relativ” 
(Relatively Speaking), piesă semnată de Alan Ayckbourn, un renumit dramaturg 
britanic, şi tradusă de Irina Velcescu. 

 Primele reprezentaţii ale acestui spectacol vor avea loc  vineri şi sâmbătă, 
de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu. Spectacolul va avea, de asemenea, o 



reprezentaţie  pe 21 mai, de la ora 17.00, ca parte din programul aniversar 
Nottara ’70.  

Scenografia piesei alese de Alexe este semnată de Andrada Chiriac, iar 
muzica, de Alexei Ţurcan. Din distribuţie fac parte Catrinel Dumitrescu 
(Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), Gabriel Răuţă (Greg) şi Raluca 
Gheorghiu (Ginny).  

„Am ales să montez textul lui Alan Ayckbourn cu senzaţia că nevoia 
acută de comedie a publicului, nevoie ce vine din dorinţa de a evada din 
realitatea înconjurătoare, va fi satisfăcută, dar într-un mod mai straniu. Şi 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 şi situaţiile magistral construite, 
ci un cinism profund, un umor negru ce ţine de relativitatea şi fragilitatea 
sentimentelor, o ambiguitate a relaţiilor degradate, ce produce un comic 
exploziv, dar care are la bază, paradoxal, o tristeţe profundă. Tristeţea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viaţă… e relativ.”, a declarat 
Felix Alexa.  

Acţiunea piesei „Totul e relativ” se petrece într-un weekend din vara 
anului 1965, în dormitorul unui apartament din Londra, al tânărului cuplu Ginny 
şi Greg, şi în curtea interioară a grădinii soţilor Sheila şi Phillip.  

Piesa este despre Greg care, într-o zi, devine curios în legătură cu o 
pereche de papuci din apartamentul în care locuieşte cu iubita sa, precum şi de 
numeroase atenţii primite de aceasta, buchete de flori sau cutii de ciocolată. Sub 
pretextul că pleacă să îşi viziteze părinţii, Ginny pleacă la ţară pentru a se 
despărţi de un alt iubit al său, mai în vârstă, Phillip, care este căsătorit, dar 
nefericit, cu Sheila. Greg decide însă să o urmărească şi se prezintă în faţa lui 
Phillip înainte de sosirea ei şi, asumând în mod greşit că este tatăl iubitei sale, îi 
cere acestuia mâna lui Ginny. Philip, la rândul său confuz, crede că tânărul din 
faţa sa îi cere permisiunea de a se căsători cu Sheila. Odată sosită, Ginny îl 
convige pe Phillip să se dea drept tatăl său. Pe parcursul piesei, situaţia devine 
din ce în ce mai încurcată, dar şi din ce în ce mai hilară.  

Felix Alexa s-a născut în 1967 şi a absolvit UNATC în 1991. A obţinut 
de-a lungul timpului o serie de premii prestigioase, iar în 2004 a fost decorat cu 
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 



 În perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent de regie, cu Peter Brook, la 
Bouffes du Nord Paris. Începând din 1993, a predat fără întrerupere la 
Departamentul „Regie Teatru” al UNATC, fiind în prezent directorul 
departamentului. A montat peste cincizeci de spectacole în România, Croaţia şi 
Coreea de Sud şi a susţinut workshopuri în numeroase oraşe ale lumii: la Paris, 
la Seul, la Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore şi la Sydney. De asemenea, 
a participat la festivalurile internaţionale din Avignon, Florenţa („Fabbrica 
Europa”), Moscova („Solo. International Theatre Festival of One-Man 
Productions”) şi St. Petersburg („Baltic House Theatre Festival”), Dublin, Sibiu, 
după cum arată un comunicat de presă emis de Teatrul Nottara.  

Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic şi 
contemporan se numără: „Livada de vişini” şi „Pescăruşul” de A.P. Cehov, 
„Visul unei nopţi de vară” de W. Shakespeare şi Richard al II-lea de acelaşi 
autor, „Domnişoara Iulia” şi „Pelicanul” de A. Strindberg, „Scaunele” de E. 
Ionesco, ş.a. 

  
 
 

 

Sursa: Adevărul.ro 
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de: Tudor Costin Sicomaş 
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„Totul e relativ” de Alan Ayckbourn, la Nottara 

 

Programul „Regizori mari pe Bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la 
Teatrul Nottara după treisprezece ani. A montat aici spectacolele Hora 
iubirilor de Arthur Schnitzler, în 2002, și Leonce și Lena de Georg Büchner, în 
2004, la Sala George Constantin. Pentru întoarcerea la Teatrul de pe Bulevard, 



regizorul a ales comedia Totul e relativ (în orginal: Relatively Speaking) a 
cunoscutului dramaturg britanic Alan Ayckbourn, în traducerea Irinei Velcescu. 
Scenografia este semnată de Andrada Chiriac, iar muzica, de Alexei Țurcan. Din 
distribuție fac parte Catrinel Dumitrescu (Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), 
Gabriel Răuță (Greg) și Raluca Gheorghiu (Ginny). 

Primele spectacole vor avea loc în 12 și 13 mai, la Sala Horia Lovinescu, 
ora 19.00. Reprezentația din 21 mai, ora 17.00, face parte din programul 
aniversar Nottara ’70. 

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. Tristețea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viață… e relativ. (Felix Alexa) 

Unul dintre cei mai importanți regizori români, Felix Alexa s-a născut în 
1967 și a absolvit UNATC în 1991. În perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent 
de regie, cu Peter Brook, la Bouffes du Nord Paris. Începând din 1993, a predat 
fără întrerupere la Departamentul „Regie Teatru” al UNATC, fiind în prezent 
directorul departamentului. A montat peste cincizeci de spectacole în România, 
Croația și Coreea de Sud și a ținut workshopuri în numeroase orașe ale lumii: la 
Paris, la Conservatoire National și la Théâtre du Soleil-ARTA, la Seul, la 
Compania Națională de Teatru din Coreea și Seul Institute of the Arts, precum și 
la universități naționale de teatru din Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore și 
la National Institute of Dramatic Art din Sydney. De asemenea, a participat la 
festivalurile internaționale din Avignon, Florența („Fabbrica Europa”), Moscova 
(„Solo. International Theatre Festival of One-Man Productions”), St. Petersburg 
(„Baltic House Theatre Festival”), Dublin, Sibiu. 

Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic și 
contemporan se numără: Livada de vișini de A.P. Cehov (Teatrul Național din 
București), Pescărușul de A.P. Cehov (Compania Națională de Teatru din 
Coreea), Visul unei nopți de vară de W. Shakespeare (Teatrul Național din 
București) și Richard al II-leade același autor (National Theatre Company of 
Korea), Domnișoara Iulia de A. Strindberg (Teatrul Maghiar de Stat Cluj și 
National Theatre Company of Korea) și Pelicanul de același autor (Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj), Jocul dragostei și al întâmplării de 



Marivaux, Revizorul de N.V. Gogol, Roberto Zucco de B.M. Koltès, Terorismde 
Oleg și Vladimir Presniakov (Teatrul Național din București), Scaunele de E. 
Ionesco, Moartea unui comis-voiajor de Arthur Miller (Teatrul Bulandra), În 
rolul victimei de Oleg și Vladimir Presniakov (Teatrul Metropolis) etc. 

Felix Alexa a obținut de-a lungul timpului premii prestigioase: Premiul 
UNITER pentru debut, Premiul Criticii pentru cel mai bun spectacol și pentru 
cea mai bună regie, Premiul Ministerului Culturii pentru cel mai bun spectacol și 
pentru cea mai bună regie, Premiul Festivalului de Dramaturgie Contemporană 
pentru cel mai bun spectacol și pentru cea mai bună regie, iar în 2004 a fost 
decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 

Sir Alan Ayckbourn s-a născut în 1939 și este un prolific dramaturg şi 
regizor britanic. A scris peste șaptezeci de piese și a fost, între 1972 şi 2009, 
directorul artistic al Teatrului Stephen Joseph din Scarborough, unde au fost 
jucate în premieră aproape toate piesele sale. Peste patruzeci dintre acestea au 
fost jucate, ulterior, la teatre din West End, la Royal National Theatre sau la 
Royal Shakespeare Company. Piesele lui A. Ayckbourn au fost traduse în peste 
treizeci și cinci de limbi şi se joacă pe scenele din întreaga lume. Zece dintre ele 
au fost montate şi pe Broadway. Prima lui piesă de mare succes, Relatively 
Speaking, a intrat, în 1969, în repertoriul de la Duke of York’s Theatre. 

În 1997, Alan Ayckbourn a fost înnobilat de către regina Elisabeta a II-a, 
pentru contribuţia adusă la dezvoltarea teatrului britanic. Sir Ayckbourn a 
continuat să scrie şi să-şi pună în scenă propriile piese. Cu fiecare nou text, şi-a 
consolidat reputaţia, rămânând unul dintre marile nume ale teatrului 
contemporan. Alan Ayckbourn a câştigat numeroase premii, printre care şapte 
distincţii acordate de publicația londoneză Evening Standard și un Premiu Tony. 

Alan Ayckbourn, un maestru al satirizării clasei mijlocii şi a manierelor 
acesteia, a fost comparat deseori cu Noel Coward şi cu Harold Pinter. 
Inspirându-se din mediul în care a crescut, el realizează portrete de o ironie 
muşcătoare ale oamenilor ce duc o viaţă banală, piesele lui pendulând între 
comedie şi farsă. 
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PREMIERĂ „Totul  e relativ”, la Nottara 10 mai 2017 

 

  Spectacolul de teatru „Totul e relativ” îi are în distribuţie pe  actorii 
Catrinel Dumitrescu, Constantin Cotimanis, Gabriel Răuţă şi Raluca Gheorghiu. 
Regizorul Felix Alexa revine la Teatrul Nottara cu spectacolul „Totul e relativ”, 
prin programul „Regizori mari pe bulevard”. Spectacolul va avea loc vineri şi 
sâmbătă, de la ora 19.00, dar şi pe 21 mai, de la ora 17.00, ca parte a 
programului aniversar Nottara '70.  

Programul „Regizori mari pe bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la 
Teatrul Nottara după treisprezece ani, cu spectacolul „Totul e relativ” 
(Relatively Speaking), piesă semnată de Alan Ayckbourn, un renumit dramaturg 
britanic, şi tradusă de Irina Velcescu. 

 Primele reprezentaţii ale acestui spectacol vor avea loc  vineri şi sâmbătă, 
de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu. Spectacolul va avea, de asemenea, o 



reprezentaţie  pe 21 mai, de la ora 17.00, ca parte din programul aniversar 
Nottara ’70.  

Scenografia piesei alese de Alexe este semnată de Andrada Chiriac, iar 
muzica, de Alexei Ţurcan. Din distribuţie fac parte Catrinel Dumitrescu 
(Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), Gabriel Răuţă (Greg) şi Raluca 
Gheorghiu (Ginny).  

„Am ales să montez textul lui Alan Ayckbourn cu senzaţia că nevoia 
acută de comedie a publicului, nevoie ce vine din dorinţa de a evada din 
realitatea înconjurătoare, va fi satisfăcută, dar într-un mod mai straniu. Şi 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 şi situaţiile magistral construite, 
ci un cinism profund, un umor negru ce ţine de relativitatea şi fragilitatea 
sentimentelor, o ambiguitate a relaţiilor degradate, ce produce un comic 
exploziv, dar care are la bază, paradoxal, o tristeţe profundă. Tristeţea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viaţă… e relativ.”, a declarat 
Felix Alexa.  

Acţiunea piesei „Totul e relativ” se petrece într-un weekend din vara 
anului 1965, în dormitorul unui apartament din Londra, al tânărului cuplu Ginny 
şi Greg, şi în curtea interioară a grădinii soţilor Sheila şi Phillip.  

Piesa este despre Greg care, într-o zi, devine curios în legătură cu o 
pereche de papuci din apartamentul în care locuieşte cu iubita sa, precum şi de 
numeroase atenţii primite de aceasta, buchete de flori sau cutii de ciocolată. Sub 
pretextul că pleacă să îşi viziteze părinţii, Ginny pleacă la ţară pentru a se 
despărţi de un alt iubit al său, mai în vârstă, Phillip, care este căsătorit, dar 
nefericit, cu Sheila. Greg decide însă să o urmărească şi se prezintă în faţa lui 
Phillip înainte de sosirea ei şi, asumând în mod greşit că este tatăl iubitei sale, îi 
cere acestuia mâna lui Ginny. Philip, la rândul său confuz, crede că tânărul din 
faţa sa îi cere permisiunea de a se căsători cu Sheila. Odată sosită, Ginny îl 
convige pe Phillip să se dea drept tatăl său. Pe parcursul piesei, situaţia devine 
din ce în ce mai încurcată, dar şi din ce în ce mai hilară.  

Felix Alexa s-a născut în 1967 şi a absolvit UNATC în 1991. A obţinut 
de-a lungul timpului o serie de premii prestigioase, iar în 2004 a fost decorat cu 
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 



 În perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent de regie, cu Peter Brook, la 
Bouffes du Nord Paris. Începând din 1993, a predat fără întrerupere la 
Departamentul „Regie Teatru” al UNATC, fiind în prezent directorul 
departamentului. A montat peste cincizeci de spectacole în România, Croaţia şi 
Coreea de Sud şi a susţinut workshopuri în numeroase oraşe ale lumii: la Paris, 
la Seul, la Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore şi la Sydney. De asemenea, 
a participat la festivalurile internaţionale din Avignon, Florenţa („Fabbrica 
Europa”), Moscova („Solo. International Theatre Festival of One-Man 
Productions”) şi St. Petersburg („Baltic House Theatre Festival”), Dublin, Sibiu, 
după cum arată un comunicat de presă emis de Teatrul Nottara.  

Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic şi 
contemporan se numără: „Livada de vişini” şi „Pescăruşul” de A.P. Cehov, 
„Visul unei nopţi de vară” de W. Shakespeare şi Richard al II-lea de acelaşi 
autor, „Domnişoara Iulia” şi „Pelicanul” de A. Strindberg, „Scaunele” de E. 
Ionesco, ş.a. 
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Piesa Totul e relativ de Alan Ayckbourn, în regia lui Felix Alexa la Teatrul 

Nottara 
 

 
 

Programul „Regizori mari pe Bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la 
Teatrul Nottara după treisprezece ani. A montat aici spectacolele Hora iubirilor 
de Arthur Schnitzler, în 2002, și Leonce și Lena de Georg Büchner, în 2004, la 
Sala George Constantin. 



Pentru întoarcerea la Teatrul de pe Bulevard, regizorul a ales 
comedia Totul e relativ (în orginal: Relatively Speaking) a cunoscutului 
dramaturg britanic Alan Ayckbourn, în traducerea Irinei Velcescu. 

Scenografia este semnată de Andrada Chiriac, iar muzica, de Alexei 
Țurcan. Din distribuție fac parte : Catrinel Dumitrescu (Sheila), Constantin 
Cotimanis (Philip), Gabriel Răuță (Greg) și Raluca Gheorghiu (Ginny). 

Primele spectacole vor avea loc în 12 și 13 mai, la Sala Horia 
Lovinescu, ora 19.00. Reprezentația din 21 mai, ora 17.00, face parte din 
programul aniversar Nottara ’70. 

 
Piesa Totul e relativ, Teatrul Nottara, foto : Maria Ștefănescu 

"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. Tristețea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viață… e relativ." (Felix 
Alexa) 

Unul dintre cei mai importanți regizori români, Felix Alexa s-a născut în 
1967 și a absolvit UNATC în 1991. În perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent 
de regie, cu Peter Brook, la Bouffes du Nord Paris. 

Începând din 1993, a predat fără întrerupere la Departamentul „Regie 
Teatru” al UNATC, fiind în prezent directorul departamentului. A montat peste 
cincizeci de spectacole în România, Croația și Coreea de Sud și a ținut 
workshopuri în numeroase orașe ale lumii: la Paris, la Conservatoire National și 
la Théâtre du Soleil-ARTA, la Seul, la Compania Națională de Teatru din 
Coreea și Seul Institute of the Arts, precum și la universități naționale de teatru 
din Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore și la National Institute of Dramatic 
Art din Sydney. De asemenea, a participat la festivalurile internaționale din 



Avignon, Florența („Fabbrica Europa”), Moscova („Solo. International Theatre 
Festival of One-Man Productions”), St. Petersburg („Baltic House Theatre 
Festival”), Dublin, Sibiu. 

Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic și 
contemporan se numără: Livada de vișini de A.P. Cehov (Teatrul Național din 
București), Pescărușul de A.P. Cehov (Compania Națională de Teatru din 
Coreea), Visul unei nopți de vară de W. Shakespeare (Teatrul Național din 
București) și Richard al II-lea de același autor (National Theatre Company of 
Korea), Domnișoara Iulia de A. Strindberg (Teatrul Maghiar de Stat Cluj și 
National Theatre Company of Korea) și Pelicanul de același autor (Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj), Jocul dragostei și al întâmplării de Marivaux, Revizorul 
de N.V. Gogol, Roberto Zucco de B.M. Koltès, Terorism de Oleg și Vladimir 
Presniakov (Teatrul Național din București), Scaunele de E. Ionesco, Moartea 
unui comis-voiajor de Arthur Miller (Teatrul Bulandra), În rolul victimei de 
Oleg și Vladimir Presniakov (Teatrul Metropolis) etc. 

Felix Alexa a obținut de-a lungul timpului premii prestigioase: Premiul 
UNITER pentru debut, Premiul Criticii pentru cel mai bun spectacol și pentru 
cea mai bună regie, Premiul Ministerului Culturii pentru cel mai bun spectacol și 
pentru cea mai bună regie, Premiul Festivalului de Dramaturgie Contemporană 
pentru cel mai bun spectacol și pentru cea mai bună regie, iar în 2004 a fost 
decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 

Sir Alan Ayckbourn s-a născut în 1939 și este un prolific dramaturg şi 
regizor britanic. A scris peste șaptezeci de piese și a fost, între 1972 şi 2009, 
directorul artistic al Teatrului Stephen Joseph din Scarborough, unde au fost 
jucate în premieră aproape toate piesele sale. 

Peste patruzeci dintre acestea au fost jucate, ulterior, la teatre din West 
End, la Royal National Theatre sau la Royal Shakespeare Company. Piesele lui 
A. Ayckbourn au fost traduse în peste treizeci și cinci de limbi şi se joacă pe 
scenele din întreaga lume. Zece dintre ele au fost montate şi pe Broadway. 
Prima lui piesă de mare succes, Relatively Speaking, a intrat, în 1969, în 
repertoriul de la Duke of York’s Theatre. 

În 1997, Alan Ayckbourn a fost înnobilat de către regina Elisabeta a II-a, 
pentru contribuţia adusă la dezvoltarea teatrului britanic. Sir Ayckbourn a 
continuat să scrie şi să-şi pună în scenă propriile piese. Cu fiecare nou text, şi-a 
consolidat reputaţia, rămânând unul dintre marile nume ale teatrului 
contemporan. Alan Ayckbourn a câştigat numeroase premii, printre care şapte 
distincţii acordate de publicația londoneză Evening Standard și un Premiu Tony. 
Alan Ayckbourn, un maestru al satirizării clasei mijlocii şi a manierelor acesteia, 
a fost comparat deseori cu Noel Coward şi cu Harold Pinter. 



Inspirându-se din mediul în care a crescut, el realizează portrete de o 
ironie muşcătoare ale oamenilor ce duc o viaţă banală, piesele lui pendulând 
între comedie şi farsă. 

 

 

Sursa: RFI 
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Teatrul Nottara din Bucureşti împlineşte 70 de ani: spectacole, expoziţii, 
surprize şi multe emoţii 

Teatrul Nottara din Bucureşti sărbătoreşte până duminică, sub sloganul 
„Mai tânăr ca niciodată!”, 70 de ani de existenţă printr-un eveniment ce reuneşte 
spectacole de teatru, spectacole de stradă, spectacole-lectură, o expoziţie de 
fotografie şi afişe, colocvii şi aniversări ale vedetelor acestei scene. 

Bucureştenii au avut ocazia să urmărească până acum spectacole, 
producţii proprii ale Teatrului Nottara, precum „Efecte colaterale” regia Vlad 
Zamfirescu, „Totul e relativ” regia Felix Alexa, prezentat în premieră în cadrul 
evenimentului omagial, „Vestul singuratic” regia Cristi Juncu, „Alcool” şi 
„Iarna” regia Mihai Măniuţiu. 

Pe parcursul mini-festivalului organizatorii doresc să-şi onoreze partenerii 
care le-au fost alături şi le-au oferit ajutor şi susţinere, în special în perioada în 
care teatrul a fost obligat să părăsească sediul din Bulevardul Magheru. 



„Dorim să oferim plachete celor care ne-au sprijinit fizic, psihic şi cu trup, 
şi cu suflet anul trecut, când a fost momentul de răscruce în care nu speram că 
astăzi vom putea să fim aici, în casa noastră şi să sărbătorim 70 de ani”, a 
declarat Marinela Ţepuş, managerul Teatrului Nottara. 

O plachetă aniversară a fost oferită instituţiilor care au susţinut de-a 
lungul timpului Teatrul Nottara. Printre cei care au primit placheta s-au numărat 
consilierul prezidenţial Sergiu Nistor, secretarul de stat în Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale Erwin Simsensohn, directorul Festivalului Naţional de 
Teatru, Marina Constantinescu, directori de teatre, Primăria Capitalei şi 
reprezentanţi ai mass-media.  

Sărbătoarea Teatrului Nottara se va încheia duminică, cu avanpremiera 
spectacolului „Aproape împreună” de Alan Alyckbourn, în regia lui Felix Alexa, 
cu Constantin Cotimanis, Catrinel Dumitrescu, Gabriel Răuţă şi Raluca 
Gheorghiu, la Sala Horia Lovinescu, de la ora 17:00 şi un Mare Bal, de la ora 
19:00. 

Teatrul Nottara s-a înfiinţat în 1947 sub numele de Teatrul Armatei. 
Primul sediu în care şi-a desfăşurat activitatea a fost într-o fostă arenă de circ, 
apoi, la scurtă vreme, sub conducerea directorului de scenă Al. Finţi, s-a mutat 
în clădirea construită de inginerul-arhitect Liviu Ciulley în bulevardul Magheru. 

În 1960, numele teatrului este schimbat primind numele marelui actor 
Constantin I. Nottara. Primul director al Teatrului C.I. Nottara a fost George 
Vraca. În 1964, după moartea lui Vraca, al cărui ultim rol a fost în montarea lui 
Ion Şahighian, „Richard al III-lea” de William Shakespeare, la direcţia teatrului 
a fost numit dramaturgul Horia Lovinescu, care se va afla în această funcţie până 
la moartea sa (16 septembrie 1983). 

După Horia Lovinescu au urmat Maxim Crişan (interimar, septembrie 
1983 — iunie 1984), Ion Brad (1984 — 1990), Victor Ernest Maşek (1990 — 
1995), Maxim Crişan (interimar, 1995 — 1997), Vlad Rădescu (1997 — 2000), 
Nicolae Scarlat (2000 — 2001), Vladimir Găitan (februarie 2001—iunie 2001), 
Mircea Diaconu (2001 — 2011) şi Marinela Ţepuş (2011 — prezent). 

Pe scena teatrului au jucat mari actori, printre aceştia numărându-se Gilda 
Marinescu, Margareta Pogonat, Melania Cîrje, George Calboreanu, George 
Constantin, Ştefan Iordache, Ştefan Radof, Emil Hossu, Alexandru Repan şi au 
fost puse în scenă spectacole de Shakespeare, Cehov, Eugene Ionesco, 
Pirandello, Lope de Vega, Horia Lovinescu, I. L. Caragiale, de mari regizori, 
printre care Vlad Mugur, Dan Micu, George Rafael, Marietta Sadova, Radu 
Penciulescu, Lucian Pintilie, Sanda Manu. 



În noiembrie 2015 Teatrul Nottara a fost obligat să suspende activitatea în 
spaţiul din bulevardul Magheru deoarece clădirea era expertizată în gradul I de 
risc seismic. 

La şapte luni de la închiderea sălii, în iunie 2016, Primăria Generală a 
Bucureştiului a anunţat rezultatul unei contra-expertize în care se preciza că 
imobilul a fost încadrat în mod eronat în clasa I de risc seismic. În prezent, 
clădirea este reîncadrată în clasa de risc seismic II şi, prin urmare, spectacolele 
au putut fi reluate. 

Dacă lucrările nu vor fi realizate până în 2019, teatrul va ajunge 
administrativ sub incidenţa aceleiaşi legi prin care va fi obligat să părăsească din 
nou spaţiul. 

Teatrul Nottara se află sub autoritatea Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti. Teatrul funcţionează ca o companie permanentă, cu un colectiv 
artistic de 42 de actori angajaţi şi cu o echipă tehnică şi administrativă de 
aproape 100 de membri, potrivit site-ului instituţiei. 

În fiecare stagiune rulează un repertoriu cu cel puţin 15 titluri, atât la Sala 
„Horia Lovinescu”, scenă italiană cu o capacitate de 485 locuri, cât şi la Sala 
„George Constantin”, un spaţiu elegant şi funcţional cu maxim 99 locuri. 
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Totul e relativ (Piese-de-teatru - Teatrul Nottara - Horia Lovinescu, Bucuresti) 
Unde: 
Teatrul Nottara - Horia Lovinescu, Bucuresti, Romania 

Cand: 
28 Mai 2017 19:00 

Tip/Categorie: 
Piese-de-teatru 

Distribuție: Raluca Gheorghiu, Gabriel Răuţă, Constantin Cotimanis, Catrinel 
Dumitrescu 

Regie: Felix Alexa 

Scenografie: Andrada Chiriac 

Durată: 2h 

 

Sursa: Metropotam 



20. Zile şi nopţi 
din data de 16 Mai 2017 

http://www.zilesinopti.ro/articole/15734/totul-e-relativ-de-alan-
ayckbourn-in-regia-lui-felix-alexa-la-nottara 
 

•  

Totul e relativ de Alan Ayckbourn, în regia lui Felix Alexa, la 
Nottara 

Programul „Regizori mari pe Bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la 
Teatrul Nottara după treisprezece ani. A montat aici spectacolele Hora 
iubirilor de Arthur Schnitzler, în 2002, și Leonce și Lena de Georg Büchner, în 
2004, la Sala George Constantin. Pentru întoarcerea la Teatrul de pe Bulevard, 
regizorul a ales comedia Totul e relativ (în orginal: Relatively Speaking) a 
cunoscutului dramaturg britanic Alan Ayckbourn, în traducerea Irinei Velcescu. 
Scenografia este semnată de Andrada Chiriac, iar muzica, de Alexei Țurcan. Din 
distribuție fac parte Catrinel Dumitrescu (Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), 
Gabriel Răuță (Greg) și Raluca Gheorghiu (Ginny). 
 

Primele spectacole vor avea loc în 12 și 13 mai, la Sala Horia Lovinescu, 
ora 19.00. Reprezentația din 21 mai, ora 17.00, face parte din programul 
aniversar Nottara ’70. 
  

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. Tristețea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viață… e relativ. (Felix 
Alexa) 
  

Unul dintre cei mai importanți regizori români, Felix Alexa s-a născut în 
1967 și a absolvit UNATC în 1991. În perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent 
de regie, cu Peter Brook, la Bouffes du Nord Paris. Începând din 1993, a predat 
fără întrerupere la Departamentul „Regie Teatru” al UNATC, fiind în prezent 
directorul departamentului. A montat peste cincizeci de spectacole în România, 
Croația și Coreea de Sud și a ținut workshopuri în numeroase orașe ale lumii: la 
Paris, la Conservatoire National și la Théâtre du Soleil-ARTA, la Seul, la 
Compania Națională de Teatru din Coreea și Seul Institute of the Arts, precum și 
la universități naționale de teatru din Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore și 
la National Institute of Dramatic Art din Sydney. De asemenea, a participat la 
festivalurile internaționale din Avignon, Florența („Fabbrica Europa”), Moscova 
(„Solo. International Theatre Festival of One-Man Productions”), St. Petersburg 
(„Baltic House Theatre Festival”), Dublin, Sibiu. 

 
Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic și 

contemporan se numără: Livada de vișini de A.P. Cehov (Teatrul Național din 
București), Pescărușul de A.P. Cehov (Compania Națională de Teatru din 
Coreea), Visul unei nopți de vară de W. Shakespeare (Teatrul Național din 
București) și Richard al II-lea de același autor (National Theatre Company of 
Korea), Domnișoara Iulia de A. Strindberg (Teatrul Maghiar de Stat Cluj și 
National Theatre Company of Korea) și Pelicanul de același autor (Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj), Jocul dragostei și al întâmplării de 
Marivaux, Revizorul de N.V. Gogol, Roberto Zucco de B.M. 
Koltès, Terorism de Oleg și Vladimir Presniakov (Teatrul Național din 
București), Scaunele de E. Ionesco, Moartea unui comis-voiajor de Arthur 
Miller (Teatrul Bulandra), În rolul victimei de Oleg și Vladimir Presniakov 
(Teatrul Metropolis) etc. 

 
Felix Alexa a obținut de-a lungul timpului premii prestigioase: Premiul 

UNITER pentru debut, Premiul Criticii pentru cel mai bun spectacol și pentru 
cea mai bună regie, Premiul Ministerului Culturii pentru cel mai bun spectacol și 
pentru cea mai bună regie, Premiul Festivalului de Dramaturgie Contemporană 
pentru cel mai bun spectacol și pentru cea mai bună regie, iar în 2004 a fost 
decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 



  

  

Sir Alan Ayckbourn s-a născut în 1939 și este un prolific dramaturg şi 
regizor britanic. A scris peste șaptezeci de piese și a fost, între 1972 şi 2009, 
directorul artistic al Teatrului Stephen Joseph din Scarborough, unde au fost 
jucate în premieră aproape toate piesele sale. Peste patruzeci dintre acestea au 
fost jucate, ulterior, la teatre din West End, la Royal National Theatre sau la 
Royal Shakespeare Company. Piesele lui A. Ayckbourn au fost traduse în peste 
treizeci și cinci de limbi şi se joacă pe scenele din întreaga lume. Zece dintre ele 
au fost montate şi pe Broadway. Prima lui piesă de mare succes, Relatively 
Speaking, a intrat, în 1969, în repertoriul de la Duke of York’s Theatre. 
 

În 1997, Alan Ayckbourn a fost înnobilat de către regina Elisabeta a II-a, 
pentru contribuţia adusă la dezvoltarea teatrului britanic. Sir Ayckbourn a 
continuat să scrie şi să-şi pună în scenă propriile piese. Cu fiecare nou text, şi-a 
consolidat reputaţia, rămânând unul dintre marile nume ale teatrului 
contemporan. Alan Ayckbourn a câştigat numeroase premii, printre care şapte 
distincţii acordate de publicația londoneză Evening Standard și un Premiu Tony. 
 

Alan Ayckbourn, un maestru al satirizării clasei mijlocii şi a manierelor 
acesteia, a fost comparat deseori cu Noel Coward şi cu Harold Pinter. 
Inspirându-se din mediul în care a crescut, el realizează portrete de o ironie 
muşcătoare ale oamenilor ce duc o viaţă banală, piesele lui pendulând între 
comedie şi farsă. 

 

 

 

 

Sursa: Zile şi nopţi 

  



21. Regizor caut piesă 
din data de 16 Mai 2017 
http://regizorcautpiesa.ro/spectacole/Totul-e-relativ-5294.html 

 

 

detalii spectacol pe textul Relatively Speaking de Alan Ayckbourn 
 

 
 
Totul e relativ 
Teatrul Nottara, Bucuresti 2017 

• Regie:Felix Alexa 
• Distributie:Catrinel Dumitrescu, Constantin Cotimanis, Raluca 

Gheorghiu, Gabriel Rauta 
• Coregrafie:Andrada Chiriac 
• Scenografie:Andrada Chiriac 

 

Sursa: Regizorcautpiesa.ro 



22. LaPunkt 
din data de 16 Mai 2017 
http://www.lapunkt.ro/2017/05/11/totul-e-relativ-de-alan-ayckbourn-
in-regia-lui-felix-alexa/ 

 

 

Totul e relativ de Alan Ayckbourn, în regia lui Felix Alexa 

 

Programul „Regizori mari pe Bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la 
Teatrul Nottara după treisprezece ani. A montat aici spectacolele Hora 
iubirilor de Arthur Schnitzler, în 2002, și Leonce și Lena de Georg Büchner, în 
2004, la Sala George Constantin. Pentru întoarcerea la Teatrul de pe Bulevard, 
regizorul a ales comedia Totul e relativ (în orginal: Relatively Speaking) a 
cunoscutului dramaturg britanic Alan Ayckbourn, în traducerea Irinei Velcescu. 
Scenografia este semnată de Andrada Chiriac, iar muzica, de Alexei Țurcan. Din 
distribuție fac parte Catrinel Dumitrescu (Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), 
Gabriel Răuță (Greg) și Raluca Gheorghiu (Ginny). 



Primele spectacole vor avea loc în 12 și 13 mai, la Sala Horia Lovinescu, 
ora 19.00. Reprezentația din 21 mai, ora 17.00, face parte din programul 
aniversar Nottara ’70. 

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. Tristețea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viață… e relativ. (Felix 
Alexa) 

Unul dintre cei mai importanți regizori români, Felix Alexa s-a născut în 
1967 și a absolvit UNATC în 1991. În perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent 
de regie, cu Peter Brook, la Bouffes du Nord Paris. Începând din 1993, a predat 
fără întrerupere la Departamentul „Regie Teatru” al UNATC, fiind în prezent 
directorul departamentului. A montat peste cincizeci de spectacole în România, 
Croația și Coreea de Sud și a ținut workshopuri în numeroase orașe ale lumii: la 
Paris, la Conservatoire National și la Théâtre du Soleil-ARTA, la Seul, la 
Compania Națională de Teatru din Coreea și Seul Institute of the Arts, precum și 
la universități naționale de teatru din Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore și 
la National Institute of Dramatic Art din Sydney. De asemenea, a participat la 
festivalurile internaționale din Avignon, Florența („Fabbrica Europa”), Moscova 
(„Solo. International Theatre Festival of One-Man Productions”), St. Petersburg 
(„Baltic House Theatre Festival”), Dublin, Sibiu. 

Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic și 
contemporan se numără: Livada de vișini de A.P. Cehov (Teatrul Național din 
București), Pescărușul de A.P. Cehov (Compania Națională de Teatru din 
Coreea), Visul unei nopți de vară de W. Shakespeare (Teatrul Național din 
București) și Richard al II-lea de același autor (National Theatre Company of 
Korea), Domnișoara Iulia de A. Strindberg (Teatrul Maghiar de Stat Cluj și 
National Theatre Company of Korea) și Pelicanul de același autor (Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj), Jocul dragostei și al întâmplării de 
Marivaux, Revizorul de N.V. Gogol, Roberto Zucco de B.M. 
Koltès, Terorism de Oleg și Vladimir Presniakov (Teatrul Național din 
București), Scaunele de E. Ionesco, Moartea unui comis-voiajor de Arthur 
Miller (Teatrul Bulandra), În rolul victimei de Oleg și Vladimir Presniakov 
(Teatrul Metropolis) etc. 



Felix Alexa a obținut de-a lungul timpului premii prestigioase: Premiul 
UNITER pentru debut, Premiul Criticii pentru cel mai bun spectacol și pentru 
cea mai bună regie, Premiul Ministerului Culturii pentru cel mai bun spectacol și 
pentru cea mai bună regie, Premiul Festivalului de Dramaturgie Contemporană 
pentru cel mai bun spectacol și pentru cea mai bună regie, iar în 2004 a fost 
decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 

Sir Alan Ayckbourn s-a născut în 1939 și este un prolific dramaturg şi 
regizor britanic. A scris peste șaptezeci de piese și a fost, între 1972 şi 2009, 
directorul artistic al Teatrului Stephen Joseph din Scarborough, unde au fost 
jucate în premieră aproape toate piesele sale. Peste patruzeci dintre acestea au 
fost jucate, ulterior, la teatre din West End, la Royal National Theatre sau la 
Royal Shakespeare Company. Piesele lui A. Ayckbourn au fost traduse în peste 
treizeci și cinci de limbi şi se joacă pe scenele din întreaga lume. Zece dintre ele 
au fost montate şi pe Broadway. Prima lui piesă de mare succes, Relatively 
Speaking, a intrat, în 1969, în repertoriul de la Duke of York’s Theatre. 

În 1997, Alan Ayckbourn a fost înnobilat de către regina Elisabeta a II-a, 
pentru contribuţia adusă la dezvoltarea teatrului britanic. Sir Ayckbourn a 
continuat să scrie şi să-şi pună în scenă propriile piese. Cu fiecare nou text, şi-a 
consolidat reputaţia, rămânând unul dintre marile nume ale teatrului 
contemporan. Alan Ayckbourn a câştigat numeroase premii, printre care şapte 
distincţii acordate de publicația londoneză Evening Standard și un Premiu Tony. 

Alan Ayckbourn, un maestru al satirizării clasei mijlocii şi a manierelor 
acesteia, a fost comparat deseori cu Noel Coward şi cu Harold Pinter. 
Inspirându-se din mediul în care a crescut, el realizează portrete de o ironie 
muşcătoare ale oamenilor ce duc o viaţă banală, piesele lui pendulând între 
comedie şi farsă. 

 

 

 

Sursa: LaPunkt 

  



23. Adevărul 
din data de 19 Mai 2017 
http://adevarul.ro/cultura/teatru/farmecul-discret-unui-teatru-
1_591ef0435ab6550cb83f89ea/index.html 

 
Farmecul discret al unui teatru 

Se află în plină desfăşurare Festivalul Nottara 70, prin care Teatrul de pe 
Bulevardul Magheru îşi sărbătoreşte cele şapte decenii de prezenţă activă în 
viaţa culturală românească.  

Aniversarea, desfăşurată în această săptămână (14- 21 mai), oferă 
publicului un concentrat artistic, prin programarea celor mai noi şi de succes 
spectacole, însoţite de evenimente ce pun în lumină istoria instituţiei. Pe lângă 
cele nouă producţii ale teatrului, incluse în program şi pe agenda multor 
bucureşteni, festivalul este un bun prilej să privim puţin în urmă, la povestea 
acestui adevărat reper cultural al capitalei. 

 A luat fiinţă în perioada postbelică, când România se afla încă sub 
ocupaţia “prietenoasă” a trupelor sovietice, când sovromurile exportau masiv 
produse şi materii prime spre URSS, în contul uriaşei datorii de război stabilite 
pentru România la 300 milioane de dolari (echivalentul a 5 miliarde de dolari, în 
2014), iar guvernul Groza 2 devenise “legitim”, ca urmare a alegerilor fraudate 
din 1946. In acea epocă tulbure, marii creatori interbelici, în speranţa că vin 
americanii, încă mai ezitau să “îşi doneze” sediile companiilor particulare, noilor 



autorităţi comuniste. I-a “convins” naţionalizarea, iar cei care au înţeles că 
istoria nu îşi mai schimbă cursul şi că vântul bate de la răsărit, şi-au continuat 
carierele, adaptându-se la noul climat al realismului socialist.  

Cu arta anexată de propaganda proletcultistă, armata, actor important de 
presiune politică, a părut cea mai potrivită să finanţeze şi supervizeze propria sa 
Grupare artistică. În 1947, apărea astfel o secţie de dramă - Teatrul Armatei -, 
una de revistă şi alta de cântece şi dansuri. În total, 1000 de angajaţi, după cum 
aflăm din monografia Viaţa pe o scândură: Teatrul Nottara, semnată de Doina 
Papp.  

În 1949, odată cu numirea lui Alexandru Finţi la direcţia artistică, se poate 
spune că Teatrul Armatei intră în zodia profesionalismului: părăseşte fosta arenă 
de circ, în care funcţionase de la înfiinţare, primind sala de la Cercul Militar, în 
care jucaseră înainte actorii companiei George Vraca –Leni Caler (în stagiunea 
2015/16, când legea i-a interzis să mai joace la sediu, Nottara a revenit temporar 
şi aici, ca la începuturile sale). O parte a acestei trupe este preluată, cu Vraca în 
frunte, alături de alte mari nume ale perioadei interbelice, dar şi de tineri 
talentaţi, ieşiţi de pe băncile Institutului de Teatru, unde Finţi era profesor. Sub 
bagheta unor regizori importanţi, ca Ion Şahighian, W. Siefried sau Sică 
Alexandrescu, în repertoriul teatrului sunt strecurate, pe lângă obligatoriile texte 
sovietice cu teme revoluţionare, şi mari piese ale literaturii universale, semnate 
de Goldoni, Lope de Vega sau Beaumarchais. 

 Când Ion Şahighian devine director artistic, în 1952, Teatrul Armatei deja 
funcţiona în clădirea din Bd. Magheru, ce fusese construită de inginerul Liviu 
Ciulley, pentru cei doi copii ai săi, îndrăgostiţi de arta dramatică. Sub 
conducerea artistică a Şahului (cum i se spunea regizorului-director) debutează 
marile nume ale următoarei generaţii de regizori: Vlad Mugur, Sanda Manu, 
Radu Penciulescu, dar şi de actori: Liliana Tomescu sau George Constantin.  

După celebrul raport al lui Hruşciov din 1956, care a dat semnalul 
destalinizării blocului comunist, şi la Bucureşi chingile ideologice mai slăbesc 
un pic.Teatrul Armatei suferă o ultimă metamorfoză administrativă: în 1960 iese 
de sub pulpana militară, trecând sub egida Primăriei Bucureştiului şi este 
rebotezat cu numele unui monstru sacru, actorul C.I. Nottara. Şi aşa a rămas 
până în ziua de azi. Cu o anumită libertate regăsită, în cei patru ani cât a condus 
Teatrul Nottara, până s-a stins din viaţă în 1964, Vraca l-a îndreptat spre formula 
teatrului de repertoriu, în care şi-au găsit locul, alături de inevitabilele texte 



conjuncturale, piesele clasicilor dramaturgiei româneşti şi universale, de la 
Alecsandri, Davila şi Camil Petrescu la Shakespeare sau Cehov. 

 În următorii aproape douăzeci de ani, un intelectual subţire va ţine cârma 
teatrului din Bd. Magheru, navigând prin apele când limpezi, când întunecate, 
ale politicului. Pe fundalul relativei primăveri politice de la sfârşitul deceniului 
al şaptelea, când Ceauşescu, refuzând să participe la invazia Cehoslovaciei, 
făcea figură de copil rebel al blocului comunist, Horia Lovinescu a asigurat 
teatrului o deschidere culturală pe care nu o mai cunoscuse şi care îi va deveni o 
marcă definitorie. În noul climat, autori interzişi de comunişti până atunci, 
precum Claudel, E. Ionesco, Ghelderode, Pirandello sau Albee intră în 
repertoriu, oferind ocazia unor creaţii memorabile, pentru actorii unei trupe 
puternice, în care străluceau George Constantin, Gilda Marinescu, Ştefan 
Iordache, Lucia Mureşan, Ion Dichiseanu, Alexandru Repan, Ştefan Radof, sau 
Ştefan Sileanu.  

Lovinescu deschide şi calea căutărilor experimentale, creditând Jocul 
vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă tineri şi talentaţi regizori, precum 
Alexandru Dabija sau Dan Micu. Cu cel din urmă a avut o legătură spirituală 
specială, ce a condus la realizarea unor proiecte memorabile. 

 La această perioadă de aur s-au raportat două evenimente din cadrul 
Festivalului Nottara 70. Cafeneaua literar- artistică, propusă lunar spectatorilor 
Teatrului, s-a dovedit neîncăpătoare, fiindcă Alexandru Repan i-a omagiat cu 
acest prilej pe Horia Lovinescu, Dan Micu şi George Constantin, creatori ai unui 
spectacol memorabil din istoria teatrului,. Alexandru Repan a dat glas 
întrebărilor şi neliniştii generate de această elaborată parabolă a luptei dintre 
bine şi rău, într-un beckettian sfârşit de lume, subliniind legătura peste timp, prin 
prezenţa sa atât în distribuţia originară, din 1979, cât şi în cea de azi, în care i-a 
avut alături pe mai tinerii actori ai teatrului, Cristian Nicolaie, Dani Popescu şi 
Raluca Gheorghiu.  

Al doilea eveniment In memoriam a avut în centru tot tandemul 
Lovinescu-Micu. In 1981, cei doi făceau un pariu enorm, punând în scenă o 
dramatizare după Dostoievski, Fraţii Karamazov. Şi îl caştigau. Tot din cartea 
Doinei Papp aflăm că un cronicar exigent al vremii a considerat această 
întreprindere “mai bună decât tot ceea ce cunoaştem noi şi ceea ce în general e 
cunoscut”. Pentru festival, tânărul regizor Alexandru Mâzgăreanu a făcut şi el 
un pariu şi a câştigat: a ales să pună în lumină marile dileme etice şi confruntări 



de idei prin două fragmente din scenariul scris din 1981, Monologul Marelui 
Inchizitor, pentru Alexandru Repan, şi dialogul raţionalului Ivan (Şerban 
Gomoi) cu fratele său, angelicul Alioşa (Rareş Andrici).  

Cine a ales să vadă toate spectacolele pe care Nottara le-a programat cu 
prilejul aniversării sale din această primăvară, poate fi încredinţat că selecţia este 
relevantă pentru demersul repertorial din ultimii ani, ce a continuat buna tradiţie 
a Teatrului, pe câteva coordonate urmărite într-un fel sau altul şi de directorii cu 
mandate mai semnificative ca durată, care i-au urmat lui Lovinescu: poetul Ion 
Brad, esteticianul Victor Ernest Maşek, actorii Vlad Rădescu şi Mircea Diaconu. 

 Este evident interesul preponderent pentru problematicile lumii 
contemporane şi pentru textul de actualitate. Fie că e vorba de provocările 
aproape ucigaşe ale unei pieţe a muncii ultracompetitive, tratate în cheie gravă, 
ca în textul spaniolului Jordi Galcéran, Metoda. Sau de drama femeii abuzate de 
soţ, în Rusia de astăzi, redată fără menajamente în Iubirea la oameni de Dmitri 
Bogoslavski. Sau de poezia amară a incertitudinii erotice a individului din ziua 
de azi, ca în Iarna norvegianului Jon Fosse. Sau pur şi simplu de dezagregarea 
morală a omului lipsit de perspective, într-o minusculă comunitate irlandeză, ca 
în Vestul singuratic de Martin McDonagh.  

Dar Teatrul Nottara nu mizează doar pe autorii străini consacraţi, ci 
nutreşte şi speranţa că poate contribuie la alcătuirea unui corpus semnificativ de 
opere dramatice româneşti. Pe scena unde au fost jucaţi dintotdeauna scriitori 
români (din care istoria i-a reţinut, desigur, pe câţiva) nu puteau lipsi şi textele 
unor tineri autori români, cum este Alexandru Popa, cu a sa alertă comedie (nu 
doar de moravuri) Efecte colaterale.  

Teatrul de pe Bulevard s-a deschis -când climatul politic i-a permis- spre 
diverse formule de spectacol, de la poezie, la dans contemporan sau comedie 
muzicală. În 1968 aici a fost pus în scenă primul musical românesc de după 
război, montat într-un teatru de proză, cu actori profesionişti: Cele două orfeline, 
în regia Sandei Manu, s-a bucurat de un enorm succes, repetat peste trei ani, de 
montarea Bună seara, domnule Wilde!, în regia lui Alexandru Bocăneţ. Genul 
este reprezentat în stagiunea curentă şi în Festivalul Nottara 70, de 
“divertismentul metafizic” Alcool, în care Mihai Maniuţiu a împletit melancolic 
firele poetice, cu cele muzicale şi dramatice.  

În răspăr cu unele idei preconcepute din lumea teatrală, Nottara-ul a ales 
să-şi respecte publicul, continuându-şi tradiţia de a-l face să râdă la comedii 



bulevardiere de calitate, montate la Sala Horia Lovinescu. Aşa că, dat fiind şi 
succesul lui, genul nu putea lipsi din festival, prin reinterpretarea în cheie 
contemporană, a unui text clasic al lui Feydeau, Fazanul, dar şi prin recenta 
montare semnată de Felix Alexa, a unei comedii confirmate de West End-ul 
londonez, Totul e relativ.  

Aşadar, în 2017 Teatrul Nottara, “mai tânăr ca niciodată”, cum ne anunţă, 
se sărbătoreşte împreună cu publicul care nu l-a părăsit nici măcar în lungile luni 
de turnee impuse la sfârşitul stagiunii 2015/16, când sediul său a fost închis, 
fiind supus unei expertize, care i-a permis revenirea. 

 O aniversare necesară, menită a reaminti prietenilor (şi neprietenilor) că 
pe Bd Magheru, la numărul 20, o trupă de actori (omagiaţi şi ei în festival) şi toţi 
oamenii Teatrului Nottara îi aşteaptă în fiecare seară, pentru a râde (uneori cu o 
lacrimă în colţul ochiului), atunci când poate cotidianul devine prea apăsător. 
Aşa cum au făcut nottariştii, sub un nume sau altul, de şaptezeci de ani încoace. 
 
 

 

 

de: Sanda Vişan 

  



24. Radio România Cultural 
din data de 10 Mai 2017 
https://radioromaniacultural.ro/totul-e-relativ-de-alan-ayckbourn-in-
regia-lui-felix-alexa-la-teatrul-nottara/ 

 

Totul e relativ de Alan Ayckbourn, în regia lui Felix Alexa, la Teatrul 

Nottara 

Published by în  
Categorii  

 
copyright Maria Ștefănescu 

Programul „Regizori mari pe Bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la 
Teatrul Nottara după treisprezece ani. A montat aici spectacolele Hora 
iubirilor de Arthur Schnitzler, în 2002, și Leonce și Lena de Georg Büchner, în 
2004, la Sala George Constantin. Pentru întoarcerea la Teatrul de pe Bulevard, 
regizorul a ales comedia Totul e relativ (în orginal: Relatively Speaking) a 
cunoscutului dramaturg britanic Alan Ayckbourn, în traducerea Irinei Velcescu. 
Scenografia este semnată de Andrada Chiriac, iar muzica, de Alexei Țurcan. Din 



distribuție fac parte Catrinel Dumitrescu (Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), 
Gabriel Răuță (Greg) și Raluca Gheorghiu (Ginny). 
 

Primele spectacole vor avea loc în 12 și 13 mai, la Sala Horia Lovinescu, 
ora 19.00. Reprezentația din 21 mai, ora 17.00, face parte din programul 
aniversar Nottara ’70. 

 
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. Tristețea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viață… e relativ. (Felix 
Alexa) 

 
Unul dintre cei mai importanți regizori români, Felix Alexa s-a născut în 

1967 și a absolvit UNATC în 1991. În perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent 
de regie, cu Peter Brook, la Bouffes du Nord Paris. Începând din 1993, a predat 
fără întrerupere la Departamentul „Regie Teatru” al UNATC, fiind în prezent 
directorul departamentului. A montat peste cincizeci de spectacole în România, 
Croația și Coreea de Sud și a ținut workshopuri în numeroase orașe ale lumii: la 
Paris, la Conservatoire National și la Théâtre du Soleil-ARTA, la Seul, la 
Compania Națională de Teatru din Coreea și Seul Institute of the Arts, precum și 
la universități naționale de teatru din Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore și 
la National Institute of Dramatic Art din Sydney. De asemenea, a participat la 
festivalurile internaționale din Avignon, Florența („Fabbrica Europa”), Moscova 
(„Solo. International Theatre Festival of One-Man Productions”), St. Petersburg 
(„Baltic House Theatre Festival”), Dublin, Sibiu. 

 
Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic și 

contemporan se numără: Livada de vișini de A.P. Cehov (Teatrul Național din 
București), Pescărușul de A.P. Cehov (Compania Națională de Teatru din 
Coreea), Visul unei nopți de vară de W. Shakespeare (Teatrul Național din 
București) și Richard al II-lea de același autor (National Theatre Company of 
Korea), Domnișoara Iulia de A. Strindberg (Teatrul Maghiar de Stat Cluj și 
National Theatre Company of Korea) și Pelicanul de același autor (Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj), Jocul dragostei și al întâmplării de 
Marivaux, Revizorul de N.V. Gogol, Roberto Zucco de B.M. 
Koltès, Terorism de Oleg și Vladimir Presniakov (Teatrul Național din 
București), Scaunele de E. Ionesco, Moartea unui comis-voiajor de Arthur 



Miller (Teatrul Bulandra), În rolul victimei de Oleg și Vladimir Presniakov 
(Teatrul Metropolis) etc. 

 
Felix Alexa a obținut de-a lungul timpului premii prestigioase: Premiul 

UNITER pentru debut, Premiul Criticii pentru cel mai bun spectacol și pentru 
cea mai bună regie, Premiul Ministerului Culturii pentru cel mai bun spectacol și 
pentru cea mai bună regie, Premiul Festivalului de Dramaturgie Contemporană 
pentru cel mai bun spectacol și pentru cea mai bună regie, iar în 2004 a fost 
decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 

Sir Alan Ayckbourn s-a născut în 1939 și este un prolific dramaturg şi 
regizor britanic. A scris peste șaptezeci de piese și a fost, între 1972 şi 2009, 
directorul artistic al Teatrului Stephen Joseph din Scarborough, unde au fost 
jucate în premieră aproape toate piesele sale. Peste patruzeci dintre acestea au 
fost jucate, ulterior, la teatre din West End, la Royal National Theatre sau la 
Royal Shakespeare Company. Piesele lui A. Ayckbourn au fost traduse în peste 
treizeci și cinci de limbi şi se joacă pe scenele din întreaga lume. Zece dintre ele 
au fost montate şi pe Broadway. Prima lui piesă de mare succes, Relatively 
Speaking, a intrat, în 1969, în repertoriul de la Duke of York’s Theatre. 

 
În 1997, Alan Ayckbourn a fost înnobilat de către regina Elisabeta a II-a, 

pentru contribuţia adusă la dezvoltarea teatrului britanic. Sir Ayckbourn a 
continuat să scrie şi să-şi pună în scenă propriile piese. Cu fiecare nou text, şi-a 
consolidat reputaţia, rămânând unul dintre marile nume ale teatrului 
contemporan. Alan Ayckbourn a câştigat numeroase premii, printre care şapte 
distincţii acordate de publicația londoneză Evening Standard și un Premiu Tony. 
Alan Ayckbourn, un maestru al satirizării clasei mijlocii şi a manierelor acesteia, 
a fost comparat deseori cu Noel Coward şi cu Harold Pinter. Inspirându-se din 
mediul în care a crescut, el realizează portrete de o ironie muşcătoare ale 
oamenilor ce duc o viaţă banală, piesele lui pendulând între comedie şi farsă. 

 

 

 

Sursa: Radio România Cultural 

  



25. Tribuna Magazine 
din data de 10 Mai 2017 

https://tribuna-magazine.com/nottara-x-70/ 
 

 

 „Nottara” x 70 

 

  Al doilea spectacol de la aniversarea 

“Nottara” fost o avanpremieră reprezentativă 

pentru linia de mare public a teatrului: Totul e 

relativ de Alan Ayckbourn, în regia lui Felix 

Alexa. 

  O prejudecată demontată chiar de acest 

spectacol spune că, de regulă, comediile scrise 

după o anume rețetă sunt ușurele, fără miză 

estetică, bune doar să amuze un public imobil 

intelectual. Felix Alexa, scenografa Andrada 

Chiriac și cei patru actori din Totul e relativ ne 



demonstrează cum arată o comedie 

montată/jucată cu har artistic. 

 

  Piesa lui Ayckbourne pleacă de la 

quiproquo-urile unui soi de… careu conjugal, de 

data asta, cu un cuplu de tineri logodnici aflați 

în vizită la părinții fictivi ai fetei, niciunul dintre 

eroi necunoscând toate ițele intrigii. Se dezvoltă 

astfel un șir de confuzii comice, care dau 

picanterie acțiunii – nu voi face un rezumat 

complet tocmai pentru a salva surpriza 

eventualilor spectatori. Firește, piesa e scrisă 

după rețeta comediilor de gen, cu anumite clișee 

cam convenționale de developare acțională. 

Dacă intrăm însă în economia acestei convenții 

– adică nu avem de la spectacol așteptări 

necuvenite – putem aprecia deopotrivă finețea 

regiei, care exploatează fiecare inflexiune 

comică, dar o dozează echilibrat, plasticitatea 

remarcabilă a scenografiei și jocul plin de vervă 

al interpreților. 

 

  Felix Alexa se dovedește un regizor cu 

bună apetență pentru comedie. A abordat textul 

cu rigoare și precizie, respectând însă toate 

ingredientele rețetei textuale. Andrada Chiriac a 

elaborat un decor admirabil, imaginând o 

grădină plină de verdeață, cu o clară proporție 

volumetrică, cu structuri simplu de manevrat 



pentru schimbările de spațiu, un decor care 

tonifiază și mai mult acțiunea. Dar savoarea 

spectacolului e dată de excelenta joacă a celor 

patru actori, de la Catrinel Dumitrescu – o soție 

rezervată, nițel eterică (cu atât mai comică), ce 

pricepe greu, dar pragmatic, miza poveștii –, la 

Constantin Cotimanis – de un haz nebun în 

partitura sa de amant de vârsta a doua, care 

încearcă să salveze situația, apoi până la Gabriel 

Răuță – care face un erou bolovănos-gafeur 

irezistibil și la Raluca Gheorghiu – un fel de 

pivot al intrigii, de o mobilitate și prospețime în 

rol cu totul fermecătoare. 

 

  N-o să insist cu comentariul. Voi spune 

doar că, dacă toate comediile de mare public ar 

fi de nivelul artistic al acesteia, orice teatru și-ar 

apropia spectatorii, cu șansa de a le rafina 

gusturile. 

 

  Și o ultimă remarcă: în cadrul aniversării 

de la “Nottara” a fost lansat și un album foto, 

numit Obiectiv, subiectiv. Jocul de cuvinte e 

inspirat, iar miza simbolică a volumului cu atât 

mai mare cu cât reunește, cu prezentări 

cronologice și critice succinte, fotografii cu 

actori de top ai teatrului românesc, în roluri de 

început. Printre ei George Constantin, Anda 

Caropol, Ion Dichiseanu, Horațiu Mălăele, 



Ștefan Iordache, Alexandru Repan, Emil Hossu, 

Gilda Marinescu, Margareta Pogonat, Ioana 

Crăciunescu, Ștefan Radof. Un album care arată, 

cum am spus și la lansarea sa, că, dincolo de 

apăsarea vremurilor, artiștii au făcut mereu 

performanță. 
 

 

de: Claudiu Groza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. HotNews 
din data de 05 Septembrie 2017, ora 12:33 

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? 
 
 
  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 

  



27. Teatral.ro 
din data de 05 Septembrie 2017, ora 12:33 
http://www.teatral.ro/piesa/totul-e-relativ-teatrul-nottara 

 

Totul e relativ 
de Alan Ayckbourn 
 

Se joacă la: Teatrul Nottara 

Autor: Alan Ayckbourn 

Distribuție: Raluca Gheorghiu, Gabriel Răuţă, Constantin 
Cotimanis, Catrinel Dumitrescu 

Regie: Felix Alexa 

Scenografie: Andrada Chiriac 

Durată: 2h 

 

Descriere 
  Spectacolul „Totul e relativ” face parte din programul „Regizori mari pe 
Bulevard”. 

 
  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? 

 

 

Sursa: Teatral.ro 

  



28. 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. 
 
  “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  
 

  



29. Cultural BZI  
din data de 04 Septembrie 2017 
https://cultural.bzi.ro/premierele-toamnei-la-nottara-60274 

 

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. 
 
  “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  

  



30. InfoZiare  
din data de 04 Septembrie 2017 

http://infoziare.ro/stire/14662576/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. 
 
  “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 

  



31. Amos News 
din data de 04 Septembrie 2017 
http://www.amosnews.ro/la-teatrul-nottara-inceput-stagiunea-2017-
09-04 
 

 
 

La Teatrul Nottara a început stagiunea 

 

   Spectatorii vor avea parte de o toamnă a premierelor, la Teatrul Nottara, 
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. 

  “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: Amos News 
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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. 
 
  “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 
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Teatrul de Comedie, Nottara şi Odeon, în cadrul FITO - Regizori, actori şi 

spectacole de top 

 

  
Aşa cum ne-am obişnuit în fiecare an, alături de spectacolele care 

participă în secţiunea concurs a Festivalului de Teatru Scurt din Oradea, 
publicul are ocazia de a vedea şi spectacole de top din capitală sau 
provincie. Anul acesta orădenii se vor bucura de producţii care poartă 
semnătura unor regizori marcanţi, ca Andrei Şerban, Felix Alexa sau Vlad 



Massaci, spectacolele fiind produse la Teatrul Odeon, Teatrul de Comedie 
şi Teatrul Nottara, din Bucureşti. 

  

Astfel, în data de 25 septembrie, de la ora 21.00, la Casa de Cultură a 
Sindicatelor se va juca, cu publicul pe scenă, spectacolul Edmond, scenariu 
bazat pe textul lui David Mamet, regia Andrei Dinu - Teatrul Municipal Baia 
Mare. 

„Nemulțumit de ceea ce se întâmplă cu viața lui, Edmond decide să o ia 
de la capăt. La tentațiile străzii, răspunde brutal, cu tăișul ascuțit al lamei, din 
disperare, neînțelegere, frică. În odiseea lui dureroasă, acesta acumulează trăiri 
și senzații, traversând bordeluri și cluburi de noapte, în care întâlnirile cu ceilalți 
sunt frustrante și alienante. Într-o lume plină de „morți”, a fi viu e aspirația 
obsesivă a protagonistului. Un mecanism cinic al destructurării individului, care 
se lovește de zidurile celorlalți, într-un limbaj penetrant, pe alocuri incomod, 
ilustrând felii din viața în care trebuie să plătești cu libertatea pentru a putea fi 
părtaș la bucuriile ei. De fiecare dată când este doborât, Edmond se reîncarcă și 
o ia de la capăt. Chiar și în închisoare îi mai rămâne o urmă cinică de visare. 
Speranță?”, arată Ana Liliana Ilea în descrierea spectacolului. 

Marţi, 26 septembrie, de la ora 19.00, la Sala Mare, este rândul Teatrului 
Odeon Bucureşti să invite publicul la spectacol. De această dată este vorba 
despre comedia Soldatul de ciocolată (sau armele şi omul), de George Bernard 
Shaw, regia Andrei Șerban. „Piesa ,Armele și omul’ a fost scrisă de Bernard 
Shaw când avea 38 de ani și a fost reprezentată pentru prima dată în anul în 
1894, la Londra. Succesul nu a întârziat să apară chiar de la premieră, iar opinia 
despre Shaw ca fiind unul dintre cei mai inteligenți dramaturgi din Londra a fost 
unanimă. Patru ani mai târziu va fi publicată în colecția numită ,Piese plăcute’. 
Deși nu a fost mai deloc jucată în România, în lume a rămas una dintre cele mai 
populare și mai des montate comedii”, aşa cum se arată în sinopsis. 

În data de 27 septembrie, de la ora 18.00, la Centrul Naţional de 
Informare şi Promovare Turistică, este rândul Teatrului Alexandru Davila din 
Piteşti să prezinte „Play Strindberg”, de Friedrich Durrenmatt, regia Matei 
Varodi. „Play Strindberg”, de Friedrich Durrenmatt transformă drama „Dansul 
morţii” a lui August Strindberg într-o comedie neagră, în cheie comic-absurdă, 
imaginând căsnicia ca pe un meci de box în 12 reprize, o luptă fără reguli și fără 
învingători, doar învinși… Este povestea unei actrițe „ratate” - Alice și a lui 
Edgar - un căpitan „ratat”, eșuat pe o insulă ca șef al unei închisori, care-și 
trăiesc povestea unei căsnicii „ratate” în care sunt condamnați de 25 de ani să 
trăiască și să se lupte feroce. Meciul lor este arbitrat de Kurt, vărul ei, care apare 
brutal după 15 ani, o seduce cu tandreţe și-o abandonează cu cinism, lăsându-i 
pe cei doi soți niște epave eșuate în închisoarea-infern a căsniciei lor! Dragoste 



și ură, zâmbet și lovitură, aceasta să fie Familia Modernă – evident dintre un 
bărbat și-o femeie?”, aşa cum se arată în sinopsis. Tot în data de 27 septembrie, 
de la ora 19.00, la Sala Mare, Teatrul de Comedie Bucureşti prezintă spectacolul 
„Drumeţia (sau despre sexualitate azi)”, de Martin Heckmanns, regia Vlad 
Massaci. „Aflați într-o lume mult mai rapidă, mai greu de urmat și de înțeles, 
părinții pot avea surprize în stare să-i destabilizeze atunci când se raportează la 
copiii lor. La precocitatea lor. La lipsa de preconcepții și la modul în care aleg 
să-și trăiască libertatea. Pe scurt, veșnicul război între generații. În spectacolul 
de la Teatrul de Comedie vom cunoaște cinci părinți care se întâlnesc pentru a 
judeca și condamna libertățile adolescenței, ascunzându-și sub un văl de 
pudibonderie și prejudecată propriile porniri la fel de adolescentine”, transmit 
organizatorii. 

Nu în ultimul rând, joi, 28 septembrie, de la ora 19.00, Sala Mare a 
Teatrului, Teatrul Nottara Bucureşti prezintă „Totul e relativ”, de Alan 
Ayckbourn, regia: Felix Alexa. 

„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”, aşa cum se arată în sinopsis. 

În plus, tot în afara concursului, orădenii vor putea urmări Bérenger - 
recital Emil Boroghină, după „Ucigaş fără simbrie” de Eugène Ionesco, regia 
Alina Hiristea, spectacolul stradal Origini, Teatrul „Aureliu Manea” Turda, 
coordonator exerciţii scenice Cătălin Grigoraş, spectacolul de teatru-dans 
Coliziuni, regia Dimény Levente - Teatrul Szigligeti Oradea, şi producţiile 
trupei Iosif Vulcan: ,,În inima nopţii, episodul Lear” (un scenariu de Gavriil 
Pinte, cu inserții de George Banu și Monique Borie, regia: Gavriil Pinte), 
,,Baraca” (de Aiat Fayez, regia: Tudor Lucanu) şi ,,Scripcarul pe Acoperiş” (un 
musical de Joseph Stein după povestirile lui Shalom Aleichem, regia: 
Korcsmaros Gyorgy). 

 

 

 

de: Andreea Costea 
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Teatrul de Comedie, Nottara şi Odeon, în cadrul FITO - Regizori, actori şi 

spectacole de top 

 

  
Aşa cum ne-am obişnuit în fiecare an, alături de spectacolele care 

participă în secţiunea concurs a Festivalului de Teatru Scurt din Oradea, 
publicul are ocazia de a vedea şi spectacole de top din capitală sau 
provincie. Anul acesta orădenii se vor bucura de producţii care poartă 
semnătura unor regizori marcanţi, ca Andrei Şerban, Felix Alexa sau Vlad 



Massaci, spectacolele fiind produse la Teatrul Odeon, Teatrul de Comedie 
şi Teatrul Nottara, din Bucureşti. 

  

Astfel, în data de 25 septembrie, de la ora 21.00, la Casa de Cultură a 
Sindicatelor se va juca, cu publicul pe scenă, spectacolul Edmond, scenariu 
bazat pe textul lui David Mamet, regia Andrei Dinu - Teatrul Municipal Baia 
Mare. 

„Nemulțumit de ceea ce se întâmplă cu viața lui, Edmond decide să o ia 
de la capăt. La tentațiile străzii, răspunde brutal, cu tăișul ascuțit al lamei, din 
disperare, neînțelegere, frică. În odiseea lui dureroasă, acesta acumulează trăiri 
și senzații, traversând bordeluri și cluburi de noapte, în care întâlnirile cu ceilalți 
sunt frustrante și alienante. Într-o lume plină de „morți”, a fi viu e aspirația 
obsesivă a protagonistului. Un mecanism cinic al destructurării individului, care 
se lovește de zidurile celorlalți, într-un limbaj penetrant, pe alocuri incomod, 
ilustrând felii din viața în care trebuie să plătești cu libertatea pentru a putea fi 
părtaș la bucuriile ei. De fiecare dată când este doborât, Edmond se reîncarcă și 
o ia de la capăt. Chiar și în închisoare îi mai rămâne o urmă cinică de visare. 
Speranță?”, arată Ana Liliana Ilea în descrierea spectacolului. 

Marţi, 26 septembrie, de la ora 19.00, la Sala Mare, este rândul Teatrului 
Odeon Bucureşti să invite publicul la spectacol. De această dată este vorba 
despre comedia Soldatul de ciocolată (sau armele şi omul), de George Bernard 
Shaw, regia Andrei Șerban. „Piesa ,Armele și omul’ a fost scrisă de Bernard 
Shaw când avea 38 de ani și a fost reprezentată pentru prima dată în anul în 
1894, la Londra. Succesul nu a întârziat să apară chiar de la premieră, iar opinia 
despre Shaw ca fiind unul dintre cei mai inteligenți dramaturgi din Londra a fost 
unanimă. Patru ani mai târziu va fi publicată în colecția numită ,Piese plăcute’. 
Deși nu a fost mai deloc jucată în România, în lume a rămas una dintre cele mai 
populare și mai des montate comedii”, aşa cum se arată în sinopsis. 

În data de 27 septembrie, de la ora 18.00, la Centrul Naţional de 
Informare şi Promovare Turistică, este rândul Teatrului Alexandru Davila din 
Piteşti să prezinte „Play Strindberg”, de Friedrich Durrenmatt, regia Matei 
Varodi. „Play Strindberg”, de Friedrich Durrenmatt transformă drama „Dansul 
morţii” a lui August Strindberg într-o comedie neagră, în cheie comic-absurdă, 
imaginând căsnicia ca pe un meci de box în 12 reprize, o luptă fără reguli și fără 
învingători, doar învinși… Este povestea unei actrițe „ratate” - Alice și a lui 
Edgar - un căpitan „ratat”, eșuat pe o insulă ca șef al unei închisori, care-și 
trăiesc povestea unei căsnicii „ratate” în care sunt condamnați de 25 de ani să 
trăiască și să se lupte feroce. Meciul lor este arbitrat de Kurt, vărul ei, care apare 
brutal după 15 ani, o seduce cu tandreţe și-o abandonează cu cinism, lăsându-i 
pe cei doi soți niște epave eșuate în închisoarea-infern a căsniciei lor! Dragoste 



și ură, zâmbet și lovitură, aceasta să fie Familia Modernă – evident dintre un 
bărbat și-o femeie?”, aşa cum se arată în sinopsis. Tot în data de 27 septembrie, 
de la ora 19.00, la Sala Mare, Teatrul de Comedie Bucureşti prezintă spectacolul 
„Drumeţia (sau despre sexualitate azi)”, de Martin Heckmanns, regia Vlad 
Massaci. „Aflați într-o lume mult mai rapidă, mai greu de urmat și de înțeles, 
părinții pot avea surprize în stare să-i destabilizeze atunci când se raportează la 
copiii lor. La precocitatea lor. La lipsa de preconcepții și la modul în care aleg 
să-și trăiască libertatea. Pe scurt, veșnicul război între generații. În spectacolul 
de la Teatrul de Comedie vom cunoaște cinci părinți care se întâlnesc pentru a 
judeca și condamna libertățile adolescenței, ascunzându-și sub un văl de 
pudibonderie și prejudecată propriile porniri la fel de adolescentine”, transmit 
organizatorii. 

Nu în ultimul rând, joi, 28 septembrie, de la ora 19.00, Sala Mare a 
Teatrului, Teatrul Nottara Bucureşti prezintă „Totul e relativ”, de Alan 
Ayckbourn, regia: Felix Alexa. 

„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”, aşa cum se arată în sinopsis. 

În plus, tot în afara concursului, orădenii vor putea urmări Bérenger - 
recital Emil Boroghină, după „Ucigaş fără simbrie” de Eugène Ionesco, regia 
Alina Hiristea, spectacolul stradal Origini, Teatrul „Aureliu Manea” Turda, 
coordonator exerciţii scenice Cătălin Grigoraş, spectacolul de teatru-dans 
Coliziuni, regia Dimény Levente - Teatrul Szigligeti Oradea, şi producţiile 
trupei Iosif Vulcan: ,,În inima nopţii, episodul Lear” (un scenariu de Gavriil 
Pinte, cu inserții de George Banu și Monique Borie, regia: Gavriil Pinte), 
,,Baraca” (de Aiat Fayez, regia: Tudor Lucanu) şi ,,Scripcarul pe Acoperiş” (un 
musical de Joseph Stein după povestirile lui Shalom Aleichem, regia: 
Korcsmaros Gyorgy). 

 

 

Sursa: Crișana Online  
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PREMIERĂ „Totul  e relativ”, la Nottara 10 mai 2017 

 

  Spectacolul de teatru „Totul e relativ” îi are în distribuţie pe  actorii 
Catrinel Dumitrescu, Constantin Cotimanis, Gabriel Răuţă şi Raluca Gheorghiu.  

 Regizorul Felix Alexa revine la Teatrul Nottara cu spectacolul „Totul e 
relativ”, prin programul „Regizori mari pe bulevard”. Spectacolul va avea loc 
vineri şi sâmbătă, de la ora 19.00, dar şi pe 21 mai, de la ora 17.00, ca parte a 
programului aniversar Nottara '70.  

Programul „Regizori mari pe bulevard” îl readuce pe Felix Alexa la 
Teatrul Nottara după treisprezece ani, cu spectacolul „Totul e relativ” 
(Relatively Speaking), piesă semnată de Alan Ayckbourn, un renumit dramaturg 
britanic, şi tradusă de Irina Velcescu. 

 Primele reprezentaţii ale acestui spectacol vor avea loc  vineri şi sâmbătă, 
de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu. Spectacolul va avea, de asemenea, o 
reprezentaţie  pe 21 mai, de la ora 17.00, ca parte din programul aniversar 
Nottara ’70.  



Scenografia piesei alese de Alexe este semnată de Andrada Chiriac, iar 
muzica, de Alexei Ţurcan. Din distribuţie fac parte Catrinel Dumitrescu 
(Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), Gabriel Răuţă (Greg) şi Raluca 
Gheorghiu (Ginny).  

„Am ales să montez textul lui Alan Ayckbourn cu senzaţia că nevoia 
acută de comedie a publicului, nevoie ce vine din dorinţa de a evada din 
realitatea înconjurătoare, va fi satisfăcută, dar într-un mod mai straniu. Şi 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 şi situaţiile magistral construite, 
ci un cinism profund, un umor negru ce ţine de relativitatea şi fragilitatea 
sentimentelor, o ambiguitate a relaţiilor degradate, ce produce un comic 
exploziv, dar care are la bază, paradoxal, o tristeţe profundă. Tristeţea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viaţă… e relativ.”, a declarat 
Felix Alexa.  

Acţiunea piesei „Totul e relativ” se petrece într-un weekend din vara 
anului 1965, în dormitorul unui apartament din Londra, al tânărului cuplu Ginny 
şi Greg, şi în curtea interioară a grădinii soţilor Sheila şi Phillip.  

Piesa este despre Greg care, într-o zi, devine curios în legătură cu o 
pereche de papuci din apartamentul în care locuieşte cu iubita sa, precum şi de 
numeroase atenţii primite de aceasta, buchete de flori sau cutii de ciocolată. Sub 
pretextul că pleacă să îşi viziteze părinţii, Ginny pleacă la ţară pentru a se 
despărţi de un alt iubit al său, mai în vârstă, Phillip, care este căsătorit, dar 
nefericit, cu Sheila. Greg decide însă să o urmărească şi se prezintă în faţa lui 
Phillip înainte de sosirea ei şi, asumând în mod greşit că este tatăl iubitei sale, îi 
cere acestuia mâna lui Ginny. Philip, la rândul său confuz, crede că tânărul din 
faţa sa îi cere permisiunea de a se căsători cu Sheila. Odată sosită, Ginny îl 
convige pe Phillip să se dea drept tatăl său. Pe parcursul piesei, situaţia devine 
din ce în ce mai încurcată, dar şi din ce în ce mai hilară.  

Felix Alexa s-a născut în 1967 şi a absolvit UNATC în 1991. A obţinut 
de-a lungul timpului o serie de premii prestigioase, iar în 2004 a fost decorat cu 
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 

 În perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent de regie, cu Peter Brook, la 
Bouffes du Nord Paris. Începând din 1993, a predat fără întrerupere la 
Departamentul „Regie Teatru” al UNATC, fiind în prezent directorul 
departamentului. A montat peste cincizeci de spectacole în România, Croaţia şi 



Coreea de Sud şi a susţinut workshopuri în numeroase oraşe ale lumii: la Paris, 
la Seul, la Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore şi la Sydney. De asemenea, 
a participat la festivalurile internaţionale din Avignon, Florenţa („Fabbrica 
Europa”), Moscova („Solo. International Theatre Festival of One-Man 
Productions”) şi St. Petersburg („Baltic House Theatre Festival”), Dublin, Sibiu, 
după cum arată un comunicat de presă emis de Teatrul Nottara.  

Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic şi 
contemporan se numără: „Livada de vişini” şi „Pescăruşul” de A.P. Cehov, 
„Visul unei nopţi de vară” de W. Shakespeare şi Richard al II-lea de acelaşi 
autor, „Domnişoara Iulia” şi „Pelicanul” de A. Strindberg, „Scaunele” de E. 
Ionesco, ş.a. 

  
 
 

 

Sursa: Adevărul 
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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” 
 
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 
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Toamna la teatru: Ediţia a V-a a Festivalului Internaţional de Teatru 

Oradea are în program 29 de spectacole produse în toată ţara 
 

La început de toamnă, Teatrul Regina Maria încearcă să-şi regaleze 
publicul fidel şi, în acelaşi timp, să câştige noi spectatori organizând un 
festival la care invită actori şi regizori de renume, cu câteva dintre cele mai 
noi şi importante producţii dramatice. 
 

Anul acesta, la ediţia a V-a a Festivalului Internaţional de Teatru de la 
Oradea (FITO), spectatorii au şansa să vadă 29 de spectacole şi concerte, în săli 
şi în aer liber, între invitaţi numărându-se actorii Florin Dobrovici, Constantin 
Cotimanis şi Catrinel Dumitrescu, precum şi regizori ca Bobi Pricop şi Felix 
Alexa 
. 
De amploare naţională 
 

FITO se va desfăşura între 24 septembrie şi 1 octombrie în spaţii diverse: 
Sala Mare a Teatrului Regina Maria, Sala Arcadia, Casa de Cultură a 
Sindicatelor (cu public pe scenă), la Centrul de Promovare Turistică (fosta sală 
studio de lângă Teatru) şi în aer liber. Ediţia 2017 cuprinde 29 de spectacole şi 



concerte, dintre care 14 producţii de teatru scurt, nu mai lungi de o oră şi 
jumătate, înscrise în tradiţionalul concurs de la Oradea şi selectate de criticul 
Mircea Morariu. 

 
"Din păcate, festivalul are anul acesta doar o amploare naţională", spune 

managerul Teatrului, Daniel Vulcu (foto), explicând că, în ciuda eforturilor, nu 
poate întocmi un buget care să-i permită, din timp, contractarea unor spectacole 
realizate de teatre din Europa. Bugetul ediţiei din acest an este de circa 350.000 
lei, din care 80.000 lei au fost alocaţi de Primărie în urma unui proiect depus de 
Fundaţia FITO, 45.000 lei au fost daţi de CJ Bihor în baza a două proiecte 
concepute de aceeaşi fundaţie, iar alţi 10.000 de lei au fost primiţi de la 
UNITER. 
 
"Migraaanţi!" 
 

Oferta ediţiei 2017 - pentru care biletele se vând deja la preţuri între 10 şi 
60 lei - nu este, însă, deloc săracă. Între spectacolele selectate la Secţiunea 
Teatru Scurt se numără "Un Stejar", de la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, 
pus în scenă de Bobi Pricop, unul dintre cei mai premiaţi regizori tineri din ţară. 
Ineditul piesei programate să se joace pe 26 septembrie în sala Arcadia constă în 
faptul că unul dintre cei doi actori din distribuţie acceptă provocarea de a se afla 
la prima întâlnire cu textul chiar în timpul reprezentaţiei. 

 
La aceeaşi secţiune, pe 27 septembrie va fi jucat la Casa de Cultură a 

Sindicatelor spectacolul "Somnambulism" al Teatrului Nottara, în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu. După ce-i moare soţia, personajul principal descoperă 
că aceasta îl înşelase, dar nu o învinovăţeşte căci şi el avea o amantă. Reflectând 
asupra naturii minciunii, bărbatul hotărăşte să spună mereu adevărul, fapt care-l 
face caraghios şi incomod pentru restul lumii. 
 

În aceeaşi zi, tot la Arcadia, actorii Teatrului de Vest din Reşiţa aduc 
spectacolul "Migraaanţi (sau Prea suntem mulţi pe nenorocita asta de barcă)", de 
Matei Vişniec, în regia lui Ovidiu Caiţa, care prezintă un subiect fierbinte al 
Europei de azi, confruntatr cu valul de migranţi din Orient. 
 
O comedie umană 
 

Regizorul Felix Alexa şi actorii Teatrului din Constanţa aduc pe 1 
octombrie, în sala Mare, spectacolul "Ursul", după textul lui Cehov. "Este o 
piesă despre stări extreme, oameni în criză aflaţi la graniţa fragilă dintre ridicol 
şi tragic. Toată acţiunea se petrece în timp real şi este fascinant să vezi cum o 
umanitate dezlănţuită trece prin toate stările posibile, în doar o oră de viaţă. O 
comedie umană ce-ţi lasă un gust dulce-amar", o descrie regizorul. 



În programul FITO au fost incluse şi spectacole "mari", în mai multe acte, 
montate la teatre cu tradiţie. Pe 26 septembrie, în Sala Mare se va juca "Soldatul 
de ciocolată", de George Bernard Shaw, în regia lui Andrei Şerban, cu actorii 
Teatrului Odeon din Bucureşti. Comedia vorbeşte despre divizarea Europei, 
naţionalism şi xenofobie, iluzia păcii, dar şi despre iluzia dragostei care 
înfrumuseţează realitatea. 
 
Comedii şi musicaluri 
 

O zi mai târziu e programat spectacolul "Drumeţia (sau Despre sexualitate 
azi)", în regia lui Vlad Massaci, despre eternul război între generaţii. "În 
spectacolul Teatrului de Comedie din Bucureşti vom cunoaşte cinci părinţi care 
se întâlnesc pentru a judeca şi condamna libertăţile adolescenţei, ascunzându-şi 
sub un văl de pudibonderie şi prejudecată propriile porniri la fel de 
adolescentine", spun organizatorii. 
 

Pe 28 septembrie, la Oradea vor sosi alţi doi actori ai Teatrului 
Nottara, Catrinel Dumitrescu şi Constantin Cotimanis, cu spectacolul 
"Totul e relativ", o comedie cu încurcături în iubire, în regia lui Felix 
Alexa. 
 

Pe parcursul FITO au fost programate, fireşte, şi reprezentaţii ale 
gazdelor. Pe 24 septembrie, Teatrul Regina Maria chiar va deschide festivalul cu 
premiera "Regele Cerb", după piesa dramaturgului italian Carlo Gozzi, în regia 
lui Alexandru Colpacci. O zi mai târziu, actorii orădeni vor juca încă o dată 
musicalul "Scripcarul pe acoperiş", cea mai de succes producţie a ultimilor ani. 
De dragul publicului, dar şi pentru a se mândri în faţa invitaţilor din ţară cu 
spectacolul de două ori nominalizat la premiile UNITER... 
 

 

 

Sursa: eBihoreanu 
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Teatrul de Comedie, Nottara şi Odeon, în cadrul FITO - Regizori, actori şi 

spectacole de top 

 

 
Aşa cum ne-am obişnuit în fiecare an, alături de spectacolele care 

participă în secţiunea concurs a Festivalului de Teatru Scurt din Oradea, 
publicul are ocazia de a vedea şi spectacole de top din capitală sau 
provincie. Anul acesta orădenii se vor bucura de producţii care poartă 



semnătura unor regizori marcanţi, ca Andrei Şerban, Felix Alexa sau Vlad 
Massaci, spectacolele fiind produse la Teatrul Odeon, Teatrul de Comedie 
şi Teatrul Nottara, din Bucureşti. 

 

Astfel, în data de 25 septembrie, de la ora 21.00, la Casa de Cultură a 
Sindicatelor se va juca, cu publicul pe scenă, spectacolul Edmond, scenariu 
bazat pe textul lui David Mamet, regia Andrei Dinu - Teatrul Municipal Baia 
Mare. 

„Nemulțumit de ceea ce se întâmplă cu viața lui, Edmond decide să o ia 
de la capăt. La tentațiile străzii, răspunde brutal, cu tăișul ascuțit al lamei, din 
disperare, neînțelegere, frică. În odiseea lui dureroasă, acesta acumulează trăiri 
și senzații, traversând bordeluri și cluburi de noapte, în care întâlnirile cu ceilalți 
sunt frustrante și alienante. Într-o lume plină de „morți”, a fi viu e aspirația 
obsesivă a protagonistului. Un mecanism cinic al destructurării individului, care 
se lovește de zidurile celorlalți, într-un limbaj penetrant, pe alocuri incomod, 
ilustrând felii din viața în care trebuie să plătești cu libertatea pentru a putea fi 
părtaș la bucuriile ei. De fiecare dată când este doborât, Edmond se reîncarcă și 
o ia de la capăt. Chiar și în închisoare îi mai rămâne o urmă cinică de visare. 
Speranță?”, arată Ana Liliana Ilea în descrierea spectacolului. 

Marţi, 26 septembrie, de la ora 19.00, la Sala Mare, este rândul Teatrului 
Odeon Bucureşti să invite publicul la spectacol. De această dată este vorba 
despre comedia Soldatul de ciocolată (sau armele şi omul), de George Bernard 
Shaw, regia Andrei Șerban. „Piesa ,Armele și omul’ a fost scrisă de Bernard 
Shaw când avea 38 de ani și a fost reprezentată pentru prima dată în anul în 
1894, la Londra. Succesul nu a întârziat să apară chiar de la premieră, iar opinia 
despre Shaw ca fiind unul dintre cei mai inteligenți dramaturgi din Londra a fost 
unanimă. Patru ani mai târziu va fi publicată în colecția numită ,Piese plăcute’. 
Deși nu a fost mai deloc jucată în România, în lume a rămas una dintre cele mai 
populare și mai des montate comedii”, aşa cum se arată în sinopsis. 

În data de 27 septembrie, de la ora 18.00, la Centrul Naţional de 
Informare şi Promovare Turistică, este rândul Teatrului Alexandru Davila din 
Piteşti să prezinte „Play Strindberg”, de Friedrich Durrenmatt, regia Matei 
Varodi. „Play Strindberg”, de Friedrich Durrenmatt transformă drama „Dansul 
morţii” a lui August Strindberg într-o comedie neagră, în cheie comic-absurdă, 
imaginând căsnicia ca pe un meci de box în 12 reprize, o luptă fără reguli și fără 
învingători, doar învinși… Este povestea unei actrițe „ratate” - Alice și a lui 
Edgar - un căpitan „ratat”, eșuat pe o insulă ca șef al unei închisori, care-și 
trăiesc povestea unei căsnicii „ratate” în care sunt condamnați de 25 de ani să 
trăiască și să se lupte feroce. Meciul lor este arbitrat de Kurt, vărul ei, care apare 
brutal după 15 ani, o seduce cu tandreţe și-o abandonează cu cinism, lăsându-i 



pe cei doi soți niște epave eșuate în închisoarea-infern a căsniciei lor! Dragoste 
și ură, zâmbet și lovitură, aceasta să fie Familia Modernă – evident dintre un 
bărbat și-o femeie?”, aşa cum se arată în sinopsis. Tot în data de 27 septembrie, 
de la ora 19.00, la Sala Mare, Teatrul de Comedie Bucureşti prezintă spectacolul 
„Drumeţia (sau despre sexualitate azi)”, de Martin Heckmanns, regia Vlad 
Massaci. „Aflați într-o lume mult mai rapidă, mai greu de urmat și de înțeles, 
părinții pot avea surprize în stare să-i destabilizeze atunci când se raportează la 
copiii lor. La precocitatea lor. La lipsa de preconcepții și la modul în care aleg 
să-și trăiască libertatea. Pe scurt, veșnicul război între generații. În spectacolul 
de la Teatrul de Comedie vom cunoaște cinci părinți care se întâlnesc pentru a 
judeca și condamna libertățile adolescenței, ascunzându-și sub un văl de 
pudibonderie și prejudecată propriile porniri la fel de adolescentine”, transmit 
organizatorii. 

Nu în ultimul rând, joi, 28 septembrie, de la ora 19.00, Sala Mare a 
Teatrului, Teatrul Nottara Bucureşti prezintă „Totul e relativ”, de Alan 
Ayckbourn, regia: Felix Alexa. 

„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”, aşa cum se arată în sinopsis. 

În plus, tot în afara concursului, orădenii vor putea urmări Bérenger - 
recital Emil Boroghină, după „Ucigaş fără simbrie” de Eugène Ionesco, regia 
Alina Hiristea, spectacolul stradal Origini, Teatrul „Aureliu Manea” Turda, 
coordonator exerciţii scenice Cătălin Grigoraş, spectacolul de teatru-dans 
Coliziuni, regia Dimény Levente - Teatrul Szigligeti Oradea, şi producţiile 
trupei Iosif Vulcan: ,,În inima nopţii, episodul Lear” (un scenariu de Gavriil 
Pinte, cu inserții de George Banu și Monique Borie, regia: Gavriil Pinte), 
,,Baraca” (de Aiat Fayez, regia: Tudor Lucanu) şi ,,Scripcarul pe Acoperiş” (un 
musical de Joseph Stein după povestirile lui Shalom Aleichem, regia: 
Korcsmaros Gyorgy). 
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Greg si Ginny sunt tineri, se iubesc si sunt pe punctul de a se casatori. 
Numai ca Ginny tine ascunse de Greg cateva detalii despre viata ei, care ar putea 
arunca in aer linistea viitorului cuplu. Acesta este si momentul cand in poveste 
intervin Philip si Sheila, un cuplu mai in varsta, cu nelamurite – inca – si, tocmai 
de aceea, amuzante legaturi cu tinerele personaje. Incurcaturi de situatie, de 
limbaj si de intentii sunt presarate de-a lungul piesei, sporind tensiunea si 
desfatarea spectatorului. Iar la sfarsit cateva intrebari ne raman agatate in minte: 
este dragostea sincera, cat suntem dispusi sa mintim intr-un cuplu, cat este 
adevar si cat este amagire intr-o iubire? 

  
 
  Am ales sa montez textul lui Alan Ayckbourn cu senzatia ca nevoia acuta 
de comedie a publicului, nevoie ce vine din dorinta de a evada din realitatea 
inconjuratoare, va fi satisfacuta, dar intr-un mod mai straniu. Si asta pentru ca 
ceea ce m-a atras cu adevarat in Totul e relativ nu e numai scriitura dramatica, 
ce imbina armonios replicile cu haz si situatiile magistral construite, ci un 
cinism profund, un umor negru ce tine de relativitatea si fragilitatea 
sentimentelor, o ambiguitate a relatiilor degradate, ce produce un comic 



exploziv, dar care are la baza, paradoxal, o tristete profunda. Tristete ce vine 
tocmai din faptul ca iubirea, certitudinile, totul in viata… e relativ. (Felix 
Alexa)  
 
DESPRE PIESA  

 
  In 1967, Alan Ayckbourn a obtinut cu piesa Relatively Speaking primul 
sau succes la Londra. Intitulat initial Meet My Father, textul este o farsa care 
prezinta complicatiile aparute in momentul in care un tanar merge in vizita la 
fostul iubit al viitoarei sale logodnice si la sotia acestuia, crezand insa ca se afla 
in casa parintilor logodnicei. Piesa introduce ceea ce avea sa devina o 
caracteristica a stilului „Ayckbourn”: interactiunea dintre personaje cu firi 
diferite, puse in situatii mai putin obisnuite. 

  
 
  Relatively Speaking a avut premiera mondiala la Scarborough, in 1965. 
Doi ani mai tarziu, a fost montata la Londra, la Duke of York’s Theatre. A fost 
si spectacolul care l-a lansat pe Richard Briers, care juca alaturi de Michael 
Hordern si Celia Johnson. De atunci, piesa a fost montata in repetate randuri de 
companii profesioniste si de amatori, iar in 2013, s-a jucat timp de trei luni la 
Wyndham Theatre din Londra, cu Felicity Kendal in rolul Sheilei.  
 
  Piesa a fost jucata si la Singapore, Kuala Lumpur, Sri Lanka si, in mai 
2007, la British Theatre Playhouse. 

  
 
  In cartea sa The New British Drama: Fourteen Playwrights Since Osborne 
and Pinter /, Dramaturgia britanica noua: paisprezece dramaturgi de la Osborne 
si Pinter incoace, criticul Oleg Kerensky observa ca aceasta piesa l-a impus pe 
Ayckbourn ca „scriitor de comedii-farse ingenioase, cu talent al dialogului si o 
aplecare catre situatii complexe si intrigi pline de inventivitate.”  
 
Totul e relativ  
de Alan Ayckbourn  
 
Regia: Felix Alexa  
Distributia:  
Ginny - Raluca Gheorghiu  
Greg - Gabriel Rauta  
Philip - Constantin Cotimanis  
Sheila - Catrinel Dumitrescu  



 
Muzica: Alexei Turcan  
Scenografia: Chiriac Andrada  
Traducerea: Irina Velcescu  
 
Durata: 2h  
  

 

 

Sursa: Umblat.ro 
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"Totul e relativ", spectacolul de la Nottara se joacă pe 14 noiembrie în 
Bărăgan 

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi Teatrul Nottara invită 
iubitorii de teatru marţi, 14 noiembrie, începând cu ora 19.00, la spectacolul 
„Totul e relativ”, în regia lui Felix Alexa.    

Scenografia piesei alese de Alexe este semnată de Andrada Chiriac, iar 
muzica, de Alexei Ţurcan. Din distribuţie fac parte Catrinel Dumitrescu 
(Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), Gabriel Răuţă (Greg) şi Raluca 
Gheorghiu (Ginny).    

Acţiunea piesei „Totul e relativ” se petrece într-un weekend din vara 
anului 1965, în dormitorul unui apartament din Londra, al tânărului cuplu Ginny 
şi Greg, şi în curtea interioară a grădinii soţilor Sheila şi Phillip. Piesa este 
despre Greg care, într-o zi, devine curios în legătură cu o pereche de papuci din 
apartamentul în care locuieşte cu iubita sa, precum şi de numeroase atenţii 
primite de aceasta, buchete de flori sau cutii de ciocolată.    Sub pretextul că 
pleacă să îşi viziteze părinţii, Ginny pleacă la ţară pentru a se despărţi de un alt 
iubit al său, mai în vârstă, Phillip, care este căsătorit, dar nefericit, cu Sheila. 



Greg decide însă să o urmărească şi se prezintă în faţa lui Phillip înainte de 
sosirea ei şi, asumând în mod greşit că este tatăl iubitei sale, îi cere acestuia 
mâna lui Ginny. Philip, la rândul său confuz, crede că tânărul din faţa sa îi cere 
permisiunea de a se căsători cu Sheila. Odată sosită, Ginny îl convige pe Phillip 
să se dea drept tatăl său. Pe parcursul piesei, situaţia devine din ce în ce mai 
încurcată, dar şi din ce în ce mai hilară. „Totul e relativ” se va juca în sala de 
spectacole ”Barbu Ştirbei” a C.J.C.C.Călăraşi.  

 

 

de: Ionela Stănilă 
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Regizorul Felix Alexa montează un spectacol la Teatrul Nottara din Bucureşti, 
”Totul e relativ”, după 13 ani 

 

 
Spectacolul ”Totul e relativ” (Foto: Maria Ștefănescu/ Teatrul Nottara) 
 

Felix Alexa montează un spectacol la Teatrul Nottara din Bucureşti după 
13 ani, în cadrul programului ”Regizori mari pe Bulevard”, regizorul revenind în 
repertoriul instituţiei teatrale cu ”Totul e relativ”, o comedie a dramaturgului 
britanic Alan Ayckbourn, cu Constantin Cotimanis şi Catrinel Dumitrescu în 
distribuţie, care va avea primele reprezentaţii vineri şi sâmbătă, de la ora 19.00, 
la Sala Horia Lovinescu.  



Spectacolul va mai avea o reprezentaţie pe 21 mai, de la ora 17.00, în 
cadrul programului aniversar ”Nottara ’70”, informează Teatrul Nottara. 

Piesa, al cărei titlu original este ”Relatively Speaking”, a fost tradusă de 
Irina Velcescu. Scenografia este semnată de Andrada Chiriac, iar muzica, de 
Alexei Ţurcan. Din distribuţie mai fac parte Gabriel Răuţă şi Raluca Gheorghiu. 

Felix Alexa a mai montat la Teatrul Nottara spectacolele ”Hora iubirilor”, 
de Arthur Schnitzler, în 2002, şi ”Leonce şi Lena”, de Georg Büchner, în 2004, 
la Sala George Constantin. 

”Am ales să montez textul lui Alan Ayckbourn cu senzaţia că nevoia 
acută de comedie a publicului, nevoie ce vine din dorinţa de a evada din 
realitatea înconjurătoare, va fi satisfăcută, dar într-un mod mai straniu. Şi 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 şi situaţiile magistral construite, 
ci un cinism profund, un umor negru ce ţine de relativitatea şi fragilitatea 
sentimentelor, o ambiguitate a relaţiilor degradate, ce produce un comic 
exploziv, dar care are la bază, paradoxal, o tristeţe profundă. Tristeţea ce vine 
tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viaţă… e relativ”, a spus Felix 
Alexa. 

Născut în 1967, regizorul Felix Alexa a absolvit UNATC în 1991. În 
perioada 1991-1992, a lucrat, ca asistent de regie, cu Peter Brook, la Bouffes du 
Nord Paris. Începând din 1993, a predat fără întrerupere la Departamentul 
”Regie Teatru” al UNATC, fiind în prezent directorul departamentului. 

A montat peste cincizeci de spectacole în România, Croaţia şi Coreea de 
Sud şi a ţinut workshopuri în numeroase oraşe ale lumii: la Paris, la 
Conservatoire National şi la Théâtre du Soleil-ARTA, la Seul, la Compania 
Naţională de Teatru din Coreea şi Seul Institute of the Arts, precum şi la 
universităţi naţionale de teatru din Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore şi la 
National Institute of Dramatic Art din Sydney. 

De asemenea, a participat la festivalurile internaţionale din Avignon, 
Florenţa (”Fabbrica Europa”), Moscova (”Solo. International Theatre Festival of 
One-Man Productions”), St. Petersburg (”Baltic House Theatre Festival”), 
Dublin, Sibiu. 

Printre cele mai importante spectacole ale sale de teatru clasic şi 
contemporan se numără: ”Livada de vişini” de A.P. Cehov (Teatrul Naţional din 



Bucureşti), ”Pescăruşul” de A.P. Cehov (Compania Naţională de Teatru din 
Coreea), ”Visul unei nopţi de vară” de W. Shakespeare (Teatrul Naţional din 
Bucureşti) şi ”Richard al II-lea” de acelaşi autor (National Theatre Company of 
Korea), ”Domnişoara Iulia” de A. Strindberg (Teatrul Maghiar de Stat Cluj şi 
National Theatre Company of Korea) şi ”Pelicanul” de acelaşi autor (Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj), ”Jocul dragostei şi al întâmplării” de Marivaux, 
”Revizorul” de N.V. Gogol, ”Roberto Zucco” de B.M. Koltès, ”Terorism” de 
Oleg şi Vladimir Presniakov (Teatrul Naţional din Bucureşti), ”Scaunele” de E. 
Ionesco, ”Moartea unui comis-voiajor” de Arthur Miller (Teatrul Bulandra) şi 
”În rolul victimei” de Oleg şi Vladimir Presniakov (Teatrul Metropolis). 

Felix Alexa a obţinut de-a lungul timpului numeroase premii, precum: 
premiul UNITER pentru debut, premiul Criticii pentru cel mai bun spectacol şi 
pentru cea mai bună regie, premiul Ministerului Culturii pentru cel mai bun 
spectacol şi pentru cea mai bună regie, premiul Festivalului de Dramaturgie 
Contemporană pentru cel mai bun spectacol şi pentru cea mai bună regie, iar în 
2004 a fost decorat cu Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Cavaler. 

Născut în 1939, Alan Ayckbourn este un dramaturg şi regizor britanic. A 
scris peste şaptezeci de piese şi a fost, între 1972 şi 2009, directorul artistic al 
Teatrului Stephen Joseph din Scarborough, unde au fost jucate în premieră 
aproape toate piesele sale. Peste patruzeci dintre acestea au fost jucate, ulterior, 
la teatre din West End, la Royal National Theatre sau la Royal Shakespeare 
Company. Piesele sale au fost traduse în peste 35 de limbi şi se joacă pe scene 
din întreaga lume. Zece dintre ele au fost montate şi pe Broadway. Prima lui 
piesă de mare succes, ”Relatively Speaking”, a intrat, în 1969, în repertoriul de 
la Duke of York’s Theatre. 

În 1997, Alan Ayckbourn a fost înnobilat de către regina Elisabeta a II-a, 
pentru contribuţia adusă la dezvoltarea teatrului britanic. Dramaturgul a 
continuat să scrie şi să îşi pună în scenă propriile piese. Cu fiecare nou text, şi-a 
consolidat reputaţia, rămânând unul dintre marile nume ale teatrului 
contemporan. Alan Ayckbourn a câştigat numeroase premii, printre care şi un 
premiu Tony. 

 

de: Ana Maria Anitoiu 
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"Totul e relativ", spectacolul de la Nottara se joacă pe 14 noiembrie în 

Bărăgan 
 

 Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi Teatrul Nottara invită 
iubitorii de teatru marţi, 14 noiembrie, începând cu ora 19.00, la spectacolul 
„Totul e relativ”, în regia lui Felix Alexa.   
 
 Scenografia piesei alese de Alexe este semnată de Andrada Chiriac, iar 
muzica, de Alexei Ţurcan. Din distribuţie fac parte Catrinel Dumitrescu 
(Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), Gabriel Răuţă (Greg) şi Raluca 
Gheorghiu (Ginny).   
 
 Acţiunea piesei „Totul e relativ” se petrece într-un weekend din vara anului 
1965, în dormitorul unui apartament din Londra, al tânărului cuplu Ginny şi 
Greg, şi în curtea interioară a grădinii soţilor Sheila şi Phillip. Piesa este 



despre Greg care, într-o zi, devine curios în legătură cu o pereche de papuci 
din apartamentul în care locuieşte cu iubita sa, precum şi de numeroase 
atenţii primite de aceasta, buchete de flori sau cutii de ciocolată.   
Sub pretextul că pleacă să îşi viziteze părinţii, Ginny pleacă la ţară pentru a 
se despărţi de un alt iubit al său, mai în vârstă, Phillip, care este căsătorit, dar 
nefericit, cu Sheila. Greg decide însă să o urmărească şi se prezintă în faţa 
lui Phillip înainte de sosirea ei şi, asumând în mod greşit că este tatăl iubitei 
sale, îi cere acestuia mâna lui Ginny. Philip, la rândul său confuz, crede că 
tânărul din faţa sa îi cere permisiunea de a se căsători cu Sheila. Odată 
sosită, Ginny îl convige pe Phillip să se dea drept tatăl său. Pe parcursul 
piesei, situaţia devine din ce în ce mai încurcată, dar şi din ce în ce mai 
hilară. „Totul e relativ” se va juca în sala de spectacole ”Barbu Ştirbei” a 
C.J.C.C.Călăraşi. Relaţii şi rezervări se pot obţine la numărul de telefon : 
0242.314.925. 
 
 

 
 

de: Ionela Stănilă 
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Spectacol de teatru la Călărași! Constantin Cotimanis și Catrinel 
Dumitrescu pe scena ”Barbu Știrbei” 

   

 
Centrul  Județean de Cultură și Creație Călărași și Teatrul Nottara vă 

așteaptă marți, 14 noiembrie 2017,  la spectacolul de teatru  „Totul e relativ”, de 
Alan Ayckbourn, în regia lui Felix Alexa. 

Distribuție : Raluca Gheorghiu ( Ginny ), Gabriel Răuţă ( Greg ), Constantin 
Cotimanis ( Philip ), Catrinel Dumitrescu ( Sheila ). 



Sinopsis: 

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? 

„Totul e relativ” se va juca în sala de spectacole ”Barbu Știrbei” a 
C.J.C.C.Călărași. Durata: 120 minute (fără pauză). 

 

 

de: Elena Mitache 
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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). 



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. 

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 
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Totul e relativ 
Friday  9 February  2018  7:00 PM    Friday  9 February  2018 9:00 PM 

 

 

       
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? 



___ 

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) 

Regia: Felix Alexa 
Distribuția: 
Ginny - Raluca Gheorghiu 
Greg - Gabriel Răuţă 
Philip - Constantin Cotimanis 
Sheila - Catrinel Dumitrescu 

Muzica: Alexei Ţurcan 
Scenografia: Chiriac Andrada 
Traducerea: Irina Velcescu 

 

Sursa: Evensi.ro 
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Spectacole de teatru în București,  19 ianuarie 
Spectacole de teatru cu: Catrinel Dumitrescu,  Raluca Gheorghiu, Gabriel Răuţă, 
Constantin Cotimanis, la Teatrul Nottara. 

19:00 

”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. 

 

 

de: Andreia Bârsan 
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Spectacole de teatru în București,  9 februarie 

 
”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. 
 

 
 

de: Andreia Bârsan 

 
 

 

 

 


