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1. 24FUN 
din data de 8 octombrie 2014, ora 11:03 

http://bucuresti.24fun.ro/articol/cea_de_a_doua_editie_a_festivalu
lui_international_de_teatru_fest_in__pe_bulevard__incepe_in_ac
est_weekend-14024.html 
 

 
 

Cea de-a doua editie a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe 
Bulevard incepe in acest weekend 

 
Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de 

Teatrul Nottara şi finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti şi Ministerul Culturii, având şi sprijinul 
UNITER, va avea loc în perioada 11–18 octombrie 2014. În cadrul acestui 
eveniment, în cele două săli ale Teatrului Nottara şi în teatrele partenere, 
se vor juca o serie de producţii ale unor trupe din ţară şi din străinătate, 
precum și patru spectacole marca Nottara, dintre care trei vor intra în 
competiție. 

„Pentru că teatrul nu este apanajul elitelor, am adunat laolaltă 
producţii pentru toată lumea, încercând să nu facem concesii prostului-
gust, vulgarităţii, trivialităţii. 

Aşa cum stă bine unui festin teatral, avem reprezentaţii spumoase, 
care stârnesc hohote de râs, precum şi producţii crude, puternice, cu 

http://bucuresti.24fun.ro/articol/cea_de_a_doua_editie_a_festivalului_international_de_teatru_fest_in__pe_bulevard__incepe_in_acest_weekend-14024.html
http://bucuresti.24fun.ro/articol/cea_de_a_doua_editie_a_festivalului_international_de_teatru_fest_in__pe_bulevard__incepe_in_acest_weekend-14024.html
http://bucuresti.24fun.ro/articol/cea_de_a_doua_editie_a_festivalului_international_de_teatru_fest_in__pe_bulevard__incepe_in_acest_weekend-14024.html
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subînţelesuri filosofice. Avem muzică, dans şi... surpriză: vom ieşi în stradă 
pentru a vă întâmpina, pe toţi, cu un pahar de vin! 
Într-un cuvânt, vrem să vă arătăm întreaga noastră recunoştinţă, poftindu-
vă la un adevărat FESTIN de teatru pe Bulevard!” 

Marinela Ţepuş, 
Directorul Teatrului Nottara 

 
Ca şi anul trecut, spectacolele sunt împărţite în două secţiuni. Prima, 

cea competitivă, denumită Mici crize... și electorale, va conţine 
spectacole care au ca temă 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. Printre acestea se 
numără: Panică de Mika Myllyaho, regia: Theodor-Cristian Popescu 
(Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti), Carne de Viliam Klimáček, regia: 
Jan Fric (Producţie 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 Muşatescu, regia: Alexandru 
Dabija (Producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti) şi ultimul spectacol al 
teatrului gazdă, Noul locatar de Eugène Ionesco, în regia lui Gábor 
Tompa.  

Şi anul acesta Teatrul Nottara a produs un spectacol special pentru 
festival şi anume Poker Face, în regia Adelei Bițică, după textul unui 
dramaturg ceh contemporan, Petr Kolečko. 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. 
Spectacolele Rapsodie-n roz, după Oscar și Tanti Roz de Eric-Emmanuel 
Schmitt, în regia lui Alexandru Repan şi Scene din viața insectelor de 
Karel Čapek, direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză, vor fi susţinute în afara 
competiţiei.  

Juriul acestei ediţii este format din: Mircea Morariu, Roxana 
Croitoru, critici de teatru, Edit Kulcsár, teatrolog, dramaturg la Teatrul 
Naţional din Budapesta, Crenguţa Manea şi Ion Parhon, critici de teatru. 
Pe Bulevardul Comediei (secţiunea necompetitivă) vor putea fi văzute, 
printre altele, producţii ale unor teatre din țară și din București:  

*Don Quijote, adaptare după Miguel de Cervantes, regia: Mihai 
Măniuţiu, producţie a Teatrului Naţional Târgu-Mureş (Compania Liviu 
Rebreanu),   

*Tartuffe sau Impostorul, de J.B.P. Molière, versiunea scenică și 
direcția de scenă aparținându-i lui Victor Ioan Frunză (Teatrul Metropolis),  
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*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, Fontaine). 
În ultima seară a festivalului, la Sala Horia Lovinescu,  

*Marius şi Lorin Mihalache vor susţine un spectaculos concert. 
Manifestarea va începe cu un inedit eveniment stradal, prin care trecătorii 
vor fi invitați să devină spectatori.  

Acesta se numeşte Un zâmbet, click şi... gong!, este conceput şi 
regizat de Mihai Lungeanu şi se va desfăşura pe trotuarul din faţa teatrului 
şi în foaier, în data de 11 octombrie 2014, de la ora 16.30.  

Tot în prima zi de festival, înainte de prima reprezentaţie, vă invităm 
şi la vernisajul expoziţiei de fotografie de teatru, Clicuri şi.. Declicuri, a 
artiştilor Maria Ştefănescu şi Sorin Radu.  
În această perioadă, Teatrul Nottara va găzdui şi alte evenimente conexe. 
Regizorii Mihai Lungeanu și 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 și trupa în teatrul de azi. Este noţiunea de trupă una 
depășită? Cum se pune problema în teatrele de repertoriu? Dar în teatrul 
independent? Este actorul fetiș un pivot în relația regizor-trupă? 
(Moderator: Marina Constantinescu, critic de teatru și realizator TV) 
·       Teatru și umanism într-o lume a violenței. Căutările scriitorului și 
răspunsurile criticului. Relația criticului cu dramaturgia actuală. (Moderator: 
Doina Papp, critic de teatru, publicist)  
·       Scenografia și tehnicile moderne audiovideo, complementaritate 
sau tutelă. Light designul și decorul de lumini. (Moderator: Cristina 
Rusiecki, critic de teatru, jurnalist.) 
„Ne vom referi fie la dramaturgia contemporană, adaptată durității mediului 
care o inspiră, fie la regie, pentru care problemele se pun diferit în teatrele 
de repertoriu și cele independente, fie la scenografie, care trece prin 
condiționările tehnice ale audio-vizualului modern. 
Vă invităm, așadar, să ne fiți alături la colocviile critice ale Festivalului 
Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care vor avea loc pe 14, 16 și 
17 octombrie. 

Dorindu-ne un schimb de experiență între cei care fac și cei care… 
desfac în cuvinte opera scenică, am vrea să facem din secțiunea colocviilor 
un moment la fel de agreabil ca și festinul teatral pregătit de organizatori.” 

Doina Papp, critic de teatru 
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Accesul la colovii şi la spectacolele-lectură este liber.  
 În datele de 12, 14, 16 şi 17 octombrie înainte de începerea primelor 
reprezentaţii ale fiecărei serii, vor fi lansate cărţi de teatru, în foaierul Sălii 
Horia Lovinescu. Florica Ichim, critic de teatru, redactor şef al revistei 
Teatrul Azi şi Doru Mareş, critic de teatru, vor fi pe rând gazdele acestor 
lansări de carte. 

Ziarul festivalului, coordonat de jurnalista Maria Sârbu şi realizat în 
colaborare cu UNATC şi cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării 
din cadrul Universităţii din Bucureşti, va avea patru numere şi 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 şi a festivalului, 
dar şi pe noul site www.festinpebulevard.ro sau pe acelea ale partenerilor 
media.  

Pentru spectacolele din Fest(in) pe Bulevard, biletele pot fi 
achiziţionate de la Agenţia de bilete (din Bd. Magheru, nr. 20, telefon: 
021.317.41.01), deschisă zilnic, între orele 10.00-20.00,  şi de pe site-ul  
www.eventim.ro.  

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

 
Organizator:Teatrul Nottara 
Finanţatori: Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, Ministerul Culturii  
Cu sprijinul: UNITER 
Parteneri: Rotary Club Bucureşti Atheneum, PSICOM, Teatrul Odeon, 
Teatrul Metropolis, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul de Animaţie 
Ţăndărică, Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, UNATC I.L. 
Caragiale Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din 
cadrul Universităţii din Bucureşti 
Sponsor principal: Alistar Security 
Sponsori: Murfatlar, Gaggia Milano, Cumpăna 
Eveniment recomandat de: Antena 3, RFI România,Gold FM 
Parteneri media de tradiţie: TVR 2, Radio România 
Parteneri media: Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, 
Radio România Bucureşti FM, Teatrul Naţional Radiofonic,  AGERPRES, 
România Liberă, Academia Caţavencu, Observatorul Cultural, Ateneu, 
Fundaţia Culturală Camil Petrescu, ZiarulMetropolis.ro, PORT.ro, Yorick.ro, 
Sensotv.ro, TheEpochTimes.ro, Nonguvernamental.org, BIGCITYLIFE.ro, 
Comunicate de afaceri 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.eventim.ro/
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2. Festin pe Bulevard 
Luna septembrie  2014,  

http://www.festinpebulevard.ro/ro/despre-noi/festin-pe-bulevard 

 

 
 

Fest(in) pe Bulevard 

 
Scurtă prezentare a proiectului, Festivalul Internaţional de Teatru - 

Fest(in) pe Bulevard 
 

Teatrul Nottara a iniţiat, în anul 2013, un festival care poartă titlul de 
Fest(in) pe Bulevard, proiect cultural care este organizat anual. El are două 
secţiuni principale şi mai multe secţiuni şi activităţi conexe. Astfel, pentru 
că, în următoarea perioadă, la Sala Horia Lovinescu se va monta, cu 
precădere, comedie de bună calitate, specie extrem de apreciată şi dorită 
de către public, vom avea Secţiunea Bulevardul Comediei, şi vom încerca 
să selectăm comedii de mare succes, din ţară şi din străinătate, la care se 
adaugă producţii ale teatrului gazdă. Cea de-a doua secţiune, extrem de 
importantă, va avea, în fiecare an, o temă de actualitate. Această secţiune 
se va desfăşura la Sala George Constantin şi va fi competitivă. Dorim, în 
felul acesta, să ţinem pasul cu elementele acute, pe care le resimţim cu 
toţii în plan cotidian. Teatrul este o artă vie şi care trebuie să rămână cât 

http://www.festinpebulevard.ro/ro/despre-noi/festin-pe-bulevard
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mai aproape de public, de cetăţeni, aducându-le şi relaxare, dar şi teme 
apropiate care să-i facă să gândească, să-şi pună întrebări. 

Mai multe companii din străinătate vor fi invitate să prezinte câte un 
spectacol, pe un text adecvat temelor propuse. 

Intenţia teatrului nostru este de a implica mai multe instituţii private şi 
de stat, din ţară şi din străinătate, în ideea de a realiza un program 
internaţional de ţinută şi cu teme de actualitate. 

Pe lângă cele enunţate mai sus, săptămâna de festival va mai 
cuprinde: dezbateri pe temele date, spectacole-lectură, lansări de carte de 
teatru, cel puţin un eveniment stradal, o expoziţie cu fotografii cuprinzând 
cele mai interesante momente ale ediţiei anterioare. 

Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de 
pe Bulevardul Magheru. Sala George Constantin, Sală Studio cu 100 de 
locuri, şi Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 
  

1. Motivaţia şi oportunitatea realizării proiectului 
În contextul cultural actual şi, în mod particular, în conformitate cu 

direcţia managerială pe care Teatrul Nottara o urmează în ultimul timp, 
necesitatea unui eveniment de amploare cum este un festival, care să 
concentreze într-un timp scurt (o săptămână) atât spectacole de teatru, cât 
şi discuţii teoretice, este din ce în ce mai evidentă. Dovadă stă ediţia I a 
festivalului organizat de teatrul nostru şi dosarul de presă al evenimentului. 

De aceea, încercând să statuăm specificul teatrului, şi anume, 
Teatrul Nottara – teatru de/ PE bulevard, ne propunem ca festivalul pe care 
îl vom organiza anual să fie dedicat atât comediei bulevardiere, specie mult 
apreciată de către public (69 la sută din publicul bucureştean de teatru 
doreşte să vadă comedie, după cum reiese din sondajul de opinie 
comandat de noi unei firme specializate în studii de piaţă, IMAS), dar şi 
unor tematici extrem de actuale şi care marchează societatea, precum 
alegerile electorale, care chiar au loc în România, în anul 2014. 

Considerăm că un festival este o sărbătoare şi poate atrage 
segmente noi de public, pe care, mai apoi, să-l putem ţine aproape. De 
asemenea, un festival aduce un plus de imagine şi de venituri instituţiei 
noastre. 
  

2. Scopul proiectului 
Această ediţie a Fest(in) pe Bulevard, are ca scop realizarea unui 

eveniment teatral de calitate care să diversifice oferta culturală a 
Bucureştiului şi care să incite publicul şi prin participarea unor companii din 
străinătate. Iar, ca revers, prin invitarea unor artişti sau teoreticieni din 
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afara graniţelor, proiectul va contribui la promovarea culturii române şi 
dincolo de spaţiul geografic propriu. 

De asemenea, pe termen lung, scopul este acela al consolidării 
identităţii Fest(in) pe Bulevard dreptun festival dedicat atât comediei de bună 
calitate, cât şi unor tematici de maximă actualitate pentru societatea 
românească, un festival care să promoveze şi să educe publicul întru 
aprecierea acestei arte atât de fragile, dar şi atât de vii. 
  

3. Obiectivele urmărite de proiect 
Festivalul are ca obiectiv, şi prin această ediţie, atenţionarea şi 

înţelegerea timpurilor pe care le trăim. Faptul că prima ediţie a fost 
dedicată crizei (economică, socială, politică, sexuală, familială etc.), iar cea 
de-a II-a va fi dedicată alegerilor electorale, arată interesul organizatorilor 
pentru preocupările societăţii noastre, iar secţiunea dedicată comediei 
încearcă să ţină cât mai aproape publicul de teatru, oferindu-i produsele 
culturale pe care le doreşte şi le caută cu precădere, însă neabdicând de la 
calitate şi valoare. 
  

4. Grupurile ţintă 
Festivalul are ca principal grup-ţintă publicul bucureştean, atât pe cel 

deja fidel Nottara-ului, cât şi cel care va fi incitat de tematicile alese: 
electorale şi comedia bulevardieră. Mai există însă un segment de public, 
acela atras de evenimentele culturale de amploare: festivalurile de teatru, 
cele muzicale, de dans. 

O altă zonă de interes o reprezintă cea a specialiştilor de teatru (fie ei 
din zona teoretică: critici, cronicari, jurnalişti culturali sau din cea artistică: 
actori, scenografi, regizori, directori de teatru şi de festivaluri etc.), a celor 
care sunt în măsură să evalueze calitativ evenimentul în ansamblu, precum 
şi producţiile selectate şi care pot participa interactiv la dezbaterile ce vor 
avea loc în jurul temelor enunţate. 

De asemenea, un astfel de festival este important pentru publicul 
tânăr, receptiv la spectacolele care pun în discuţie problematici actuale. 
  

5. Relevanţa proiectului pentru grupurile ţintă 
Proiectul este relevant în măsura în care asigură satisfacerea unor 

nevoi evidente ale spectatorului de teatru. 
Prezentarea concentrată, într-o săptămână, a unor evenimente de 

teatru sub forma unui festival, este, în acest moment, o formulă agreată de 
către public, fiindcă, în felul acesta, are certitudinea că participă la acţiuni 
culturale de valoare, cu grad de eveniment. 
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De asemenea, un festival de teatru, care se centrează în jurul unei 
teme de actualitate, permite dacă nu epuizarea acesteia din punct de 
vedere artistic, cel puţin punerea ei în dezbaterea. Lucru care, pentru orice 
receptor, devine cu siguranţă important, atunci când este interesat în 
aprofundarea respectivei teme. 

Şi nu în ultimul rând, faptul că vom aduce comedii de mare succes 
pentru un public care vine la teatru şi pentru relaxare va aduce un plus de 
atenţie. 
  

6. Rezultatele aşteptate 
Rezultatele directe ale acestui proiect sunt date de gradul de 

interes manifestat de către publicul ţintă. 
Evaluarea va fi atât cantitativă, cât şi calitativă. 
 
Evaluarea cantitativă  va viza: 

 Numărul de participanţi la spectacole şi la celelalte evenimente 
conexe; 

 Numărul de materiale promoţionale difuzate; 
 Numărul de apariţii în mass-media locală şi naţională  (interviuri, 

comunicate de presă, articole, studii în reviste de specialitate). 
 
Analiza calitativă va viza următoarele aspecte: 

 Relevanţa activităţilor proiectului pentru grupul-ţintă; 
 Calitatea acţiunilor organizate; 
 Feed-back-ul beneficiarilor (prin chestionarele de evaluare care vor fi 

distribuite la sfârşitul manifestărilor, la conferinţe de presă etc.); 
 Prin reflectarea în presa de specialitate şi cea cotidiană sau în 

emisiunile de radio şi televiziune. 
 
Evaluarea activităţilor specifice: 
Fiecare activitate va beneficia de o evaluare specifică. Aceasta se va baza 
pe feed-back-ul primit din partea grupurilor-ţintă, a partenerilor şi a 
participanţilor la proiect. 
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3. BlogSpot 
din data de 8 octombrie 2014, ora 11:03 

http://simonaconstantinescu.blogspot.ro/2014/10/festin-pe-bulevard-

festivalul.html 

 

 
 

Festin pe Bulevard: Festivalul International de Teatru la Nottara 
 

 
 

În perioada 11 - 18 octombrie, la teatrul Nottara. va avea loc Festivalul 

International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, ajuns anul acesta la cea de-a doua 

editie. 

http://simonaconstantinescu.blogspot.ro/2014/10/festin-pe-bulevard-festivalul.html
http://simonaconstantinescu.blogspot.ro/2014/10/festin-pe-bulevard-festivalul.html
http://simonaconstantinescu.blogspot.ro/2014/10/festin-pe-bulevard-festivalul.html
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Fest(in) e Bulevard este un proiet cultural initiat anul trecut de teatrul 

Notara, cu doua sectiuni principale - Sectiunea Bulevardul Comediei, in care vor fi 

selectate comedii de succes, din tara si din strainatate, cat si productii ale teatrului 

gazda, si Sectiunea Mici Crize,.. (si) Electorale, sectiune care va fi competitiva. 

 

Pe langa spectacolele de teatru, Fest(in) pe Bulevard va mai cuprinde 

dezbateri, spectacole-lectura, lansari de carte de teatru, expozitii foto si evenimente 

stradale. 

 

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) 

http://simonaconstantinescu.blogspot.ro/search/label/teatru
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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, 
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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 
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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; 
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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. 

 

 

 

 

Simona Constantinescu 

https://plus.google.com/110799122114387957340
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4. Agerpres 
din data de 8 octombrie 2014, ora 11:03 

http://www.agerpres.ro/ots/2014/07/17/octombrie-aduce-fest-in-pe-

bulevard-la-nottara-10-00-54 

 

 
 

Octombrie aduce Fest(in) pe Bulevard la Nottara 

 
Teatrul Nottara anunta organizarea celei de-a II-a editii a Festivalului 

Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Festivalul Internațional 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 și George Constantin — se vor juca o serie de spectacole ale 

unor trupe din țară și din strainătate, precum și patru premiere, marca Nottara, 

dintre care două intră în competiție.  

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

emblematic pentru anul acesta, Mici crize...și electorale și va contine spectacole 

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

http://www.agerpres.ro/ots/2014/07/17/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara-10-00-54
http://www.agerpres.ro/ots/2014/07/17/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara-10-00-54
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economică, socială, politică, sexuală sau de identitate, precum și cea electorală, 

resimțită cu precădere în acest an.  

A doua secțiune, Bulevardul Comediei, prezintă spectacole de succes, 

comedii bulevardiere ale unor teatre invitate, precum și o premieră a teatrului 

gazdă. Noul locatar de Eugčne Ionesco, spectacolul regizorului Gábor Tompa, este 

un important eveniment teatral și suntem onorați de întâlnirea dintre echipa 

Teatrului Nottara și doi creatori de mare valoare precum regizorul Gábor Tompa și 

scenograful Helmut Stürmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul sectiunii competitive intitulate Mici crize...și electorale, care se va 

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

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

următoarele spectacole: Scene din viața insectelor de Karel Capek, direcția de 

scena: 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 Kolecko, în regia Adelei Bițică; Maso (Carne) de Viliam Klimácek, 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 sustinut în afara 

competitiei. 
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Si anul acesta Teatrul Nottara a produs un spectacol special pentru festival 

și 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 și a schimbat vieți. Autorul Petr Kolecko a fost 

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

Pe Bulevardul Comediei, sectiune care se va desfasura în Sala Horia 

Lovinescu, vor putea fi vazute, de la ora 18:00, producții 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. Moličre, 

versiunea scenica și direcția de scenă aparținându-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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mihalache și invitații săi vor susține 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 toata perioada manifestării Teatrul Nottara va găzdui și alte evenimente 

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

Mihai Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu, la care vor participa studenti 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 și Regia de teatru. Vor fi invitați 

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

în festival, precum și Vlad Massaci, Cristi Juncu, Theodor-Cristian Popescu și alți 

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

la colovii și la spectacolele-lectură este liber.  
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Ziarul festivalului, realizat în colaborare cu UNATC și cu Facultatea de 

Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București va avea 

trei ediții și va fi distribuit gratuit pe tot parcursul evenimentului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea manifestării se va face pe site-ul dedicat acesteia, 

www.festinpebulevard.ro, pe pagina de Facebook a Teatrului (unde se vor organiza 

concursuri prin care se pot câștiga invitații la spectacolele din festival) și cu 

ajutorul partenerilor media.  

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

achiziționate, începând cu data de 25 august, de la Agenția de bilete (din B-dul 

Magheru nr. 20, telefon: 021.317.41.01), deschisa zilnic, între orele 10.00—20.00 

și pe site-ul www.eventim.ro, după data de 1 august.  

Va asteptam cu drag la un nou Fest(in) cultural pe Bulevardul 

Magheru!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Business OTS  

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.eventim.ro/
http://www.agerpres.ro/ots
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5. Claudia Tocilă 
din data de 11 octombrie 2014, ora 11:03 

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 - 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 

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

 

 
de Claudia Tocilă 

http://www.festinpebulevard.ro/ro/program
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6. Adevărul 
din data de 17 octombrie 2014, ora 13:34 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/o-bulevardiera-azi-

1_5440ed7f0d133766a8028c16/index.html 

 

 
 

O „bulevardieră” de azi 

 

 
 

Nu prea am, de fapt nu am defel date despre dramaturgul ceh Petr Kolecko, 

autorul piesei „Poker face”, de curând intrată în repertoriul Teatrului „Nottara” ca 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/o-bulevardiera-azi-1_5440ed7f0d133766a8028c16/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/o-bulevardiera-azi-1_5440ed7f0d133766a8028c16/index.html
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parte a unui parteneriat, probabil „strategic”, între binecunoscuta instituţie de 

spectacole şi UNATC. 

Am căutat peste tot, am încercat să îl îmbunez pe altminteri generosul domn 

Google doar-doar mi-o da şi de astă dată un semn al mărinimiei sale. Nu am avut 

parte decât de un cvasi-eşec. Din cele câteva fotografii găsite în spaţiul virtual, aş 

putea deduce că scriitorul e unul încă tânăr.  

Din puţinele informaţii ce însoţesc fotografiile cu pricina am aflat că Petr 

Kolečko are, totuşi, un portofoliu dramaturgic destul de consistent ce conţine în jur 

de 20 de titluri. Deşi premiera spectacolului a avut loc în ultimele luni ale stagiunii 

trecute şi firesc ar fi fost ca ea să aibă deja parte de cel puţin 3-4 cronici, internetul 

nu m-a trimis decât la un singur articol, mai curând informativ decât critic, apărut 

într-o revistă on line. Articol prilejuit de prezenţa la Bucureşti a dramaturgului.  

Tăcerea aceasta mă miră. Mai întâi fiindcă Poker face e un spectacol izbutit 

în care o regizoare tânără, aflată la primii paşi în profesie, pe nume Adela Biţică, 

ajutată consistent de scenografia unui maestru- e vorba despre Ştefan Caragiu, 

profesor universitar în domeniu- a adus alături doi importanţi actori ai Teatrului 

„Nottara”- pe Victoria Cociaş şi pe Ion Haiduc- şi doi tineri masteranzi ai 

UNATC-ului bucureştean: Cristiana Ioniţă şi Costin Dogioiu. În al doilea rând 

pentru că spectacolul se bazează pe un text foarte bun ce abordează în modul cel 

mai nedidactic, mai proaspăt, mai agreabil cu putinţă tema complicatelor raporturi 

dintre părinţi şi copii.  

A posibilului şi imposibilului acestora. În al treilea rând deoarece îi aud 

destul de frecvent pe mai tinerii şi, uneori, mai revoluţionarii mei colegi într-ale 

criticii, vorbind despre atenţia ce ar trebui acordată „noilor realităţi teatrale” din 

lumea largă, din fostele ţări comuniste îndeosebi. E adevărat, Poker face nu 

revoluţionează scrisul pentru scenă. Dar ne face cunoştinţă cu un comediograf 

tânăr şi de mare talent aşa cum noi, pe aici, pe meleagurile mioritice, nu prea avem.  

Din păcate. În al patrulea rând pentru că însuşi caracterul de coproducţie al 

spectacolului, faptul că în el evoluează doi tineri actori încă masteranzi, s-ar fi 

cuvenit să stimuleze condeiul amicilor lor, studenţi la Teatrologie. Care firesc ar fi 

fost să vină, să-i vadă şi să scrie despre ei. Nimic din toate acestea. Iarăşi păcat. 

 
Ion Haicuc, în „Poker face” 
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Dar cum nu e rostul acestei cronici nici să vorbească despre continua şi 

îngrijorătoarea debilizare a criticii teatrale româneşti, nici despre comedia 

românească de azi tot mai puţin convingătoare, nici să le rezolve crizele, nici să 

facă ordine la UNATC-ul bucureşean, nici..., nici…, să revenim la text şi la 

spectacol şi să încercăm să formulăm o opinie despre ambele. 

 
Victoria Cociaş şi Ion Haiduc, în „Poker Face” 

 

 
Victoria Cociaş, Costin Dogioiu şi Cristiana Ioniţă, în „Poker Face” 

 

 Poker face e o piesă a cărei protagonistă se cheamă Jana. O femeie trecută 

demult de prima tinereţe, cu o fiică pe nume Pavlina. O fată al cărei tată e 

necunoscut. Ocazie pentru Jana să creeze în jurul paternităţii o întreagă legendă ale 

cărei rădăcini se găsesc în tinereţea ei aventuroasă petrecută în vremea 



25 
 

Cehoslovaciei comuniste şi a acţiunilor contestatare ce l-au avut în centru pe cel ce 

imediat după spectaculoasele răsturnări din toamna-iarna anului 1989 avea să 

devină primul preşedinte necomunist al ţării.  

Vačlav Havel. Jana e azi milionară în euro, iar bogăţia neaşteptată i se trage 

de la abilităţile sale ieşite din comun dovedite în jocul de poker. Bunăstarea cvasi-

ostentativă de acum, afişată şi comentată cu cinismul ce pare a- fi marcă de 

identificare, compensează sărăcia din copilărie şi adolescenţă. 

  O sărăcie pentru atenuarea căreia, prin anii ’80, František, tatăl Janei, a 

plecat la muncă în Nigeria. O plecare al cărei preţ a fost încornorarea bărbatului şi 

destrămarea familiei. Fiica Janei are un iubit pe nume Viktor, mare orator şi afişat 

nemulţumit de situaţia din ţară, doritor să creeze un nou partid indiscutabil onest şi 

capabil să soluţioneze toate problemele ţării. Întoarsă acasă cu câteva zile înainte 

de Crăciun, oricum ceva mai devreme decât se aşteptau cei doi tineri, Jana are de 

jucat încă un joc.  

Acela la capătul căruia femeia îl face praf pe Viktor, dovedit un jalnic 

vânător de zestre, îşi recucereşte fiica şi se dovedeşte mult mai puţin cinică decât o 

arătau savuroasele-i replici. Poker face, o comedie de zile mari, în care Petr 

Kolečko se joacă admirabil cu situaţiile, cu timpul (piesa e mult bazată pe apelul la 

flash-back), cu savoarea limbajului, e în primul rând o piesă pentru o mare şi 

experimentată actriţă.  

Nu mă îndoiesc că odinioară, distribuită în rolul Janei, imensa Olga 

Tudorache ar fi făcut furori în acest personaj. Astăzi rolul i-a fost încredinţat 

Victoriei Cociaş care, la rându-i, e strălucitoare, e magnifică. Poker face e înainte 

de orice recitalul ei, e ocazia reafirmării puternicului său talent, e lecţia sa de 

actorie.  

Ne reîntâlnim cu un talent policrom şi cu o lecţie vivace, nicidecum pe cont 

propriu. Toate petrecute în permanentă şi nedezminţitî relaţie cu partenerii, 

indiferent că e vorba despre experimentatul Ion Haiduc, sau despre foarte tinerii 

Cristiana Ioniţă şi Costin Dogioiu. Tinerii actori nu sunt răi, dar, fără doar şi poate, 

mai au multe de învăţat până a promova cu note maxime examenul comediei.  

Al comediei bulevardiere ce e şi mai greu de jucat decât comedia obişnuită. 

În „pokerul scenic” care e montarea cu Poker face, Victoria Cociaş e triumfătoare 

şi generoasă, prima beneficiară a generozităţii ei fiind tânăra regizoare Adela 

Biţică.  

Care semnează un spectacol viu, fluent şi mustind de haz, dar care evident 

nu ar fi putut fi astfel dacă nu ar fi beneficiat şi de scenografia deloc costisitoare, 

însă cât se poate de eficientă datorată lui Ştefan Caragiu.  

Beneficiarii finali sunt Teatrul „Nottara”, care a dobândit un spectacol bun 

ce are toate şansele să se joace mult, dar şi noi, spectatorii, care avem ocazia de a 
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râde cu poftă nu la o şuşă, nu la o tropăială anartistică, ci la o foarte reuşită 

comedie foarte bine paginată scenic. Teatrul Nottara din Bucureşti- 

 

 

 

 

POKER FACE de Petr Kolečko; T 

Traducerea: Mircea Dan Duţă;  

Regia artistică: Adela Biţică; 

Scenografia: Ştefan Caragiu;  

Cu: Victoria Cociaş, Ion Haiduc, Cristiana Ioniţă, Costin Dogioiu;  

Data reprezentaţiei: 14 octombrie 2014 

 

 

 

de Mircea Morariu 
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7.  Adevărul 
din data de 15 octombrie 2014, ora 17:23 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/criza-psihanaliza-

1_543e7b680d133766a8f5e14f/index.html# 

 

 
 

Criză şi psihanaliză 

 
„Panică” la Nottara, cu Gabriel Răuţă, Alexandru Jitea şi Vlad Zamfirescu 

 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/criza-psihanaliza-1_543e7b680d133766a8f5e14f/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/criza-psihanaliza-1_543e7b680d133766a8f5e14f/index.html
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„Panică”, impecabil aliaj de comedie şi dramă, este o piesă scrisă de 

finlandezul Mika Myllaho în 1995 pe vremea când avea 39 de ani. Cam tot atâţi 

câţi au şi cei trei protagonişti, Max, Leo şi Jani. 

Nu ştiu dacă atunci când a creat-o, dramaturgul a folosit câte ceva din 

propria lui experienţă, dacă s-a gândit cumva la sine însuşi, dacă înainte de a se 

apuca de scris s-a întrebat „cum ar fi dacă ar fi”. Nu sunt tentat acum, în momentul 

în care scriu despre un spectacol al Teatrului Nottara ce a avut premiera la început 

de ianuarie şi pe care eu am ajuns să îl văd doar în a doua decadă a lunii octombrie, 

să fac referiri la Proust cu al său Contre Sainte-Beuve, dar nici la Eugen Simion şi 

la cartea lui Întoarcerea autorului.  

Observ însă cu bucurie că piesa e bună, concentrată, vioaie, mereu 

generatoare de situaţii noi şi de surprize. Că deşi au trecut de la scrierea ei nouă 

ani, mulţi şi puţini deopotrivă atunci când e vorba despre literatură dramatică, gen 

literar ameninţat mai abitir decât altele de primejdia perisabilităţii, scrierea nu are 

nici cea mai mică urmă de riduri. 

 

 
 

Povestea e relativ simplă. Max, Leo şi Jani sunt trei bărbaţi cu oarecare stare 

materială. Fac parte din ceea ce se cheamă clasa de mijloc. Max e psihiatru, 

psiholog, psihoterapeut. Cândva, demult, a avut o problemă cu o femeie devenită 

fostă soţie. În plus, a mai avut parte şi de un atac de panică în metrou.  

S-a autoizolat în propria cameră prevăzută cu geamuri etanşe şi jaluzele 

trase, asemenea odăilor celebrei bătrâne din Marile speranţe, însă nu vrea ca nici 

una din uşile din interior să fie perfect închisă. Încearcă să se autotrateze, punctul 

forte în psihiatria autoprescrisă fiind filmul  

Vorbeşte cu ea al lui Almodovar. Joni e fratele lui, producător, realizator şi 

moderator al unui talk show de televiziune. Emisiunea are rating, are şi succes şi 
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cu toate acestea nu mai deţine o poziţie din cale afară de sigură în grila postului. 

Drept pentru care Joni e mereu agitat şi vorbeşte necontenit la telefon.  

O face şi pentru că are o sumedenie de probleme cu sumedenia de femei din 

viaţa lui. Pe care le minte, cărora le spune vorbe dragi, fără a simţi în realitate 

nimic pentru ele. Leo e un vechi prieten al celor doi, inginer de profesie, exilat de 

soţie din căminul conjugal.  

Nu definitiv, însă, oricum, pentru o perioadă de timp destul de îndelungată, 

socotită de femeie a-i fi necesară bărbatului pentru reflecţii ceva mai profunde 

asupra sensurilor, valorilor şi obligaţiilor căsnice.  

 

 
 

Piesa aceasta de cameră, de interior a fost foarte bine tradusă de Cristina 

Toma şi a fost montată la Nottara de un expert al genului, regizorul Theodor 

Cristian Popescu.  

Unul dintre acei puţini directori de scenă, ajunşi şi ei, precum protagoniştii 

piesei, la vârsta de 40 de ani şi care au învăţat din propria lor experienţă, poate că 

şi din micile lor crize profesionale depăşite con brio, că nu se prea poate face teatru 

bun fără actori buni şi că lucrul cu actorul nu e defel un moft, pierdere de vreme 

sau sacrificarea propriei lor personalităţi creatoare. Dimpotrivă.  

Că lucrul cu actorul înseamnă creaţie. Pentru spectacolul de la Teatrul 

Nottara, Theodor Cristian Popescu a alcătuit o foarte bună distribuţie. I-a „chemat 

sub arme” pe doi dintre actorii Teatrului, Alexandru Jitea (Leo) şi Gabriel Răuţă 

(Max), cu care a lucrat foarte bine cu prilejul anterioarei lui colaborări cu Teatrul 

de pe Bulevard, dar şi pe Vlad Zamfirescu, actor cu mare farmec, histrion ideal 

care cred că ar putea scrie, şi nu oricum, ci „pe bune”, o foarte interesantă teză de 

doctorat despre specificul interpretării în piesele jucate în spaţii restrânse.  
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Trioul lor e imbatabil drept pentru care picnicul pe câmpul de luptă care a 

devenit livingul lui Max e unul impecabil.  

Şi e aşa fiindcă regizorul Theodor Cristian Popescu nu le-a acordat atenţia 

cuvenită doar lor şi lucrului cu ei, ci şi tânărului scenograf Cosmin Florea.  

Care a avut grijă, între altele, la armonizarea culorilor decorurilor cu cele ale 

costumelor, o armonizare gândită nu doar de dragul imaginii, ci şi în numele ideii. 

Şi pentru ca lucrurile să stea cu adevărat bine, spectacolul bucureştean dispune şi 

de o adecvată ilustraţie muzicală semnată de Gabriel Răuţă.  

Teatrul Nottara din Bucureşti-  

 

PANICĂ de Mika Myllaho;  

Traducerea: Cristina Toma;  

Regia: Theodor Cristian Popescu;  

Scenografia: Cosmin Florea;  

Cu: Gabriel Răuţă, Alexandru Jitea şi Vlad Zamfirescu;  

Data reprezentaţiei: 12 octombrie 2014  

 

 

 

de Mircea Morariu 
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8.  Adevărul 
din data de 13 octombrie 2014, ora 18:06 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/jubilatii-festivaliere-

1_543be8970d133766a8e85a3e/index.html 

 

 
 

Jubilaţii festivaliere 

 

M-am gândit de multe ori cum de plidă, un oraş serios ca Düsseldorf din 

Renania de Nord Westfalia, provincie foarte bogată a Germaniei, capitală bancară 

şi de afaceri, adoră să se „prostească” organizând cu fast un carnaval pentru care 

locuitorii se pregătesc cu zel şi plăcere. 

Nu iau fireşte în calcul alte carnavaluri cu tradiţie între care cel de la Veneţia 

e cel mai …teatral şi filosofico-melancolic, deplângând morbid de secole fala 

falnicei republici serenissime (S-a stins fala falnicei Veneţii!) şi nici fiestele 

spaniole, puse mai ales în slujba unor tradiţii belicoase când nu sunt religioase. În 

Bucureştiul nostru iubit n-avem carnavaluri în sensul clasic al cuvântului (cele gay, 

de tradiţie recentă au mai degrabă conotaţii politice), avem în schimb festivaluri de 

toată mâna, de la cele zise ale produselor tradiţionale care ne afumă autumnal cu 

recolta bine frăgezită pe grătarele din parcuri şi pieţe publice, până la marile 

desfăşurări de forţe artistice din ţară şi de pe mapamond, din domeniul teatrului, 

muzicii, dansului, sărbători adevărate ale spiritului. De puţine ori deci haina de 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/jubilatii-festivaliere-1_543be8970d133766a8e85a3e/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/jubilatii-festivaliere-1_543be8970d133766a8e85a3e/index.html
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sărbătoare pe care ar vrea să o îmbrace cu acest prilej oraşul îi stă şi bine, cel mai 

adesea degenerând în praznice balcanice, zgomotoase şi de prost gust.  

De tot atâtea ori s-ar vrea antrenarea populaţiei într-un joc frumos, relaxat şi 

sărbătoresc, dar pentru asta mai avem ceva de lucrat la capitolul cultură urbană. O 

tentativă în această direcţie face Festvalul internaţional de teatru de la Teatrul 

Nottara, care la această a doua ediţie îşi încearcă din nou norocul în câştigarea 

inimii bucureştenilor.  

Cu doar două săptămâni înaintea marelui festival naţional de teatru care va 

începe la Bucuresti, cei de la Nottara aruncă mănuşa printr-o invitaţie inedită 

amintind la debut de chiar originile spectacolului teatral. Nu chiar la Dionisos şi la 

serbările dionisiace de la începuturile teatrului mă gândesc acum, ci pur şi simplu 

la dorinţa tot mai fierbinte a teatrului de a apropia, provoca şi include strada. Cu tot 

ce înseamnă ea ca viaţă şi personaje.  

Cu intenţii de marketing poate, dar în subsidiar şi cu dorinţa de a-şi declara 

apartenenţa la public (înainte chiar de a fi instituţie a Primăriei), profitând de 

locaţie, bulevardul Magheru - cel mai mare şi circulat din capitală, Nottara-ul, un 

teatru cu vechi ştate de vedete şi glorii, şi-a scos aşadar în stradă culisele, de la 

costume la personal pentru a veni în întâmpinarea publicului, fluturând dezinvolt 

chemarea la… festin. Tot pe aici, dacă-mi aduc bine aminte, am văzut spectacole 

începând în caleşti de epocă (era prin anii 90 când publicul uitase drumul la teatru) 

sau sfârşind tot aşa în chiote de nuntă (vezi Idiotul de Dostoievski, un spectacol al 

regizorului rus Andrey Zoldack) .  

Bulevardul are, s-ar zice, predestinare chiar dacă acum festinul pregătit de 

organizatori se anunţă dichisit şi ales, cu comedie bună şi cu o tematică de 

actualitate din care s-au reţinut cuvintele criză şi electorale. Dacă mai credem că pe 

lângă atâtea atribute asociate lui Homo… ludens ar putea fi cel mai potrivit 

nevoilor noastre de dezinhibare şi libertate interioară să acceptăm aşa dar 

provocarea şi să admirăm pofta de joacă a celor care ne-au întâmpinat cu o 

deschidere carnavalescă, pitorească şi colorată care a oprit trecătorii sâmbătă după-

amiaza poftindu-i să intre la teatru înfruntând gropile din asfaltul prospăt raşchetat 

(cum ştiţi reasfaltarea continuă an de an în Capitală, singura noutate ar fi popicăria 

răsărită pe trotoarele aceluiaşi bulevard).  

Am mai fost îmbiaţi şi cu oferta podgoriilor Murfatlar, care au gravat pe 

sticlele festive un nume atât de teatral, Conu Alecu (în mintea mea asocierea cu 

Alecu Popovici s-a făcut automat, fără vreo legătură poate cu intenţiile 

organizatorilor, fiindcă îmi place să mi-l aduc în memorie pe simpaticul om de 

teatru, odinioră secretar literar la Nottara şi mare admirator al lui Bachus). Acestea 

fiind zise, festivalul Festin pe bulevard de la Teatrul Nottara a început vesel mai 

ales că pe scenă a evoluat în seara inaugurală trupa Companiei Liviu Rebeanu a 

Teatrului National din Târgu-Mureş povestindu-ne în termeni tot de comedie şi de 
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actualitate despre chixul lui „Don Quijotte”. Spectacolul după opera omonimă a 

spaniolului Miguel de Cervantes, rescrisă şi pusă pe note de celebra cantautoare 

Ada Milea şi regizat de Mihai Măniuţiu, nu scapă de obsesiile delirului de putere 

care omoară în finalul reprezentaţiei una dintre cele mai frumoase speranţe ale 

omenirii întruchipate de legendarul personaj, visul.  

O face ce-i drept cu umor şi inteligenţă, dar concluzia tot aia e chiar dacă în 

final instrumentiştii îşi recuperează din praful scenei instrumentele simbolice şi le 

pun în poziţie cântătoare. Teatrul nostru cel de toate serile are în această 

săptămână, aşadar, un loc privilegiat.  

El se numeşte Teatrul Nottara de pe Bulevardul Magheru. O adresă pe care e 

bine să o reţineţi pentru a profita de oferta celei de-a doua ediţii a Festivalului 

internaţional „Festin pe bulevard”.  

Poftă bună!  

 

 

de Doina Papp 
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9.  SensoTV 
din data de 13 octombrie 2014,  

http://www.sensotv.ro/lifestyle/Eveniment-5553/fest-in-pe-bulevard-

2014 
 

 
 

Fest(in) pe Bulevard 2014 

 

Teatrul Nottara a gazduit evenimentul de deschidere a celei de-a II-a editii a 

Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

Marinela Tepus, directorul Teatrului Nottara, alaturi de regizorul Mihai 

Lungeanu, initiator al evenimentului stradal Teatru pe paine si al spectacolelor - 

lectura si de toti cei implicati in organizarea acestui au fost prezenti la deschiderea 

oficială a festivalului Fest(in) pe Bulevard.  

 

http://www.sensotv.ro/lifestyle/Eveniment-5553/fest-in-pe-bulevard-2014
http://www.sensotv.ro/lifestyle/Eveniment-5553/fest-in-pe-bulevard-2014
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Cu acest prilej dorim sa intindem covorul rosu si sa deschidem cu un 

gest de curtoazie o saptamana de sarbatoare a teatrului de pe bulevard. Am 

putea spune ca intentionam sa va oferim aperitivul unui adevarat banchet 

regal inaintea deschiderii oficiale a Fest(in)-ului pe Bulevard din acest an, 

organizat de teatrul nostru –  a spus la conferinta de presa directorul teatrului, 

Marinela Tepus. 

 
 

Un zambet, click si ... gong! 

 

 
 

Actorii de la Teatrul Nottara au iesit in strada ca sa invite trecatorii la 

spectacole, dar si sa participle la evenimentul Un zambet, click si ... gong! regizat 

de Mihai Lungeanu. Regizorul si-a propus sa atraga atentia pietonilor asupra 

festivalului intr-un mod inedit, la fel ca ca la editia de anul trecut. Astfel, trecatorii 

trebuiau doar sa intre in holul teatrului, sa zambeasca la click-ul fotografilor Sorin 
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Radu si Maria Stefanescu (in aceeasi zi a avut loc si vernisajul expozitiei de 

fotografie de teatru a celor doi artisti), iar mai apoi sa accepte invitatia de a se 

intoarce la Nottara pentru a-si vedea fotografiile si, pentru a zambi din nou in sala 

de spectacol. Pentru toti cei care vor avea sansa de a trece prin improvizatul 

atelier fotografic din incinta teatrului, organizatorii vor pregati atat surprize 

culturale, cat si culinare - a spus Mihai Lungeanu. Editia din 2015 a FEST(in)-

ului pe Bulevard le va oferi participantilor si surpriza de a-si gasi imaginile 

realizate acum, intr-o expozitie de colectie. 

 

Programul festivalului… 

 

 
 

… cuprinde spectacole din tara si din strainatate si numeroase evenimente 

conexe. Si anul acesta se pastreaza caracterul competitiv al festivalului; astfel, 

sectiunea concurs, intitulata Mici crize... (si) electorale va avea sloganul: Eu 

pentru cine votez?. Castigatorii vor fi alesi de un juriu de specialitate format din 

nume cunoscute ale teatrului national si international.  La Sala Horia Lovinescu 

publicul va putea urmari spectacolele din sestiunea necompetitiva, Bulevardul 

Comediei. Se vor organiza o serie de colocvii si lansari de carte, care au in centrul 

atentiei personalitati din domeniile regiei, scenografiei si a criticii de teatru. 
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Teatrul Nottara isi pretuieste publicul si s-a dovedit a fi mare iubitor al 

genului comic (in urma unui sondaj de opinie realizat de IMAS, a rezultat faptul ca 

70% dintre spectatori prefera acest gen), de aceea incearca si anul acesta sa 

reabiliteze notiunea de comedie bulevardiera – o specie teatrala viabila, cu 

conditia unor realizari  impecabile. 

 
 

Teatrul nu e doar pentru elite! 

 

 
 

…tine sa mentioneze Marinela Tepus. Orice festival trebuie sa fie o 

sarbatoare pentru cei care il frecventeaza. Noi ne-am propus sa facem un 

festin teatral pentru toti cei care ne pretuiesc. Pentru ca nu ne temem de 

bulevard, va oferim comedii bulevardiere! Pentru ca nu ne temem de criza, va 

daruim spectacole despre toate felurile de crize (sociala, conjugala, politica, 

sexuala, de identitate...)!  
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Pentru ca nu facem altfel de politica decat cea a publicului, va invitam 

sa radeti de... electorale, intrebandu-va mucalit: Eu cu cine votez? Pentru ca 

teatrul nu este apanajul elitelor, am adunat laolalta productii pentru toata 

lumea, incercand sa nu facem concesii prostului-gust, vulgaritatii, trivialitatii. 

Asa cum sta bine unui festin teatral, avem reprezentatii spumoase, care 

starnesc hohote de ras, precum si productii crude, puternice, cu subintelesuri 

filosofice. Intr-un cuvant, vrem sa va aratam intreaga noastra recunostinta, 

poftindu-va la un adevarat FESTIN de teatru pe Bulevard! 

 

 
 

 

 

Realizator: Oana Georgescu 
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10.  SensoTV 
din data de 5 octombrie 2014,  

https://www.sensotv.ro/arte/Stiri-5454/teatrul-nottara-deschide-

stagiunea-2014-2015 

 

 
 

Teatrul Nottara deschide stagiunea 2014-2015 

 

Teatrul Nottara pregateste pentru noua stagiune, premiere ale unor regizori 

de succes, editia a doua a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 

expozitii, aniversari si alte evenimente inedite. O parte dintre productiile teatrului 

vor participa in acest an, la festivaluri in tara sau vor avea turnee in strainatate. 

 

https://www.sensotv.ro/arte/Stiri-5454/teatrul-nottara-deschide-stagiunea-2014-2015
https://www.sensotv.ro/arte/Stiri-5454/teatrul-nottara-deschide-stagiunea-2014-2015
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Stagiunea s-a deschis oficial cu doua comedii foarte indragite de public! Pe 

6 septembrie, s-a reluat Sotul pacalit de Molière - unul dintre cele mai longevive 

spectacole de pe scenele teatrelor bucurestene (se joacz de peste 15 ani, cu mare 

succes de public). In aceasta montare, semnata de regizorul Mircea Cornisteanu ii 

puteti revedea pe Ion Haiduc si Cerasela Iosifescu. Duminica, 7 septembrie, va 

invitam sa il urmariti pe actorul Mircea Diaconu, in spectacolul Scandal la Opera! 

de Ken Ludwig, regia: Petre Bokor. Ambele spectacole se joaca la Sala Horia 

Lovinescu, de la ora 19.00. 

 

 
 

Cu ocazia deschiderii noii stagiuni, foaierul Salii Horia Lovinescu va gazdui, 

in perioada 6 septembrie - 8 octombrie, un eveniment special: expozitia artistului 

Mihai Teodor Olteanu, intitulata tarmuri. flori. ingeri pazitori. miresme. culori. In 

cadrul ei, vor fi expuse 44 de lucrari inspirate din intalnirea cu tarmul grecesc, cu 

arta Greciei Antice, cu frumusetea trupului feminin, redescoperita de greci. 

Expozitia este inchinata luminii, bucuriei si iubirii vesnice., dupa cum afirma 

artistul. Mihai Teodor Olteanu este cunoscut ca pictorul Revolutiei de la Timisoara 

si a participat la sute de expozitii personale si de grup, in orase din Romania, dar si 

la Haga, Amsterdam, Budapesta sau Lyon. Tablourile lui se regasesc si in colectii 

private, ale unor importati sefi de stat.  

In a doua parte a lunii septembrie, va avea loc la Sala Horia Lovinescu si 

premiera pentru presa a montarii Noul locatar de Eugène Ionesco, un spectacol de 

Gábor Tompa. Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsín, un actor 

spaniol care a jucat atat pe scene din tara natala, cat si in Franta si Anglia. Alaturi 

de el, ii veti revedea in aceasta montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada Navrot, 
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Ion Grosu si Gabriel Rauta. Spectacolul a fost selectat sa participe la cea de-a 24 

editie a Festivalului National de Teatru, care va avea loc in luna noiembrie. 

In aceasta stagiune, Victor Ioan Frunza, Cristi Juncu, Alexandru 

Mazgareanu si Diana Lupescu sunt cativa dintre regizorii care vor avea spectacole 

in premiera, pe scenele Teatrului Nottara. In plus, publicul se va putea bucura si de 

productiile deja cunoscute ale teatrului, jucate cu succes in ultimii ani si apreciate 

atat in Romania cat si in strainatate. De asemenea, vor avea loc turnee in Cehia, 

Franta sau Germania precum si participari la festivaluri de prestigiu din tara.  

 

 
 

Cea de-a doua editie a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard se va desfasura in perioada 11-18 octombrie si va cuprinde spectacolele 

din tara si din strainatate, impartite in doua sectiuni: cea competitiva Mici crize... 

(si) electorale precum si sectiunea Bulevardul Comediei. Evenimentul toamnei, de 

la Teatrul Nottara, va fi completat cu spectacole - lectura, lansari de carte si 

colocvii.   
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Pentru spectacolele din luna septembrie, dar si pentru Fest(in) pe Bulevard, 

biletele au fost deja puse in vanzare si se pot achizitiona de la Casa de bilete, din 

B-dul Magheru nr. 20, deschisa zilnic, intre orele 10.00 - 20.00. Telefon: 

021.317.41.01.  

Parteneri media: Radio Romania, Radio Romania Cultural, Radio Romania 

Bucuresti FM, RFI Romania, AGERPRES, Academia Catavencu, Romania Libera, 

Observatorul Cultural 

Parteneri media online: Sensotv.ro, Yorick.ro, PORT.ro, 

ZiarulMetropolis.ro, TheEpochTimes.ro, Nonguvernamental.org, 

BIGCITYLIFE.ro, Comunicate de afaceri 
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11.  Eventim 
din data de 11 octombrie 2014, 

 http://www.eventim.ro/ro/bilete/festin-pe-bulevard-241/promo.html 
 

 
 

Fest(in) pe Bulevard 

 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

Ediţia a II-a, 11 – 18 octombrie 2014 

 

Fest(in) pe Bulevard este un festival de teatru dedicat atât comunităţii 

bucureştene, cât şi oamenilor de teatru, jurnaliştilor, presei de radio şi de 

televiziune din Bucureşti, din ţară şi din străinătate. 

 Festivalul este competitiv şi are, pentru secţiunea de concurs, o tematică 

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

scenă, nevoile, speranţele, problemele. El cuprinde două secţiuni principale, 

precum şi alte evenimente colaterale. 

  

1. La Sala Horia Lovinescu - Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI, 

care are drept temă comedia de bună calitate 

 

2. La Sala George Constantin - Secţiunea competitivă - Mici crize şi... 

ELECTORALE, care va avea sloganul: Eu pentru cine votez? 

http://www.eventim.ro/ro/bilete/festin-pe-bulevard-241/promo.html
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Săptămâna festivalului mai cuprinde colocvii şi dezbateri pe subiectele 

propuse, ELECTORALELE şi COMEDIA DE BULEVARD, spectacole-lectură cu 

texte respectând temele alese, lansări de carte de teatru, aniversări ale unor vedete 

ale Teatrului Nottara, evenimente stradale, vernisajul unei expoziţii de fotografie 

de teatru (centrată pe prima ediţie a acestui festival).  
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12.  Adevărul 

din data de 10 octombrie 2014, ora 15.20 

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
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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. 
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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.  



48 
 

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 
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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, 
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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 
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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 
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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.  
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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... 
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„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 



55 
 

13. rfi România 
din data de 8 octombrie 2014,  

http://www.rfi.ro/eveniment-52921-cea-doua-editie-festivalului-

international-teatru-festin-bulevard 
 

 
 

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

Bulevard 

 

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

Nottara şi finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti şi Ministerul Culturii, având şi sprijinul UNITER, va avea 

loc în perioada 11–18 octombrie 2014. 

În cadrul acestui eveniment, în cele două săli ale Teatrului Nottara şi în 

teatrele partenere, se vor juca o serie de producţii ale unor trupe din ţară şi din 

străinătate, precum și patru spectacole marca Nottara, dintre care trei vor intra în 

competiție. 

http://www.rfi.ro/eveniment-52921-cea-doua-editie-festivalului-international-teatru-festin-bulevard
http://www.rfi.ro/eveniment-52921-cea-doua-editie-festivalului-international-teatru-festin-bulevard
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Victoria Cociaş, Ion Haiduc în Poker Face 

 

„Pentru că teatrul nu este apanajul elitelor, am adunat laolaltă producţii pentru 

toată lumea, încercând să nu facem concesii prostului-gust, vulgarităţii, 

trivialităţii. Aşa cum stă bine unui festin teatral, avem reprezentaţii spumoase, 

care stârnesc hohote de râs, precum şi producţii crude, puternice, cu 

subînţelesuri filosofice. Avem muzică, dans şi... surpriză: vom ieşi în stradă 

pentru a vă întâmpina, pe toţi, cu un pahar de vin! Într-un cuvânt, vrem să vă 

arătăm întreaga noastră recunoştinţă, poftindu-vă la un adevărat FESTIN de 

teatru pe Bulevard!” 

 Marinela Ţepuş, Directorul Teatrului Nottara 

 

Ca şi anul trecut, spectacolele sunt împărţite în două secţiuni. Prima, cea 

competitivă, denumită Mici crize... și electorale, va conţine spectacole care au ca 

temă 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. Printre acestea se numără: Panică de Mika Myllyaho, regia: Theodor-

Cristian Popescu (Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti), Carne de Viliam 

Klimáček, regia: Jan Fric (Producţie 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 Muşatescu, regia: Alexandru Dabija 

(Producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti) şi ultimul spectacol al teatrului gazdă, 

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

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

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

contemporan, Petr Kolečko. 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. Spectacolele Rapsodie-n roz, după Oscar și Tanti Roz de 
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Eric-Emmanuel Schmitt, în regia lui Alexandru Repan şi Scene din viața insectelor 

de Karel Čapek, direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză, vor fi susţinute în afara 

competiţiei. 

Juriul acestei ediţii este format din: Mircea Morariu, Roxana Croitoru, critici 

de teatru, Edit Kulcsár, teatrolog, dramaturg la Teatrul Naţional din Budapesta, 

Crenguţa Manea şi Ion Parhon, critici de teatru. 

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

printre altele, producţii ale unor teatre din țară și din București: Don Quijote, 

adaptare după Miguel de Cervantes, regia: Mihai Măniuţiu, producţie a Teatrului 

Naţional Târgu-Mureş (Compania Liviu Rebreanu), 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, Fontaine). 

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

Mihalache vor susţine un spectaculos concert. 

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

vor fi invitați să devină spectatori. Acesta se numeşte Un zâmbet, click şi... gong!, 

este conceput şi regizat de Mihai Lungeanu şi se va desfăşura pe trotuarul din faţa 

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

Tot în prima zi de festival, înainte de prima reprezentaţie, vă invităm şi la 

vernisajul expoziţiei de fotografie de teatru, Clicuri şi.. Declicuri, a artiştilor Maria 

Ştefănescu şi Sorin Radu. 

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

Regizorii Mihai Lungeanu și 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 și trupa în teatrul de azi. Este noţiunea de trupă una depășită? 

Cum se pune problema în teatrele de repertoriu? Dar în teatrul independent? Este 

actorul fetiș un pivot în relația regizor-trupă? (Moderator: Marina Constantinescu, 

critic de teatru și realizator TV) 

·         Teatru și umanism într-o lume a violenței. Căutările scriitorului și 

răspunsurile criticului. Relația criticului cu dramaturgia actuală. (Moderator: Doina 

Papp, critic de teatru, publicist) 

·         Scenografia și tehnicile moderne audiovideo, complementaritate sau 

tutelă. Light designul și decorul de lumini. (Moderator: Cristina Rusiecki, critic de 

teatru, jurnalist.) 
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„Ne vom referi fie la dramaturgia contemporană, adaptată durității mediului 

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

repertoriu și cele independente, fie la scenografie, care trece prin condiționările 

tehnice ale audio-vizualului modern. Vă invităm, așadar, să ne fiți alături la 

colocviile critice ale Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 

care vor avea loc pe 14, 16 și 17 octombrie. Dorindu-ne un schimb de experiență 

între cei care fac și cei care… desfac în cuvinte opera scenică, am vrea să facem 

din secțiunea colocviilor un moment la fel de agreabil ca și festinul teatral 

pregătit de organizatori.” 

 

Doina Papp, critic de teatru 

 

Accesul la colovii şi la spectacolele-lectură este liber. 

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

reprezentaţii ale fiecărei serii, vor fi lansate cărţi de teatru, în foaierul Sălii Horia 

Lovinescu. Florica Ichim, critic de teatru, redactor şef al revistei Teatrul Azi şi 

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

Ziarul festivalului, coordonat de jurnalista Maria Sârbu şi realizat în 

colaborare cu UNATC şi cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din 

cadrul Universităţii din Bucureşti, va avea patru numere şi 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 şi a festivalului, dar şi pe noul 

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

Pentru spectacolele din Fest
(in)

 pe Bulevard, biletele pot fi achiziţionate de la  

 

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

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

 

Vă aşteptăm cu drag la un nou Fest
(in) 

cultural! 

Organizator:Teatrul Nottara 

Finanţatori: Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, Ministerul Culturii. 

Cu sprijinul: UNITER 

Tags: eveniment - Teatrul Nottara - uniter 

 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.rfi.ro/tag/eveniment
http://www.rfi.ro/tag/teatrul-nottara
http://www.rfi.ro/tag/uniter
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14. Radio România București FM 
din data de 10 octombrie 2014,  

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/10/cea-de-a-doua-editie-a-

festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-incepe-in-

acest-weekend/ 
 

 
 

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. 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/10/cea-de-a-doua-editie-a-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-incepe-in-acest-weekend/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/10/cea-de-a-doua-editie-a-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-incepe-in-acest-weekend/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/10/cea-de-a-doua-editie-a-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-incepe-in-acest-weekend/
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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 
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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. SpectacoleleRapsodie-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. 
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PeBulevardul 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 Shakespeareîn regia lui Cristian Pepino (Teatrul 

Țăndărică) precum șiVICTOR—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 numeșteUn 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. 
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  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 

sitewww.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! 

 

 

sursa-http://www.agerpres.ro/ 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.eventim.ro/
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15. Comunicate de Afaceri 
din data de 8 octombrie 2014,  

http://www.comunicatedeafaceri.ro/cea-de-a-doua-editie-a-

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

acest-weekend_8444.html 
 

 
 

Cea de a doua editie a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard incepe in acest weekend 

 

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

Nottara si finantat de Primaria Municipiului Bucuresti, Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti si Ministerul Culturii, avand si sprijinul UNITER, va avea 

loc in perioada 11–18 octombrie 2014. 

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

Nottara si finantat de Primaria Municipiului Bucuresti, Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti si Ministerul Culturii, avand si sprijinul UNITER, va avea 

loc in perioada 11–18 octombrie 2014. In cadrul acestui eveniment, in cele doua 

sali ale Teatrului Nottara si in teatrele partenere, se vor juca o serie de productii ale 

unor trupe din tara si din strainatate, precum si patru spectacole marca Nottara, 

dintre care trei vor intra in competitie.  

„Pentru ca teatrul nu este apanajul elitelor, am adunat laolalta productii 

pentru toata lumea, incercand sa nu facem concesii prostului-gust, vulgaritatii, 

http://www.comunicatedeafaceri.ro/cea-de-a-doua-editie-a-festivalului-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-incepe-in-acest-weekend_8444.html
http://www.comunicatedeafaceri.ro/cea-de-a-doua-editie-a-festivalului-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-incepe-in-acest-weekend_8444.html
http://www.comunicatedeafaceri.ro/cea-de-a-doua-editie-a-festivalului-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-incepe-in-acest-weekend_8444.html
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trivialitatii. Asa cum sta bine unui festin teatral, avem reprezentatii spumoase, 

care starnesc hohote de ras, precum si productii crude, puternice, cu 

subintelesuri filosofice. Avem muzica, dans si... surpriza: vom iesi in strada 

pentru a va intampina, pe toti, cu un pahar de vin! 

 Intr-un cuvant, vrem sa va aratam intreaga noastra recunostinta, 

poftindu-va la un adevarat FESTIN de teatru pe Bulevard!”  

 

(Marinela Tepus, Directorul Teatrului Nottara)  

 

Ca si anul trecut, spectacolele sunt impartite in doua sectiuni. Prima, cea 

competitiva, denumita "Mici crize... si electorale", va contine spectacole care au ca 

tema criza, un subiect de maxima actualitate; criza de orice tip: economica, sociala, 

politica, sexuala sau de identitate, precum si cea electorala, resimtita cu precadere 

in acest an.  

Printre acestea se numara: "Panica", de Mika Myllyaho, regia: Theodor-

Cristian Popescu (Productie a Teatrului Nottara, Bucuresti), "Carne", de Viliam 

Klimacek, regia: Jan Fric (Productie a Studio Rubin, Praga), "Brad de Craciun la 

familia Ivanov", de AI. I. Vvedenski, in regia lui Andras Urban (Teatrul Maghiar 

de Stat, Cluj-Napoca), "Titanic Vals", de Tudor Musatescu, regia: Alexandru 

Dabija (Productie a Teatrului Odeon, Bucuresti) si ultimul spectacol al teatrului 

gazda, "Noul locatar", de Eugene Ionesco, in regia lui Gabor Tompa.  

Si anul acesta Teatrul Nottara a produs un spectacol special pentru festival si 

anume "Poker Face", in regia Adelei Bitica, dupa textul unui dramaturg ceh 

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

istoria recenta, Revolutia de catifea – moment care a provocat crize si a schimbat 

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

in data de 12 iunie 2014. Spectacolele "Rapsodie-n roz, dupa Oscar si Tanti Roz", 

de Eric-Emmanuel Schmitt, in regia lui Alexandru Repan si "Scene din viata 

insectelor", de Karel Capek, directia de scena, Victor Ioan Frunza, vor fi sustinute 

in afara competitiei.  

Juriul acestei editii este format din: Mircea Morariu, Roxana Croitoru, critici 

de teatru, Edit Kulcsar, teatrolog, dramaturg la Teatrul National din Budapesta, 

Crenguta Manea si Ion Parhon, critici de teatru.  

Pe Bulevardul Comediei (sectiunea necompetitiva) vor putea fi vazute, 

printre altele, productii ale unor teatre din tara si din Bucuresti: "Don Quijote", 

adaptare dupa Miguel de Cervantes, regia: Mihai Maniutiu, productie a Teatrului 

National Targu-Mures (Compania Liviu Rebreanu), "Tartuffe sau Impostorul", de 

J.B.P. Moliere, versiunea scenica si directia de scena apartinandu-i lui Victor Ioan 

Frunza (Teatrul Metropolis), "Play Shakespeare", in regia lui Cristian Pepino 

(Teatrul Tandarica), precum si "VICTOR‘ia (opus 1)", un spectacol de teatru 
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muzical francez (Compania teatrala Petits Batons Production, Fontaine).  In ultima 

seara a festivalului, la Sala Horia Lovinescu, Marius si Lorin Mihalache vor 

sustine un spectaculos concert. Manifestarea va incepe cu un inedit eveniment 

stradal, prin care trecatorii vor fi invitati sa devina spectatori. Acesta se numeste 

"Un zambet, click si... gong!", este conceput si regizat de Mihai Lungeanu si se va 

desfasura pe trotuarul din fata teatrului si in foaier, in data de 11 octombrie 2014, 

de la ora 16.30. Tot in prima zi de festival, inainte de prima reprezentatie, va 

invitam si la vernisajul expozitiei de fotografie de teatru, "Clicuri si.. Declicuri", a 

artistilor Maria Stefanescu si Sorin Radu.  

In aceasta perioada, Teatrul Nottara va gazdui si alte evenimente conexe. 

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

lectura, 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 in teatrul de azi. Este notiunea de trupa una depasita? 

Cum se pune problema in teatrele de repertoriu? Dar in teatrul independent? Este 

actorul fetis un pivot in relatia regizor-trupa? (Moderator: Marina Constantinescu, 

critic de teatru si realizator TV) 

 • Teatru si umanism intr-o lume a violentei. Cautarile scriitorului si 

raspunsurile criticului. Relatia criticului cu dramaturgia actuala. (Moderator: Doina 

Papp, critic de teatru, publicist)  

• Scenografia si tehnicile moderne audiovideo, complementaritate sau 

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

teatru, jurnalist.) 

 

„Ne vom referi fie la dramaturgia contemporana, adaptata duritatii 

mediului care o inspira, fie la regie, pentru care problemele se pun diferit in 

teatrele de repertoriu si cele independente, fie la scenografie, care trece prin 

conditionarile tehnice ale audio-vizualului modern. 

 Va invitam, asadar, sa ne fiti alaturi la colocviile critice ale Festivalului 

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

octombrie. Dorindu-ne un schimb de experienta intre cei care fac si cei care… 

desfac in cuvinte opera scenica, am vrea sa facem din sectiunea colocviilor un 

moment la fel de agreabil ca si festinul teatral pregatit de organizatori.”  

(Doina Papp, critic de teatru) 

  

Accesul la colovii si la spectacolele-lectura este liber.  

In datele de 12, 14, 16 si 17 octombrie inainte de inceperea primelor 

reprezentatii ale fiecarei serii, vor fi lansate carti de teatru, in foaierul Salii Horia 
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Lovinescu. Florica Ichim, critic de teatru, redactor sef al revistei Teatrul Azi si 

Doru Mares, critic de teatru, vor fi pe rand gazdele acestor lansari de carte. 

 Ziarul festivalului, coordonat de jurnalista Maria Sarbu si realizat in 

colaborare cu UNATC si cu Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din 

cadrul Universitatii din Bucuresti, va avea patru numere si va fi distribuit gratuit pe 

parcursul evenimentului.  

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

oficiala de Facebook, atat a Teatrului Nottara, cat si a festivalului, dar si pe noul 

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

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

la Agentia de bilete (din Bd. Magheru, nr. 20, telefon: 021.317.41.01), deschisa 

zilnic, intre orele 10.00-20.00, si de pe site-ul www.eventim.ro.  

Va asteptam cu drag la un nou Fest(in) cultural! 

 

Organizator:Teatrul Nottara  

Finantatori: Primaria Municipiului Bucuresti si Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti, Ministerul Culturii  

Cu sprijinul: UNITER 

Parteneri: Rotary Club Bucuresti Atheneum, PSICOM, Teatrul Odeon, 

Teatrul Metropolis, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul de Animatie Tandarica, 

Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Balcescu, UNATC I.L. Caragiale 

Bucuresti, Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul Universitatii 

din Bucuresti 

Sponsor principal: Alistar Security 

Sponsori: Murfatlar, Gaggia Milano, Cumpana 

Eveniment recomandat de: Antena 3, RFI Romania,Gold FM 

Parteneri media de traditie: TVR 2, Radio Romania 

Parteneri media: Radio Romania Actualitati, Radio Romania Cultural, Radio 

Romania Bucuresti FM, Teatrul National Radiofonic, AGERPRES, Romania 

Libera, Academia Catavencu, Observatorul Cultural, Ateneu, Fundatia Culturala 

Camil Petrescu, ZiarulMetropolis.ro, PORT.ro, Yorick.ro, Sensotv.ro, 

TheEpochTimes.ro, Nonguvernamental.org, BIGCITYLIFE.ro, Comunicate de 

afaceri 

 

 

de Comunicate de Afaceri 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.eventim.ro./


68 
 

16. NonGuvernamental 
din data de 9 octombrie 2014,  

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/start-al-celei-de-

doua-editii-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Start al celei de-a doua editii a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard 

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

Nottara si finantat de Primaria Municipiului Bucuresti, Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti si Ministerul Culturii, avand si sprijinul UNITER, va avea 

loc in perioada 11–18 octombrie 2014. 

In cadrul acestui eveniment, in cele doua sali ale Teatrului Nottara si in 

teatrele partenere, se vor juca o serie de productii ale unor trupe din tara si din 

strainatate, precum și patru spectacole marca Nottara, dintre care trei vor intra in 

competiție. 

 

„Pentru ca teatrul nu este apanajul elitelor, am adunat laolalta productii pentru 

toata lumea, incercand sa nu facem concesii prostului-gust, vulgaritatii, 

trivialitatii. Asa cum sta bine unui festin teatral, avem reprezentatii spumoase, 

care starnesc hohote de ras, precum si productii crude, puternice, cu 

subintelesuri filosofice. Avem muzica, dans si… surpriza: vom iesi in strada 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/start-al-celei-de-doua-editii-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/start-al-celei-de-doua-editii-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/start-al-celei-de-doua-editii-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/start-al-celei-de-doua-editii-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/


69 
 

pentru a va intampina, pe toti, cu un pahar de vin! Intr-un cuvant, vrem sa va 

aratam intreaga noastra recunostinta, poftindu-va la un adevarat FESTIN de 

teatru pe Bulevard!”, spune Marinela Tepus, Directorul Teatrului Nottara 

 

 
 

Ca si anul trecut, spectacolele sunt impartite in doua sectiuni. Prima, cea 

competitiva, denumita Mici crize… și electorale, va contine spectacole care au ca 

tema criza, un subiect de maxima actualitate; criza de orice tip: economica, sociala, 

politica, sexuala sau de identitate, precum și cea electorala, resimțita cu precadere 

in acest an.  Juriul acestei editii este format din: Mircea Morariu, Roxana Croitoru, 

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

Budapesta, Crenguta Manea si Ion Parhon, critici de teatru. Cea de-a doua 

sectiune, este la fel ca si anul trecut, cea necompetitiva. 

Manifestarea va incepe cu un inedit eveniment stradal, prin care trecatorii 

vor fi invitați sa devina spectatori. Acesta se numeste Un zambet, click si… gong!, 

este conceput si regizat de Mihai Lungeanu si se va desfasura pe trotuarul din fata 

teatrului si in foaier, in data de 11 octombrie 2014, de la ora 16.30. 

Tot in prima zi de festival, inainte de prima reprezentatie, va avea loc si 

vernisajul expozitiei de fotografie de teatru, Clicuri si.. Declicuri, a artistilor Maria 

Stefanescu si Sorin Radu. 

In ultima seara a festivalului, la Sala Horia Lovinescu, Marius si Lorin 

Mihalache vor sustine un spectaculos concert. 

Si in acest an, www.nonguvernamental.org este unul dintre partenerii media 

ai evenimentului. (A.D.). 

 

de A.D 
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17. Dor de ducă 
din data de 9 octombrie 2014,  

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/start-al-celei-de-

doua-editii-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

Fest(in) pe Bulevard , Bucuresti  

 

            Cu doar 6 zile inainte de inceperea Festivalului National de Teatru (24 

octombrie - 2 noiembrie), la Bucuresti se va incheia un alt festival, Fest(in) pe 

Bulevard, organizat de Teatrul Nottara (11-18 octombrie). Vor exista 2 sectiuni: 

cea competitiva (Mici crize ... si electorale) si Bulevardul Comediei.  

Prima sectiune va gazdui, in fiecare seara de la ora 9:00PM, in sala George 

Constantin (cea mica), cate un spectacol avand ca tema, centrala sau tangenta, 

criza: 

 Scene din viata insectelor de Karel Capek, directia de scenă: Victor Ioan 

Frunza - Centrul Cultural pentru UNESCO  

 Panica de Mika Myllyaho, in regia lui Theodor-Cristian Popescu - Nottara 

 Poker Face de Petr Kolecko, in regia Adelei Bitica - Nottara 

 Bob (Fasole) de Elin Rahnev, in regia lui Ljupco Gorgievski - Teatrul de 

Drama si de Papusi Vratza (Bulgaria) 

 Play Shakespeare, dupa operele lui William Shakespeare, regia Cristian 

Pepino - Teatrul Tandarica 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/start-al-celei-de-doua-editii-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/start-al-celei-de-doua-editii-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
http://www.fnt.ro/
http://unbtc.ro/de-ce-traim
http://www.nottara.ro/index.php?route=continut/program&sala=2&reprezentatie_id=1177
http://www.nottara.ro/index.php?route=continut/program&sala=2&reprezentatie_id=1178
http://www.nottara.ro/index.php?route=continut/program&sala=2&reprezentatie_id=1181
http://www.nottara.ro/index.php?route=continut/program&sala=2&reprezentatie_id=1180
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 Rapsodie-n roz dupa Oscar si Tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt, in regia 

lui Alexandru Repan -  Nottara (in afara competitiei) 

 Maso (Carne) de Viliam Klim�?ek, in regia lui Jan Fric - Studio Rubin - 

Praga (Cehia) 

 

         Dintre spectacolele programate zilnic la sala Eugen Lovinescu (cea mare), 

merita amintite Don Quijote dupa Cervantes, regia Mihai Maniutiu, Teatrul 

National Targu-Mures Trupa Liviu Rebreanu (11 octombrie - 7PM), "Noul locatar" 

de Eugen Ionesco, regia Tompa Gabor, Nottara (15 octombrie - 6PM) si Brad de 

Craciun la familia Ivanov de Al. I. Vvedenski, regia Andras Urban, Teatrul 

Maghiar de Stat din Cluj (17 octombrie - 6PM). 

 

 
 

Biletele se pot cumpara de la casa de bilete a Teatrului Nottara si de pe 

www.eventim.ro. 

 

Mai multe detalii, aici.  

 

 

http://www.nottara.ro/index.php?route=continut/program&sala=2&reprezentatie_id=1179
http://www.nottara.ro/index.php?route=continut/program&sala=2&reprezentatie_id=1182
http://www.nottara.ro/index.php?route=continut/program&sala=1&reprezentatie_id=1190
http://www.nottara.ro/index.php?route=continut/program&sala=1&reprezentatie_id=1184
http://www.nottara.ro/index.php?route=continut/program&sala=1&reprezentatie_id=1184
http://dordeduca.ro/evenimente/fest%28in%29_pe_bulevard/10000/www.eventim.ro
http://www.nottara.ro/index.php?route=continut/stiri&news_id=47
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18. Cinemagia 

din data de 9 octombrie 2014,  

http://www.cinemagia.ro/timp-liber/festival/festivalul-international-de-teatru-

festin-pe-bulevard-36879.html 

 

 
 

Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

 

Teatrul Nottara 

11 - 18 octombrie 

 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va desfăşura 

între 11 şi 18 octombrie, la Teatrul Nottara din Capitală, prezintă spectacole ale 

unor trupe din ţară şi din străinătate, în cele două secţiuni ale evenimentului: "Mici 

crize... şi electorale" şi "Bulevardul Comediei". 

Astfel, în cele două săli ale Teatrului Nottara - "Horia Lovinescu" şi "George 

Constantin" - se vor juca o serie de spectacole ale unor trupe din ţară şi din 

străinătate, precum şi patru premiere ale Teatrului Nottara, dintre care două intră în 

competiţie, a anunţat, miercuri, Marinela Ţepuş, directoarea instituţiei, în cadrul 

unei conferinţe, care s-a desfăşurat în incinta Teatrului. 

Festivalul,ajuns la cea de-a doua ediţie, propune două secţiuni. Prima, cea 

competitivă, a fost denumită anul acesta "Mici crize... şi electorale" şi va conţine 

spectacole care au ca temă criza, un subiect de maximă actualitate - criza 

http://www.cinemagia.ro/timp-liber/festival/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-36879.html
http://www.cinemagia.ro/timp-liber/festival/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-36879.html
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economică, socială, politică, sexuală sau de identitate, precum şi cea electorală, 

resimţită cu precădere în acest an. 
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. 

 

 
 

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, spectacol regizat de Gábor Tompa, este 

un important eveniment teatral, au afirmat reprezentanţii Teatrului Nottara. 

În cadrul secţiunii competitive, care se va desfăşura în 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 viaţa 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 Georgievski, "Brad de Crăciun la 

familia Ivanov", de Al. I. Vvedenski, în regia lui András Urbán, "Poker Face", de 
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Petr Kolečko, în regia Adelei Biţică, "Maso (Carne)", de Viliam Klimáček, în regia 

lui Jan Fric. Spectacolul "Rapsodie-n roz", după "Oscar şi Tanti Roz", de Eric-

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

competiţiei. 

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 ţară şi 

din Bucureşti, printre care "Titanic vals", de Tudor Muşatescu, în regia lui 

Alexandru Dabija (Teatrul Odeon), "Tartuffe sau Impostorul", de Molière, 

versiunea scenică şi direcţia de scenă aparţinându-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, pe scena mare a teatrului, Marius Mihalache şi 

invitaţii săi vor susţine un spectacol - concert. 

Pe toată durata manifestării, Teatrul Nottara va găzdui şi alte evenimente 

conexe. Astfel, va continua proiectul "Spectacolul începe cu o lectură", iniţiat de 

regizorii Mihai Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu, la care vor participa studenţi 

ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" 

din Bucureşti (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 cu temele: "Critica de teatru", 

"Scenografia - între arte plastice şi teatru" şi "Regia de teatru". În acest sens, vor fi 

invitaţi regizorii Victor Ioan Frunză, Gábor Tompa şi 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 Teatrul Nottara de-a 

lungul timpului. Accesul la colocvii şi la spectacolele-lectură vor fi libere. 

Totodată, va exista un ziar al festivalului, realizat în colaborare cu UNATC 

şi Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din 

Bucureşti. Acesta va avea trei ediţii şi va fi distribuit gratuit pe tot parcursul 

evenimentului. 

O noutate în acest an va fi site-ul Festivalului, www.festinpebulevard.ro, 

unde se va realiza promovarea manifestării.  

De asemenea, informaţii referitoare la evenimentul din Capitală vor putea fi 

găsite pe pagina de Facebook a Teatrului, unde se vor organiza concursuri, iar 

participanţii vor putea câştiga invitaţii la spectacolele din festival. 

Programul poate fi găsit și pe www.eventim.ro/ro/bilete/festin-pe-bulevard-

241/promo.html 
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19. 4arte.ro 
din data de 28 septembrie 2014,  

http://www.4arte.ro/2014/09/28/11-18-octombrie-festivalul-

international-de-teatru-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

11-18 octombrie: Festivalul International de Teatru “Fest(in) pe Bulevard” 

 

 
 

Editia a II-a a Festivalului International de Teatru “Fest(in) pe Bulevard”, 

organizat de Teatrul Nottara, se va desfasura in perioada 11–18 octombrie 2014, in 

Bucuresti. Festivalul va cuprinde doua sectiuni principale, precum si alte 

evenimente conexe si are, pentru sectiunea de concurs, o tematica apropiata de 

http://www.4arte.ro/2014/09/28/11-18-octombrie-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
http://www.4arte.ro/2014/09/28/11-18-octombrie-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
http://www.4arte.ro/2014/09/28/11-18-octombrie-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
http://www.4arte.ro/wp-content/uploads/2014/09/festt.jpg
http://www.nottara.ro/
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actualitatea imediata, astfel incat spectatorii sa-si poata recunoaste, pe scena, 

problemele, sperantele, nevoile. 

 

Programul festivalului este urmatorul: 

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 

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, 
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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 insectelorde 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) 
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Luni, 13 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

Poker Facede 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, SalaMajestic 

Titanic Valsde 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 Ivanovde AI. I. Vvedenski, 

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

Brojboiu 

(Spectacol supratitrat în limba română) 
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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. 

 

Biletele se pot achizitiona de la Casa de bilete, din B-dul Magheru nr. 

20, deschisa zilnic, între orele 10.00 – 20.00. Telefon: 021.317.41.01, precum si 

pe site-ul Eventim. 
Mai multe informatii gasiti pe site-ul oficial: www.festinpebulevard.ro. 

 

de Cristina Mitrea 

http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.4arte.ro/author/admin/
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20. Big City Life 
din data de 9 octombrie 2014,  

http://www.bigcitylife.ro/eveniment/festin-pe-bulevard-la-teatrul-

nottara/ 

 

 
 

Fest(in) pe Bulevard, la Teatrul Nottara 

octombrie 11  - 18 octombrie  

 

 

http://www.bigcitylife.ro/eveniment/festin-pe-bulevard-la-teatrul-nottara/
http://www.bigcitylife.ro/eveniment/festin-pe-bulevard-la-teatrul-nottara/
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Teatrul Nottara din Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Culturii şi UNITER, 

organizează, în 2014, cea de-a II-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru - 

Fest
(in)

 pe Bulevard. 

În acest an, evenimentul se va desfăşura în perioada 11 – 18 octombrie şi 

este dedicat atât comunităţii bucureştene, cât şi oamenilor de teatru, jurnaliştilor, 

presei de radio şi de televiziune din Bucureşti, din ţară şi din străinătate. 

Festivalul este competitiv şi are, pentru secţiunea de concurs, o tematică apropiată 

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

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

alte evenimente conexe: 

Secţiunea competitivă  Mici crize… (şi) electorale va avea sloganul: Eu 

pentru cine votez? Am ales această temă pentru că este un an electoral, iar alegerile 

fac parte din viaţa noastră cotidiană. Se vor juca, în mare parte, la Sala George 

Constantin, spectacole din România, Bulgaria şi Cehia. Astfel, vor fi prezentate 

următoarele producții: Panică de Mika Myllyaho, în regia lui Theodor-Cristian 

Popescu; Poker Face de Petr Kolečko, în regia Adelei Bițică; Fasole de Elin 

Rahnev, în regia lui Liupcio Gorgievski; Titanic Vals de Tudor Mușatescu, în regia 

lui Alexandru Dabija (Teatrul Odeon, la sediul acestuia); Brad de Crăciun la 

familia Ivanov de AI. I. Vvedenski, în regia lui András Urbán; Carne de Viliam 

Klimáček, în regia lui Jan Frič, precum şi Noul locatar de Eugène Ionesco, 

montarea regizorului Gábor Tompa, o producţie a teatrului gazdă, ce se joacă la 

Sala Horia Lovinescu şi reprezintă un important eveniment teatral. Suntem onoraţi 

de întâlnirea dintre echipa Teatrului Nottara şi doi creatori de mare valoare, 

regizorul Gábor Tompa și scenograful Helmut Stürmer. 

Spectacolele Scene din viața insectelor de Karel Čapek, direcţia de scenă: 

Victor Ioan Frunză şi Rapsodie-n roz,după Oscar şi Tanti Roz de Eric-Emmanuel 

Schmitt, în regia lui Alexandru Repan, vor fi programate în afara competiţiei. 

Secţiunea Bulevardul Comediei are drept temă comedia de bună calitate şi 

va cuprinde opt reprezentaţii, ale unor teatre din România şi din străinătate. 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 la sută dintre 

spectatori preferă comedia) şi va încerca să reabiliteze noţiunea de comedie 

bulevardieră, considerând că este o specie teatrală viabilă, cu condiţia unor 

realizări  impecabile.  

Vor putea fi văzute producţii ale unor teatre din ţară şi din Bucureşti, printre 

care amintim: Don Quijote după Miguel de Cervantes, regia: Mihai Mănuţiu 

(Teatrul Naţional Târgu-Mureş), Hai iu iu NU hi you you (spectacol muzical 

dedicat Mariei Tănase), regia: Radu Afrim (o producție UNITER); Tartuffe sau 

Impostorul, după J.B.P. Molière, versiunea scenică și direcția de scenă: Victor Ioan 

Frunză (Teatrul Metropolis); Miss Daisy și șoferul ei de Alfred Fox Uhry, regia: 
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Claudiu Goga (Teatrul Evreiesc de Stat, București); Play Shakespeare, după 

operele lui William Shakespeare, adaptarea şi regia: Cristian Pepino (Teatrul 

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

(Compania Petits Bâtons Production), regia: Hélène van der Stichel. 

Şi anul acesta, Teatrul Nottara a realizat un spectacol special pentru festival 

şi anume Poker Face, după textul unui dramaturg ceh contemporan, Petr Kolečko. 

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

catifea, moment care a provocat crize şi a schimbat destine. Autorul a fost prezent 

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

Săptămâna festivalului cuprinde şi o serie de evenimente conexe: colocvii şi 

dezbateri pe subiecte privind regia, scenografia şi critica de teatru, spectacole-

lectură dedicate comediei de bulevard şi lansări de carte (de teatru), la care avem, 

de asemenea, plăcerea să vă invităm conform programului de mai jos: 

 

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 
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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 insectelorde Karel & Josef Čapek, 

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

Grand 
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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 Facede 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, SalaMajestic 

Titanic Valsde 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, 
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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 Ivanovde 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. 
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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. 
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21. Hoinaru 
din data de 3 octombrie 2014,  
http://www.hoinaru.ro/2014/10/03/festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

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 

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. 

 

http://www.hoinaru.ro/2014/10/03/festin-pe-bulevard/
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Din program fac parte şi lansări de carte, spectacole-lectură, evenimente în 

aer liber. 

 
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
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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 
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Secţiunea COMPETITIVĂ 

MICI CRIZE… (ŞI) ELECTORALE 

Sâmbătă, 11 octombrie, ora 21.00: 

Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu  

Scene din viaţa insectelorde 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 Facede 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, SalaMajestic 
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Titanic Valsde 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 Ivanovde 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 
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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. 

 

Detalii extra pe site. 

 

http://www.festinpebulevard.ro/


93 
 

22. Ziua de Cluj 

din data de 27 septembrie  2014, ora 12.19 

http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/spectacole-de-radu-afrim-tompa-gabor-

si-victor-ioan-frunza-la-festin-pe-bulevard--130959.html 

 

 
 

Spectacole de Radu Afrim, Tompa Gábor şi Victor Ioan Frunză, la Fest(in) pe 

Bulevard 

 

"Hai Iu Iu NU Hi You You", un spectacol de Radu Afrim, "Noul locatar", 

de Tompa Gábor, şi "Tartuffe sau Impostorul", a cărui versiune scenică şi direcţie 

de scenă îi aparţin lui Victor Ioan Frunză, se numără printre spectacolele din 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

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

Bulevard, care se va desfăşura între 11 şi 18 octombrie, la Teatrul Nottara din 

Capitală, prezintă spectacole ale unor trupe din ţară şi din străinătate, în cele două 

secţiuni ale evenimentului: "Mici crize... (şi) electorale" şi "Bulevardul Comediei". 

Potrivit site-ului festivalului, festinpebulevard.ro, în secţiunea "Mici 

crize... (şi) electorale", publicul va putea urmări, printre altele, spectacolul 

"Panică", de Mika Myllyaho, o producţie a Teatrului Nottara, care va avea loc în 

Sala "George Constantin", pe 12 octombrie, de la ora 21.00, "Poker Face", de Petr 

Kolečko, o coproducţie a Teatrului Nottara şi a Universităţii Naţionale de Artă 

Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti, care va avea loc în 

http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/spectacole-de-radu-afrim-tompa-gabor-si-victor-ioan-frunza-la-festin-pe-bulevard--130959.html
http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/spectacole-de-radu-afrim-tompa-gabor-si-victor-ioan-frunza-la-festin-pe-bulevard--130959.html
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sala "George Constantin", pe 13 octombrie, de la ora 21.00, "Fasole", de Elin 

Rachnev, o coproducţie a Teatrului de Dramă şi Păpuşi, Vraţa şi Teatrul Mal 

Dramski, Bitola, care va avea loc în sala "George Constantin", pe 14 octombrie, de 

la ora 21.00. 

 

 
 

De asemenea, în secţiunea "Mici crize... (şi) electorale" vor fi prezentate 

spectacolele "Noul locatar", de Eugène Ionesco, o producţie a Teatrului Nottara, 

care se va desfăşura în sala "Horia Lovinescu", pe 15 octombrie, de la ora 18.00, 

"Titanic Vals", de Tudor Muşatescu, o producţie a Teatrului Odeon, care va avea 

loc în sala Majestic, pe 15 octombrie, de la ora 20.00, "Rapsodie-n roz", după 

"Oscar şi Tanti Roz", de Eric Emmanuel Schmitt, o producţie a Teatrului Nottara, 

care va avea loc în sala "George Constantin", pe 16 octombrie, de la ora 21.00, 

"Brad de Crăciun la familia Ivanov", de A.I. Vvedenski, o producţie a Teatrului 

Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, care se va desfăşura în sala "Horia Lovinescu", 

pe 17 octombrie, de la ora 18.00, şi "Carne", de Viliam Klimáček, o producţie a A 

studio Rubín, Praga, care va avea loc în sala "George Constantin", pe 17 

octombrie, de la ora 21.00. 

În a doua secţiune, "Bulevardul Comediei", pot fi urmărite spectacolele 

"Don Quijote", pe un scenariu de Ada Milea şi Mihai Măniuţiu, după Cervantes, o 

producţie a Teatrului Naţional din Târgu-Mureş (Trupa "Liviu Rebreanu"), care va 

avea loc în sala "Horia Lovinescu", pe 11 octombrie, de la ora 19.00, "Hai Iu Iu 

NU Hi You You", un spectacol de Radu Afrim, o producţie a Uniunii Teatrale din 

România (UNITER), care va avea loc în sala "Horia Lovinescu", pe 12 octombrie, 

de la ora 18.15, "Miss Daisy şi şoferul ei", de Alfred Fox Uhry, o producţie a 
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Teatrului Evreiesc de Stat, care va avea loc în sala "Horia Lovinescu", pe 14 

octombrie, de la ora 18.15, "Play Shakespeare", adaptare liberă după piesele lui 

William Shakespeare, o producţie a Teatrului de Animaţie Ţăndărică, va avea loc 

în sala "George Constantin", pe 15 octombrie, de la ora 21.00, şi "Tartuffe sau 

Impostorul", de J.B.P. Molière, o producţie a Teatrului Metropolis, care se va 

desfăşura la sala "Horia Lovinescu", pe 13 octombrie, de la ora 18.00. 

Pe toată durata manifestării, vor avea loc şi evenimente conexe. Astfel, va 

continua proiectul "Spectacolul începe cu o lectură" iniţiat de regizorii Mihai 

Lungeanu şi Alexandru Mâzgăreanu, la care vor participa studenţi ai Universităţii 

Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti 

(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 cu temele "Teatrul şi umanismul 

într-o lume a violenţei", "Scenografia şi tehnicile moderne audiovideo, 

complementaritate sau tutelă" şi "Regizorul şi trupa în teatrul de azi". În acest sens, 

vor fi invitaţi regizorii Victor Ioan Frunză, Gábor Tompa şi 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 Teatrul Nottara de-a 

lungul timpului. Accesul la colocvii şi la spectacolele-lectură vor fi libere. 

Totodată, va exista un ziar al festivalului, realizat în colaborare cu UNATC 

şi Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din 

Bucureşti. Acesta va avea trei ediţii şi va fi distribuit gratuit pe tot parcursul 

evenimentului. 

 

 

 

de mediafax 
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23. Arta nu muscă 
din data de 9 octombrie  2014,  

http://artanumusca.ro/o-saptamana-de-festival-international-de-

teatru-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

O săptămână de Festival Internațional de Teatru FEST(IN) pe bulevard 

 

 
Între 11 și 18 Octombrie are loc a doua ediţie a festivalului internaţional de 

teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat şi în acest an de Teatrul Nottara. 

http://artanumusca.ro/o-saptamana-de-festival-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
http://artanumusca.ro/o-saptamana-de-festival-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/
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În sălile Horia Lovinescu și George Constantin ale Teatrului Nottara se vor 

juca spectacole ale unor trupe din țară și din strainătate, precum și patru premiere, 

marca Nottara. 

 

Sala George Constantin va găzdui sectiunea competitivă intitulată „Mici 

crize…și electorale” și va cuprinde în fiecare seară, începând cu ora 21:00, 

spectacole din România, Bulgaria și Cehia: 

 Scene din viața insectelor de Karel Capek, direcția de scena: 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 Kolecko, în regia Adelei Bițică;  

 Maso (Carne) de Viliam Klimácek, 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 sustinut în afara competitiei. 

 

Sala Horia Lovinescu va fi gazda secțiunii „Bulevardul Comediei” unde se vor 

desfășura de la ora 18:00, producții ale unor teatre din țară și din București, printre 

care și:  

 Titanic vals de Tudor Mușatescu, în regia lui Alexandru Dabija (Teatrul 

Odeon),  

 Tartuffe sau Impostorul, de J.B.P. Moličre, versiunea scenica și direcția de 

scenă aparținându-i lui Victor Ioan Frunză (Teatrul Metropolis),  

 Play Shakespeare în regia lui Cristian Pepino (Teatrul Țăndărică),  

 VICTOR?ia (opus 1), un spectacol de teatru muzical francez (Compania 

teatrală Petits Bâtons Production).  

 

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.  

Mai multe informații privind pragramul spectacolelor regăsiți pe pagina oficială 

a evenimentului. 

 

 

 

by Arta nu musca 

 

http://www.festinpebulevard.ro/null
http://artanumusca.ro/author/admin/
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24. Jurnalul.ro 
din data de 7 octombrie  2014, ora 18.53 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/fest-in-pe-bulevard-cu-de-toate-

fasole-carne-fazan-panica-sau-scene-din-viata-insectelor-in-festival-

679086.html 
 

 
 

Fest(in) pe Bulevard cu... de toate. “Fasole”, “Carne”, “Fazan”, “Panică” sau 

”Scene din viaţa insectelor” - în festival 

 

“Nottara” organizează a doua ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

“Festi(in) pe Bulevard” între 11 şi 18 octombrie. În program sunt multe şi diverse 

titluri.   Referindu-se la evenimentele din cele opt zile, directoarea Teatrului 

Nottara, Marinela ţepuş, spune că în acest “festin teatral” sunt “reprezentaţii 

spumoase, care stârnesc hohote de râs, precum şi producţii crude, puternice, cu 

subînţelesuri filosofice; muzică, dans şi... surpriză: vom ieşi în stradă pentru a vă 

întâmpina, pe toţi, cu un pahar de vin!” 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/fest-in-pe-bulevard-cu-de-toate-fasole-carne-fazan-panica-sau-scene-din-viata-insectelor-in-festival-679086.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/fest-in-pe-bulevard-cu-de-toate-fasole-carne-fazan-panica-sau-scene-din-viata-insectelor-in-festival-679086.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/fest-in-pe-bulevard-cu-de-toate-fasole-carne-fazan-panica-sau-scene-din-viata-insectelor-in-festival-679086.html
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Vinul ca vinul, dar iată câteva feluri de “mâncare” din meniu: “Fasole”, 

“Carne”, “Fazan”, ”Scene din viaţa insectelor”... Mai bine zis, acestea sunt câteva 

dintre spectacolele din “Fest(in) pe Bulevard”. 

Festivalul păstrează cele două secţiuni principale: “Mici crize... (şi) 

electorale” (competitivă, cu un juriu de profesionişti) şi “Bulevardul Comediei” 

(aici vor juriza reprezentanţi ai publicului).  

 

 
 

În prima zi, la Sala “Horia Lovinescu” va fi prezentat, după deschiderea 

oficială, în secţiunea “Bulevardul Comediei”, la 19:00, spectacolul Teatrului 

Naţional Târgu-Mureş (Compania Liviu Rebreanu) “Don Quijote”, adaptare după 

Miguel de Cervantes, regia aparţinând lui Mihai Măniuţiu. Primul spectacol din 
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“Mici crize... (şi) electorale” (în afara concursului), “Scene din viaţa insectelor” de 

Karel & Josef Capek, o creaţie a lui Victor Ioan Frunză (adaptarea, versurile şi 

direcţia de scenă), scenografia Adriana Grand, se va juca, de la ora 18:00, la sediul 

instituţiei care l-a produs: Centrul Cultural pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”. 

Iată alte titluri din “Bulevardul Comediei”: “Hai Iu Iu NU Hi You You” - un 

spectacol muzical de Radu Afrim (producţie UNITER); “Tartuffe sau Impostorul”, 

după Molière, versiunea scenică şi direcţia de scenă Victor Ioan Frunză, 

scenografia Adriana Grand (Teatrul Metropolis); “Miss Daisy şi şoferul ei” de 

Alfred Fox Uhry, regia: Claudiu Goga (Teatrul Evreiesc de Stat); “Play 

Shakespeare”, după operele lui Shakespeare, adaptarea şi regia Cristian Pepino 

(Teatrul ţăndărică); “VICTOR’ia (opus1)”, scenariul şi regia Hélène van der 

Stichel (Compania Teatrală Petits Bâtons Production, Fontaine din Franţa). 

La “Mici crize...” sunt trecute spectacolele Teatrului Nottara: “Panică” de 

Mika Myllyaho, regia Theodor-Cristian Popescu, “Poker Face” de Petr Kolecko, 

regia Adela Biţică (în coproducţie cu UNATC), “Noul locatar” de Eugène Ionesco, 

regia Gábor Tompa, decorul Helmut Stürmer şi “Rapsodie-n roz”, după “Oscar şi 

Tanti Roz” de Eric-Emmanuel Schmitt, regia şi adaptarea scenică Alexandru 

Repan (în afara concursului), dar şi “Fasole” de Elin Rahnev, regia Liupcio 

Gorghievski (Teatrul de Dramă şi Păpuşi din Vraţa - Bulgaria şi Teatrul Mal 

Dramski, Bitola – Macedonia); “Titanic Vals” de Tudor Muşatescu, regia 

Alexandru Dabija (Teatrul Odeon); “Brad de Crăciun la familia Ivanov” de AI. I. 

Vvedenski, regia András Urbán (Teatrul Maghiar de Stat, Cluj-Napoca); “Carne” 

de Viliam Klimácek, regia Jan Fric (Studio Rubín din Praga – Cehia).  

Există şi secţiunea spectacole-lectură (la Librăria Cărtureşti Verona), care 

propune: “A răposat... decedata!”, alcătuire scenică, inspirată din comedii de 

Georges Feydeau, realizată de Mihai Lungeanu, “Fazanul” de Georges Feydeau şi 

“Tot mort, tot mort?”, comedie de Mark Twain (eveniment realizat în memoria lui 

Petre Bokor). 

Autor: Maria Sârbu 

http://jurnalul.ro/autor/maria-sarbu.html
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25. Emil Călinescu 
din data de 13 octombrie 2014,  

http://emilcalinescu.eu/festin-pe-bulevard-teatru-si-muzica/ 

 

 
 

Festin pe Bulevard. Teatru si muzica. 

 

Bucurestiul este plin de festivaluri de teatru si film. Fiecare are farmecul sau, 

fiecare vine cu ceva frumos, fiecare are ceva special. Si toate incep cand 

precedentul nici nu s-a terminat. De exemplu, tocmai ce s-a terminat Animest-ul, 

festivalul filmului animat. Insa pana sa se termine Animest-ul a inceput Festin pe 

Bulevard. Festivalul este organizat de Teatrul Nottara si sprijinit de Primaria 

Municipiului Bucuresti, Consiliul Local al Capitalei si Ministerul Culturii. Este 

deja la a doua editie si cuprinde spectacole ale Teatrelor de Stat din Bucuresti 

(Nottara, Metropolis, Odeon), dar si spectacole ale unor trupe din provincie ori 

spectacole ale Uniter. 

Sambata, la deschidere, am fost intampinati oficial in foaierul teatrului, unde 

oaspetii erau rugati sa se pozeze cu actori ai teatrului. Afara era si o formatie 

instrumentala care canta, facand o frumoasa reclama festivalului. Spectacolul se 

chema Un zambet, un click, un gong.  

http://emilcalinescu.eu/festin-pe-bulevard-teatru-si-muzica/
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Ca spectacole, pana acum am vazut doar 2. Iar ambele au in comun 

MUZICA. 

 

 
 

Primul a fost Don Quijote, o productie a Teatrului National din Targu-Mures 

(trupa Liviu Rebreanu). Spectacolul este o adaptare libera dupa celebra opera a lui 

Miguel de Cervantes. Romanul original este cea mai tradusa opera literara din 

lume (dupa Biblie), fiind apoi transpus pe foarte multe scene ale lumii. Spectacolul 

vazut de mine este un musical, o adaptare libera dupa celebrul roman. Spectacolul 

s-a jucat in mai multe festivaluri din tara, el venind direct de la Cluj. Daca aveti 

posibilitatea sa-l vedeti nu ezitati s-o faceti. 
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Cel de-al doilea a fost Hai Iu Iu NU Hi You You (spectacol muzical de Radu 

Afrim). Este cunoscut si sub numele de Maria Tanase remix. 

 

 
 

Mai multe piese celebre ale Mariei Tanase sunt cantate pe diverse stiluri, de 

mai multe persoane. Spectacolul este extrem de dinamic, multi dintre actori (sa le 

zic interpreti) schimbandu-si costumul in timpul spectacolului. La final nici nu mai 

stii care ce a cantat, totul petrecandu-se extrem de rapid. 
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Este tipul de spectacol pe care doresti sa-l revezi, neputandu-te plictisi de el. 

Dupa ce l-am vazut regret ca la TIFF nu am fost sa-l vad in aer liber. In spectacol 

ar trebui sa apara si doamna Maia, care insa duminica nu a putut fi prezenta. 

Mentionez faptul ca am mai vazut un spectacol dedicat Mariei Tanase, numit 

Cantec de Leagan. Acela este mai mult teatru, vrand sa ne arate VIATA marii 

cantarete.  Se joaca la Godot si merita si el vazut. Nu ma puneti sa aleg intre cele 2 

pentru ca-s total diferite. Alegerea o faceti voi: vreti sa vedeti piesele Mariei 

Tanase remixate si dansate ori vreti sa vedeti o poveste despre Maria Tanase? 

Programul festivalului Festin pe Bulevard poate fi gasit aici. Eu voi merge la 

inca 3 spectacole de la festin: diseara am 2 dintre ele (Tartuffe sau Impostorul dupa 

Moliere si Poker face), iar joi merg sa vad Rapsodie-n Roz. Am citit cartea Oscar 

si Tanti Roz, am vazut si spectacolul lui Chris Simion, astept sa vad cum este si 

acesta. Voi face o comparatie joi seara, dupa ce-l vad. Pana atunci salutari DE 

FESTIVAL tuturor si haideti la teatru  

 

 

 

de Emil Călinescu 

 

http://emilcalinescu.eu/cantec-de-leagan-o-poveste-despre-maria-tanase/
http://www.festinpebulevard.ro/ro/program
http://ttap.co/1rqaMte
http://ttap.co/1rqaMte
http://emilcalinescu.eu/oscar-si-tanti-roz/
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26. Cotidianul 
din data de 15 octombrie 2014,  

http://www.cotidianul.ro/caleidoscop-teatral-249174/ 

 

 
 

Caleidoscop teatral 

 

 
Spectacol-lectură in memoriam Petre Bokor 

http://www.cotidianul.ro/caleidoscop-teatral-249174/
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În plină desfăşurare de forţe artistice, Festivalul Teatrului Nottara, Fest(in) 

pe Bulevard, prezintă astăzi, la Ceainăria Cărtureşti Verona, al treilea spectacol-

lectură din cadrul celei de-a doua ediţii a festivalului, după alte două lecturi reuşite 

care s-au bucurat, alături de actori ai teatrului, de interpretarea de excepţie a Adelei 

Mărculescu şi cea a lui Damian Crâşmaru. 

Evenimentul de astăzi are un caracter deosebit, pentru că este dedicat 

memoriei îndrăgitului regizor Petre Bokor, cel care a colaborat mulţi ani atât de 

frumos cu actorii teatrului de pe Bulevardul Magheru. Astfel, au luat naştere piese 

trainice care bucură publicului şi în prezent: Scandal la operă de Ken Ludwig, 39 

de trepte după un film de Alfred Hitchcock, Ultimul Don Juan de Neil Simon. 

Destinul a făcut ca piesa pe care urma să o monteze, Tot mort, tot mort?, să 

nu se mai poată bucura de măiestria şi fineţea stilistică a punerii în scenă pe care o 

propunea Petre Bokor. Textul este o comedie în trei acte, scrisă de Mark Twain, în 

traducerea şi adaptarea domnului Bokor însuşi... aşa cum, cu inteligenţa 

cuvântului, nota chiar el: tradaptarea. Regizorul spectacolului-lectură este Mihai 

Lungeanu, care, pe cât posibil, a dorit să păstreze distribuţia alcătuită iniţial de 

Petre Bokor. Repetiţia de astăzi a avut ceva din umorul şi jovialitatea cu care îi 

obişnuia el pe actori. 

Comedia de bulevard îşi găsise cel mai dibace făuritor în regizorul Petre 

Bokor. Teatrul Nottara doreşte să-şi păstreze profilul bulevardier care, este 

convins, că poate fi dus la cel mai înalt grad de profesionalism. Deşi cu un titlu 

paradoxal, având în vedere contextul, Tot mort, tot mort?, păstrează lucidul umor 

englezesc transpus în dulcea limbă română. 

 

Spectacolul Brad de Crăciun la familia Ivanov 
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Brad de Crăciun la Familia Ivanov, în regia lui Andras Urban 

 

Vineri, 17 octombrie, ora 18.00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, 

Teatrul Maghiar de Stat va prezenta spectacolul Brad de Crăciun la familia Ivanov 

de Al. I. Vvedenski, în regia lui András Urbán. Scenografia: Carmencita Brojboiu. 

Din distribuţie fac parte actorii: Gábor Viola, Loránd Váta, Csilla Albert, Gizella 

Kicsid, Áron Dimény, Éva Imre, Júlia Laczó, Csaba Marosán, Loránd Farkas şi 

Zsuzsanna Vass. Reprezentaţia are loc în cadrul Fest(in) pe Bulevard (ediţia a II-a) 

organizat de Teatrul Nottara, în perioada 11-18 octombrie 2014. 

Brad de Crăciun la familia Ivanov poartă trăsăturile specifice ale 

avangardei, absurdului, grotescului, ale satirei sociale şi a dramei fantastice. 

Structura piesei este episodică, fiind o înlănţuire liberă de scene din care se 

compune acţiunea piesei. Cu toate că titlul dramei sugerează o poveste cu o 

atmosferă intimă, în centrul piesei stă o crimă brutală, groaznică, iar familia Ivanov 

nu este menţionată în piesă. În schimb, Crăciunul există... 

„András Urbán îşi propune prin această montare (dramaturgul Kata 

Gyarmati adaugă în text câteva scrieri-manifest) un fel manifest social – să 

vorbească despre alegeri de toate felurile, să bruscheze simţuri şi gânduri, să 

contrapună o logică a violenţei lipsei de coerenţă logică a scenelor din text. Un 

panou alb, mânjit cu dungi negre şi bombardat cu «bombe» roşii, care se înfig pe el 

ca nişte contra-steluţe într-un brad de Crăciun, măşti ciudate de animale uriaşe, 

care străbat scena şi vin la căpătâiul fetei ucise cu toporul de doica ce-şi aşteaptă 

pedeapsa cu moartea.  

Mama şi tatăl fetei fac sex lângă cadavrul ei, «ca animalele». Doica 

(interpretată de Viola Gábor, un interesant şi bine condus travesti), mergând în 

spitalul de psihiatrie unde i se pune diagnosticul «sănătoasă»… Judecătorii cu 

capete din măşti din pungi de hârtie decupate, semănând mai degrabă a călăi şi 

murind pe rând, absurd… O trecere în revistă a diverselor planuri sociale într-un 

registru absurd, din care răzbat doar din când în când cuvintele extrem de concrete 

ale textelor-manifest”. 

 

 

de Magdalena Popa Buluc 

 

http://www.cotidianul.ro/autor/magdalena-popa-buluc/
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27. Emil Călinescu 
din data de 17 octombrie 2014,  

http://emilcalinescu.eu/rapsodie-n-roz/ 

 

 
 

Rapsodie-n roz 

 

Imi este greu sa scriu despre acest spectacol. Tocmai discutam cu cineva 

acum vreo luna pe tema spectacolelor de teatru. Mi se reprosa faptul ca sunt prea 

dur cu filmele si prea putin dur cu spectacolele de teatru. Nu am scris niciodata 

ceva dur despre un spectacol de teatru. E drept, vreo 2 dintre ele au fost ignorate, in 

sensul ca n-am scris nimic. 

Eram indemnat sa fiu mai obiectiv cu spectacolele. In fond, datoria mea, de 

blogger, este sa recomand cititorilor la ce spectacole sa mearga. Daca toate-s misto, 

ei de ce m-ar mai citi? 

Asupra acestui subiect voi reveni. Sa trecem acum la spectacolul Rapsodie-n 

Roz, vazut la Teatrul Nottara. Spectacol care, obiectiv vorbind, este un spectacol 

decent. Nu bun, nu extraordinar, ci decent.  

http://emilcalinescu.eu/rapsodie-n-roz/
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Povestea este una trista: Oscar, un baietel de 10 ani bolnav de leucemie, isi 

petrece ultimele zile din viataintr-un salon de spital. Acolo se intelege cel mai bine 

cu Tanti Roz, asistenta care il ingrijeste. Celelalte asistente si infirmiere sunt rele si 

urla la el, iar doctorul Dusseldorf pare tot timpul suparat cand il vede. “Dar ce vina 

am eu ca transplantul nu a reusit? Eu am fost cuminte, nici macar nu m-am vaitat 

de durere… 

Daca este vazut de catre spectatori care nu au citit cartea, 

devine chiar un spectacol bun. Ei se lasa impresionati de jocul celor 2 actori, 

traiesc alaturi de ei si pana la final varsa cel putin o lacrima. Fondul sonor si 

decorurile intregesc atmosfera. 

http://ttap.co/1rqaMte
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Problema mea este, insa, urmatoarea: nu doar ca am citit cartea, dar am si 

vazut cealalta adaptare a ei, Oscar si Tanti Roz, de la Teatrul Bulandra (regizat de 

Chris Simion). Inevitabil, voi analiza Rapsodie-n Roz in comparatie atat cu cealalta 

adaptare, cat si cu cartea. Si observ urmatoarele: 

 

 
 

1. Oscar, in prima adaptare, este jucat de Marius Manole. Marius Manole 

CHIAR A REUSIT sa intre in personaj. Pe el ni-l putem imagina COPIL. Ok, 

poate nu este copilul din carte, dar este un copil. Bine, unii sustin ca nici alegerea 

lui nu este chiar cea mai buna, dar oricum imi pare o alegere oarecum mai fireasca. 

Cititi AICI o astfel de opinie. 

 

 
Marius Manole in rolul lui Oscar 

2. Tanti Roz, in prima adaptare, este jucata de Oana Pellea. Joaca GENIAL! 

Chiar face un rol memorabil. In Rapsodie-n Roz rolul lui Tanti Roz este jucat de o 

tanara, Angela Macelaru-Sofron. Desi ea joaca bine, e clar ca nu se compara cu 

http://emilcalinescu.eu/oscar-si-tanti-roz/
http://www.tomatacuscufita.com/2012/04/24/oscar-si-tanti-roz-piesa-de-teatru/
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Oana Pellea. Din niciun punct de vedere. Cine a vazut ambele spectacole stie mai 

bine la ce ma refer. 

 

 
 

Poza este din spectacolul de la Bulandra, Oscar si Tanti Roz 

3. Ce mi se pare mie de-a dreptul ciudat este diferenta de varsta: in timp ce 

Oscar este jucat de Alexandru Repan, de 74 de ani, Tanti Roz este jucata de o 

actrita cu peste 30 de ani mai tanara. E drept, putem gasi diverse interpretari: Oscar 

este nemuritor; Oscar gandeste ca un adult, isi pune intrebari existentiale; in ochii 

lui Oscar Tanti Roz este un inger; Tanti Roz poate avea orice varsta. Cu toate 

astea, pentru cei care au citit cartea alegerea pare cel putin ciudata. Ti-l inchipui in 

fel si chip pe Oscar, dar niciodata nu l-ai vazut BATRAN. Matur poate, batran 

niciodata. 
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Comparati aceasta poza cu precedentele. 

4. Iar rezultatul final este oarecum asteptat: spectacolul de la Bulandra este 

VIU, este deseori amuzant, Oscar fiind, intr-adevar, UN COPIL. Umorul mai 

atenueaza tristetea povestii, in multe momente lacrimile amestecandu-se cu 

zambetele. Cel de la Nottara, Rapsodie-n Roz, imi parea de multe ori un spectacol-

lectura. Parea ca 2 actori citesc replicile celor 2 personaje, lasandu-ne pe noi sa ne 

imaginam cum arata personajele, cine sunt ele si de ce fac acele actiuni. 

Ca sa va dau un exemplu elocvent: intr-una dintre ultimele sale zile, ajungand deja 

in scaun cu rotile, Oscar ii scrie iarasi lui Dumnezeu. Problema este ca noi il 

vedem pe actorul Alexandru Repan IN PICIOARE, spunand continutul scrisorii. 

Poate-s eu prea pretentios ori sunt o persoana PREA vizuala, insa ma asteptam sa-l 

VAD pe Oscar intr-un scaun cu rotile. Mi s-ar fi parut mult mai CREDIBIL. 

 

 
 

5. Sa nu intelegeti ca spectacolul de la Nottara nu ar avea si el avantajele 

sale. Acestea sunt in numar de 3: 

– Urmeaza mult mai fidel litera cartii. Unii ar zice ca PREA fidel. Singurul 

lucru taiat este finalul, discursul de final al lui Tanti Roz (nu vreau sa fac spoiler, 

cine a citit cartea stie la ce ma refer). Daca recititi punctul anterior veti vedea ca 

acest avantaj se poate transforma foarte usor in dezavantaj. 

– Are o muzica extrem de frumoasa. Fundalul sonor este, intr-adevar, unul 

deosebit. 

– Decorurile si, mai ales, proiectiile video, acele desene care transpun 

imaginatia micutului Oscar, intregesc atmosfera spectacolului. 
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6. In Rapsodie-n Roz celelalte personaje nu apar. Ni le imaginam prin 

intermediul spuselor lui Oscar si al scrisorilor sale catre Dumnezeu. In spectacolul 

Oscar si Tanti Roz Antoaneta Cojocaru joaca exceptional rolul lui Peggie Blue. 

Poate ar fi intregit, cumva, atmosfera si asa trista. 

 

 
 

7. In limbaj cinematografic Rapsodie-n Roz s-ar chema REMAKE. Nu-s 

deloc fan al lor. Prima (si cea mai importanta) intrebare care se pune este data de 

UTILITATEA aparitiei acestui spectacol. Mai ales ca celalalt spectacol, de la 

Bulandra, INCA se mai joaca. De ce a mai simtit cineva nevoia unei re-adaptari a 

acestei carti? Daca ea ar fi avut loc la 5 ani dupa ce Oscar si Tanti Roz, varianta lui 

Chris Simion, nu s-ar mai fi jucat, punerea in scena ar fi fost mult mai logica. 

http://emilcalinescu.eu/impotriva-remake-urilor-proaste-passion-pasiune/
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Nu zic ca e un spectacol rau, spun doar ca cealalta adaptare a cartii Oscar si 

Tanti Roz este mult mai buna. Legat de acest lucru, citez spusele lui Dan 

Radulescu, intr-un interviu acordat blogului meu: 

“[despre regizorul Chris Simion] Foarte comod: ea isi rezolva jumatate din munca 

regizorala alegand cu atentie o distributie potrivita, si atunci munca este destul de 

usoara, in sensul ca e foarte deschisa la ce i se propune.” 

Cat se poate de adevarat. 

 

 
 

Rapsodie-n roz se joaca la Teatrul Nottara din capitala. Eu l-am vazut in 

cadrul Festivalului Festin pe Bulevard (programul complet poate fi consultat aici). 

Este un spectacol decent, extrem de trist, cu o muzica extrem de bine aleasa. Are 

cateva mici minusuri evidente, insa rezultatul este acceptabil. Inca ma intreb cum l-

as fi perceput daca l-as fi vazut inaintea celui din Bulandra si, eventual, inainte sa 

http://emilcalinescu.eu/interviul-saptamanii-dan-radulescu-moare-familia-teatrala-ca-incet-incet-fiecare-trage-de-cascaval-cum-poate-chestie-in-detrimentul-fenomenului-intreg/
http://www.festinpebulevard.ro/ro/program


115 
 

citesc cartea. Din punctul meu de vedere, insa, spectacolul Rapsodie-n Roz este un 

remake aparut intr-un moment total nepotrivit. Despre spectacol mai gasiti articole 

in urmatoarele locuri: Ziarul Metropolis, Yorick si RalukaFaTeAuzit.Salutari 

TEATRALE tuturor! 

 

 

 

de Emil Călinescu 

http://www.ziarulmetropolis.ro/rapsodie-n-roz-un-alt-fel-de-oscar/
http://yorick.ro/oscar-in-prea-mult-roz/
http://raluka-fa-teauzit.blogspot.ro/2014/03/rapsodie-n-roz.html
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28. NonGuvernamental 
din data de 20 octombrie 2014,  

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/doua-editie-festin-

pe-bulevard-la-final/ 
 

 
 

A doua editie a Fest(in) pe Bulevard, la final 

 

Festivalul International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, editia a II-a, 

organizat de Teatrul Nottara si finantat de Primaria Municipiului Bucuresti, 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Ministerul Culturii, avand si 

sprijinul UNITER, s-a incheiat sambata seara cu un concert marca Marius 

Mihalache, care a cantat alaturi de fiul sau.  

Noul locatar de Eugène Ionesco, un spectacol de Gábor Tompa, productie a 

Teatrului Nottara a castigat Premiul pentru cel mai bun spectacol din cadrul 

Sectiunii Mici crize… (si) electorale. Juriul a fost format din personalitati ale lumii 

teatrale: Mircea Morariu – critic de teatru (presedinte), Roxana Croitoru – critic de 

teatru, Edit Kulcsár – teatrolog si dramaturg la Teatrul National din Budapesta, 

Crenguta Manea – critic de teatru si Ion Parhon – critic de teatru. 

O noutate la aceasta editie a fost infiintarea unui juriu de public, care a 

desemnat Premiul pentru cel mai popular spectacol din Sectiunea Bulevardul 

comediei: Don Quijote, dupa Cervantes, in regia lui Mihai Manutiu, o productie a 

Companiei Liviu Rebreanu a Teatrului National Targu-Mures. 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/doua-editie-festin-pe-bulevard-la-final/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/doua-editie-festin-pe-bulevard-la-final/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/doua-editie-festin-pe-bulevard-la-final/
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Ada Navrot a urcat a doua oara pe scena, in calitate de castigatoare a 

Premiului pentru cea mai indragita actrita a acestei editii. Silvia Dumitrescu-

Timica a primit premiul dedicat tinerelor talente, actrita Nicoleta Lefter a primit 

premiu pentru rolul Sarmisegetuza din spectacolul Titanic Vals de Tudor 

Musatescu. 

 

 
 

Festivalul International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, editia a II-a, a avut 

loc in perioada 11–18 octombrie 2014. In cadrul acestui eveniment, in cele doua 

sali ale Teatrului Nottara si in teatrele partenere, s-au jucat o serie de productii ale 

unor trupe din tara si din strainatate, precum și patru spectacole marca Nottara.  

 

de A.D 
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29.Adevărul 
din data de 19 octombrie 2014, ora 20:53 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/s-a-incheiat-cea-de-a-doua-editie-

festivalului-international-teatru-festin-bulevard-

1_5443f7590d133766a810f6f6/index.html 

 

 
 

S-a încheiat cea de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

„Fest(in) pe Bulevard“ 

 

 
În cadrul evenimentului, care a avut loc în perioada 11–18 octombrie, s-au 

jucat o serie de producţii ale unor trupe din ţară şi din străinătate, precum şi patru 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/s-a-incheiat-cea-de-a-doua-editie-festivalului-international-teatru-festin-bulevard-1_5443f7590d133766a810f6f6/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/s-a-incheiat-cea-de-a-doua-editie-festivalului-international-teatru-festin-bulevard-1_5443f7590d133766a810f6f6/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/s-a-incheiat-cea-de-a-doua-editie-festivalului-international-teatru-festin-bulevard-1_5443f7590d133766a810f6f6/index.html
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spectacole marca Nottara. Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 

organizat de Teatrul Nottara, s-a încheiat sâmbătă seară cu un concert susţinut de 

Marius Mihalache 

 

„Noul locatar“ de Eugène Ionesco, în regia lui Gábor Tompa, producţie a Teatrului 

Nottara a obţinut Premiul pentru cel mai bun spectacol din cadrul Secţiunii „Mici 

crize... (şi) electorale“.  

 

Juriul a fost format din criticii de teatru: Mircea Morariu, Roxana Croitoru, 

Crenguţa Manea şi Ion Parhon. Alături de aceştia s-a aflat Edit Kulcsár, teatrolog şi 

dramaturg la Teatrul Naţional din Budapesta.  

O noutate la această ediţie a fost înfiinţarea unui juriu de public, care a 

desemnat Premiul pentru cel mai popular spectacol din Secţiunea „Bulevardul 

comediei“: „Don Quijote“, după Cervantes, în regia lui Mihai Mănuţiu, o producţie 

a Companiei „Liviu Rebreanu“ a Teatrului Naţional Târgu-Mureş. Muzica a fost 

compusă de Ada Milea, iar coregrafia a fost semnată de Vava Ştefănescu.  

Ada Navrot a urcat pentru a doua oară pe scenă, în calitate de câştigătoare a 

Premiului pentru cea mai îndrăgită actriţă a acestei ediţii. Doina Papp, 

coordonatoarea Secţiunii „Colocvii“ a fost prezentă şi din partea Asociaţiei 

culturale Master Class şi i-a oferit premiul Silvia Dumitrescu-Timică, dedicat 

tinerelor talente, actriţei Nicoleta Lefter pentru rolul Sarmisegetuza din spectacolul 

„Titanic Vals“ de Tudor Muşatescu, în regia lui Alexandru Dabija, producţie a 

Teatrului Odeon.  

 

 
Gabriel Răuţă, Ion Grosu şi Francisco Alfonsin, în spectacolul „Noul locatar“. Foto: Mihaela Marin 

 

de Medeea Stan 
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30.Fă-te auzit! 
din data de 19 octombrie 2014, ora 11:03 

http://www.ralucauluiteanu.eu/la-final-de-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

La final de “Fest(in) pe Bulevard” 

 

Sambata seara s-a incheiat Festivalul International de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard, editia a II-a, organizat deTeatrul Nottara si finantat de Primaria 

Municipiului Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Ministerul 

Culturii, avand si sprijinul UNITER. 

 
Noul locatar de Eugène Ionesco (traducerea: Vlad Russo si Vlad Zografi), 

un spectacol de Gábor Tompa, productie a Teatrului Nottara a castigat Premiul 

http://www.ralucauluiteanu.eu/la-final-de-festin-pe-bulevard/
http://www.ralucauluiteanu.eu/festin-pe-bulevard/
http://www.ralucauluiteanu.eu/festin-pe-bulevard/
http://www.ralucauluiteanu.eu/noul-locatar/
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pentru cel mai bun spectacol din cadrul Sectiunii Mici crize… (si) electorale. 

Juriul a fost format din personalitati ale lumii teatrale: Mircea Morariu – critic de 

teatru (presedinte), Roxana Croitoru –critic de teatru, Edit Kulcsár – teatrolog si 

dramaturg la Teatrul National din Budapesta, Crenguta Manea – critic de teatru si 

Ion Parhon – critic de teatru. Premiul, oferit de Rotary Club Bucuresti Atheneum, 

partener al teatrului, a fost ridicat, din partea echipei, de catre Helmut Stürmer, 

care a semnat decorul spectacolului, Corina Gramosteanu, care a realizat costumele 

si actrita Ada Navrot. Alaturi de ea, in acest spectacol joaca Francisco Alfonsín, 

actor de origine spaniola, Ion Grosu si Gabriel Rauta, actori ai Teatrului Nottara. 

O noutate la aceasta editie a fost infiintarea unui juriu de public, care a 

desemnat Premiul pentru cel mai popular spectacol din Sectiunea Bulevardul 

comediei: Don Quijote, dupa Cervantes, in regia lui Mihai Manutiu, o productie a 

Companiei Liviu Rebreanu a Teatrului National Targu-Mures. Muzica a fost 

compusa de Ada Milea, iar coregrafia de Vava Stefanescu. Scenograful 

spectacolului, Adrian Damian a fost cel care a primit trofeul si diploma. 

Ada Navrot a urcat a doua oara pe scena, in calitate de castigatoare a 

Premiului pentru cea mai indragita actrita a acestei editii,acordat de sponsorul 

Gaggia Milano. 

Doina Papp, coordonatoarea Sectiunii Colocvii a fost prezenta si din partea 

Asociatiei culturale Master Class, a carei presedinte este, si a oferit premiul Silvia 

Dumitrescu-Timica, dedicat tinerelor talente, actritei Nicoleta Lefter pentru rolul 

Sarmisegetuza din spectacolul Titanic Vals de Tudor Musatescu, in regia lui 

Alexandru Dabija, productie a Teatrului Odeon. 

Pentru ajutorul oferit, astfel incat festivalul sa se desfasoare in cele mai bune 

conditii, Teatrul Nottara a tinut sa multumeasca Primarului General al Capitalei, 

prof.univ.dr. Sorin Mircea Oprescu, oferindu-i trofeul festivalului si sponsorului 

principal, Alistar Security, acordandu-i titlul onorific de Sponsorul Editiei 2014 

Fest
(in)

 pe Bulevard. 

Surpriza serii a fost celebrarea a opt persoane din echipa teatrului gazda, 

nascute in luna octombrie: Diana Lupescu (actrita si regizor), Catrinel Dumitrecu, 

Cerasela Iosifescu, Dan Bordeianu, Mihai Marinescu, Vlad Galatianu, Cristiana 

Ionita – actori, Madalina Negrea (sef Serviciul de specialitate artistica), alaturi de 

Ion Parhon (membru al juriului) si criticul Constantin Paiu impreuna cu sotia, care 

au implinit 55 de ani de casatorie. Reprezentantul Primariei Municipiului 

Bucuresti, domnul Catalin Grosu, director executiv al Directiei Afaceri Externe si 

Protocol, a oferit cadouri si flori sarbatoritilor, iar Marius Mihalache si invitatii sai 

le-au cantat La multi ani! 

Festivalul International de Teatru Fest
(in)

 pe Bulevard, editia a II-a, a avut 

loc in perioada 11–18 octombrie 2014. In cadrul acestui eveniment, in cele doua 
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sali ale Teatrului Nottara si in teatrele partenere, s-au jucat o serie de productii ale 

unor trupe din tara si din strainatate, precum si patru spectacole marca Nottara. 

 

 

 

de Raluca Uluiteanu 

 

http://www.ralucauluiteanu.eu/author/raluka/
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31.Radio România Cultural 
din data de 19 octombrie 2014,  

http://www.radioromaniacultural.ro/spectacolul_noul_locatar_cel_mai_bun_specta

col_la_festivalul_festin_pe_bulevard-22217 

 

 
 

Spectacolul 'Noul locatar', cel mai bun spectacol la Festivalul Fest(in) pe 

Bulevard 

 

Spectacolul 'Noul locatar' de Eugene Ionescu, în regia lui Gabor Tompa, 

producţie a Teatrului Nottara, a fost desemnat câştigătorul Premiului pentru cel 

mai bun spectacol sâmbătă seară, în cadrul galei de închidere a Festivalului 

Fest(in) pe Bulevard desfăşurat în perioada 11-18 octombrie. 

Juriul festivalului găzduit de Teatrul Nottara i-a avut în componenţă pe 

Mircea Morariu - critic de teatru (preşedinte), Roxana Croitoru - critic de teatru, 

Edit Kulcsar - teatrolog şi dramaturg la Teatrul Naţional din Budapesta, Crenguţa 

Manea - critic de teatru şi Ion Parhon - critic de teatru. 

http://www.radioromaniacultural.ro/spectacolul_noul_locatar_cel_mai_bun_spectacol_la_festivalul_festin_pe_bulevard-22217
http://www.radioromaniacultural.ro/spectacolul_noul_locatar_cel_mai_bun_spectacol_la_festivalul_festin_pe_bulevard-22217
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Potrivit unui comunicat al organizatorilor, premiul pentru cel mai popular 

spectacol din secţiunea Bulevardul comediei, votat de public, a revenit 

spectacolului 'Don Quijote' după Cervantes, în regia lui Mihai Mănuţiu, o 

producţie a Companiei Liviu Rebreanu a Teatrului Naţional Târgu-Mureş. 

Premiul pentru cea mai îndrăgită actriţă a celei de-a doua ediţii a Festivalului 

Fest(in) pe Bulevard i-a fost acordat actriţei Teatrului Nottara, Ada Navrot.  

Premiul Silvia Dumitrescu-Timică, dedicat tinerelor talente, a fost acordat 

actriţei Nicoleta Lefter pentru rolul Sarmisegetuza din spectacolul 'Titanic Vals' de 

Tudor Muşatescu, în regia lui Alexandru Dabija, producţie a Teatrului Odeon. 

 Pentru ajutorul oferit festivalului, Teatrul Nottara a mulţumit primarului 

general al Capitalei, Sorin Oprescu, oferindu-i trofeul festivalului, iar sponsorului 

principal, Alistar Security, acordându-i titlul onorific de Sponsorul Ediţiei 2014 

Fest(in) pe Bulevard.  

 

Surpriza serii a fost celebrarea a opt persoane din echipa teatrului gazdă, 

născute în luna octombrie: Diana Lupescu (actriţă şi regizor), Catrinel Dumitrescu, 

Cerasela Iosifescu, Dan Bordeianu, Mihai Marinescu, Vlad Gălăţianu, Cristiana 

Ioniţă - actori, Mădălina Negrea (şef Serviciul de specialitate artistică), alături de 

Ion Parhon (membru al juriului) şi criticul Constantin Paiu împreună cu soţia, care 

au împlinit 55 de ani de căsătorie. Reprezentantul Primăriei Municipiului 

Bucureşti, domnul Cătălin Grosu, director executiv al Direcţiei Afaceri Externe şi 

Protocol, a oferit cadouri şi flori sărbătoriţilor, iar Marius Mihalache şi invitaţii săi 

le-au cântat La mulţi ani! 
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Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, ediţia a II-a, 

organizat de Teatrul Nottara şi finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti, 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Ministerul Culturii, cu sprijinul 

UNITER, s-a încheiat sâmbătă seară cu un concert marca Marius Mihalache, care a 

cântat alături de fiul său. 

 

 

Sursa: AGERPRES 
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32.DCNews 
din data de 20 octombrie 2014, ora 15.47 

http://www.dcnews.ro/fest-in-pe-bulevard-ca-tigatori-festival-interna-

ional-de-teatru_456891.html 
 

 
 

FEST(in) pe Bulevard, CÂȘTIGĂTORI Festival Internațional de Teatru 

 

 

 
 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, ediţia a II-a, 

organizat de Teatrul Nottara şi finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti, 

http://www.dcnews.ro/fest-in-pe-bulevard-ca-tigatori-festival-interna-ional-de-teatru_456891.html
http://www.dcnews.ro/fest-in-pe-bulevard-ca-tigatori-festival-interna-ional-de-teatru_456891.html
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Ministerul Culturii, având şi 

sprijinul UNITER, s-a încheiat sâmbătă seară cu un concert marca Marius 

Mihalache, care a cântat alături de fiul său. 

 
 

Noul locatar de Eugène Ionesco (traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi), 

un spectacol de Gábor Tompa, producţie a Teatrului Nottara a câştigat Premiul 

pentru cel mai bun spectacol din cadrul Secţiunii Mici crize... (şi) electorale. 

 

 
Juriul a fost format din personalităţi ale lumii teatrale: Mircea Morariu – 

critic de teatru (preşedinte), Roxana Croitoru – critic de teatru, Edit Kulcsár – 



128 
 

teatrolog şi dramaturg la Teatrul Naţional din Budapesta, Crenguţa Manea - critic 

de teatru şi Ion Parhon - critic de teatru. Premiul, oferit de Rotary Club Bucureşti 

Atheneum, partener al teatrului, a fost ridicat, din partea echipei, de către Helmut 

Stürmer, care a semnat decorul spectacolului, Corina Grămoșteanu, care a realizat 

costumele şi actriţa Ada Navrot. Alături de ea, în acest spectacol joacă Francisco 

Alfonsín, actor de origine spaniolă, Ion Grosu şi Gabriel Răuţă, actori ai Teatrului 

Nottara. 

 

Premiul pentru cel mai popular spectacol 
O noutate la această ediţie a fost înfiinţarea unui juriu de public, care a 

desemnat Premiul pentru cel mai popular spectacol din Secţiunea Bulevardul 

comediei: Don Quijote, după Cervantes, în regia lui Mihai Mănuţiu, o producţie a 

Companiei Liviu Rebreanu a Teatrului Naţional Târgu-Mureş. Muzica a fost 

compusă de Ada Milea, iar coregrafia de Vava Ştefănescu. Scenograful 

spectacolului, Adrian Damian a fost cel care a primit trofeul şi diploma. Ada 

Navrot a urcat a doua oară pe scenă, în calitate de câştigătoare a Premiului pentru 

cea mai îndrăgită actriţă a acestei ediţii, acordat de sponsorul Gaggia Milano. 

 

 
 

Premiul Silvia Dumitrescu-Timică 
Doina Papp, coordonatoarea Secţiunii Colocvii a fost prezentă şi din partea 

Asociaţiei culturale Master Class, a cărei preşedinte este, şi a oferit premiul Silvia 

Dumitrescu-Timică, dedicat tinerelor talente, actriţei Nicoleta Lefter pentru rolul 

Sarmisegetuza din spectacolul Titanic Vals de Tudor Muşatescu, în regia lui 

Alexandru Dabija, producţie a Teatrului Odeon. 
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Sorin Oprescu, premiat 
Pentru ajutorul oferit, astfel încât festivalul să se desfăşoare în cele mai bune 

condiţii, Teatrul Nottara a ţinut să mulţumească Primarului General al Capitalei, 

prof.univ.dr. Sorin Mircea Oprescu, oferindu-i trofeul festivalului şi sponsorului 

principal, Alistar Security, acordându-i titlul onorific de Sponsorul Ediţiei 2014 

Fest(in) pe Bulevard. 

 

Surpriza serii 
Surpriza serii a fost celebrarea a opt persoane din echipa teatrului gazdă, 

născute în luna octombrie: Diana Lupescu (actriţă şi regizor), Catrinel Dumitrecu, 

Cerasela Iosifescu, Dan Bordeianu, Mihai Marinescu, Vlad Gălăţianu, Cristiana 

Ioniţă – actori, Mădălina Negrea (şef Serviciul de specialitate artistică), alături de 

Ion Parhon (membru al juriului) şi criticul Constantin Paiu împreună cu soţia, care 

au împlinit 55 de ani de căsătorie. 

Reprezentantul Primăriei Municipiului Bucureşti, domnul Cătălin Grosu, 

director executiv al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol, a oferit cadouri şi flori 

sărbătoriţilor, iar Marius Mihalache şi invitaţii săi le-au cântat La mulţi ani! 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, ediţia a II-a, a avut loc în 

perioada 11–18 octombrie 2014. În cadrul acestui eveniment, în cele două săli ale 

Teatrului Nottara şi în teatrele partenere, s-au jucat o serie de producţii ale unor 

trupe din ţară şi din străinătate, precum și patru spectacole marca Nottara. 

 

 

 

de Anca Murgoci 

http://www.dcnews.ro/autori/anca-murgoci.html
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33.Ring 
din data de 21 octombrie 2014,  

http://www.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/247010/2014/Premiu-pentru-

Noul-locatar- 
 

 
 

Premiu pentru "Noul locatar" 

 

 
 

http://www.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/247010/2014/Premiu-pentru-Noul-locatar-
http://www.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/247010/2014/Premiu-pentru-Noul-locatar-
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Recunoaştere. În cadrul celei de-a doua ediţii a Festivalului Internaţional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul "Nottara" şi finanţat de Primăria 

Municipiului Bucureşti, piesa "Noul locatar", de Eugene Ionesco, a câştigat 

premiul pentru cel mai bun spectacol din secţiunea "Mici crize... (şi) electorale". 

"Noul locatar" este o producţie a Teatrului "Nottara", regia fiind semnată de Gabor 

Tompa.  

 

 

 

de Ziarul Ring 
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34.Provinciala 
din data de 7 octombrie 2014,  

http://www.provinciala.ro/cea-de-a-ii-a-editie-a-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Cea de-a II-a ediţie a Fest(in) pe Bulevard 

 

Teatrul Nottara din Bucuresti, cu sprijinul Ministerului Culturii si 

UNITER, organizeaza, in 2014, cea de-a II-a editie a Festivalului International de 

Teatru - Fest
(in)

 pe Bulevard. 

In acest an, evenimentul se va desfasura in perioada 11 – 18 octombrie. 

Festivalul este competitiv si are, pentru sectiunea de concurs, o tematica apropiata 

de actualitatea imediata, astfel incat spectatorii sa-si poata recunoaste, pe scena, 

nevoile, sperantele, problemele. El va cuprinde doua sectiuni principale, precum si 

alte evenimente conexe: 

 

http://www.provinciala.ro/cea-de-a-ii-a-editie-a-festin-pe-bulevard/
http://www.festinpebulevard.ro/
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Sectiunea competitiva  Mici crize… (si) electorale va avea sloganul: Eu 

pentru cine votez? Pentru ca este un an electoral, iar alegerile fac parte din viata 

noastra cotidiana. 

Sectiunea Bulevardul Comediei are drept tema comedia de buna calitate 

si va cuprinde opt reprezentatii, ale unor teatre din Romania si din strainatate. 

Teatrul Nottara isi pretuieste publicul, dovedit a fi mare iubitor al genului comic 

(in urma unui sondaj de opinie realizat de IMAS, a rezultat faptul ca 70 la suta 

dintre spectatori prefera comedia) si va incerca sa reabiliteze notiunea de comedie 

bulevardiera, considerand ca este o specie teatrala viabila, cu conditia unor 

realizari  impecabile. 

Vor putea fi vazute productii ale unor teatre din tara si din Bucuresti, printre 

care amintim: Don Quijote dupa Miguel de Cervantes, regia: Mihai Manutiu 

(Teatrul National Targu-Mures), Hai iu iu NU hi you you (spectacol muzical 

dedicat Mariei Tanase), regia: Radu Afrim (o productie UNITER); Tartuffe sau 

Impostorul, dupa J.B.P. Molière, versiunea scenica si directia de scena: Victor 

Ioan Frunza (Teatrul Metropolis); Miss Daisy si soferul ei de Alfred Fox Uhry, 

regia: Claudiu Goga (Teatrul Evreiesc de Stat, Bucuresti); Play Shakespeare, dupa 

operele lui William Shakespeare, adaptarea si regia: Cristian Pepino (Teatrul 

Tandarica); precum si VICTOR‘ia (opus 1), un spectacol de teatru muzical 

francez (Compania Petits Batons Production), regia: Hélène van der Stichel. 

Si anul acesta, Teatrul Nottara a realizat un spectacol special pentru festival 

si anume Poker Face, dupa textul unui dramaturg ceh contemporan, Petr Kolečko. 

Piesa aduce in prim-plan un eveniment important din istoria recenta, Revolutia de 

catifea, moment care a provocat crize si a schimbat destine. Autorul a fost prezent 

la premiera pentru presa a productiei, care a avut loc in data de 12 iunie 2014. 

Saptamana festivalului cuprinde si o serie de evenimente conexe: colocvii si 

dezbateri pe subiecte privind regia, scenografia si critica de teatru, spectacole-

lectura dedicate comediei de bulevard si lansari de carte (de teatru). 

Gasiti programul si mai multe detalii pe site-ul evenimentului. Sa nu ziceti 

ca nu stiati:) Ne vedem acolo! 

 

 

 

by provinciala 

http://www.festinpebulevard.ro/ro/program
http://www.provinciala.ro/author/admin/


134 
 

35.Antena.ro 
din data de 19  octombrie 2014,  

http://www.antena.ro/stiri/sa-incheiat-cea-dea-doua-editie-a-festivalului-

international-de-teatru-%E2%80%9Efestin-pe-bulevard%E2%80%9C 

 

 
 

S-a încheiat cea de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

„Fest(in) pe Bulevard“ 

 

În cadrul evenimentului, care a avut loc în perioada 11–18 octombrie, s-au 

jucat o serie de producţii ale unor trupe din ţară şi din străinătate, precum şi patru 

spectacole marca Nottara. Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 

organizat de Teatrul Nottara, s-a încheiat sâmbătă seară cu un concert susţinut de 

Marius Mihalache.... 

 

„Noul locatar“ de Eugène Ionesco, în regia lui Gábor Tompa, producţie a 

Teatrului Nottara a obţinut Premiul pentru cel mai bun spectacol din cadrul 

Secţiunii „Mici crize... (şi) electorale“.  

 

Juriul a fost format din criticii de teatru: Mircea Morariu, Roxana Croitoru, 

Crenguţa Manea şi Ion Parhon. Alături de aceştia s-a aflat Edit Kulcsár, teatrolog şi 

dramaturg la Teatrul Naţional din Budapesta.  

http://www.antena.ro/stiri/sa-incheiat-cea-dea-doua-editie-a-festivalului-international-de-teatru-%E2%80%9Efestin-pe-bulevard%E2%80%9C
http://www.antena.ro/stiri/sa-incheiat-cea-dea-doua-editie-a-festivalului-international-de-teatru-%E2%80%9Efestin-pe-bulevard%E2%80%9C
http://adevarul.ro/cultura/teatru/s-a-incheiat-cea-de-a-doua-editie-festivalului-international-teatru-festin-bulevard-1_5443f7590d133766a810f6f6/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/s-a-incheiat-cea-de-a-doua-editie-festivalului-international-teatru-festin-bulevard-1_5443f7590d133766a810f6f6/index.html
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O noutate la această ediţie a fost înfiinţarea unui juriu de public, care a 

desemnat Premiul pentru cel mai popular spectacol din Secţiunea „Bulevardul 

comediei“: „Don Quijote“, după Cervantes, în regia lui Mihai Mănuţiu, o producţie 

a Companiei „Liviu Rebreanu“ a Teatrului Naţional Târgu-Mureş. Muzica a fost 

compusă de Ada Milea, iar coregrafia a fost semnată de Vava Ştefănescu.  

Ada Navrot a urcat pentru a doua oară pe scenă, în calitate de câştigătoare a 

Premiului pentru cea mai îndrăgită actriţă a acestei ediţii. Doina Papp, 

coordonatoarea Secţiunii „Colocvii“ a fost prezentă şi din partea Asociaţiei 

culturale Master Class şi i-a oferit premiul Silvia Dumitrescu-Timică, dedicat 

tinerelor talente, actriţei Nicoleta Lefter pentru rolul Sarmisegetuza din spectacolul 

„Titanic Vals“ de Tudor Muşatescu, în regia lui Alexandru Dabija, producţie a 

Teatrului Odeon.  

 

 
Gabriel Răuţă, Ion Grosu şi Francisco Alfonsin, în spectacolul „Noul locatar“. Foto: Mihaela Marin 

 

 

 

Publicat de: Adevarul  

http://www.adevarul.ro/
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36.4arte.ro 
din data de 20  octombrie 2014,  

http://www.4arte.ro/2014/10/20/sfarsit-de-festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

Sfarsit de Fest(in) pe Bulevard 

 

 
 

Festivalul International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, editia a II-a, 

organizat de Teatrul Nottara si finantat de Primaria Municipiului Bucuresti, 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Ministerul Culturii, avand si 

sprijinul UNITER, s-a incheiat sambata seara cu un concert marca Marius 

Mihalache, care a cantat alaturi de fiul sau.  

http://www.4arte.ro/2014/10/20/sfarsit-de-festin-pe-bulevard/
http://www.4arte.ro/2014/10/20/sfarsit-de-festin-pe-bulevard/
http://www.4arte.ro/wp-content/uploads/2014/10/29.-Gabriel-Rauta-Ion-Grosu-si-Francisco-Alfonsin-in-spectacolul-Noul-locatar-copyright-Mihaela-Marin-1024x682.jpg
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Noul locatar de Eugène Ionesco (traducerea: Vlad Russo si Vlad Zografi), 

un spectacol de Gábor Tompa, productie a Teatrului Nottara a castigat Premiul 

pentru cel mai bun spectacol din cadrul Sectiunii Mici crize… (si) electorale. 

Juriul a fost format din personalitati ale lumii teatrale: Mircea Morariu – critic de 

teatru (presedinte), Roxana Croitoru – critic de teatru, Edit Kulcsár – teatrolog si 

dramaturg la Teatrul National din Budapesta, Crenguta Manea – critic de teatru si 

Ion Parhon – critic de teatru. Premiul, oferit de Rotary Club Bucuresti Atheneum, 

partener al teatrului, a fost ridicat, din partea echipei, de catre Helmut Stürmer, 

care a semnat decorul spectacolului, Corina Gramosteanu, care a realizat costumele 

si actrita Ada Navrot.  

Alaturi de ea, in acest spectacol joaca Francisco Alfonsin, actor de origine 

spaniola, Ion Grosu si Gabriel Rauta, actori ai Teatrului Nottara. 

O noutate la aceasta editie a fost infiintarea unui juriu de public, care a 

desemnat Premiul pentru cel mai popular spectacol din Sectiunea Bulevardul 

comediei: Don Quijote, dupa Cervantes, in regia lui Mihai Manutiu, o producţie a 

Companiei Liviu Rebreanu a Teatrului National Targu-Mures. Muzica a fost 

compusa de Ada Milea, iar coregrafia de Vava Stefanescu. Scenograful 

spectacolului, Adrian Damian a fost cel care a primit trofeul si diploma.  

Ada Navrot a urcat a doua oară pe scena, in calitate de castigatoare a 

Premiului pentru cea mai indragita actrita a acestei editii, acordat de sponsorul 

Gaggia Milano. Doina Papp, coordonatoarea Sectiunii Colocvii a fost prezenta si 

din partea Asociatiei culturale Master Class, a carei presedinte este, si a oferit 

premiul Silvia Dumitrescu-Timica, dedicat tinerelor talente, actritei Nicoleta 

Lefter pentru rolul Sarmisegetuza din spectacolul Titanic Vals de Tudor 

Musatescu, in regia lui Alexandru Dabija, productie a Teatrului Odeon.  

Festivalul International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, editia a II-a, a 

avut loc in perioada 11–18 octombrie 2014. In cadrul acestui eveniment, in cele 

doua sali ale Teatrului Nottara si in teatrele partenere, s-au jucat o serie de 

productii ale unor trupe din tara si din strainatate, precum si patru spectacole marca 

Nottara.  

 

 

 

de Liana Bundalici 

http://www.4arte.ro/author/liana-bundalici/
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37.Vaca Verde 
din data de 15  octombrie 2014,  

http://vacaverde.ro/vaca-verde-la-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Vaca Verde la FESTin pe Bulevard 

 

 
 

M-am așezat ca Vaca fix printre artiști, la loc de cinste! Am intrat azi un pic 

la Teatrul Nottara să văd ce program au și surpriză! E ditamai festivalul de teatru 

săptămâna asta! E vorba de FESTin pe Bulevard, un festival ajuns la a doua ediție 

și sunt o grămadă de piese interesante. 

http://vacaverde.ro/vaca-verde-la-festin-pe-bulevard/
https://www.facebook.com/festinpebulevard?fref=ts
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Mâine seară o să mă duc la Rapsodie-n Roz (că pe verde n-aveau), o piesă 

în regia lui Alexandru Reapan și e povestea unui băiețel de 10 ani care îi scrie o 

scrisorică lui Dumnezeu, să-l întrebe de ce suferim. Bine, eu n-am mai fost la 

teatru până acum, dar de-abia aștept. Sunt super entuziasmată! 

Și vă recomand și vouă să mergeți! Uite, aici aveți programul din care vă 

puteți alege o piesă. Până pe 18 octombrie n-avem altă treabă decât să mergem la 

teatru, căci până atunci ține și festivalul. 

Și să v-așteptați la o recenzie teatrală dramatică din partea unei Vaci elitiste 

 
 

http://www.festinpebulevard.ro/ro/program
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38.Metropotam 
din data de 14  octombrie 2014,  

http://metropotam.ro/La-zi/in-care-participi-la-Fest-in-pe-Bulevard-

art8246767738/ 
 

 
 

…in care participi la Fest(in) pe Bulevard 

 

Pana pe 18 Octombrie ai ocazia sa vizionezi numeroase piese de teatru in 

cadrul Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

 

 
Sursa foto: revistateatrala.radioromaniacultural.ro 

 

http://metropotam.ro/La-zi/in-care-participi-la-Fest-in-pe-Bulevard-art8246767738/
http://metropotam.ro/La-zi/in-care-participi-la-Fest-in-pe-Bulevard-art8246767738/
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Astfel, in cele doua sali ale Teatrului Nottara – Horia Lovinescu si George 

Constantin – se vor juca o serie de spectacole ale unor trupe din tara si din 

strainatate, precum si patru premiere, marca Nottara. 

Pe toata perioada manifestarii Teatrul Nottara va gazdui si alte evenimente 

conexe. Va continua proiectul Spectacolul incepe cu o lectura, initiat de regizorii 

Mihai Lungeanu si Alexandru Mazgareanu, la care vor participa studenti ai 

UNATC, in colaborare cu actorii teatrului. Cei doi regizori vor realiza trei 

spectacole-lectura, bazate pe textele unor comedii de bulevard. 

Gasiti mai multe informatii despre acest eveniment consultand website-ul: 

www.festinpebulevard.ro. 

 

 

 

 

Postat de Razvan Pascu 

http://www.festinpebulevard.ro/null
http://metropotam.ro/profil/RazvanPascu/
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39.Știu un loc 
din data de 14  octombrie 2014,  

http://stiuunloc.ro/2014/10/14/in-care-participi-la-festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

…in care participi la Fest(in) pe Bulevard 

 

Pana pe 18 Octombrie ai ocazia sa vizionezi numeroase piese de teatru in 

cadrul Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

Astfel, in cele doua sali ale Teatrului Nottara – Horia Lovinescu si George 

Constantin – se vor juca o serie de spectacole ale unor trupe din tara si din 

strainatate, precum si patru premiere, marca Nottara. 

 
Sursa foto: revistateatrala.radioromaniacultural.ro 

 

http://stiuunloc.ro/2014/10/14/in-care-participi-la-festin-pe-bulevard/
http://stiuunloc.ro/2014/10/14/in-care-participi-la-festin-pe-bulevard/


143 
 

Pe toata perioada manifestarii Teatrul Nottara va gazdui si alte evenimente 

conexe. Va continua proiectul Spectacolul incepe cu o lectura, initiat de regizorii 

Mihai Lungeanu si Alexandru Mazgareanu, la care vor participa studenti ai 

UNATC, in colaborare cu actorii teatrului. Cei doi regizori vor realiza trei 

spectacole-lectura, bazate pe textele unor comedii de bulevard. 

Gasiti mai multe informatii despre acest eveniment consultand website-ul: 

www.festinpebulevard.ro. 

Sursa foto: revistateatrala.radioromaniacultural.ro 

 

 

 

adaugat de StiuUnLoc.ro 

http://www.festinpebulevard.ro/null
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Știu un loc 
din data de 14  octombrie 2014,  
http://stiuunloc.ro/2013/10/14/unde-se-face-haz-de-necaz-la-teatru/ 
 

 
 

…unde se face haz de necaz, la teatru 

 

Pana pe 19 octombrie puteti participa la festivalul de teatru “Fest (in) pe 

Bulevard” care se desfasoara in cadrul Teatrului Nottara. Evenimentul reprezinta o 

premiera pentru teatrul romanesc si are ca tema principala “criza”. 

 

 
 

La festival vor fi invitate urmatoarele teatre: Teatrul Maghiar de Stat din 

Cluj, cu spectacolul ”Leonida Gem Session”, adaptare după I.L.Caragiale, ”In 

http://stiuunloc.ro/2013/10/14/unde-se-face-haz-de-necaz-la-teatru/
http://stiuunloc.ro/2013/10/14/unde-se-face-haz-de-necaz-la-teatru/


145 
 

cadere libera”, versiunea scenica: Tompa Gabor şi András Visky, regia: Tompa 

Gabor; si Centrul Cultural UNESCO “Nicolae Balcescu”, cu montarea ”Familia 

Tót” de Örkeny István, traducerea si scenografia: Adriana Grand, directia de scena: 

Victor Ioan Frunza. 

Gasiti aici mai multe detalii despre festival. 

 

adaugat de StiuUnLoc.ro 

 

https://adevarul.ro/cultura/teatru/In-octombrie-teatrul-nottara-festin-bulevard-1_5254269ac7b855ff5614480f/index.html
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40. Raluca Uluiteanu 
NR. 492 din 11 Noiembrie 2014,  

http://revistacultura.ro/nou/2014/11/o-cutie-intr-o-cutie-intr-o-alta-

cutie/ 
 

 
 

O cutie într-o cutie, într-o altă cutie… 
 

În cadrul ediţiei a doua din FEST(in) pe Bulevard, organizat de „Nottara“, 

teatrul gazdă a propus producţia Noul locatar de Eugen Ionescu, în regia lui 

Tompa Gábor, o reluare a vechiului său succes de la Newcastle, Marea Britanie. 

Şi în spectacolul bucureştean, protagonistul rămâne acelaşi, spaniolul Francisco 

Alfonsín, ca şi semnatarul scenografiei, Helmut Stürmer.  

Acesta creează un decor elegant, cenuşiu, cu pereţi cu irizări argintii, într-o 

nuanţă neutră, care aneantizează culorile existenţei. Nuanţa se va regăsi şi în 

masca în care sunt vopsite feţele hamalilor, dar şi a personajului principal. În 

unitatea cromatică a universului gri-argintiu impusă de scenograf, culorile 

momentelor trăite în priză directă se estompează pentru a deveni egale, paloare 

trecută a evenimentelor şi întâmplărilor din care a fost compusă existenţa. E 

nuanţa duratei, a unui continuum temporal pe care doar obiectele răsărite din 

memoria afectivă (căluţi, trenuleţul copilăriei etc.), o personalizează. Un depozit 

la nivelul speciei care însumează existenţe individuale, ca şi epoci întregi, toate 

învârtindu-se într-o singură direcţie: extincţia.  

http://revistacultura.ro/nou/2014/11/o-cutie-intr-o-cutie-intr-o-alta-cutie/
http://revistacultura.ro/nou/2014/11/o-cutie-intr-o-cutie-intr-o-alta-cutie/
http://revistacultura.ro/nou/2014/11/o-cutie-intr-o-cutie-intr-o-alta-cutie/
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În viziunea lui Tompa Gábor, Noul locatar reface un algoritm permanent: 

existenţă goală la început – exact cum e camera în care se mută personajul 

principal –, plină de aşteptări şi de suspans, demnă de investigat cu lupa; înglodată 

de experienţe la sfârşit, acumulare de întâmplări şi de obiecte care se rotesc 

indistinct, cu acuitatea, deopotrivă cea a micilor momente personale şi a marilor 

epoci, ştearsă de consumarea în timp. Noul locatar este spectacolul memoriei care 

se estompează, a duratei care fanează viaţa. Tempoul e lung, ritmurile lente, lipsite 

de incandescenţa viului, căci la sfârşit frenezia momentelor şi a imediatului s-a 

transformat în amintiri-mărturii, în obiecte care inundă individul şi specia, depozite 

lipsite de viaţă ale perioadelor trecute. La final, scena se va umple până la sufocare 

de instrumente, „probe“ ale ritmurilor trecute. Obiectele năvălesc în cameră dintr-

un depozit personal şi cultural, mărturii ale parcursului speciei, depăşite, având 

acum doar valoare emoţională. Toate îl vor închide pe noul locatar în cutia cu 

formă şi durată fixă a existenţei lui efemere. 

 În excelentul interviu, …trecerea noastră, ultima noastră mutare, acordat 

Crenguţei Manea în numărul 6 din spetembrie 2014 al Caietelor Teatrului 

„Nottara“, Tompa Gábor subliniază: „Încă de la primele discuţii cu Helmut 

Stürmer am stabilit că Noul locatar înseamnă nu numai o schimbare de domiciliu a 

unui personaj, ci şi o mutare a noastră dintr-o lume în alta: trecerea noastră, ultima 

noastră mutare, în care obiectele care ne înconjoară sunt, de fapt, amintirile care ne 

rămân la sfârşitul drumului pe care l-am parcurs în această lume. Mi-am dat seama 

că obiectele au o semnificaţie personală, dar ele reflectă şi condiţia intelectualului 

în lume. (…) Anumite acte de cultură, cum ar fi cititul, nu mai sunt la modă. În 

epoca digitalizării vieţii, s-a creat o prăpastie foarte mare şi în comunicare, dar şi în 

aprofundarea unor mesaje şi forme culturale. Oamenii primesc informaţii într-un 

timp extrem de scurt, dar ele sunt superficiale. Şi le este suficient.“ 

 În această epocă, regizorul nu se sfieşte să aducă pe scenă, cu umor, 

tablourile „strămoşilor“ Beckett, Don Quijote şi Sancho Panza, Eugen Ionescu şi 

să-şi structureze ritmul scenelor după fragmente muzicale rămase în memoria 

lumii. 
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   foto: Mihaela Marin 

 

Zgomotul nociv al lumii 

Dar toate au în spate un parcurs început cu suspans, cu scena goală, populată 

doar de zgomotul subtil al străzii. În lunga secvenţă non-verbală de la debut, cineva 

aruncă o legătură de chei pe fereastră, urmate, la scurt timp, de o femeie îmbrăcată 

în rochie neagră cu buline albe. Femeia, parte a zgomotului de fond al existenţei, 

fredonează până la apariţia Noului locatar, un tip cu balon, pălărie, instrument 

muzical şi accent străin (marcă a discomfortului adaptării la lume), în toate limbile 

pe care le vorbeşte: engleză, franceză, română. El este centrul, perspectiva 

interioară în jurul căreia se organizează lucrurile, pe când ea, Portăreasa, suma 

larmei agresive a interconexiunilor umane. În expresiva interpretare a Adei Navrot, 

femeia vorbeşte repede, dovedindu-se, fără excepţie, invazivă şi hiperactivă.  

Coliziunea între nociva gălăgie a lumii şi universul interior pe care Noul 

locatar se străduieşte să şi-l apere cu străşnicie, cerându-i să închidă fereastra, va 

rămâne pregnantă, indiferent de perioada din parcursul personal. Regizorul 

accentuează contrastul, căci el tace, pe când ea turuie încontinuu, ţipă, ameninţă, 

mai ales când el îi respinge serviciile. Chiar şi după dispariţia femeii de pe scenă, 

când fereastra se va deschide, în video, va apărea din nou, fără sonor, prim-planul 

Portăresei vorbind mult şi agitat. Invaziunea în universul interior nu are limite. 

  

Circul şi eternitatea 

În genul său preferat, teatrul absurdului, Tompa Gábor nu renunţă la unul 

dintre instrumentele sale preferate: circul. În Noul locatar, mişcările, situaţiile, 

relaţiile preluate din recuzita acestuia împlinesc armonia sensurilor. De la scenele 

simple, ca aceea în care personajul principal aprinde lumina, iar Portăreasa o 

stinge, semn al aceleiaşi coliziuni între eu şi lume, până la mişcările hamalilor care 
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cară, cu eforturi exagerate, o ulcică, semn al suitei de poticneli presupuse de orice 

existenţă, circul îi oferă regizorului o largă panoplie de mijloace, mai cu seamă în 

numeroasele scene non-verbale, unde cuvintele sunt suplinite de mimică. 

Îndepărtarea de pregnanţa momentelor individuale, dilatarea perspectivei 

temporale pentru a accede la un mecanism general, inevitabil absurd la Ionescu, 

sunt recognoscibile în paşii ficşi ai hamalilor. Înţepeniţi în cercul rigid al 

stereotipurilor, ei vor relua la infinit aceleaşi mişcări. 

 

 foto: Mihaela Marin 

 

 În fresca absurdului, Noul locatar face şi el paşi largi, de circ, şi o sumă de 

gesturi la limita maniacalului. Studiază pereţii cu lupa, în plin derizoriu al 

momentului, e atent la unghiul în care sunt aşezate obiectele şi îi tot pune pe cei 

doi hamali să le mute. Dar nu aici şi acum este tema spectacolului, ci raportul cu 

dimensiunea temporală largă, după cum o dovedeşte mersul ca pe sârmă, în ritm de 

tic-tac, al celor doi hamali, când cară pendulele. De altfel, contrastul dintre cele 

două perspective, imediatul viu şi infinitul impasibil, se regăseşte şi în conceperea 

celor două personaje: în timp ce hamalul lui Gabriel Răuţă este adorabil, vesel, 

uman şi jucăuş, cel al lui Ion Grosu îşi va păstra o morgă egală, neclintită. 

 Circul îi oferă lui Tompa Gábor recuzita cu ajutorul căreia reface traseul de 

la parcursul individual, însoţit de emoţii şi ataşamente, cu Noul locatar care îşi va 

deschide cutia cu instrumentul, pentru a găsi încă una şi încă una – diferite straturi 

apuse ale existenţei –, la aglomeraţia de instrumente care sufocă scena şi memoria 

contemporanilor. Căci, după mărturia personajelor, obiectele vor umple întregul 

ambient: casa, scările, oraşul, subteranele. Şi tot prin mijloacele jucăuşe ale 

circului, în schimbul tipic de pălării dintre cele trei personaje, va fi redată, la final, 

pe fundalul întrerupt al unui monolog din Viaţa e vis, şi aneantizarea 
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particularităţilor în anvergura duratei care transcende momentele individuale, 

egalizând totul. 

 Diferit de spectacolele de azi, cele ale dramaturgiei imediatului, Noul 

locatar de la „Nottara“ propune întoarcerea la o estetică clasică, de pe vremea când 

opera de artă avea priză la sens, iar teatrul se afla în căutarea semnificaţiilor adânci. 

Era acea vreme când metaforele teatrului invitau la dezlegarea unui plăcut rebus 

intelectual. 

 

  foto: Mihaela Marin 
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