
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSAR DE PRESĂ 
Conferința de presă  din data de 7.10.2014 



1. Agerpres 
din data de 8 octombrie 2014, ora 16:10 

http://www.agerpres.ro/ots/2014/10/08/cea-de-a-doua-editie-a-

festivalului-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-incepe-in-acest-

weekend-16-10-20 

 

 
 

Cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard începe în acest weekend 

 
Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul 

Nottara și finanțat de Primăria Municipiului București, Consiliul General al 

Municipiului București și Ministerul Culturii, având și sprijinul UNITER, va avea 

loc în perioada 11-18 octombrie 2014. În cadrul acestui eveniment, în cele două 

săli ale Teatrului Nottara și în teatrele partenere, se vor juca o serie de producții ale 

unor trupe din țară și din străinătate, precum si patru spectacole marca Nottara, 

dintre care trei vor intra în competitie.  
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'Pentru că teatrul nu este apanajul elitelor, am adunat laolaltă producții 

pentru toată lumea, încercând să nu facem concesii prostului-gust, vulgarității, 

trivialității. Așa cum stă bine unui festin teatral, avem reprezentații spumoase, care 

stârnesc hohote de râs, precum și producții crude, puternice, cu subînțelesuri 

filosofice. Avem muzică, dans și... surpriză: vom ieși în stradă pentru a vă 

întâmpina, pe toți, cu un pahar de vin! Într-un cuvânt, vrem să vă arătăm întreaga 

noastră recunoștință, poftindu-vă la un adevărat FESTIN de teatru pe Bulevard!'  

 

Marinela Țepuș,  

Directorul Teatrului Nottara  

 

Ca și anul trecut, spectacolele sunt împărțite în două secțiuni. Prima, cea 

competitivă, denumită Mici crize... si electorale, va conține spectacole care au ca 

temă criza, un subiect de maximă actualitate; criza de orice tip: economică, socială, 

politică, sexuală sau de identitate, precum si cea electorală, resimtită cu precădere 

în acest an. Printre acestea se numără: Panică de Mika Myllyaho, regia: Theodor-

Cristian Popescu (Producție a Teatrului Nottara, București), Carne de Viliam 

Klimáček, regia: Jan Fric (Producție a Studio Rubín, Praga), Brad de Crăciun la 

familia Ivanov de AI. I. Vvedenski, în regia lui András Urbán (Teatrul Maghiar de 

Stat, Cluj-Napoca), Titanic Vals de Tudor Mușatescu, regia: Alexandru Dabija 

(Producție a Teatrului Odeon, București) și ultimul spectacol al teatrului gazdă, 

Noul locatar de Eugene Ionesco, în regia lui Gábor Tompa.  

Și anul acesta Teatrul Nottara a produs un spectacol special pentru festival și 

anume Poker Face, în regia Adelei Bisică, după textul unui dramaturg ceh 

contemporan, Petr Kolecko. Piesa aduce în prim plan un eveniment important din 

istoria recentă, Revolutia de catifea —moment care a provocat crize și a schimbat 

vieti. Autorul Petr Kolecko a fost prezent la premiera pentru presă, care a avut loc 

în data de 12 iunie 2014. Spectacolele Rapsodie-n roz, după Oscar si Tanti Roz de 

Eric-Emmanuel Schmitt, în regia lui Alexandru Repan și Scene din viata 



insectelor de Karel Capek, direcția de scenă: Victor Ioan Frunză, vor fi susținute în 

afara competiției.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juriul acestei ediții este format din: Mircea Morariu, Roxana Croitoru, 

critici de teatru, Edit Kulcsár, teatrolog, dramaturg la Teatrul Național din 

Budapesta, Crenguța Manea și Ion Parhon, critici de teatru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe Bulevardul Comediei (secțiunea necompetitivă) vor putea fi văzute, 

printre altele, producții ale unor teatre din tară si din Bucuresti: Don Quijote, 

adaptare după Miguel de Cervantes, regia: Mihai Măniuțiu, producție a Teatrului 

Național Târgu-Mureș (Compania Liviu Rebreanu), Tartuffe sau Impostorul, de 

J.B.P. Moliere, versiunea scenică si directia de scenă apartinându-i lui Victor Ioan 

Frunză (Teatrul Metropolis), Play Shakespeare în regia lui Cristian Pepino 

(Teatrul Țăndărică) precum și VICTOR—ia (opus 1), un spectacol de teatru 

muzical francez (Compania teatrală Petits Bâtons Production, Fontaine).  



În ultima seară a festivalului, la Sala Horia Lovinescu, Marius și Lorin 

Mihalache vor susține un spectaculos concert.  

Manifestarea va începe cu un inedit eveniment stradal, prin care trecătorii 

vor fi invitati să devină spectatori. Acesta se numește Un zâmbet, click și... gong!, 

este conceput și regizat de Mihai Lungeanu și se va desfășura pe trotuarul din fața 

teatrului și în foaier, în data de 11 octombrie 2014, de la ora 16.30.  

Tot în prima zi de festival, înainte de prima reprezentație, vă invităm și la 

vernisajul expoziției de fotografie de teatru, Clicuri și.. Declicuri, a artiștilor 

Maria Ștefănescu și Sorin Radu.  

În această perioadă, Teatrul Nottara va găzdui și alte evenimente conexe. 

Regizorii Mihai Lungeanu si Alexandru Mâzgăreanu, vor realiza trei spectacole-

lectură, bazate pe textele unor comedii de bulevard, la care vor participa actori ai 

teatrului.  

De asemenea, vor fi organizate colocvii pe temele: 

—Regizorul si trupa în teatrul de azi. Este noțiunea de trupă una depăsită? Cum se 

pune problema în teatrele de repertoriu? Dar în teatrul independent? Este actorul 

fetis un pivot în relatia regizor-trupă? (Moderator: Marina Constantinescu, critic de 

teatru si realizator TV)  

- Teatru si umanism într-o lume a violentei. Căutările scriitorului si răspunsurile 

criticului. Relatia criticului cu dramaturgia actuală. (Moderator: Doina Papp, critic 

de teatru, publicist)  

- Scenografia si tehnicile moderne audiovideo, complementaritate sau tutelă. 

Light designul si decorul de lumini. (Moderator: Cristina Rusiecki, critic de teatru, 

jurnalist.)  

'Ne vom referi fie la dramaturgia contemporană, adaptată duritătii mediului 

care o inspiră, fie la regie, pentru care problemele se pun diferit în teatrele de 

repertoriu si cele independente, fie la scenografie, care trece prin conditionările 

tehnice ale audio-vizualului modern.  

Vă invităm, asadar, să ne fiti alături la colocviile critice ale Festivalului 

Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care vor avea loc pe 14, 16 si 17 

octombrie.  

Dorindu-ne un schimb de experientă între cei care fac si cei care... desfac în 

cuvinte opera scenică, am vrea să facem din sectiunea colocviilor un moment la fel 

de agreabil ca si festinul teatral pregătit de organizatori.'  

Doina Papp, critic de teatru  
Accesul la colovii și la spectacolele-lectură este liber.  

În datele de 12, 14, 16 și 17 octombrie înainte de începerea primelor reprezentații 

ale fiecărei serii, vor fi lansate cărți de teatru, în foaierul Sălii Horia Lovinescu. 

Florica Ichim, critic de teatru, redactor șef al revistei Teatrul Azi și Doru Mareș, 

critic de teatru, vor fi pe rând gazdele acestor lansări de carte.  



Ziarul festivalului, coordonat de jurnalista Maria Sârbu și realizat în 

colaborare cu UNATC și cu Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din 

cadrul Universității din București, va avea patru numere și va fi distribuit gratuit pe 

parcursul evenimentului.  

În timpul festivalului, spectatorii vor putea participa la concursuri pe pagina 

oficială de Facebook, atât a Teatrului Nottara, cât și a festivalului, dar și pe noul 

site www.festinpebulevard.ro sau pe acelea ale partenerilor media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru spectacolele din Fest(in) pe Bulevard, biletele pot fi achiziționate de 

la Agenția de bilete (din Bd. Magheru, nr. 20, telefon: 021.317.41.01), deschisă 

zilnic, între orele 10.00-20.00, și de pe site-ul www.eventim.ro.  

Vă așteptăm cu drag la un nou Fest(in) cultural!  

 

 

 

de Adina Rădulescu 

 

  

http://www.festinpebulevard.ro/
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2. Festin pe Bulevard 
din data de 5 octombrie 2014,  

http://www.festinpebulevard.ro/ro/noutati/conferinta-de-presa 

 

 
 

Conferinţă de presă 

  

Marţi, 7 octombrie, la ora 11:00, vă aşteptăm la o conferinţă de presă 

organizată la sediul Teatrului Nottara (în CaféNott). Subiectul întâlnirii este 

deschiderea celei de-a doua ediții a Festivalului Internaţional de Teatru Fest
(in)

 

pe Bulevard. 
Cu acest prilej dorim să întindem covorul roşu şi să deschidem cu un gest de 

curtoazie o săptămână de sărbătoare a teatrului de/pe bulevard. Am putea spune că 

intenţionăm să vă oferim aperitivul unui adevărat banchet regal înaintea deschiderii 

oficiale a Fest
(in)

-ului pe Bulevard din acest an, organizat de teatrul nostru. 

Sunteţi aşteptaţi pentru a afla mai multe detalii despre programul complet al 

festivalului, care cuprinde spectacole din ţară şi din străinătate şi numeroase 

evenimente conexe.  

Vă reamintim că şi anul acesta se păstrează caracterul competitiv al 

festivalului; astfel, secţiunea concurs, intitulată Mici crize... (şi) electorale va avea 

sloganul: Eu pentru cine votez?. Câştigătorii vor fi aleşi de un juriu de specialitate 

format din cunoscute nume ale teatrului naţional şi internaţional. Am ales această 

temă pentru că suntem în an electoral, iar, la urma urmei, alegerile fac parte din 

http://www.festinpebulevard.ro/ro/noutati/conferinta-de-presa


viaţa noastră cotidiană. În schimb, la Sala Horia Lovinescu publicul nostru va 

putea urmări spectacolele din secţiunea necompetitivă, Bulevardul Comediei. 

Săptămâna festivalului cuprinde o serie de colocvii şi lansări de carte, care 

au în centrul atenţiei importante nume din domeniile regiei, scenografiei şi a criticii 

de teatru, creatori care au ridicat standardul calităţii şi sunt remarcaţi prin dedicarea 

lor profesională. 

Pentru că Teatrul Nottara îşi preţuieşte publicul, dovedit a fi mare iubitor al 

genului comic (în urma unui sondaj de opinie realizat de IMAS, a rezultat faptul că 

70% dintre spectatori preferă acest gen), vom încerca şi anul acesta să reabilităm 

noţiunea de comedie bulevardieră – considerând că este o specie teatrală viabilă, cu 

condiţia unor realizări  impecabile – dedicându-i trei spectacole-lectură cu intrarea 

gratuită. 

Mai multe informaţii despre desfăşurarea evenimentului, despre invitaţii 

speciali pe care îi vom reuni la această delectare teatrală şi despre proaspăta 

imagine a Teatrului Nottara, vor fi puse la dispoziţia dumneavoastră în cadrul 

acestei întâlniri. 

Sperăm să ne împărtăşiţi entuziasmul şi să vă alăturaţi de-a lungul întregului 

festival. Vă aşteptăm la conferinţa de presă pentru a întâmpina împreună 

deschiderea oficială a Fest
(in)

 pe Bulevard! 



3. Radio România Cultural 
din data de 7 octombrie 2014,  

http://radioromaniacultural.ro/festin_pe_bulevard_la_teatrul_nottara-

17872 

 

 
 

Fest(in) pe Bulevard la Teatrul Nottara 

 
Cea de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 'Fest(in) pe 

Bulevard' se va desfăşura în perioada 11-18 octombrie, în cele două săli ale 

Teatrului Nottara, Horia Lovinescu şi George Constantin, a declarat Marinela 

Ţepuş, directorul teatrului, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă. 

 

 
 

http://radioromaniacultural.ro/festin_pe_bulevard_la_teatrul_nottara-17872
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Secţiunea competitivă a festivalului a fost denumită la această ediţie 'Mici 

crize... şi electorale' şi va conţine spectacole din România, Bulgaria, Cehia, Franţa 

şi, poate, Polonia, potrivit directorului festivalului, tema acestora fiind, ca şi la 

prima ediţie, criza - cea economică, socială, politică, sexuală sau de identitate, 

precum şi cea electorală. 

Spectacolele din secţiunea competitivă vor fi prezentate în fiecare seară de la 

ora 21,00, printre cele deja anunţate numărându-se 'Scene din viaţa insectelor' de 

Karel Capek, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză, 'Panică' de Mika Myllyaho, 

regia Theodor-Cristian Popescu, 'Bob (Fasole)' de Elin Rahnev, regia Ljupco 

Gorgievski, 'Brad de Crăciun la familia Ivanov' de Al.I. Vvedenski, regia Andras 

Urban, 'Poker Face' de Petr Kolecko, regia Adela Biţică, 'Maso (Carne)' de Viliam 

Klimacek, regia Jan Fric. 

Spectacolul Teatrului Nottara produs special pentru festival, 'Poker Face', 

aduce în prim plan un eveniment important din istoria recentă, Revoluţia de 

catifea, 'moment care a provocat crize şi a schimbat vieţi'. 

A doua secţiune a festivalului, 'Bulevardul Comediei', prezintă spectacole de 

succes, comedii bulevardiere ale unor teatre invitate, precum şi o piesă în premieră 

a teatrului gazdă, 'Noul locatar' de Eugene Ionescu, în regia lui Gabor Tompa. 

Pe 'Bulevardul Comediei', secţiune care va avea loc în sala Horia Lovinescu, 

vor fi prezentate, de la ora 18,00, producţii precum 'Titanic vals' de Tudor 

Muşatescu, regia Alexandru Dabija, 'Tartuffe sau Impostorul' de J.B.P. Moliere, 

versiunea scenică şi direcţia de scenă Victor Ioan Frunză, 'Play Skaespeare' regia 

Cristian Pepino, precum şi 'VICTOR'ia (opus 1)', un spectacol de teatru muzical 

francez al Companiei teatrale Petits Batons Productiion. 

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe 11 octombrie cu un 

eveniment stradal inedit, un 'happening' prin care trecătorii vor fi invitaţi să devină 

spectatori. 

 Pe parcursul manifestării vor fi prezente şi o serie de evenimente conexe. În 

cadrul proiectului 'Spectacolul începe cu o lectură', iniţiat de regizorii Mihai 

Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu, cei doi vor realiza trei spectacole-lectură, 

bazate pe textele unor comedii de bulevard. 

De asemenea, vor fi organizate trei colocvii pe temele 'Critica de teatru', 

'Scenografia - între arte plastice şi teatru' şi 'Regia de teatru'. Printre invitaţi se vor 

număra Victor Ioan Frunză, Gabor Tompa, Alexandru Dabija, Vlad Massaci, Cristi 

Juncu, Theodor-Cristian Popescu şi alţi creatori. Accesul la colocvii şi la 

spectacolele-lectură este liber. 

Festivalul se va închide cu un concert spectaculos susţinut pe scena mare a 

teatrului de Marius Mihalache şi invitaţii săi. 



Biletele pentru spectacolele din festival vor putea fi achiziţionate, începând 

cu data de 25 august, de la Agenţia de bilete a teatrului, şi din 1 august de pe site-ul 

Eventim. 

 

 

 

un reportaj de Ioana Goia 



4. Adevărul.ro 
din data de 10 octombrie 2014, ora15.20 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/festin-bulevard-

1_5437c04f0d133766a8d2bdc7/index.html 

 

 
 

Fest(in) pe Bulevard 

 
Încerc să îmi imaginez ce ar putea înṭelege un neofit din sintagma de mai 

sus. Cei care nu au uitat experienṭa cozilor comuniste, s-ar putea gândi că “s-a 

băgat” ceva la colṭ, pe bulevard. Aceia care, scăpaṭi din foamea anilor ’80, s-au 

repezit la portocalele aduse în vrafuri la începutul anilor ’90, ar putea exclama: 

haleală, frate! Iar mai noii amatori de Centrul Vechi ar putea vedea aici încă un 

prilej de distracṭie, de “socializare”. 

Ce au gândit însă cei care au pus la cale Festinul? Când lansezi ṣi vrei să 

menṭii pe piaṭă un produs, sigur că te interesează ceea ce în Statele Unite este 

considerat a fi un indice esenṭial pentru sănătatea economiei, anume încrederea 

consumatorului. Acest indice măsoară, între altele, percepṭia publică privind 

finanṭele individuale ṣi intenṭia imediată de a cheltui.  

http://adevarul.ro/cultura/teatru/festin-bulevard-1_5437c04f0d133766a8d2bdc7/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/festin-bulevard-1_5437c04f0d133766a8d2bdc7/index.html


 
Cristiana Ioniţă şi Victoria Cociaş, în „Poker Face”, producţie a Teatrului Nottara FOTO Ciprian Duica  

 

Aṣa că, înainte de a mă uita la produsul cultural numit Fest(in) pe Bulevard, 

am vrut să “palpez” contextul, am vrut, adică, să ṣtiu unde se situează românul, în 

2014, la capitolul disponibilităṭii de a face cheltuieli. Ṣi am descoperit, pe 

platforma Nielson, că în trimestrul doi 2014, încrederea consumatorilor a crescut la 

noi cu 6 puncte, faṭă de primul trimestru.  

Ea rămâne totuṣi la nivelul 73, adică în plaja pesimismului, unde se plasează, 

cu cote diferite, majoritatea ṭărilor europene, cu excepṭia Danemarcei, care, cu 106 

puncte, intră în zona optimismului (peste 100 de puncte), de care se apropie si 

Elveṭia (99), Norvegia (97), Germania (96) ṣi poate Marea Britanie (90). 

 În plus, contextul local mai introduce ṣi el un factor în ecuaṭie, căci, 

prevenită de Ministerul Finanṭelor să se aṣtepte la o rectificare negativă 

semnificativă, Primăria Municipiului Bucureṣti a anunṭat la rândul ei teatrele din 

subordine că s-ar putea să le fie reduse bugetele cu 30%. Ceea ce, în cazul 

organizatorului Festivalului Fest(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara, ar echivala cu 

închiderea porṭilor, întrucât nivelul subvenṭiei este oricum aproape de cota minimă, 

sub care nu se mai poate vorbi de performanṭă. 

 Cu speranṭa că sabia lui Damocles nu va cădea pe grumazul instituṭiilor 

culturale ale Capitalei, să ne bucurăm de preaplinul toamnei teatrale, care se anunṭă 

bogată. 



 
Francisco Alfonsin în spectacolul „Noul locatar”, la Teatrul Nottara FOTO Mihaela Marin 

 

Din 11 până în 18 octombrie, bucureṣtenii ṣi vizitatorii Capitalei sunt invitaṭi 

la Festinul pregătit de Teatrul Nottara, care a oferit, la început de stagiune, un 

suculent aperitiv, ce va putea fi “degustat” ṣi în Festival: “Noul locatar”, un text 

scurt al lui Eugène Ionesco, din care regizorul Gábor Tompa a făcut un spectacol 

plin de relief stilistic. O producṭie la care râzi, rămânând totuṣi îngândurat, căci 

despre absurdul existenṭei noastre este vorba, despre magazia de lucruri pe care ne-

o construim ṣi în care trăim, uitând prea ades să privim spre înaltul cerului înstelat 

al spiritului.  

Pentru a afla ce au mai pregătit pentru Festinul anual cei de la Nottara, am 

reuṣit să o opresc un pic din vria preparativelor pe directoarea Teatrului, Marinela 

Ṭepuṣ.  

 



Sanda Viṣan - Iniţierea unui festival este un gest de curaj, mai ales într-o perioadă 

de incertitudine economică, post-criză, ca cea pe care o trăim. Ce v-a îndemnat să 

faceti acest gest acum un an şi să şi continuaţi? 

Marinela Ţepuş: Încăpăţânarea scorpionului mă ajută să depăşesc multe 

obstacole, mai ales atunci când sunt convinsă că ceea ce fac poate aduce preţuire. 

Şi e vorba de preţuirea pe care Teatrul « Nottara » o merită. Nu doar în faţa 

spectatorilor, pentru că, în faţa lor, e demult câştigată, ci şi în faţa oamenilor de 

teatru. Oricare ar fi aceştia.  

 

S.V. - Festivalurile sunt evenimente necesare comunităţilor. Dincolo de această 

premisă teoretică, ce aduce specific Fest(in)ul de pe Bulevard?  

M.Ţ.: Este un festival de criză: costă puţin şi este de mare actualitate. Avem o 

secţiune dedicată crizelor de tot felul şi, fireşte, nu pot fi evitate nici cele care, la o 

primă vedere, par mai aride: politică, socială, economică. Sunt tratate cu mijloace 

specifice şi, în mare parte, făcându-se haz de necaz.  

 

Avem o secţiune dedicată comediei pentru că, aflându-ne pe Bulevardul 

Magheru, despre noi se spune, adesea peiorativ, că suntem un teatru DE bulevard, 

iar noi dorim să demonstrăm, cu mijloace artistice, că această etichetă nu este deloc 

dezonorantă, atunci când comedia de bulevard este făcută profesionist şi fără nici 

un rabat de la standardele estetice; apoi, toate studiile de piaţă arată că 70% dintre 

spectatorii bucureşteni doresc să vadă spectacole de comedie. 

 

 
„Brad de Crăciun în familia Ivanov”, la Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca FOTO Istvan Biro  

 

Acestor secţiuni principale li se adaugă evenimente conexe, specifice celor 

mai multe manifestări de gen: un eveniment stradal, care deschide festivalul, 

lansări de carte, spectacole-lectură, colocvii pe teme de actualitate teatrală, 

aniversarea colegilor noştri care s-au născut în această lună, expoziţia a doi autori, 



Maria Ştefănescu şi Sorin Radu, cu fotografii cuprinzând scene din evenimentele 

ediţiei trecute. Şi pentru că un festin, fie şi teatral, nu poate avea loc fără clinchetul 

paharelor, am găsit un sponsor, Murfatlar, care să ne dea posibilitatea de a ciocni, 

cu toţii, un pahar cu vin bun, aproape în fiecare seară. 

 

S.V. - Vă invitaţi publicul la un festin teatral. Cu ce echipă l-aţi pregătit? 

M.Ţ. - Cu o veche echipă de prieteni. Cu o echipă care s-a format în timp şi care 

sper să devină indestructibilă. Cei mai mulţi dintre noi au colaborat la multe 

festivaluri din Bucureşti şi din ţară. Ne leagă împliniri, dezamăgiri, iluzii, speranţe, 

amintiri. Acestei echipe i se alătură cea mai mare parte a angajaţilor teatrului. De 

fapt, direct sau indirect, tot Teatrul “Nottara” trudeşte pentru realizarea acestui 

eveniment.  

 

 
„Don Quijote”, la Teatrul Naţional din Târgu-Mureṣ, Compania Liviu Rebreanu FOTO Cristina Ganj 

 

S.V. - Nu faceţi parte dintre teatrele municipale cu bugete generoase, ba 

dimpotrivă. Cum aţi făcut ca să achitaţi nota de plată la prima ediţie şi să şi 

recidivaţi, organizind-o şi pe a doua?  

M.Ţ. - Orice festival de teatru are nevoie de o perioadă îndelungată de coacere. 

Din păcate, în România, festivalurile ies din cuptorul facerii înainte de vreme. 

Pentru că se fac în răstimpul rămas între aprobarea bugetelor anuale (anul acesta, s-

au aprobat în luna martie) şi seara de deschidere. Nu se pot face corespondenţa, 

selecţia spectacolelor, cu atât mai puţin negocierile cu teatrele, cu hotelurile etc. 

înainte de a avea minima siguranţă a existenţei unui buget oarecare. Pe urmă, încep 

socotelile. Exact ca pentru cumpărăturile de acasă. Ne facem o listă ideală, după 

care tot tăiem, şi tăiem, şi tăiem. Ne doare sufletul.  

 



S.V. - Sponsorizările s-au făcut simţite la această ediţie?  

M.Ṭ. - Incercăm să obţinem cofinanţări, sponsorizări. Pentru că Legea 

Sponsorizării e... “sublimă, dar lipseşte cu desăvârşire”, ne alegem, mai mult, cu 

produse. Dar sunt produse care ne ajută foarte mult: scăderea preţului la cazare şi 

oferirea prânzului pentru echipă, realizarea materialelor publicitare, acordarea unor 

premii. 

 

Însă ştiaţi că pentru a putea folosi banii din sponsorizări trebuie cerută 

aprobare specială Primăriei şi Consiliului General? Pentru a depăşi astfel de bariere 

preferăm produsele în natură sau oferirea premiilor în bani direct câştigătorilor, 

fără a mai trece prin teatru. Avem chiar un sponsor care ne-a editat cea mai mare 

parte a materialelor publicitare, Alistar Security, şi calitatea lor e ireproşabilă. Puse 

cap la cap, se poate ajunge la economii substanţiale.  

Pe urmă, pentru că avem o sală mare cu o scenă mică (faţă de cele mai multe 

scene din ţară), selecţia trebuie făcută (şi) corespunzător posibilităţii de a monta 

decorul. Iată, dar, ce de avantaje!  

Dincolo de glumă, au fost două ediţii de criză, să le spunem ediţii de 

încercare. Sperăm ca, în urma succesului pe care îl avem, să ne putem dezvolta. 

Idei avem, echipă avem, însă o susţinere financiară mai puternică este necesară.  

 

 
„Titanic Vals”, Teatrul Odeon FOTO Mihaela Marin 

 

S.V. - Cum aţi făcut selecţia “felurilor” oferite publicului, în competiţie şi în afara 

ei?  



M.Ṭ. - Ne-am dorit să aducem spectacole şi să organizăm evenimente care să se 

potrivească tuturor poftelor publicului. Doar e un festin, nu-i aşa? Ne-am dorit să 

ascundem criza financiară, care ne sleieşte, selectând spectacole în care se face 

mult haz de necaz. Luminile reflectoarelor, dacă sunt măiestrit puse pe un decor şi 

pe actori, conferă mister sau culoare actului scenic. Am fost atenţi la detalii.  

Şi, ceea ce e cel mai important, am invitat maeştri-bucătari, de fapt producţii 

realizate de regizori prestigioşi precum: Gábor Tompa, Victor Ioan Frunză, 

Alexandru Dabija, Mihai Măniuţiu, Cristian Pepino, şi aparţinând unor teatre de 

elită din Bucureşti şi din ţară. Li se alătură cunoscuţi regizori din generaţiile 

următoare: Radu Afrim, Claudiu Goga, Theodor-Cristian Popescu, precum şi o 

debutantă: Adela Biţică.  

Mai avem un emoţionant spectacol realizat de Alexandru Repan în cadrul 

Programului Actor şi Regizor, câteva producţii din străinătate (Franţa, Cehia, 

Bulgaria) şi un concert extraordinar susţinut de Marius Mihalache şi invitaţii săi în 

seara de gală a Fest(in)-ului nostru. 
 

 
Andreea Măcelaru Sofron şi Alexandru Repan în „Rapsodie-n roz”, producṭie a Teatrului Nottara FOTO 

Ciprian Duica 

 

S.V. - Ce premii primesc câştigătorii?  

M.Ţ.: Premiul pentru cel mai bun spectacol din Secţiunea competitivă Mici crize... 

( şi) electorale, conferit de un juriu format din criticii de teatru: Roxana Croitoru, 

Crenguţa Manea, Mircea Morariu, Ion Parhon, cărora li se alătură Edit Culcsar – 

teatrolog şi reprezentant al Teatrului Naţional din Budapesta.  



Premiul este susţinut financiar de către Rotary Club Bucureşti 

Atheneum;  

Premiul pentru cel mai popular spectacol, conferit unei producţii din 

Sectiunea Bulevardul Comediei de către un juriu format, în seara deschiderii 

festivalului, din rândul spectatorilor, şi constând, deocamdată, într-o diplomă şi un 

trofeu oferite de teatrul nostru;  

Premiul Silvia Dumitrescu-Timică, acordat unei actriţe sau unui actor 

din generaţia tânără de către criticul de teatru Doina Papp, care îl şi susţine 

financiar;  

Premiul pentru cel mai reprezentativ artist al ediţiei, constând într-un 

expresor de cafea, oferit de către unul dintre sponsorii noştri (Gaggia) unei mari 

actriţe sau unui mare actor. 
 

 
„Victoria”, Compania teatrală „Petits Bâtons Production”, Franṭa FOTO Michel Morin  

 

S.V. - După prima ediţie, ce nu aţi mai făcut la fel?  

M.Ţ. - Afişul, deşi autorul este acelaşi: Cosmin Ardeleanu. Între timp, însă, am 

făcut un site destinat festivalului şi pe care vă invităm să-l vizitaţi: 

festinpebulevard.ro.  

 

S.V. - Care au fost dificultăţile maxime?  

M.Ţ. - Cele mai istovitoare sunt dificultăţile materiale. Un buget prea mic şi 

spaima că nici pe acela nu îl obţii în timp util pot deveni paralizante. Un festival 

este un organism viu, în continuă dezvoltare. Oricât de aplicat ai face estimările de 

buget, întotdeauna se mai iveşte ceva: un decor care poate fi transportat doar cu un 



tir şi face să explodeze costurile de transport; un regizor şi/sau un scenograf a căror 

prezenţă devine imperios necesară, pentru adaptarea spectacolului la un spaţiu 

scenic nou şi care trebuie aduşi de prin cine ştie ce parte a lumii şi plătiţi pentru 

repetiţii, o producţie pe care o doreşti în mod special şi care costă mult peste 

puterile tale financiare. Te arunci şi pe urmă nu ştii de unde poţi tăia, pentru a 

reveni în bugetul trecut de mai multe ori printr-un prea strâmt Pat al lui Procust.  

 

 
Vlad Zamfirescu, Alexandru Jitea şi Gabriel Răuţă în spectacolul „Panică”, la Teatrul Nottara FOTO 

Ciprian Duica 

 

S.V. - Se face simţită, în viaţa de zi cu zi a Teatrului “Nottara”, sărbătoarea numită 

“Fest(in) pe Bulevard”?  

M.Ţ. - Inevitabil. Înainte de toate, prin forfota de dinaintea deschiderii festivalului 

(curăţenie, amenajări de spaţii, amenajarea expoziţiei, a standurilor de carte, 

realizarea mapelor, zbârnâitul telefoanelor la Departamentul Protocol şi Relaţii cu 

publicul, zumzăiala studenţilor care fac ziarul festivalului).  

 

Mai mult, avem şi un eveniment stradal semnat de Mihai Lungeanu, prin 

intermediul căruia încercăm să ne facem cunoscuţi trecătorilor şi să-i atragem spre 

noi. La acest eveniment, cei mai mulţi dintre angajaţii teatrului devin actori, făcând 

figuraţie, alături de colegii noştri profesionişti. Vom purta costume de teatru, vom 

ciocni pahare cu trecătorii, vom face fotografii cu actorii...  



 
„Hai iu iu nu hey you you”, la Festivalul de la Sibiu, producṭie UNITER FOTO Paul Baila  

 

S.V. - Ce i-aţi recomanda unui alt temerar, care ar vrea să aibă o iniţiativă similară, 

organizând un festival teatral?  

M.Ţ. - Întâi de toate să aibă şansa de a fi ajuns să lucreze în preajma unor mari 

directori de festivaluri. Ṣi noi avem câteva asemenea exemple: Emil Boroghină, 

Marina Constantinescu, Constantin Chiriac. Apoi, ştiinţa de a-şi face echipa şi, nu 

în ultimul rând, să aibă abilităţi de prestigiditator, astfel încât, cu un buget mic, mic 

de tot să poată făuri un festival care să rămână în sufletul tuturor celor care îl 

descoperă. 

 

 

 

de Sanda Vișan 



5. Claudia Tocilă – Gânduri în dezordine 
din data de 11 octombrie 2014, ora15.20 
http://claudiatocila.ro/sambata-teatru-festin-bulevard/ 

 

 
 

Sâmbăta de teatru – FESTin pe Bulevard 

 
Teatrul Nottara din Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Culturii şi 

UNITER, organizează cea de-a II-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru - 

http://claudiatocila.ro/sambata-teatru-festin-bulevard/
http://claudiatocila.ro/sambata-teatru-festin-bulevard/


Fest
(in)

 pe Bulevard. Evenimentul se va desfăşura în perioada 11 – 18 octombrie 

sub formă de competiție şi are, pentru secţiunea de concurs, o tematică apropiată 

de actualitatea imediată, astfel încât spectatorii să-şi poată recunoaşte, pe scenă, 

problemele, speranţele, nevoile.  
El va cuprinde două secţiuni principale, precum şi alte evenimente conexe. 

Aici e programul. Nu știu despre voi, dar un festival de teatru în București 

îmi pică perfect cu vremea asta blândă de octombrie. 

 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest
(in)

 pe Bulevard 

ediţia a II-a 

11–18 octombrie 2014, Bucureşti 

 

PROGRAM 

 

EVENIMENT STRADAL 

Sâmbătă, 11 octombrie, ora 16.30: 

În faţa Teatrului Nottara 

Un zâmbet, click şi... gong! 

regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Victor Diaconu 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Sâmbătă, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru (momente din prima ediţie a 

festivalului) 

Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu 

ora 18.30: 

Sala Horia Lovinescu 
Deschiderea  Festivalului 

(constituirea Juriului de Public pentru Secţiunea Bulevardul Comediei) 

ora 19.00: 

Don Quijote, adaptare după Miguel de Cervantes, regia: Mihai Măniuţiu, 

scenografia: Adrian Damian 

Producţie a Teatrului Naţional Târgu-Mureş (Compania Liviu Rebreanu) 

 

Duminică, 12 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Hai Iu Iu NU Hi You You - un spectacol muzical de Radu Afrim (dedicat Mariei 

Tănase) 

Producţie UNITER 

http://www.festinpebulevard.ro/ro/program


Luni, 13 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Tartuffe sau Impostorul, după Molière, 

versiunea scenică şi direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză, scenografia: Adriana 

Grand 

Producţie a Teatrului Metropolis, Bucureşti 

 

Marţi, 14 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Miss Daisy şi şoferul ei de Alfred Fox Uhry, regia: Claudiu Goga, 

scenografia: Ştefania Cenean 

Producţie a Teatrului Evreiesc de Stat, Bucureşti 

 

Miercuri, 15 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Play Shakespeare, după operele lui William Shakespeare, 

adaptarea şi regia: Cristian Pepino, scenografia: Cristina Pepino 

Producţie a Teatrului Ţăndărică, Bucureşti 

 

Joi, 16 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

VICTOR’ia (opus1), scenariul şi regia: Hélène van der Stichel, coregrafia: Dany 

Lays 

(Spectacol supratitrat în limba română) 

Producţie a Companiei Teatrale Petits Bâtons Production, Fontaine (Franţa) 

 

Sâmbătă, 18 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Festivitatea de premiere 

ora 19.00: 

Marius şi Lorin Mihalache, în concert 

Închiderea festivalului 

 

Secţiunea COMPETITIVĂ 

MICI CRIZE... (ŞI) ELECTORALE 

Sâmbătă, 11 octombrie, ora 21.00: 

Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu  

Scene din viaţa insectelor de Karel & Josef Čapek, 

Adaptare, versuri şi direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză, scenografia: Adriana 

Grand 



Producţie a Centrului Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, Bucureşti 

(Spectacol în afara concursului) 

 

Duminică, 12 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Panică de Mika Myllyaho, traducerea: Cristina Toma, regia: Theodor-Cristian 

Popescu, scenografia: Cosmin Florea 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti (Spectacol nerecomandat copiilor sub 

14 ani) 

 

Luni, 13 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Poker Face de Petr Kolečko, traducerea: Mircea Dan Duţă, 

regia: Adela Biţică, scenografia: Ştefan Caragiu 

Producţie special realizată pentru festival a Teatrului Nottara, Bucureşti, în 

coproducţie cu UNATC I.L. Caragiale, Bucureşti 

 

Marţi, 14 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Fasole de Elin Rahnev, regia: Liupcio Gorghievski, scenografia: Maria Dimanova 

(Spectacol supratitrat în limba română) 

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

Mal Dramski, (Bitola Macedonia) 

 

Miercuri, 15 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Noul locatar de Eugène Ionesco, traducerea: Vlad Russo şi Vlad Zografi, 

regia: Gábor Tompa, decorul: Helmut Stürmer, 

asistenţă scenografie şi costumele: Corina Grămoşteanu 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

ora 20.00: 

Teatrul Odeon, Sala Majestic 

Titanic Vals de Tudor Muşatescu, regia: Alexandru Dabija, decorul: Helmut 

Stürmer,  

costumele: Corina Grămoşteanu  

Producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti 

 

Joi, 16 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Rapsodie-n roz, după Oscar şi Tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt, 



traducerea: Vasile Şirli, regia şi adaptarea scenică: Alexandru Repan, 

scenografia: Iulian Bălţătescu 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti (Spectacol în afara concursului) 

 

Vineri, 17 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Brad de Crăciun la familia Ivanov de AI. I. Vvedenski, 

dramaturgia: Kata Gyarmati, regia: András Urbán, scenografia: Carmencita 

Brojboiu 

(Spectacol supratitrat în limba română) 

Producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj-Napoca (Spectacol interzis tinerilor 

sub 18 ani) 

 

Vineri, 17 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Carne de Viliam Klimáček, traducerea: Jan Tošovský, regia: Jan Fric, 

decorul: Jan Frič şi Michal David Oupor, costumele: Tereza Kopecká 

(Spectacol supratitrat în limba română) 

Producţie a Studio Rubín, Praga (Cehia) 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

12, 14, 16 şi 17 octombrie, ora 18.00, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Prezintă: Florica Ichim, critic de teatru, redactor-şef al revistei Teatrul azi şi 

invitaţii săi. Coordonator proiect: Mirela Sandu, teatrolog. 

 

Secţiunea COLOCVII - Intrarea liberă 

14, 16 şi 17 octombrie, ora: 11.00, la Teatrul Nottara (CaféNott) 

va cuprinde trei colocvii pe teme de actualitate: critica de teatru, regia de teatru, 

scenografia; Coordonator proiect: Doina Papp, critic de teatru. 

 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ - Intrarea liberă 

12, 13 şi 15 octombrie, ora 11.00, la Librăria Cărtureşti Verona 

A răposat... decedata!, alcătuire scenică, inspirată din comedii de Georges 

Feydeau, realizată de Mihai Lungeanu, regia: Mihai Lungeanu; 

Fazanul de Georges Feydeau, traducerea: Doru Mareş, regia: Alexandru 

Mâzgăreanu; 

Tot mort, tot mort?, comedie de Mark Twain, traducerea şi adaptarea: Petre Bokor, 

regia: Mihai Lungeanu. Eveniment realizat în memoria lui Petre Bokor. 

Coordonator proiect: Mihai Lungeanu, regizor artistic. 

 



Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

va cuprinde aniversări ale unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara şi se va 

desfăşura pe tot parcursul festivalului. Coordonator proiect: Irina Ionescu, 

teatrolog. 

 

 

de Claudia Tocilă 



6. Metropotam  

din data de 13 octombrie 2014,  

http://concurs.metropotam.ro/Concursuri/2014/10/castiga-o-invitatie-

dubla-la-piesa-de-teatru-tartuffesau-impostorul-art9553301837/ 
 

 
 

Castiga o invitatie dubla la piesa de teatru "Tartuffe sau Impostorul" din 

cadrul FESTin pe Bulevard 

 

Concursul s-a incheiat. Castigatoarea este idontcare, felicitari! 

In perioada 11 - 18 octombrie se desfasoara FESTin pe Bulevard. In cadrul 

acestui eveniment, in cele doua sali ale Teatrului Nottara se vor juca o serie de 

spectacole ale unor trupe din tara si din strainatate, precum si patru premiere, 

marca Nottara, dintre care doua intra in competitie. 

Noi punem la bataie o invitatie dubla la piesa de teatru Tartuffe sau 

Impostorul, de Molière. 

http://concurs.metropotam.ro/Concursuri/2014/10/castiga-o-invitatie-dubla-la-piesa-de-teatru-tartuffesau-impostorul-art9553301837/
http://concurs.metropotam.ro/Concursuri/2014/10/castiga-o-invitatie-dubla-la-piesa-de-teatru-tartuffesau-impostorul-art9553301837/
http://concurs.metropotam.ro/Concursuri/2014/10/castiga-o-invitatie-dubla-la-piesa-de-teatru-tartuffesau-impostorul-art9553301837/
http://concurs.metropotam.ro/Concursuri/2014/10/castiga-o-invitatie-dubla-la-piesa-de-teatru-tartuffesau-impostorul-art9553301837/


 
 

Piesa se joaca in seara aceasta de la ora 18:00 la Teatrul Nottara, Sala Horia 

Lovinescu. 

 

Cum poti castiga: 

- Esti membru Metropotam. (mai multe detalii aici) 

 - Trebuie sa fii primul care ne lasa un comentariu in care sa spuna ca vrea sa 

castige. 

 - Daca ai castigat, sa raspunzi la mailul pe care ti-l trimitem, pentru a transmite in 

timp util datele tale. 

 

Primul comentariu este premiat automat! 

http://www.festinpebulevard.ro/ro/bulevardul-comediei/tartuffe-sau-impostorul
http://metropotam.ro/membru-metropotam/


7. Hoinaru 

din data de 3 octombrie 2014,  

http://www.hoinaru.ro/page/3/ 

 

 
 

FESTin pe Bulevard 

 
În cazul în care nu ştiţi ce piese de teatru să mai vedeţi şi aşteptaţi 

nerăbdători FNTul (ce va să vie între 24 octombrie şi 2 noiembrie), există un 

http://www.hoinaru.ro/page/3/
http://www.hoinaru.ro/2014/10/03/festin-pe-bulevard/


festival ajuns la a doua ediţie şi organizat de Teatrul Nottara. E vorba de FESTin 

pe Bulevard, care se desfăşoară în perioada 11 – 18 octombrie, şi majoritatea 

pieselor se joacă la Nottara. 

Mie mi-au sărit în ochi următoarele spectacole: 

Hai Iu Iu NU Hi You You – un spectacol muzical de Radu Afrim (dedicat 

Mariei Tănase) 

Miss Daisy şi şoferul ei de Alfred Fox Uhry, regia: Claudiu Goga, 

scenografia: Ştefania Cenean 

Titanic Vals de Tudor Muşatescu, regia: Alexandru Dabija. 

Din program fac parte şi lansări de carte, spectacole-lectură, evenimente în 

aer liber. 

Detalii extra pe site. 

 

 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest
(in)

 pe Bulevard 

ediţia a II-a 

11–18 octombrie 2014, Bucureşti 

 
PROGRAM 

 

EVENIMENT STRADAL 

Sâmbătă, 11 octombrie, ora 16.30: 

În faţa Teatrului Nottara 

Un zâmbet, click şi... gong! 

regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Victor Diaconu 

 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Sâmbătă, 11 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Vernisajul Expoziţiei de fotografie de teatru (momente din prima ediţie a 

festivalului) 

Autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu 

ora 18.30: 

Sala Horia Lovinescu 
Deschiderea  Festivalului 

(constituirea Juriului de Public pentru Secţiunea Bulevardul Comediei) 

ora 19.00: 

Don Quijote, adaptare după Miguel de Cervantes, regia: Mihai Măniuţiu, 

scenografia: Adrian Damian 

Producţie a Teatrului Naţional Târgu-Mureş (Compania Liviu Rebreanu) 

http://www.festinpebulevard.ro/ro/program
http://www.festinpebulevard.ro/


Duminică, 12 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Hai Iu Iu NU Hi You You - un spectacol muzical de Radu Afrim (dedicat Mariei 

Tănase) 

Producţie UNITER 

 

Luni, 13 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Tartuffe sau Impostorul, după Molière, 

versiunea scenică şi direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză, scenografia: Adriana 

Grand 

Producţie a Teatrului Metropolis, Bucureşti 

 

Marţi, 14 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Miss Daisy şi şoferul ei de Alfred Fox Uhry, regia: Claudiu Goga, 

scenografia: Ştefania Cenean 

Producţie a Teatrului Evreiesc de Stat, Bucureşti 

 

Miercuri, 15 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Play Shakespeare, după operele lui William Shakespeare, 

adaptarea şi regia: Cristian Pepino, scenografia: Cristina Pepino 

Producţie a Teatrului Ţăndărică, Bucureşti 

 

Joi, 16 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

VICTOR’ia (opus1), scenariul şi regia: Hélène van der Stichel, coregrafia: Dany 

Lays 

(Spectacol supratitrat în limba română) 

Producţie a Companiei Teatrale Petits Bâtons Production, Fontaine (Franţa) 

 

Sâmbătă, 18 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Festivitatea de premiere 

ora 19.00: 

Marius şi Lorin Mihalache, în concert 

Închiderea festivalului 

 

 



Secţiunea COMPETITIVĂ 

MICI CRIZE... (ŞI) ELECTORALE 

Sâmbătă, 11 octombrie, ora 21.00: 

Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu  

Scene din viaţa insectelor de Karel & Josef Čapek, 

Adaptare, versuri şi direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză, scenografia: Adriana 

Grand 

Producţie a Centrului Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, Bucureşti 

(Spectacol în afara concursului) 

 

Duminică, 12 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Panică de Mika Myllyaho, traducerea: Cristina Toma, regia: Theodor-Cristian 

Popescu, scenografia: Cosmin Florea 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti (Spectacol nerecomandat copiilor sub 

14 ani) 

 

Luni, 13 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Poker Face de Petr Kolečko, traducerea: Mircea Dan Duţă, 

regia: Adela Biţică, scenografia: Ştefan Caragiu 

Producţie special realizată pentru festival a Teatrului Nottara, Bucureşti, în 

coproducţie cu UNATC I.L. Caragiale, Bucureşti 

 

Marţi, 14 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Fasole de Elin Rahnev, regia: Liupcio Gorghievski, scenografia: Maria Dimanova 

(Spectacol supratitrat în limba română) 

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

Mal Dramski, (Bitola Macedonia) 

 

Miercuri, 15 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Noul locatar de Eugène Ionesco, traducerea: Vlad Russo şi Vlad Zografi, 

regia: Gábor Tompa, decorul: Helmut Stürmer, 

asistenţă scenografie şi costumele: Corina Grămoşteanu 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 

 

 

 



ora 20.00: 

Teatrul Odeon, Sala Majestic 

Titanic Vals de Tudor Muşatescu, regia: Alexandru Dabija, decorul: Helmut 

Stürmer,  

costumele: Corina Grămoşteanu  

Producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti 

 

Joi, 16 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Rapsodie-n roz, după Oscar şi Tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt, 

traducerea: Vasile Şirli, regia şi adaptarea scenică: Alexandru Repan, 

scenografia: Iulian Bălţătescu 

Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti (Spectacol în afara concursului) 

Vineri, 17 octombrie, ora 18.00: 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Brad de Crăciun la familia Ivanov de AI. I. Vvedenski, 

dramaturgia: Kata Gyarmati, regia: András Urbán, scenografia: Carmencita 

Brojboiu 

(Spectacol supratitrat în limba română) 

Producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj-Napoca (Spectacol interzis tinerilor 

sub 18 ani) 

 

Vineri, 17 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Carne de Viliam Klimáček, traducerea: Jan Tošovský, regia: Jan Fric, 

decorul: Jan Frič şi Michal David Oupor, costumele: Tereza Kopecká 

(Spectacol supratitrat în limba română) 

Producţie a Studio Rubín, Praga (Cehia) 

 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

12, 14, 16 şi 17 octombrie, ora 18.00, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 

Prezintă: Florica Ichim, critic de teatru, redactor-şef al revistei Teatrul azi şi 

invitaţii săi. Coordonator proiect: Mirela Sandu, teatrolog. 

 

Secţiunea COLOCVII - Intrarea liberă 

14, 16 şi 17 octombrie, ora: 11.00, la Teatrul Nottara (CaféNott) 

va cuprinde trei colocvii pe teme de actualitate: critica de teatru, regia de teatru, 

scenografia; Coordonator proiect: Doina Papp, critic de teatru. 

 

 



Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ - Intrarea liberă 

12, 13 şi 15 octombrie, ora 11.00, la Librăria Cărtureşti Verona 

A răposat... decedata!, alcătuire scenică, inspirată din comedii de Georges 

Feydeau, realizată de Mihai Lungeanu, regia: Mihai Lungeanu; 

Fazanul de Georges Feydeau, traducerea: Doru Mareş, regia: Alexandru 

Mâzgăreanu; 

Tot mort, tot mort?, comedie de Mark Twain, traducerea şi adaptarea: Petre Bokor, 

regia: Mihai Lungeanu. Eveniment realizat în memoria lui Petre Bokor. 

Coordonator proiect: Mihai Lungeanu, regizor artistic. 

 

Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

va cuprinde aniversări ale unor personalităţi artistice ale Teatrului Nottara şi se va 

desfăşura pe tot parcursul festivalului. Coordonator proiect: Irina Ionescu, 

teatrolog. 

 

 



8. Evenimente București 
din data de 8 octombrie 2014, ora 2.44 

http://www.evenimente-bucuresti.ro/2014/10/08/festivalului-

international-de-teatru-festin-la-bucuresti/ 
 

 
 

Festivalului International de Teatru Fest(in) la Bucuresti 

 

 
 

Octombrie aduce Fest(in) pe Bulevard la  Teatrul Nottara anunta organizarea 

celei de-a II-a editii a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard va avea loc în perioada 11 – 

18 octombrie 2014. În cadrul acestui eveniment, în cele două săli ale Teatrului 

Nottara – Horia Lovinescu şi George Constantin – se vor juca o serie de spectacole 

http://www.evenimente-bucuresti.ro/2014/10/08/festivalului-international-de-teatru-festin-la-bucuresti/
http://www.evenimente-bucuresti.ro/2014/10/08/festivalului-international-de-teatru-festin-la-bucuresti/
http://www.evenimente-bucuresti.ro/2014/10/08/festivalului-international-de-teatru-festin-la-bucuresti/


ale unor trupe din ţară şi din străinătate, precum și patru premiere, marca Nottara, 

dintre care două intră în competiție. 

Festivalul propune două secţiuni. Prima, cea competitivă, a fost denumită, 

emblematic pentru anul acesta, Mici crize…și electorale şi va conţine spectacole 

care au ca tema criza, un subiect de maximă actualitate; criza de orice tip: 

economică, socială, politică, sexuală sau de identitate, precum și cea electorală, 

resimțită cu precădere în acest an. A doua secţiune, Bulevardul Comediei, prezintă 

spectacole de succes, comedii bulevardiere ale unor teatre invitate, precum şi o 

premieră a teatrului gazdă. Noul locatar de Eugène Ionesco, spectacolul regizorului 

Gábor Tompa, este un important eveniment teatral şi suntem onoraţi de întâlnirea 

dintre echipa Teatrului Nottara şi doi creatori de mare valoare precum regizorul 

Gábor Tompa și scenograful Helmut Stürmer. 

 În cadrul secţiunii competitive intitulate Mici crize…și electorale, care se va 

desfăşura la Sala George Constantin, se vor juca, în fiecare seară, începând cu ora 

21:00, spectacole din România, Bulgaria şi Cehia. Astfel, vor fi prezentate 

următoarele spectacole: Scene din viața insectelor de Karel Čapek, direcţia de 

scenă: Victor Ioan Frunză; Panică de Mika Myllyaho, în regia lui Theodor-Cristian 

Popescu; Bob (Fasole) de Elin Rahnev, în regia lui Ljupco Gorgievski; Brad de 

Crăciun la familia Ivanov de AI. I. Vvedenski, în regia lui András Urbán; Poker 

Face de Petr Kolečko, în regia Adelei Bițică; Maso (Carne) de Viliam Klimáček, în 

regia lui Jan Fric. Spectacolul Rapsodie-n roz după Oscar și Tanti Roz de Eric-

Emmanuel Schmitt, în regia lui Alexandru Repan va fi susţinut în afara 

competiţiei. 

Şi anul acesta Teatrul Nottara a produs un spectacol special pentru festival şi 

anume Poker Face, după textul unui dramaturg ceh contemporan. Piesa aduce în 

prim plan un eveniment important din istoria recentă, Revoluția de catifea – 

moment care a provocat crize şi a schimbat vieți. Autorul Petr Kolečko a fost 

prezent la premiera pentru presă, care a avut loc în data de 12 iunie 2014. 

Pe Bulevardul Comediei, secţiune care se va desfăşura în Sala Horia Lovinescu, 

vor putea fi văzute, de la ora 18:00, producţii ale unor teatre din țară și din 

București, printre care amintim: Titanic vals de Tudor Mușatescu, în regia lui 

Alexandru Dabija (Teatrul Odeon), Tartuffe sau Impostorul, de J.B.P. Molière, 

versiunea scenică și direcția de scenă aparținându-i lui Victor Ioan Frunză (Teatrul 

Metropolis), Play Shakespeare în regia lui Cristian Pepino (Teatrul Ţăndărică) , 

precum şi VICTOR‘ia (opus 1), un spectacol de teatru muzical francez (Compania 

teatrală Petits Bâtons Production). 

 În ultima seară a festivalului, tot pe scena mare a teatrului, Marius 

Mihalache şi invitaţii săi vor susţine un spectaculos concert. 



 Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe data de 11 octombrie 

2014, cu un eveniment stradal inedit, un happening prin care trecătorii vor fi 

invitați să devină spectatori. 

Pe toată perioada manifestării Teatrul Nottara va găzdui şi alte evenimente conexe. 

Va continua proiectul Spectacolul începe cu o lectură, inițiat de regizorii Mihai 

Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu, la care vor participa studenţi ai UNATC, în 

colaborare cu actorii teatrului. Cei doi regizori vor realiza trei spectacole-lectură, 

bazate pe textele unor comedii de bulevard. 

De asemenea, vor fi organizate colocvii pe temele: Critica de teatru, 

Scenografia – între arte plastice și teatru precum şi Regia de teatru. Vor fi invitați 

regizorii: Victor Ioan Frunză, Gábor Tompa, Alexandru Dabija, care au spectacole 

în festival, precum şi Vlad Massaci, Cristi Juncu, Theodor-Cristian Popescu şi alţi 

creatori, care au realizat montări de succes la Nottara de-a lungul timpului. Accesul 

la colovii şi la spectacolele-lectură este liber. 

 Ziarul festivalului, realizat în colaborare cu UNATC şi cu Facultatea de 

Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti va avea 

trei ediţii şi va fi distribuit gratuit pe tot parcursul evenimentului. 

 Pentru spectacolele din Fest(in) pe Bulevard, biletele vor putea fi 

achiziţionate, începând cu data de 25 august, de la Agenţia de bilete (din B-dul 

Magheru nr. 20, telefon: 021.317.41.01), deschisă zilnic, între orele 10.00 -20.00. 

 

 

adaugat de cristifilirom 

http://www.evenimente-bucuresti.ro/author/admin/


9. Revista Burda 
Luna Septembrie  2014,  

 

 
 

Fest(in) la Nottara 

 

Teatrul Nottara lanseaz` cea de-a doua ediție a Festivalului Interna]ional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard, între 11 [i 18 octombrie, la București. În cele două săli 

ale Teatrului Nottara se vor juca spectacole ale unor trupe din țară și din 

străinătate, dar și patru premiere, marca Nottara. 

Bilete: Agen]ia de bilete (bd. Magheru 20, tel.: 021.317.41.01) și pe 

eventim.ro. 


