
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Aplauze pentru Nottara în Festivalul Naţional de Teatru 

 



1. Ziarul Metropolis 
din data de 4 noiembrie 2014,  

http://www.ziarulmetropolis.ro/cum-s-a-vazut-fnt-ul-la-teatrul-nottara/ 

 

 

 

Cum s-a văzut FNT-ul la Teatrul Nottara 

 

După Fest(in) pe Bulevard, un festival iniţiat şi organizat de Teatrul Nottara, 

pentru Teatrul Nottara a urmat a 24-a ediţie a Festivalul Naţional de Teatru, 

organizat de UNITER, în care au fost selectate două producţii ale teatrului – Noul 

locatar de Eugène Ionesco şi Aniversarea de Thomas Vinterberg şi Mogens Rukov.  
 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/cum-s-a-vazut-fnt-ul-la-teatrul-nottara/


Regizorul Gábor Tompa a montat Noul locatar (Teatrul Nottara), piesă 

scrisă de Eugène Ionesco (traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi), care a 

avut premiera pentru presă în deschiderea stagiunii, în zilele de 20 şi 21 

septembrie 2014. 

Piesa Noul locatar a fost scrisă în trei zile, pe când însuşi Eugène Ionesco se 

muta, de la un număr la altul, pe aceeaşi stradă. Este un text mai puţin montat, care 

însă a avut câteva realizări memorabile, printre care şi cea de la Northern Stage 

Ensemble din Newcastle, în anul 2004, în regia aceluiaşi Gábor Tompa. 

Aniversarea de Thomas Vinterberg și Mogens Rukov, în traducerea şi regia 

lui Vlad Massaci, continuă să se joace cu sălile pline la cinci ani de la premieră. În 

rolul 

Foto: Nottara, ,,Noul locatar” (Mihaela Marin), ,,Aniversarea” 

(Ciprian Duică) 

Alexandru Repan si Eduard Epure in Aniversarea 

principal: maestrul Alexandru Repan. 

 

Pe lângă participarea la Festivalul Naţional de Teatru, Teatrul Nottara a fost 

şi gazda a două producţii ale Naţionalul clujean: Amalia respiră adânc de Alina 

Nelega, în regia lui Tudor Luncanu şi Trilogia Aureliu Manea de Aureliu Manea, 

în regia lui Gábor Tompa. 

Amalia respiră adânc este un text puternic prin amintirile dureroase pe care 

le evocă din perioada comunistă. Anca Hanu s-a pliat pe această partitură 

http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2014/11/1.-Alexandru-Repan-si-Eduard-Epure-in-Aniversarea.jpg
http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2014/11/1.-Alexandru-Repan-si-Eduard-Epure-in-Aniversarea.jpg
http://www.fnt.ro/


actoricească cu dăruire şi credinţă, dând naştere unui one-woman show 

emoţionant. 

 Trilogia Aureliu Manea este un spectacol inedit prin toate datele sale: scrise 

de Aureliu Manea, adaptate de András Visky, sub îndrumarea regizorală a lui 

Gábor Tompa, în spaţiul imaginat de scenografa Carmencita Brojboiu. 

Despre acest spectacol, regizorul mărturiseşte: Piesele lui Aureliu Manea 

trebuie luate ca atare, ca nişte viziuni extraordinare, care de fapt nu vorbesc despre 

un singur obiect, ci vorbesc despre un eu, dar şi despre un univers. În acest eu e 

cuprins întreg universul. (…)” 

 

 

 

Un articol de Petre Ivan 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva?autor=petre-ivan


2. Semne Bune 
din data de 29 octombrie 2014,  

http://semnebune.ro/2014/fnt-a-sasea-zi/#axzz3INkeKEGT 

 

 
 

FNT – a șasea zi 

18 evenimente sunt programate să se desfăşoare în capitală astăzi, în cea de-

a şasea zi a Festivalului Naţional de Teatru: expoziţii, conferinţe, ateliere, 

lansări de carte şi spectacole de teatru invitate din Sibiu, Craiova, Cluj şi Bucureşti, 

la care se adaugă prima reprezentaţie a invitatului special al actualei ediţii a FNT – 

producţia companiei elveţiene Finzi-Pasca „Donka – O scrisoare către Cehov”. 

http://semnebune.ro/2014/fnt-a-sasea-zi/#axzz3INkeKEGT


 
 

În seria Conferinţelor FNT intitulate „Polifonii. Teatrul şi celelalte arte”, 

doamna Monique Borie, cunoscut universitar şi teoretician francez, a susţinut o 

prelegere cu tema: „Teatru şi dans: dincolo de frontiere”. Parcursul urmărit de 

Monique Borie pleacă de la piatră înspre mişcare, pentru a depăşi frontierele 

textului graţie modelelor exemplare de la începutul secolului XX, Isadora Duncan 

şi Nijinski. Sculptorii înşişi – de la Rodin la Bourdelle – şi-au exprimat atracţia 

pentru dans. Oamenii de teatru s-au afiliat acestei tentaţii şi au încercat să parvină 

la registrul limbajului coregrafic, dincolo de frontierele istoric consacrate, 

constituindu-se astfel în precursori de geniu ai acestei forme inedite care e teatrul-

dans. Meyerhold, Grotowski, Barba. Pina Bausch. Ea a depăşit frontierele 

dansului, ei pe cele ale teatrului. 

Despre toate acestea – în conferinţa de azi, ce va avea loc la Sala Mică a 

Teatrului Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti, începând cu ora 11:00. 

Două lansări de carte în FNT, în această după amiază, începând cu ora 15.00, la 

Ceainăria ARCUB, ambele dedicate teatrului de animaţie: 

Un album de scenografie intitulat simplu – „Cristina Pepino: Scenografie” 

care cuprinde texte de Ludmila Patlanjoglu, Raluca Tulbure, Adriana Teodorescu 

şi Cristian Pepino Cartea, apărută anul acesta la Editura UNATC Press Bucureşti, 

prezintă toate creaţiile scenografice realizate de Cristina Pepino de la piesa „Scene 

din viaţa unui bădăran” din 1977, până la „Zulenka” din 2012, montată la Teatrul 



de Animaţie din Alba Iulia. Cristina Pepino a fost un scenograf de mare valoare 

care a avut o importanţă majoră în teatrul de animaţie românesc.  

Ea este cea care a revoluţionat cromatica spectacolelor aducând în scenă o 

explozie de culori şi a introdus pentru prima dată în spectacole ca „Pinocchio” şi 

„Motanul încălţat”, păpuşile compuse care ofereau personajelor un puternic efect 

de teatralitate. 

Cel de-al doilea titlu este unul provocator: „Istoria secretă a păpuşilor. 

Teatrul de animaţie şi sacrul” de Cristian Pepino. Volumul, apărut în luna mai la 

Editura UNATC Press, este o colecţie de eseuri ce îşi propun să descopere originea 

şi semnificaţia din spatele teatrului de animaţie. 

„Într-o lume aparent din ce în ce mai lipsită de spiritualitate, evoluată tehnologic, 

profană şi profanatoare, păpuşile şi marionetele sunt făpturi misterioase care fac 

să se trezească în noi ceva atavic, fundamental.” (Cristian Pepino) 

În acest an a trecut în nefiinţă unul dintre cei mai speciali regizori pe care 

teatrul românesc i-a avut, considerat „vizionarul” generaţiei sale: Aureliu Manea 

– regizor reformator, o personalitate importantă pentru evoluţia teatrului românesc, 

care continuă să inspire lumea scenei. În memoria sa, Festivalul Naţional de Teatru 

îi dedică în această seară un eveniment special, în care publicul prezent la Teatrul  

 

„Nottara” se va putea bucura de: 

- spectacolul Trilogia Aureliu Manea – produs de Teatrul Naţional Cluj-

Napoca, în regia lui Gábor Tompa, după singurele piese scrise de regizorul Aureliu 

Manea. Faţă în faţă cu personaje care fascinează prin stranietatea prezenţei şi, 

paradoxal, prin concreteţea trăirilor lor, spectatorul empatizează aproape visceral 

cu locuitorii acestei lumi, construite de ochiul vizionar al unui pasionat om de 

teatru, pentru care „spectacolele de teatru sunt sărbători ale vieţii fără bariere”; 

- un film realizat de sora regizorului, doamna Viorica Samson, care îl va 

aduce mai aproape de sufletul şi mintea celor care l-au iubit şi preţuit; 

- volumul „El, vizionarul: Aureliu Manea“ editat de Fundaţia Camil 

Petrescu, care include cele două cărţi pe care regizorul le-a scris, „Energiile 

spectacolului“ şi „Spectacole imaginare“ (apărute la Editura Dacia în 1983 şi 

1986), interviurile pe care le-a dat, intenţiile de spectacol, o teatrografie cu 

fragmente de cronici şi textele unor colaboratori sau receptori avizaţi ai creaţiei 

sale. 



Evenimentele dedicate regizorului Aureliu Manea se vor succeda în această 

seară, începând cu ora 19:00 la Sala George Constantin şi în foaierul Teatrului 

„Nottara”. 

 

Marile expoziţii vernisate până acum în FNT sunt deschise publicului şi 

astăzi. Le reamintim: 

„Doina Levintza: Costumul de teatru – De la schiţă la miracol” – la Teatrul 

Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică, foaier; 

„Actorul Ion Manu – Hazul bonom şi ironia subtilă” – la Centrul Cultural „Ion 

Manu” Otopeni 

„Magistre fără seamăn, slavă! – În memoriam George Constantin” – la Grand 

Cinema& More din Băneasa Shopping City, Sala EPIKA, foaier 

De asemenea, se află în plină desfăşurare atelierul „Jurnalismul teatral – 

Lecţia de anatomia spectacolului”, susţinut de criticul de teatru şi profesorul 

Marian Popescu (10.00 – 13.00 Club Control /Alt Shift) 

Teatrul Naţional de Televiziune, în parteneriat cu FNT, vă propune în 

această noapte, pe canalul TVR 2 în cadrul emisiunii „Teatru TV”, de la ora 01:30, 

o altă întâlnire memorabilă cu teatrul lui A.P.Cehov: „Livada de vişini” – în 

adaptarea TV şi regia regretatului Cornel Todea. O producţie TVR 1975. 

Iată şi lista spectacolelor de teatru programate în această seară în FNT (în ordinea 

orei de începere): 

17.00 Teatrul UNTEATRU 

„Cinci ore cu Mario” de Miguel Delibes 

Regia: Mariana Cămărăşan 

Produs de Teatrul UNTEATRU Bucureşti 

Durata: 1h 20 min fără pauză 

 

17.00 Teatrul Ţăndărică 

„Candid” după Voltaire 

Scenariu, regia artistică păpuşi şi animaţie digitală: Cristian Pepino 

Produs deTeatrul Ţăndărică Bucureşti 

Secţiunea MAEŞTRI 

Durata: 1h fără pauză 

17.00 şi 20.30 Teatrul Odeon, Sala Studio 

„Tipografic Majuscul” 



Un spectacol de Gianina Cărbunariu 

Coproducţie dramAcum şi Festivalul Internaţional de Teatru de la Nitra, Slovacia, 

în parteneriat cu Teatrul Odeon 

Durata: 1h 25 min fără pauză 

 

19.00 Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Atelier 

„Familia Tót” de Örkeny István 

Regia: Bocsárdi Laszló 

Produs de Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova 

Durata: 3h 15 min cu pauză 

 

19.00 Teatrul „Nottara“ Bucureşti, Sala George Constantin 

„Trilogia Aureliu Manea”, după texte de Aureliu Manea 

Regia: Gábor Tompa 

Produs de Teatrul Naţional Cluj-Napoca 

Durata: 1h 30 min fără pauză 

 

20.30 Teatrul „Nottara“ Bucureşti, Sala George Constantin 

In memoriam Aureliu Manea 

  

19.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic 

„Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu 

Regia: Alexandru Dabija 

Produs de Teatrul Odeon Bucureşti 

Secţiunea MAEŞTRI 

Durata: 2h 30 min cu pauză 

 

19.00 Teatrul de pe Lipscani 

„Lecţia” de Eugène Ionesco 

Regia: Horaţiu Mălăele 

Produs de Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti 

Secţiunea MAEŞTRI 

Durata: 1h 10 min fără pauză 

20.30 Teatrul Naţional „I.L.Caragiale”din Bucureşti, Sala Studio 

„Donka – O scrisoare către Cehov” 



Textul şi regia: Daniele Finzi Pasca 

Produs de Compania Finzi Pasca, Elveţia şi Festivalul Internaţionalnde Teatru 

Cehov 

Coproducător: Théâtre Vidy, Lausanne 

Durata: 1h 30 min fără pauză 

 

20.30 Teatrul Metropolis 

„Vocea umană” de Jean Cocteau 

Regia: Sanda Manu 

Produs de: Teatrul Metropolis Bucureşti 

Durata: 1h fără pauză 

 

21.00 Teatrul Bulandra, Sala Toma Caragiu 

„Oidip” 

Scenariu original şi regia: Silviu Purcărete 

Produs de Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu 

Durata: 1h 30 min fără pauză 

 

 

Publicat de: Semnu' de carte 

http://semnebune.ro/author/ciprian/


3. 4arte 
din data de 4 noiembrie 2014,  

http://www.4arte.ro/2014/11/04/aplauze-pentru-nottara-la-fnt/ 

 

 
 

 

Aplauze pentru Nottara la FNT 

 
 

Octombrie a insemnat pentru Teatrul Nottara o luna de sarbatoare 

teatrala. Dupa Fest(in) pe Bulevard, un festival organizat de Teatrul Nottara, 

a urmat a 24-a editie a Festivalul National de Teatru, organizat de UNITER, 

http://www.4arte.ro/2014/11/04/aplauze-pentru-nottara-la-fnt/
http://www.4arte.ro/2014/11/04/aplauze-pentru-nottara-la-fnt/
http://www.4arte.ro/wp-content/uploads/2014/11/1.-Alexandru-Repan-si-Eduard-Epure-in-Aniversarea-682x1024.jpg
http://www.4arte.ro/wp-content/uploads/2014/11/1.-Alexandru-Repan-si-Eduard-Epure-in-Aniversarea-682x1024.jpg


in care au fost selectate doua productii ale teatrului: Noul locatar si 

Aniversarea.  

Alegerea pieselor “Noul locatar” de Eugène Ionesco si “Aniversarea” de 

Thomas Vinterberg si Mogens Rukov onoreaza atat institutia, cat si pe artistii 

implicati in cele doua montari. Spectatorii au confirmat, prin aplauzele puternice, 

calitatea timpului petrecut la Nottara in FNT. Publicul prezent in numar mare a 

asteptat nerabdator in foaier sa descopere lumea dezvaluita de actorii de pe scena. 

Dupa reprezentatie, oamenii s-au indepartat de teatru agale, privind inapoi cu 

emotie, mai bogati in ganduri si sentimente. 

Regizorul Gábor Tompa a montat “Noul locatar“, piesa scrisa de Eugène 

Ionesco (traducerea: Vlad Russo si Vlad Zografi), care a avut premiera pentru 

presa in deschiderea stagiunii 2014. Spectacolul a fost selectat in Festivalul 

National de Teatru si s-a jucat in doua reprezentatii, pe 30 si 31 octombrie 2014. 

Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsín, un actor spaniol care a jucat 

atat pe scene din tara natala, cat si in Franţa si Marea Britanie. Alaturi de el au 

jucat actorii Teatrului Nottara: Ada Navrot, Ion Grosu si Gabriel Rauta.  

Piesa “Noul locatar” a fost scrisa in trei zile, pe cand insusi Eugène Ionesco 

se muta, de la un numar la altul, pe aceeasi strada.  

“Aniversarea” de Thomas Vinterberg si Mogens Rukov, in traducerea si 

regia lui Vlad Massaci, continua sa se joace cu salile pline la cinci ani de la 

premiera. In rolul principal: maestrul Alexandru Repan. Incadrarea productiei in 

sectiunea Mari maestri, vine ca o incununare, o rasplata pentru efortul sustinut al 

unei trupe de actori care ofera publicului de pretutindeni o demonstratie de 

profesionalism. 

Festivalul National de Teatru aduna productii reprezentative din toata tara 

si le da intalnire in Bucuresti, sub privirile curioase, avide de nou si de emotie ale 

oamenilor de teatru si ale spectatorilor obisnuiti. Evenimentul, desi necompetitiv, 

prezinta cele mai bune creatii ale stagiunii trecute, ceea ce face ca selectarea 

acestor doua spectacole sa fie un premiu in sine. 

 Pe langa participarea sa, Teatrul Nottara a fost si gazda a doua productii 

ale Nationalul clujean: “Amalia respira adanc” de Alina Nelega, in regia lui Tudor 

Luncanu si “Trilogia Aureliu Manea” de Aureliu Manea, in regia lui Gábor 

Tompa. 

 

de Liana Bundalici  

http://www.4arte.ro/author/liana-bundalici/


4. Radio România Cultural 
din data de 3 noiembrie 2014,  

http://www.radioromaniacultural.ro/aplauze_pentru_nottara_in_fes

tivalul_national_de_teatru-22921 

 

 

Aplauze pentru Nottara în Festivalul Naţional de Teatru 

 
Octombrie a însemnat pentru Teatrul Nottara o lună de sărbătoare teatrală. 

După Fest(in) pe Bulevard, un festival iniţiat şi organizat de Teatrul Nottara, a 

http://www.radioromaniacultural.ro/aplauze_pentru_nottara_in_festivalul_national_de_teatru-22921
http://www.radioromaniacultural.ro/aplauze_pentru_nottara_in_festivalul_national_de_teatru-22921
http://www.radioromaniacultural.ro/files/23/locatarpresaafis.jpg
http://www.radioromaniacultural.ro/files/23/locatarpresaafis.jpg


urmat a 24-a ediţie a Festivalul Naţional de Teatru, organizat de UNITER, în care 

au fost selectate două producţii ale teatrului.  

Este vorba despre Noul locatar de Eugène Ionesco şi Aniversarea de 

Thomas Vinterberg și Mogens Rukov (încadrat în secţiunea Mari maeştri). Acest 

fapt onorează atât instituţia, cât şi pe artiştii implicaţi în cele două montări. 

Spectatorii au confirmat, prin aplauzele puternice, calitatea timpului petrecut la 

Nottara în FNT. Publicul prezent în număr mare aaşteptat nerăbdător în foaier să 

descopere lumea dezvăluită de actorii de pe scenă. După reprezentaţie, oamenii s-

au îndepărtat de teatru agale, privind înapoi cu emoţie, mai bogaţi în gânduri şi 

sentimente. 
 

Regizorul Gábor Tompa a montat Noul 

locatar, piesă scrisă de Eugène Ionesco (traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi), 

care a avut premiera pentru presă în deschiderea stagiunii, în zilele de 20 şi 21 

septembrie 2014. Spectacolul a fost selectat în Festivalul Naţional de Teatru şi s-a 

jucat la sediu, având două reprezentaţii: joi şi vineri, 30 şi 31 octombrie 2014. 

Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsín, un actor spaniol care a jucat 

atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi Marea Britanie.  

Alături de el, i-aţi revăzut în această montare pe actorii Teatrului Nottara:  

Ada Navrot, în rolul Portăresei, Ion Grosu şi Gabriel Răuţă, în rolurile celor doi 

hamali. Piesa Noul locatar a fost scrisă în trei zile, pe când însuşi Eugène Ionesco 

se muta, de la un număr la altul, pe aceeaşi stradă. Este un text mai puţin montat, 

care însă a avut câteva realizări memorabile, printre care şi cea de la Northern 

Stage Ensemble din Newcastle, în anul 2004, în regia aceluiaşi Gábor Tompa. 



Aniversarea de Thomas Vinterberg 

și Mogens Rukov, în traducerea şi regia lui Vlad Massaci, continuă să se joace cu 

sălile pline la cinci ani de la premieră. În rolul principal: maestrul Alexandru 

Repan. Încadrarea producţiei în secţiunea Mari maeştri, vine ca o încununare, o 

răsplată pentru efortul susţinut al unei trupe de actori care oferă publicului de 

pretutindeni o demonstraţie de profesionalism. 

Festivalul Naţional de Teatru adună, în fiecare an, producţii reprezentative 

din toată ţara şi le dă întâlnire în Bucureşti, sub privirile curioase, avide de nou şi 

de emoţie ale oamenilor de teatru şi ale spectatorilor obişnuiţi. Evenimentul, deşi 

necompetitiv, prezintă cele mai bune creaţii ale stagiunii trecute, ceea ce face ca 

selectarea acestor două spectacole să fie un premiu în sine. 

Pe lângă participarea sa, Teatrul Nottara a fost şi gazda a două producţii ale 

Naţionalul clujean: Amalia respiră adânc de Alina Nelega, în regia lui Tudor 

Luncanu şi Trilogia Aureliu Manea de Aureliu Manea, în regia lui Gábor Tompa. 

Amalia respiră adânc este un text puternic prin amintirile dureroase pe care le 

evocă din perioada comunistă. Anca Hanu s-a pliat pe această partitură 

actoricească cu dăruire şi credinţă, dând naştere unui one-woman show 

emoţionant. 

Trilogia Aureliu Manea este un spectacol inedit prin toate datele sale: scrise 

de Aureliu Manea, adaptate de András Visky, sub îndrumarea regizorală a lui 

Gábor Tompa, în spaţiul imaginat de scenografa Carmencita Brojboiu. Despre 

acest spectacol, regizorul mărturiseşte: 

Piesele lui Aureliu Manea trebuie luate ca atare, ca nişte viziuni 

extraordinare, care de fapt nu vorbesc despre un singur obiect, ci vorbesc despre 

un eu, dar şi despre un univers. În acest eu e cuprins întreg universul. (...) Moartea 

este una din principalele teme sau motive care revin în cele trei texte. Dar dincolo 



de acestea există, asemenea tragediilor antice, unele motive, ca de exemplu 

motivul mamă-fiu, în sensul oedipian al cuvântului, dar într-un fel şi freudian, în 

care mama este atât mama, cât şi logodnica, dar şi moartea. O mamă care vrea cu 

orice preţ şi prin orice mijloace să-şi păstreze fiul. Această dictatură a dragostei 

există în piese şi exprimă, probabil, cele mai adânci aspiraţii ale autorului. Eu 

cred că toată cartea lui Manea [Texte regăsite] este pătrunsă de acest motiv, de 

această mare sete de dragoste. 

Astfel, Teatrul Nottara a continuat Fest(in)-ul pe Bulevard cu Festivalul 

Naţional de Teatru, în neobosita lui dorinţă de a fi cât mai aproape de publicul său, 

oferindu-i spectacole valoroase. 

 

Parteneri media: Radio România, Radio România Cultural, Radio România 

Bucureşti FM, RFI România, AGERPRES, Academia Caţavencu, România Liberă, 

Observatorul Cultural 

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

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

BIGCITYLIFE.ro, Comunicate de afaceri 

 



5.Jurnalul.ro 
din data de 7 noiembrie 2014,  

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/cand-fnt-se-doreste-a-fi-brand-

cultural-de-tara-679016.html 

 

 
 

Când FNT se doreşte a fi brand cultural de ţară 
 

 
Festivalul Naţional de Teatru a produs primul său spectacol - “West Side 

Story”. Ediţia a XXIV-a: 24 octombrie – 2 noiembrie 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/cand-fnt-se-doreste-a-fi-brand-cultural-de-tara-679016.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/cand-fnt-se-doreste-a-fi-brand-cultural-de-tara-679016.html


Stă să înceapă FNT! Adică Festivalul Naţional de Teatru, care a ajuns la a 

XXIV-a ediţie! Acest eveniment teatral se doreşte a fi un brand cultural de ţară. 

Cei care îl organizează au depus şi depun toate eforturile ca FNT, aidoma 

Festivalului Enescu, să aibă răsunet prin valorile româneşti. Luni, 6 octombrie, în 

cadrul unei conferinţe de presă, au fost prezentate detalii despre ediţia 2014 a 

festivalului. În faţa reprezentanţilor mass-media s-au aflat Marina Constantinescu - 

directorul FNT, Ion Caramitru şi Aura Corbeanu – respectiv, preşedintele şi 

vicepreşedintele UNITER (iniţiatorul şi producătorul principal al festivalului).  

Să organizezi evenimente culturale de anvergură în România nu este deloc 

uşor. Mereu se pune problema banilor. Dar oamenii de cultură, dacă ştiu să fie 

convingători, reuşesc să atragă de partea lor atât instituţii de stat, cât şi sponsori, 

care înţeleg însemnătatea actului artistic. Poate de aceea FNT a pus accent în acest 

an pe noi parteneriate, pe lângă cele existente. Şi un nou parteneriat este unul ce  

poate aduce mai aproape de teatru un alt public, diferit de cel din sala de spectacol. 

E vorba de publicul de la Grand Cinema, “un pubic care nu mai are timp să vină în 

centrul oraşului şi să socializeze la teatru, dar care are nevoie de teatru”. Acesta e 

un spaţiu în care se transmite live concerte, spectacole de operă din grandioasele 

săli de la Bolşoi Teatr din Moscova, Royal Opera House, Viener StaatsOper, 

Sydney Opera House.  

În cele zece zile de festival vor avea loc atât spectacole, cât şi conferinţe, 

ateliere, lansări  de carte, diferite întâlniri. Vor fi organizate expoziţii importante. 

Dacă deschiderea va avea loc la Bucureşti – oraşul în care s-a născut şi se 

desfăşoară FNT, putem spune că închiderea FNT se va face la Craiova cu un 

spectacol marca Robert Wilson: “Rinocerii” de Ionesco – producţie a Teatrului 

Naţional “Marin Sorescu”.  

O premieră pentru România este “Donka – o scrisoare către Cehov”, 

spectacol creat de Daniele Finzi Pasca (producţie - Compania Finzi Pasca din 

Elveţia şi Festivalul Internaţional de Teatru Cehov, coproducător Théâtre Vidy – 

Lausanne). Săptămânalul britanic The Stage l-a considerat “Cel mai bun spectacol” 

şi “The Greatest Moment of  the Year 2012”. Este un omagiu adus marelui Cehov 

– omului, doctorului şi scriitorului Cehov, după cum menţiona Marina 

Constantinescu, “printr-un adevărat eveniment vizual”. E un spectacol de dans, 

acrobaţii, jonglerii şi echilibre fragile. Iar Finzi Pasca se adânceşte “în viaţa lui 

Cehov, în scrierile sale şi în jurnalul său, decodificându-i notele şi comentariile, 

dând formă celebrelor şi enigmaticelor tăceri cehoviene”.  



FNT a creat pentru prima dată un spectacol. E o producţie proprie, aşa cum 

fac marile festivaluri. Este vorba de “West Side Story” semnat de Răzvan Mazilu, 

bazat pe o concepţie a lui Jerome Robbins, cu participarea extraordinară a 

Orchestrei Naţionale de Tineret (direcţia muzicală: Gabriel Bebeşelea). Costumele 

poartă semnătura Doinei Levintza. Din distribuţie fac parte Petre Ancuţa, Aylin 

Cadir, Nicholas Catianis, Idris Clate, George Albert Costea, Eugeniu Cozma, 

Alexandra Duşa, Anca Florescu, Lucian Ionescu, Emilian Mârnea, Silviu 

Mircescu, Alina Petrică, Simona Pop, Ana Bianca Popescu, Ioana Maria Repciuc, 

Gabriel Sandu, Rareş Florin Stoica, Andreea Şovan, Alexandru Ştefănescu, 

Sânziana Tarţă, Daniela Tocari. Dansează: Răzvan Mazilu şi Judith State. E şi cu 

participarea actorilor Constantin Cojocaru, Ionel Mihăilescu, Mircea 

Constantinescu, Istvan Teglas.  

Imaginea FNT 2014 îi aparţine lui Dimitra Stasinopoulou – artist fotograf 

din Grecia ( www.dimitrastasinopoulou.com) ; concept imagine FNT - Irina 

Tapalagă, iar grafică/design - Marius Pescaru.  

 

Festivalul Naţional de Teatru în cifre 

 

Bugetul FNT, ediţia 2014, este de aproximativ 950.000 de euro. În zece zile 

de festival vor fi  46 de spectacole – 83 de reprezentaţii: 26 de producţii sunt din 

Bucureşti şi 17 din ţară, la care se adaugă spectacolul din străinătate - “Donka – o 

scrisoare către Cehov”, producţia proprie a FNT “West Side Story”, creată de 

Răzvan Mazilu, şi un spectacol al participanţilor la Gala HOP. Vor fi organizate 

trei expoziţii, şase conferinţe etc. Evenimentele se vor desfăşura în 26 de spaţii. În 

acest an s-au adăugat 12 spaţii noi, destinate atât spectacolelor, cât şi 

evenimentelor conexe.  

Printre acestea se numără Centrul Cultural “Ion Manu” – Otopeni, aici fiind 

programate spectacolele de teatru-dans ale coregrafului Gigi Căciuleanu – “D’ale 

noastre” (producţie TNB) şi “Mozart Steps” (producţie a Teatrului Naţional “Radu 

Stanca” din Sibiu). Totodată, FNT va organiza aici o expoziţie dedicată mentorului 

acestei instituţii de cultură, actorul şi omul de radio Ion Manu. 

 

FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU 

Ediţia a 24-a 

24 OCTOMBRIE – 2 NOIEMBRIE 2014  



PROGRAMUL SPECTACOLELOR ŞI EVENIMENTELOR 

Vineri, 24 octombrie 

DESCHIDERE OFICIALĂ / VERNISAJ 

21.30 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Multimedia – Vernisajul 

expoziţiei Doina Levintza: Costumul de teatru – De la schiţă la miracol  

 

SPECTACOLE  

18.00 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Studio – Furtuna de 

William Shakespeare. Regia: Alexander Morfov, Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” 

din Bucureşti – 3h cu pauză   

18.00 şi 20.30 Teatrul Odeon, Sala Majestic – Viaţa-i mai frumoasă după ce mori. 

Textul şi regia: Mihai Măniuţiu, Teatrul “Tomcsa Sándor”, Odorheiu Secuiesc – 1h 

10 min fără pauză   

19.00 Godot Café Teatru – Fă-mi loc! de Anthony Michineau. Regia: Radu 

Beligan, Asociaţia INSPIRA Bucureşti – 1h 30 min fără pauză   

20.00 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Pictură – Noul Locatar 

de Eugène Ionesco. Regia: Mihaela Panainte, Teatrul Municipal Baia Mare  – 55 

min fără pauză 

Sâmbătă, 25 octombrie 

EXPOZIŢII  

Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică, foaier – Doina 

Levintza: Costumul de teatru – De la schiţă la miracol* 

 

LANSĂRI DE CARTE  

16.00 Ceainăria ARCUB  

• Scrieri despre teatru de Tadeusz Kantor, selecţie, prefaţă şi note de Krzysztof 

Pleśniarowicz, traducere din limba polonă de Sabra Daici (Editura Teatrul Azi cu 

sprijinul Institutului Polonez din Bucureşti şi al Editurii Cheiron, Bucureşti, 2014);  

• Cetatea literară (revistă), colecţie completă în ediţie anastatică (Editura Teatrul 

Azi cu sprijinul Editurii Cheiron, Bucureşti, 2014);  

• Comentarii şi delimitări în teatru de Camil Petrescu, ediţie îngrijită, note şi 

prefaţă de Florica Ichim (Editura Teatrul Azi, Bucureşti, 2006);  

• Pe drumul gândirii axiologice de Gheorghe Ceauşu (Editura Paideia, Bucureşti, 

2014).  

 



SPECTACOLE  

17.00 şi 20.30 Teatrul Odeon, Sala Studio – De vânzare – un spectacol de Gianina 

Cărbunariu, Teatrul Odeon Bucureşti – 1h 35 min fără pauză  

18.30 Teatrul de Artă – Şase din 49 de György Spiró. Regia: Alexandru Maftei, 

Teatrul de Artă Bucureşti – 1h 20 min fără pauză  

19.00 Teatrul Metropolis – Lecţia de violoncel de Mona Radu. Regia: Felix Alexa, 

Teatrul Metropolis Bucureşti – 1h 45 min fără pauză 

19.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic – West Side Story, libretul Arthur Laurents, 

muzica Leonard Bernstein, versurile Stephen Sondheim. Un spectacol de Răzvan 

Mazilu, cu participarea extraordinară a Orchestrei Naţionale de Tineret. Direcţia 

muzicală: Gabriel Bebeşelea. Producţie FNT 

19.00 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Pictură – Noul Locatar 

de Eugène Ionesco. Regia: Mihaela Panainte, Teatrul Municipal Baia Mare  – 55 

min fără pauză 

20.30 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Atelier – Trilogia 

Belgrădeană de Biljana Srbljanović. Regia: Cristi Juncu, Teatrul “Anton Pann” 

Râmnicu-Vâlcea – 2h 10 min fără pauză  

20.30 Teatrul Bulandra, Sala Toma Caragiu – Victor sau copiii la putere de Roger 

Vitrac. Regia: Silviu Purcărete, Teatrul Maghiar de Stat Cluj – 2h 20 min cu pauză  

22.00 Godot Café Teatru – Fă-mi loc! de Anthony Michineau. Regia: Radu 

Beligan, Asociaţia INSPIRA Bucureşti – 1h 30 min fără pauză   

 

ON AIR. TEATRU RADIOFONIC 

14.00 Radio România Cultural – Julieta de András Visky. Regia artistică: Gábor 

Tompa / Regizori de marcă la FNT şi producţiile lor radiofonice 

 

Duminică, 26 octombrie 

EXPOZIŢII 

Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică, foaier – Doina 

Levintza: Costumul de teatru – De la schiţă la miracol* 

CONFERINŢE  

11.00 Biblioteca Naţională a României, Aula Mare – Conferinţa naţională a 

managerilor instituţiilor publice de cultură 

 

LANSĂRI DE CARTE  



16.00 Librăria Humanitas, Cişmigiu:  

• Caragiale după Caragiale. Arcanele interpretării: exagerări, deformări, excese de 

Angelo Mitchievici  (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2014) 

 • În dialog cu anticii de Alexandra Ciocârlie (Editura Cartea Românească, 

Bucureşti, 2014) 

 

SPECTACOLE  

12.00 Teatrul Ţăndărică – Muzicanţii din Bremen, dramatizare după Fraţii Grimm, 

de Ema Stere. Regia: Attila Vizauer, Teatrul Ţăndărică Bucureşti – 1h fără pauză / 

MAEŞTRI  

17.00 şi 20.30 Teatrul Odeon, Sala Studio – De vânzare – un spectacol de Gianina 

Cărbunariu, Teatrul Odeon Bucureşti – 1h 35 min fără pauză  

18.30 Teatrul Bulandra, Sala Toma Caragiu – Victor sau copiii la putere de Roger 

Vitrac. Regia: Silviu Purcărete, Teatrul Maghiar de Stat Cluj – 2h 20 min cu pauză  

19.00 Teatrul Metropolis – Lecţia de violoncel de Mona Radu. Regia: Felix Alexa, 

Teatrul Metropolis Bucureşti – 1h 45 min fără pauză 

19.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic – West Side Story, libretul Arthur Laurents, 

muzica Leonard Bernstein, versurile Stephen Sondheim. Un spectacol de Răzvan 

Mazilu, cu participarea extraordinară a Orchestrei Naţionale de Tineret. Direcţia 

muzicală Gabriel Bebeşelea. Producţie FNT 

19.30 Teatrul Elisabeta – Suflet românesc – one man show. Scenariul şi regia: Dan 

Puric, Compania Passe-Partout Bucureşti – 1h 30 min fără pauză  

20.30 Centrul Cultural “Ion Manu” Otopeni – Dăale noastre. Un spectacol de Gigi 

Căciuleanu, Teatrul Naţional “I.L.Caragiale" din Bucureşti – 1h 35 min fără pauză 

/ MAEŞTRI  

21.00 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Atelier  – Trilogia 

Belgrădeană de Biljana Srbljanović. Regia: Cristi Juncu, Teatrul “Anton Pann” 

Râmnicu-Vâlcea – 2h 10 min fără pauză  

21.30 Teatrul de Artă – Şase din 49 de György Spiró. Regia: Alexandru Maftei, 

Teatrul de Artă Bucureşti  – 1h 20 min fără pauză  

 

ON AIR. TEATRU RADIOFONIC 

14.00 Radio România Cultural – Decalogul după Hess de Alina Nelega. Regia 

artistică: Alina Nelega / Regizori de marcă la FNT şi producţiile lor radiofonice 



19.00 Radio România Cultural – Jurnalul unui nebun de N.V. Gogol. Adaptarea 

radiofonică şi regia artistică: Felix Alexa / Regizori de marcă la FNT şi producţiile 

lor radiofonice 

 

Luni, 27 octombrie 

EXPOZIŢII 

Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică, foaier – Doina 

Levintza: Costumul de teatru – De la schiţă la miracol* 

 

ATELIER  

10.00 – 13.00 Club Control, Alt Shift – Jurnalismul teatral – Lecţia de anatomia 

spectacolului, susţinut de criticul de teatru şi profesorul Marian Popescu 

 

CONFERINŢE  

11.00 – 13.00 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică – 

Polifonii. Teatrul şi celelalte arte, conferinţă pe tema “Teatrul şi sculptura, un 

orizont al actorului” susţinută de universitarul şi teoreticianul Monique Borie  

 

LANSĂRI DE CARTE  

16.00 Librăria Humanitas, Cişmigiu 

Infinitul dinăuntru de Vlad Zografi (Editura Humanitas, Bucureşti, 2012) 

Toate minţile tale, piese de Vlad Zografi (Editura Humanitas, Bucureşti, 2011) 

  

SPECTACOLE  

18.00 Teatrul Nottara, Sala George Constantin – Amalia respiră adânc de Alina 

Nelega. Regia: Tudor Lucanu, Teatrul Naţional Cluj-Napoca – 1h 15 min fără 

pauză 

 

18.00 Teatrul de Artă – Şase din 49 de György Spiró. Regia: Alexandru Maftei, 

Teatrul de Artă Bucureşti  – 1h 20 min fără pauză  

19.30 Teatrul Odeon, Sala Majestic – Castingul dracului. Un spectacol de Radu 

Afrim, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, Compania “Tompa Miklós” – 2h 10 min 

fără pauză 

20.00 Teatrul Metropolis – Tartuffe sau Impostorul de Molière. Direcţia de scenă: 

Victor Ioan Frunză, Teatrul Metropolis Bucureşti – 1h 20 min fără pauză   



20.30 Centrul Cultural “Ion Manu” Otopeni – Mozart Steps. Un spectacol de teatru 

coregrafic de Gigi Căciuleanu, Teatrul Naţional “Radu Stanca” Sibiu – 1h 05 min 

fără pauză 

22.00 Teatrul UNTEATRU – Cinci ore cu Mario de Miguel Delibes. Regia: 

Mariana Cămărăşan, Teatrul UNTEATRU Bucureşti – 1h 20 min fără pauză 

 

TEATRU NAŢIONAL DE TELEVIZIUNE  

TVR2, în cadrul emisiunii”Teatru TV” – Unchiul Vanea de A.P. Cehov. Regia: 

Yuri Kordonsky. Produs de: Teatrul “L.S. Bulandra”. Reluare şi înregistrare din 

2013 

 

VERNISAJ  

21.45 Centrul Cultural “Ion Manu” Otopeni – Actorul Ion Manu – Hazul bonom şi 

ironia subtilă  

 

Marţi, 28 octombrie 

 

EXPOZIŢII 

Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică, foaier – Doina 

Levintza: Costumul de teatru – De la schiţă la miracol* 

Centrul Cultural “Ion Manu” Otopeni – Actorul Ion Manu – Hazul bonom şi ironia 

subtilă 

 

ATELIER  

10.00 – 13.00 Club Control, Alt Shift – Jurnalismul teatral – Lecţia de anatomia 

spectacolului, susţinut de criticul de teatru şi profesorul Marian Popescu 

 

CONFERINŢE 

11.00 – 13.00 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică – 

Polifonii. Teatrul şi celelalte arte, conferinţă pe tema “Nopţile teatrului, nopţile 

picturii” susţinută de universitarul şi eseistul George Banu. Cu participarea 

pianistei Ioana Lupaşcu şi a actorului Ion Caramitru  

 

 

 



LANSĂRI DE CARTE  

19.00 Librăria Humanitas, Cişmigiu – Cortina sau fisura lumii de George Banu 

(Editura Humanitas, Bucureşti, 2012) 

 

SPECTACOLE 

17.00 şi 20.30 Teatrul Odeon, Sala Majestic – Castingul dracului. Un spectacol de 

Radu Afrim, Teatrul Naţional Târgu - Mureş, Compania “Tompa Miklós” – 2h 10 

min fără pauză 

 

18.30 Teatrul Odeon, Sala Studio – Tipografic Majuscul. Un spectacol de Gianina 

Cărbunariu, o coproducţie dramAcum şi Teatrul Odeon Bucureşti – 1h 25 min fără 

pauză  

 

18.30 şi 21.00 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Atelier – Profu’ 

de religie de Mihaela Mihailov. Regia: Bobi Pricop, Teatrul Naţional “Marin 

Sorescu” Craiova – 1h 15 min fără pauză  

 

20.00 Grand Cinema&More din Băneasa Shopping City, sala Grand EPIKA – 

Vorbe, vorbe, vorbe  – recital Ion Caramitru şi Adrian Naidin (violoncel). 

Spectacol de poezie şi muzică românească  – 1h 10 min fără pauză / MAEŞTRI  

 

20.30 Teatrul Metropolis – Tartuffe sau Impostorul de Molière. Direcţia de scenă: 

Victor Ioan Frunză, Teatrul Metropolis Bucureşti – 1h 20 min fără pauză   

 

20.30 Teatrul Nottara, Sala George Constantin – Amalia respiră adânc de Alina 

Nelega. Regia: Tudor Lucanu, Teatrul Naţional Cluj-Napoca – 1h 15 min fără 

pauză 

 

VERNISAJ 

21.30 Grand Cinema&More din Băneasa Shopping City, sala Grand EPIKA, foaier 

– Magistre fără seamăn, slavă! – In memoriam George Constantin 

 

TEATRU NAŢIONAL DE TELEVIZIUNE  

TVR2, în cadrul emisiunii”Teatru TV” – Livada de vişini de A. P. Cehov. Regia: 

Cornel Todea. Adaptare TV din anul 1975 



ON AIR. TEATRU RADIOFONIC 

19.00 Radio România Cultural – Dumnezeul de a doua zi de Cornel Mimi 

Brănescu, regia artisticã: Claudiu Goga / Regizori de marcă la FNT şi producţiile 

lor radiofonice 

 

Miercuri, 29 octombrie 

EXPOZIŢII 

 

Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică, foaier – Doina 

Levintza: Costumul de teatru – De la schiţă la miracol  

 

Centrul Cultural “Ion Manu” Otopeni –  Actorul Ion Manu – Hazul bonom şi 

ironia subtilă 

 

Grand Cinema&More din Băneasa Shopping City, sala Grand EPIKA, foaier – 

Magistre fără seamăn, slavă! – In memoriam George Constantin 

 

ATELIER  

10.00 – 13.00 Club Control, Alt Shift – Jurnalismul teatral – Lecţia de anatomia 

spectacolului, susţinut de criticul de teatru şi profesorul Marian Popescu 

 

CONFERINŢE  

11.00 – 13.00 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică – 

Polifonii. Teatrul şi celelalte arte, conferinţă pe tema “Teatru şi dans, dincolo de 

frontiere” susţinută de universitarul şi teoreticianul Monique Borie 

 

LANSĂRI DE CARTE  

15.00 Ceainăria ARCUB  

• Cristina Pepino: Scenografie. texte de Ludmila Patlanjoglu, Raluca Tulbure, 

Adriana Teodorescu şi Cristian Pepino. Fotografii de Cristina Pepino, Corneliu 

David, Raluca Moldovean, Geo Dinescu, Alexandru Boicu, Cristian Pepino, 

Lucian Orbean (Editura UNATC Press, Bucureşti, 2014) 

 • Istoria secretă a păpuşilor. Teatrul de animaţie şi sacrul de Cristian Pepino 

(Editura UNATC Press, Bucureşti, 2014) 

 



SPECTACOLE  

17.00 Teatrul UNTEATRU – Cinci ore cu Mario de Miguel Delibes. Regia: 

Mariana Cămărăşan, Teatrul UNTEATRU Bucureşti – 1h 20 min fără pauză 

 

17.00 Teatrul Ţăndărică – Candid după Voltaire. Scenariu, regia artistică, păpuşi şi 

animaţie digitală: Cristian Pepino, Teatrul Ţăndărică Bucureşti – 1h fără pauză / 

MAEŞTRI 

 

17.00 şi 20.30 Teatrul Odeon, Sala Studio – Tipografic Majuscul. Un spectacol de 

Gianina Cărbunariu, o coproducţie dramAcum şi Teatrul Odeon – 1h 25 min fără 

pauză  

 

19.00 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Atelier – Familia Tót de 

Örkeny István. Regia: Bocsárdi Laszló, Teatrul Naţional “Marin Sorescu” Craiova  

– 3h 15 min cu pauză 

 

19.00 Teatrul Nottara, Sala George Constantin – Trilogia Aureliu Manea după 

texte de Aureliu Manea. Regia: Gábor Tompa, Teatrul Naţional Cluj-Napoca – 1h 

30 min fără pauză 

 

20.30 Teatrul Nottara, Sala George Constantin –  In memoriam Aureliu Manea 

 

19.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic – Gaiţele de Alexandru Kiriţescu. Regia: 

Alexandru Dabija, Teatrul Odeon Bucureşti  – 2h 30 min cu pauză / MAEŞTRI 

 

19.00 Teatrul de pe Lipscani – Lecţia de Eugène Ionesco. Regia: Horaţiu Mălăele, 

Teatrul Naţional “I.L.Caragiale" din Bucureşti – 1h 10 min fără pauză / MAEŞTRI 

 

20.30 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale”din Bucureşti, Sala Studio – Donka – O 

scrisoare către Cehov. Textul şi regia: Daniele Finzi Pasca, producţie a Companiei 

Finzi Pasca, Elveţia şi a Festivalului Internaţional de Teatru Cehov, coproducător 

Théâtre Vidy – Lausanne – 1h 30 min fără pauză  

 

20.30 Teatrul Metropolis – Vocea umană de Jean Cocteau. Regia: Sanda Manu, 

Teatrul Metropolis Bucureşti – 1h fără pauză / MAEŞTRI 



21.00 Teatrul Bulandra, Sala Toma Caragiu – Oidip – scenariu original şi regia 

Silviu Purcărete. Teatrul Naţional “Radu Stanca” Sibiu – 1h 30 min fără pauză 

 

Joi, 30 octombrie 

EXPOZIŢII  

Centrul Cultural “Ion Manu” Otopeni – Actorul Ion Manu – Hazul bonom şi ironia 

subtilă 

 

Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică, foaier – Doina 

Levintza: Costumul de teatru – De la schiţă la miracol * 

 

Grand Cinema&More din Băneasa Shopping City, sala Grand EPIKA, foaier – 

Magistre fără seamăn, slavă! – In memoriam George Constantin 

 

ATELIER  

10.00 – 13.00 Club Control, Alt Shift – Jurnalismul teatral – Lecţia de anatomia 

spectacolului, susţinut de criticul de teatru şi profesorul Marian Popescu 

 

CONFERINŢE 

11.00 – 13.00 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică – 

Polifonii. Teatrul şi celelalte arte, conferinţă pe tema “Adam Biro, scriitor şi editor: 

Iubire şi neiubire de teatru”, susţinută de universitarul şi eseistul George Banu  

 

LANSĂRI DE CARTE  

13.00 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică – Scena modernă. 

Mitologii şi miniaturi de George Banu, traducerea Vlad Russo (Editura Nemira, 

Bucureşti, 2014)  

16.00 Ceainăria ARCUB  

• Teatru şi ritual – Scrieri esenţiale de Jerzy Grotowski, traducere de Vasile Moga 

(Editura Nemira, Bucureşti, 2014) 

 • Munca actorului cu sine însuşi (vol. 2) de Konstantin Sergheevici Stanislavski, 

traducere de Raluca Rădulescu (Editura Nemira, Bucureşti, 2014) 

 • Spaţiul gol de Peter Brook, traducere de Monica Andronescu (Editura Nemira, 

Bucureşti, 2014) 

 



SPECTACOLE  

18.00 Teatrul Bulandra, Sala Toma Caragiu – Oidip. Scenariu original şi regia: 

Silviu Purcărete. Teatrul Naţional “Radu Stanca” Sibiu – 1h 30 min fără pauză  

 

18.00 şi 21.00 Teatrul Nottara, Sala George Constantin – Trilogia Aureliu Manea 

după texte de Aureliu Manea. Regia Gábor Tompa, Teatrul Naţional Cluj-Napoca 

– 1h 30 min fără pauză 

 

18.30 Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu – Noul locatar de Eugène Ionescu. 

Regia: Gábor Tompa, Teatrul Nottara Bucureşti – 1h 20 min fără pauză   

 

19.00 Teatrul Odeon Bucureşti, Sala Majestic – Şefele de Werner Schwab. Regia: 

Sorin Militaru, Teatrul Odeon Bucureşti – 1h 10 min fără pauză / MAEŞTRI 

 

20.00 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Atelier – Familia Tót de 

Örkeny István. Regia: Bocsárdi Laszló, Teatrul Naţional “Marin Sorescu” Craiova  

– 3h 15 min cu pauză 

 

20.00 Teatrul Masca  – Actorul de Mihai Mălaimare. Regia: Anca Dana Florea, 

Teatrul Masca Bucureşti – 1h 50 min fără pauză / MAEŞTRI 

 

20.30 Teatrul Odeon, Sala Studio – În Trafic. Un spectacol de Alina Nelega, 

Teatrul Naţional Târgu-Mureş, Compania “Liviu Rebreanu” – 1h 30 min fără 

pauză  

 

20.30 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Studio – Donka – O 

scrisoare către Cehov. Textul şi regia: Daniele Finzi Pasca, producţie a Companiei 

Finzi Pasca, Elveţia şi a Festivalului Internaţional de Teatru Cehov, coproducător 

Théâtre Vidy – Lausanne – 1h 30 min fără pauză  

 

ON AIR. TEATRU RADIOFONIC 

19.00 Radio România Cultural – O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. 

Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Alexandru Dabija / Regizori de marcă la 

FNT şi producţiile lor radiofonice 

 



Vineri, 31 octombrie 

EXPOZIŢII  

Centrul Cultural “Ion Manu” Otopeni – Actorul Ion Manu – Hazul bonom şi ironia 

subtilă 

 

Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică, foaier – Doina 

Levintza: Costumul de teatru – De la schiţă la miracol * 

 

Grand Cinema&More din Băneasa Shopping City, sala Grand EPIKA, foaier  – 

Magistre fără seamăn, slavă! – In memoriam George Constantin 

 

ATELIER  

10.00 – 13.00 Club Control, Alt Shift – Jurnalismul teatral – Lecţia de anatomia 

spectacolului, susţinut de criticul de teatru şi profesorul Marian Popescu 

 

LANSĂRI DE CARTE  

16.00 Ceainăria ARCUB  

• Golem. Mit şi spectacol  cu regizorul Alexander Hausvater (ediţie română-

engleză), texte de Răzvan Theodorescu, Felicia Waldman, Oltiţa Cântec şi un 

interviu cu regizorul realizat de Liana Cojocaru (Editura ICR, Bucureşti, 2014)  

• Regizorul, acest... de Călin Ciobotari (Editura Opera Magna, Iaşi, 2014) 

• Emil Coşeru, actorul nostru de Călin Ciobotari (Editura Opera Magna, Iaşi, 2014) 

  

SPECTACOLE  

18.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic – Sânziana şi Pepelea de Vasile Alecsandri. 

Regia: Alexandru Dabija, Teatrul Naţional Cluj-Napoca – 2h 20 min cu pauză  

 

18.00 Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu – Noul locatar de Eugène Ionescu. 

Regia: Gábor Tompa, Teatrul Nottara Bucureşti – 1h 20 min fără pauză   

 

18.30 şi 21.00 Teatrul Odeon, Sala Studio – În Trafic. Un spectacol de Alina 

Nelega, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, Compania “Liviu Rebreanu” – 1h 30 min 

fără pauză  

 



20.00 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Studio – Revizorul de 

N. V. Gogol. Regia: Felix Alexa, Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti – 

2h fără pauză  

 

20.30 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Pictură – Cabaret de Joe 

Masteroff. Un spectacol de Răzvan Mazilu, Teatrul German de Stat Timişoara – 2h 

50 min cu pauză  

 

21.00 Teatrul ACT – Păi despre ce vorbim noi aici, domnule? de Cătălin 

Ştefănescu după romanul “Moromeţii” de Marin Preda. Regia: Alexandru Dabija, 

Teatrul ACT Bucureşti – 1h 20 min fără pauză  

 

Sâmbătă, 1 noiembrie 

EXPOZIŢII   

 

Centrul Cultural “Ion Manu” Otopeni – Actorul Ion Manu – Hazul bonom şi ironia 

subtilă 

 

Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică, foaier – Doina 

Levintza: Costumul de teatru – De la schiţă la miracol* 

 

Grand Cinema&More din Băneasa Shopping City, sala Grand EPIKA, foaier – 

Magistre fără seamăn, slavă! – In memoriam George Constantin 

 

LICITAŢIE  

12.00 Galeriile Artmark – Licitaţie de obiecte de artă şi personale, elemente de 

recuzită din spectacole de marcă, oferite de mari artişti ai teatrului românesc, 

sumele obţinute urmând a fi donate Campaniei Naţionale “Artiştii pentru artişti” 

 

ATELIER  

10.00 – 13.00 Club Control, Alt Shift – Jurnalismul teatral – Lecţia de anatomia 

spectacolului, susţinut de criticul de teatru şi profesorul Marian Popescu 

 

 

 



CONFERINŢE 

14.00 UNATC, Sala Ileana Berlogea – Shakespeare, înainte de toate: mari debuturi 

shakespeariene în istoria şcolii româneşti de teatru, dezbatere moderată de 

Octavian Saiu. Invitaţi Ion Caramitru, Cătălina Buzoianu, Ludmila Patlanjoglu. 

Expoziţie foto-video 

 
 

LANSĂRI DE CARTE 

16.00 Librăria Humanitas, Cişmigiu  

• Utopii performative. Artişti radicali ai scenei americane în secolul 21 de Cristina 

Modreanu (Editura Humanitas, Bucureşti, 2014) 

 • Label Curtain. Private Theater Dictionary de Gábor Tompa (Editura Bookart, 

Miercurea Ciuc, 2014) 

 
SPECTACOLE  

17.00 Teatrul Evreiesc de Stat – Mazl-Tov and justice for all! de Andrei Munteanu. 

Regia: Andrei Munteanu, Teatrul Evreiesc de Stat Bucureşti – 1h 45 min fără 

pauză  

 



18.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic – Sânziana şi Pepelea de Vasile Alecsandri. 

Regia: Alexandru Dabija, Teatrul Naţional Cluj-Napoca – 2h 20 min cu pauză  

 

18.00 Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Pictură – Cabaret de Joe 

Masteroff. Un spectacol de Răzvan Mazilu, Teatrul German de Stat Timişoara – 2h 

50 min cu pauză  

 

18.30 Teatrul Bulandra, Sala Toma Caragiu – Ivanov de A. P. Cehov. Regia: 

Andrei Şerban, Teatrul Bulandra Bucureşti – 3h 30 min cu pauză / MAEŞTRI 

 

19.30 Teatrul Nottara, Sala George Constantin – Aniversarea de Thomas 

Vinterberg şi Mogens Rukov. Regia: Vlad Massaci, Teatrul “Nottara” Bucureşti – 

1h 40 min fără pauză / MAEŞTRI 

 

20.00 Teatrul Excelsior – HOP (şi noi) în FNT – premianţii Galei Tânărului Actor 

HOP, ediţia 2014 ... în acţiune – 2h cu pauză 

21.00 Teatrul UNTEATRU – Cinci ore cu Mario de Miguel Delibes. Regia: 

Mariana Cămărăşan, Teatrul UNTEATRU Bucureşti – 1h 20 min fără pauză 

 

21.00 Teatrul Odeon, Sala Studio – Parallel, un spectacol de Ferenc Sinkó. Regia: 

Ferenc Sinkó şi Leta Popescu, producţie GroundFloor Group – 1h fără pauză  

 

ON AIR. TEATRU RADIOFONIC 

14.00 Radio România Cultural – Capul de răţoi de Gheorghe Ciprian. Regia 

artistică: Dan Puican / Medalion Radu Beligan  

 

Duminică, 2 noiembrie 

EXPOZIŢII 

Centrul Cultural “Ion Manu” Otopeni – Actorul Ion Manu – Hazul bonom şi ironia 

subtilă 

Teatrul Naţional “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică, foaier – Doina 

Levintza: Costumul de teatru – De la schiţă la miracol* 

Grand Cinema&More din Băneasa Shopping City, sala Grand EPIKA, foaier  – 

Magistre fără seamăn, slavă! – In memoriam George Constantin 

 



SPECTACOLE  

11.00 şi 21.00 Teatrul Odeon, Sala Studio – Parallel, un spectacol de Ferenc Sinkó. 

Regia: Ferenc Sinkó şi Leta Popescu, producţie GroundFloor Group – 1h fără 

pauză 

 

17.00 Teatrul de Artă – Şase din 49 de György Spiró. Regia: Alexandru Maftei, 

Teatrul de Artă Bucureşti  – 1h 20min fără pauză  

 

17.00 Teatrul UNTEATRU – Cinci ore cu Mario de Miguel Delibes. Regia: 

Mariana Cămărăşan, Teatrul UNTEATRU Bucureşti – 1h 20 min fără pauză 

 

19.00 Teatrul Naţional, “I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Studio – Acasă, în 

miezul verii de Tracy Letts. Regia: Claudiu Goga, Teatrul Naţional “Vasile 

Alecsandri” Iaşi – aprox. 3h cu pauză  

 

19.00 Teatrul Naţional “Marin Sorescu” Craiova – Rinocerii de Eugène Ionesco. 

Regia: Robert Wilson, Teatrul Naţional “Marin Sorescu” Craiova – 1h 30 min fără 

pauză / transmisie în direct la GRAND CINEMA DIN BĂNEASA SHOPPING 

CITY, sala Epika  

 

19.00 Teatrul Evreiesc de Stat – Mazl-Tov and justice for all! de Andrei Munteanu. 

Regia: Andrei Munteanu, Teatrul Evreiesc de Stat Bucureşti – 1h 45 min fără 

pauză  

 

19.00 Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei – Căsătoria de N.V. Gogol. Regia: Yuri 

Kordonsky, Teatrul Bulandra Bucureşti – 2h 30 min cu pauză / MAEŞTRI 

 

19.00 Teatrul de Comedie, Sala Radu Beligan – Revizorul de N.V. Gogol. Regia: 

Horaţiu Mălăele, Teatrul de Comedie – 1h 50 min fără pauză / MAEŞTRI 

20.00 Teatrul Excelsior – HOP (şi noi) în FNT – premianţii Galei Tânărului Actor 

HOP, ediţia 2014 ... în acţiune – 2h cu pauză 

 

ON AIR. TEATRU RADIOFONIC 

14.00 Radio România Cultural – Jocul de-a vacanţa de Mihail Sebastian. 

Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Mihai Zirra / Medalion Radu Beligan 



 

19.00 Radio România Cultural – Molière de Mihail Bulgakov. Regia artistică: 

Mihai Pascal / Medalion Radu Beligan  

* Expoziţia Doina Levintza: Costumul de teatru – De la schiţă la miracol va fi 

deschisă publicului până duminică, 30 noiembrie, la Teatrul Naţional 

“I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Mică, foaier. 

 

 

 

Autor: Maria Sârbu 

http://jurnalul.ro/autor/maria-sarbu.html


6.Yorick 
din data de 27 octombrie 2014,  

http://yorick.ro/tartuffe-si-mozart-steps-spectacolele-serii-la-fnt/ 

 

 
 

„Tartuffe” și „Mozart Steps”, spectacolele serii la FNT 
 

 Foto Adriana Grand 

 

Au trecut trei zile din cea de-a 24-a ediție a Festivalului Național de Teatru, 

iar săptămâna începe cu 13 evenimente programate azi în București: conferinţe, 

ateliere, expoziţii, lansări de carte şi spectacole de teatru invitate din Cluj, Târgu 

Mureş, Sibiu şi Bucureşti, precum şi teatru TV. 

http://yorick.ro/tartuffe-si-mozart-steps-spectacolele-serii-la-fnt/
http://yorick.ro/tartuffe-si-mozart-steps-spectacolele-serii-la-fnt/


Conferinţele FNT cu tema „Polifonii. Teatrul şi celelalte arte” vor fi 

inaugurate mâine la ora 11.00 la Sala Mică a TNB de doamna Monique Borie, 

universitar şi teoretician de prestigiu din Franţa. Invitata festivalului va susţine 

prelegerea intitulată „Teatrul şi sculptura – orizont al actorului”. Conferinţa va 

beneficia de supratitrare în limba română. 

La librăria Humanitas Cişmigiu Vlad Zografi îşi va lansa în cadrul FNT 

două dintre cele recente cărţi: „Infinitul dinăuntru” (Editura Humanitas, Bucureşti, 

2012) şi „Toate minţile tale” (Editura Humanitas, Bucureşti, 2011). 

Într-un alt spaţiu pe care Festivalul Naţional de Teatru intenţionează să-l 

aducă în atenţia publicului – Centrul Cultural „Ion Manu” Otopeni – va avea loc 

mâine seară de la ora 21:45 vernisajul unei expoziţii dedicate unui complex om de 

teatru, om de radio şi mare publicist – „Actorul Ion Manu – Hazul bonom şi ironia 

subtilă”. Vizitatorii vor putea fi martorii unei reuşite rememorări a epocii şi creaţiei 

lui Ion Manu (1881-1968) în care fotografii, casete cu manuscrise şi cărţi, obiecte 

ce au aparţinut artistului, precum şi un fundal sonor cu „Ora Veselă” vor readuce în 

prezent o personalitate a teatrului românesc. 

Teatrul Naţional de Televiziune se alătură programului FNT difuzând mâine 

seară pe canalul TVR 2 una dintre capodoperele cehoviene, „Unchiul Vanea” în 

regia lui Yuri Kordonsky, o înregistrare din 2013. O coproducţie TVR şi Teatrul 

„L.S.Bulandra”. 

Printre cele mai importante spectacole ale serii, pe care Yorick vi le 

recomandă astăzi sunt „Tartuffe sau Impostorul”, în direcția de scenă a lui Victor 

Ioan Frunză, și „Mozart Steps”, un spectacol de Gigi Căciuleanu. 

 

Programul zilei de 27 octombrie la FNT 

 

18.00 Teatrul „Nottara”, Sala George Constantin – Amalia respiră adânc de 

Alina Nelega. Regia: Tudor Lucanu, Teatrul Naţional Cluj-Napoca – 1h 15 min 

fără pauză 

 

18.00 Teatrul de Artă – Şase din 49 de György Spiró. Regia: Alexandru Maftei, 

Teatrul de Artă Bucureşti – 1h 20 min fără pauză 

 



19.30 Teatrul Odeon, Sala Majestic – Castingul dracului. Un spectacol de Radu 

Afrim, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, Compania „Tompa Miklós” – 2h 10 min 

fără pauză 

 

20.00 Teatrul Metropolis – Tartuffe sau Impostorul de Molière. Direcţia de 

scenă: Victor Ioan Frunză, Teatrul Metropolis Bucureşti – 1h 20 min fără pauză 

 

20.30 Centrul Cultural „Ion Manu” Otopeni – Mozart Steps. Un spectacol de 

teatru coregrafic de Gigi Căciuleanu, Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu – 1h 05 

min fără pauză 

 

22.00 Teatrul UNTEATRU – Cinci ore cu Mario de Miguel Delibes. Regia: 

Mariana Cămărăşan, Teatrul UNTEATRU Bucureşti – 1h 20 min fără pauză 

 

 

postat de Yorick  

 

http://yorick.ro/author/yorick/


7. LiterNet 

din data de 2  octombrie 2014,  

http://agenda.liternet.ro/articol/19003/Vlad-Galer/Decolarea-

Amalia-respira-adanc-la-FNT-2014.html 

 

 
 

Decolarea - Amalia respiră adânc la FNT, 2014 

 

Ne aflăm într-un context istorico-socio-politico-economico-ideologico-

filosofico-culturalico-moralico-existenţialico-spiritualico îngrozitor. Într-un sistem 

închis, care a fracturat popoare, despre care s-a scris şi s-a vorbit mult, despre care 

se ştiu multe. Informaţia există, adevărurile sunt încă în dezbatere. Majoritatea 

lucrurilor nu pot fi exprimate în cuvinte, iar noi, cei născuţi după, ne putem 

imagina prin ce aţi trecut voi, cei născuţi înainte, dar nu putem simţi. Ne punem în 

pielea voastră, dar nu ştim cum am reacţiona. Reminiscenţele ne "ajută" să 

înţelegem mai bine, dar nu cred că e nevoie de o experienţă chiar atât de empirică 

în cazul acesta. Acum am crescut şi ajutăm, cum putem, să spălăm murdăria lăsată 

în urmă de comunism. 

Amalia, însă, nu poate părăsi această matrice în care a fost formată. Ea 

rămână fidelă spiritului bolşevic şi după momentul `89. Dincolo de faptul că este 

http://agenda.liternet.ro/articol/19003/Vlad-Galer/Decolarea-Amalia-respira-adanc-la-FNT-2014.html
http://agenda.liternet.ro/articol/19003/Vlad-Galer/Decolarea-Amalia-respira-adanc-la-FNT-2014.html


mai de voie, mai de nevoie comunistă, Amalia este un om (singur). Mai întâi o 

fetiţă care nu înţelege, apoi o adolescentă, apoi o femeie, apoi o bătrână. Ea se 

dezvoltă, în tablouri succesive, în faţa spectatorilor. Raportările la vechiul regim 

condimentează spectacolul, făcând haz de necaz. Oricum nu mai rămâne nimic de 

făcut ce ar putea schimba ceea ce s-a întâmplat deja. Râdem ca să nu plângem. Dar 

Amalia respiră adânc, regizat de Tudor Lucanu, este despre altceva. Spectacolul 

vrea să ne reamintească importanţa respiraţiei. Să respiri adânc, să te bucuri de 

respiraţie, ca mai apoi aripi să îţi crească şi urâtul din jur să fie înlocuit. Doar că, 

odată cu creşterea numărului anilor, numărul respiraţiilor adevărate scade. 

 
Anca Hanu oferă o lecţie de măiestrie actoricească. Trecerile dintre stări, 

pragurile dintre vârste nu se observă, căci totul curge. Actriţa saltă din situaţie în 

situaţie cu o uşurinţă ce trădează un mare talent. Ea se joacă, iar faptul că nu a uitat 

ludicul într-o cutie din copilărie este de admirat. Fiecare etapă este câte un 

personaj, dar fiecare dintre personaje rămâne unitar în ceea ce este Amalia. Ca în 

viaţă, am putea, hiper-clişeic, spune. Experienţele prin care trece femeia o 

transformă într-un om care nu mai are cum să se schimbe, care nu vrea să admită 

că trecutul i-a fost otrăvit şi nu mai poate evada. Într-un final acceptă că lagărul 

comunist este doar o cameră din marele lagăr, în care, prin naştere, ai fost 



condamnat la prizonierat. Însă respiraţiile adânci transcend zidurile oricărei 

închisori. 

Spectacolul Amalia respiră adânc se joacă la Teatrului Naţional Cluj-

Napoca. Felicitări regizorului Tudor Lucanu, autoarei Alina Nelega şi actriţei Anca 

Hanu. 

 

 

de Vlad Galer 

 

http://editura.liternet.ro/carte/161/Alina-Nelega/Amalia-respira-adanc.html
http://www.liternet.ro/autor/3695/Vlad-Galer.html


8.Adevărul.ro 
din data de 29 octombrie 2014, ora8.37 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/ada-navrot-portareasa-ionesco-

noul-locatar-nottara-vine-adevarul-live-ora-1500-

1_545086480d133766a854a7bd/index.html 

 

 
 

Interviurile FNT: Ada Navrot, „portăreasa” lui Ionesco din „Noul locatar” de 

la Nottara: „E o capcană să joci absurdul” 

 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/ada-navrot-portareasa-ionesco-noul-locatar-

nottara-vine-adevarul-live-ora-1500-1_545086480d133766a854a7bd/index.html 

Ada Navrot, „portăreasa” lui Ionesco din „Noul locatar” de la Nottara, la 

Adevărul Live . 

Spectacolul "Noul Locatar" după textul lui Eugène Ionesco, în regia lui 

Gábor Tompa, se va juca la Teatrul „Nottara” joi, de la ora 18.30 şi vineri, de la 

18.00, la Sala Horia Lovinescu, în cadrul festivalului Naţional de Teatru (FNT). 

Actriţa Ada Navrot, care interpretează personajul Portăreasa, va vorbi de la ora 

15.00, la Adevarul Live, în cadrul Interviurilor FNT, despre acest spectacol de 

excepţie de la Teatrul Nottara. 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/ada-navrot-portareasa-ionesco-noul-locatar-nottara-vine-adevarul-live-ora-1500-1_545086480d133766a854a7bd/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/ada-navrot-portareasa-ionesco-noul-locatar-nottara-vine-adevarul-live-ora-1500-1_545086480d133766a854a7bd/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/ada-navrot-portareasa-ionesco-noul-locatar-nottara-vine-adevarul-live-ora-1500-1_545086480d133766a854a7bd/index.html
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INTRĂ ÎN DISCUŢIE şi urmăreşte emisiunea în modulul Adevărul Live E o 

perioadă agitată şi foarte încărcată şi n-am reuşit să ajung la nimic în FNT, dar 

încerc să ajunj la ”Trilogia” llui Tompa Gabor despre Aureliu Manea. „Noul 

locatar” este o montare dificilă, dar ne dorim să-l jucăm cât mai des, să nu fie doar 

un spectacol broşă pe care îl jucăm doar la ocazii mari cum e Festivalul Naţional, a 

spus Ada Navrot în stdioul Adevărul live.  

A fost o mare surpriză pentru mine faptul că domnul Gabor Tompa m-a 

distribuit. Orioce actor îşi doreşte să lucreze cu un regizor consacrat, dar mai mult 

decât atât, un regizor care te vede altfel. E o întâlnire cu un regizor foarte 

structurat, cu mult umor, de o înaltă clasă, elegant şi foarte cald a fost în raport cu 

noi bucureştenii şi mijloacele puţine pe care le avem aici la Bucureşti. Noi suntem 

mai agitaţi aici la Bucureşti, dar avem mijloace mai puţine, spune cu sinceritate 

Ada Navrot.  

E un text mai puţin cunoscut al lui Eugene Ionesco, mai spune actriţa, 

încercând să povestească şi să explice subiectul spectacolului. N-aş vrea să discut 

despre metafore, pentru că fiecare îl vede diferit şi are propriul lui spectacol în cap. 

Lumea pe care o construireşte Tompa Gabor e o lume subtilă. E vorba de o triere a 

memorie şi despre bagajul pe care-l cărăm cu noi, fie că recunoaştem sau nu şi 

despre imposibilitatea de a merge mai departe goi. ”E o capcană să joci absurdul, 

absurdul nu se poate juca, el trebuie să iasă dintr-o situaţie. ca actor nu poţi juca 

absurdul. dar pe oameni nu-i interesează bucătăria ta, ei vor să vadă produsul 

finit”, mai spune actriţa. „Dar ce e absurd până la urmă?  

Viaţa e absurdă? Mie mi se pare de un realism extraordinar.” Poate că era 

absurd acum 50 de ani Ionesco, dar acum e foaret realist... La fel cum Caragiale e 

foarte realist. Acest spectacol este un spectacol de lux, care se adresează unui 

public care nu vrea doar divertisment. Şi e greu să aduci publicul la un astfel de 

spectacol la Nottara, pentru că publicul s-a dezobişnuit. E foarte important cum 

marketezi spectacolul şi cum îl vinzi. E foarte important ca omul să ştie la ce 

anume cumpără bilet. Nu foloseşte nimănui ca omul nepotrivit să ajungă la 

spectacolul nepotrivit. 

Oamenii vor să se emoţioneze, nu atât să râdă. Oamenii vor să iasă din sală 

altfel decât au intrat, asta e cel mai important şi e foarte greu, mai spune actriţa. 

„Iniţiativa de a transmite spectacole live este foarte bună şi poate atrage lucruri 

chiar mai bune în timp. Însă cine nu vine la teatru nu cred că va stya să se uite 

online. Poţi sta doar ca să-ţi faci o idee. Dar e foarta important cum se transmite un 



spectacol de teatru pe ecran. E o altă experienţă”, e de părere Ada Navrot. 

Spectacolul e emoţionat, e vesel, e trist, e despre viaţă... Şi are avantajul că e scurt, 

glumeşte actriţa.  

N-ai timp să te plictiseşti... Pentru mine, pentru colegii mei spectacolul este 

un eveniment, este foarte intens, este un spectacol maraton... Suntem într-o 

perioadă în care oamenii se ascultă foarte greu unii pe alţii, când eşti linşat pentru o 

părere, spune Ada Navrot care mărturiseşte că nu mai citeşte cronică de teatru.  

„Sunt spectacole care se nasc în chinuri îngrozitoare şi ele trebuie jucate... 

Dacă un regizor a avut o idee şi nu a plăcut, ti ce poţi să faci? Îţi faci meseria... 

Rolul principal în "Noul locatar", în regia lui Gabor Tompa de la Teatrul Nottara, 

este interpretat de Francisco Alfonsín, un actor spaniol care a jucat atât pe scene 

din ţara natală, cât şi în Franţa şi Marea Britanie. Alături de el, îi veţi revedea în 

această montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada Navrot, în rolul Portăresei, Ion 

Grosu şi Gabriel Răuţă, în rolurile celor doi hamali.  

Spectacolul se joacă joi, de la ora 18.30, şi vineri, de la ora 18.00, la Sala 

Lahovari a Teatrului Notttara, în cadrul Festivalului Naţional de Teatru. Ada 

Navrot, care interpretează rolul Portăresei în spectacol, se va afla de la ora 15.00, 

în studioul Adevarul Live, în cadrul transmisiunillor realizate de adevarul.ro, care 

pot fi vizionate şi în pasajul de la Universitate. Eugène Ionesco, dramaturg francez, 

martor al celor mai zbuciumate perioade ale secolului XX (cele două Războaie 

Mondiale), a înţeles cât de absurdă devine existenţa omului sub imperiul fricii şi al 

non-comunicării.  

În piesele sale scriitorul a reuşit să cultive un sens metafizic, care îi salvează 

personajele de la dezumanizarea totală, conferindu-le o stranietate aparte dar şi 

oarecare candoare. Acesta este şi cazul personajului principal din Noul locatar. 

Mutarea lui într-un nou apartament ia proporţii apocaliptice. Spectacolul 

înfăţişează bogăţia lumii interioare a personajelor, reflectând-o în exterior şi prin 

multitudinea de obiecte, care aglomerează spaţiul până la sufocare. Piesa Noul 

locatar a fost scrisă în trei zile, pe când însuşi autorul se muta, de la un număr la 

altul, pe aceeaşi stradă. Este un text mai puţin montat, care însă a avut câteva 

realizări memorabile, printre care şi cea de la Northern Stage Ensemble din 

Newcastle în anul 2004, în regia aceluiaşi Gábor Tompa. Mă bucur să reîntâlnesc o 

piesă pe care am mai făcut-o în Anglia, împreună cu Helmut Stürmer şi cu 

Francisco Alfonsín; el a fost şi acolo străin – este o alegere conştientă pentru că, 

pentru mine, acest personaj, Noul locatar, este un străin. Străin, pentru mine, nu 



înseamnă doar o persoană aflată în altă ţară, ci, în sens metafizic şi, chiar şi fizic; 

se pare că de multe ori suntem străini în propria noastră ţară, în propria noastră 

familie sau în propriul trup. “Noul locatar” este o piesă specială în opera 

ionesciană, care nu seamănă nici cu “Rinocerii”, nici cu “Cântăreaţa cheală” sau cu 

seria care îl are printre personaje pe Bérenger. Mi se pare una dintre cele mai 

poetice piese ale sale, în care apare acel suflu al morţii ce străbate toate textele 

sale. (…) Piesa pare minimalistă şi chiar repetitivă de la un moment dat, dar de aici 

decurge o structură muzicală specială. (…) Discutam cu toţii, că fiecare s-a mutat, 

la un moment dat, dintr-un loc în altul, din mic în mare sau dintr-o ţară în alta, dar 

cred că aici este vorba de ceva mai important; este vorba, probabil, despre acea 

mutare pe o altă lume şi despre ce ne rămâne la sfârşitul acestei mutări, în care se 

sintetizează întreaga viaţă, când, deşi înconjuraţi de obiectele adunate de-a lungul 

întregii noastre vieţi, ne rămân, de fapt, doar amintirile. (…) Actualitatea acestui 

text constă în faptul că se pare că a apărut o schimbare în acea tradiţie pe care eu 

am avut şansa să o trăiesc, atunci când obiectele de valoare – bibliotecile, obiectele 

de artă şi de cultură – erau moştenite din moşi strămoşi, din tată-n fiu. Acest obicei 

pare să se schimbe şi să devină fragil în această lume a tehnologiei şi a 

modernităţii. Gábor Tompa Marie France Ionesco, fiica dramaturgului, a trimis 

câteva gânduri auditoriului şi echipei spectacolului Noul locatar, într-o scrisoare 

deschisă, tradusă de Vlad Russo. (…)Locatar, aşadar un ocupant temporar, 

beneficiar, fără să o fi cerut, al unui contract efemer pentru un apartament pe care 

vrea să-l orânduiască pe măsura lui. Ce este însă acest straniu apartament? E viaţa 

omului, fireşte. Viaţa de-a lungul căreia acumulează posesiuni derizorii şi inutile, 

bunuri materiale de tot felul, mobile, bogăţii, ca şi bunuri imateriale, tot atât de 

derizori, cultură, amintiri etc. Numai că toate aceste bunuri, care îi oferă aparent 

linişte şi siguranţă, vor fi, în cele din urmă, mormântul lui, mormântul nostru. Nu e 

vorba câtuşi de puţin aici – aşa cum am citit undeva în presa românească – de 

triumful dezordinii, interpretare reductivă, întrucât este pur psihologică… ci de 

invazia lucrurilor materiale care ne sufocă, şi are loc în dauna celor spirituale, în 

dauna unei spiritualităţi absente, fiindcă a fost îndepărtată, evacuată de acumularea 

materială.(…) Această acumulare, această proliferare aducătoare de moarte nu e 

decât o manifestare a deficitului ontologic concretizat în inflaţia monstruoasă a 

obiectelor, o manifestare a abisului care pune în primejdie apartenanţa noastră la o 

esenţă spirituală de atâtea ori ascunsă din păcate, nevoia noastră de infinit, setea 

noastră, conştientă sau nu, de Dumnezeu. Marie France Ionesco 
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Final de saptamana la Nottara 

 

Teatrul Nottara anunta un sfarsit de saptamana plin de spectacole! Fie 

ca doriti sa asistati la premiera celei mai noi productii a teatrului, 

“Portugalia”, sa aflati cum gandesc barbatii, in piesa “Panica”, ori sa alegeti 

un subiect de actualitate precum cel din “Vizitatorul” sau “Metoda”, aveti de 

unde alege. Programul este urmatorul: 

 

Sala Horia Lovinescu 

Duminica, 16 Noiembrie, ora 19.00 

Portugalia de Zsoltan Egressy (Prima reprezentatie) 

Traducerea: Reka Csuros; Directia de scena: Victor Ioan Frunza; Scenografia: 

Adriana Grand; 

http://www.4arte.ro/2014/11/12/final-de-saptamana-la-nottara/
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 Cu: Ralica Gheorghiu/Cristina Florea, Alexandru Pavel, Alin Florea, George 

Costin, Andrei Hutuleac, Sorin Miton, Catrinel Dumitrescu, Adrian Nicolae, 

Luminita Erga 

 

Sala George Constantin 

Joi, 13 Noiembrie, ora 19.30 

Panica de Mika Myllyaho 

Traducerea: Cristina Toma; Regia: Theodor-Cristian Popescu; Ilustratia muzicala: 

Gabriel Rauta; Scenografia: Cosmin Florea; 

Cu: Gabriel Rauta, Alexandru Jitea, Vlad Zamfirescu 

 

Vineri, 14 Noiembrie, ora 19.30 

Rapsodie-n roz dupa Oscar si Tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt 

Traducerea: Vasile Sirli;  

Regia si adaptarea scenica: Alexandru Repan;  

Decorul, light-designul si conceptul video: Iulian Baltatescu; Costumele: Irina 

Marinescu; Ilustratia muzicala: Alexandru Petrovici; 

Cu: Alexandru Repan, Andreea Macelaru Sofron 

Interpreteaza la violoncel: Ella Bokor / Ioana Stanciuc; Interpreteaza la pian: 

Alexandru Petrovici 

 

Sambata, 15 Noiembrie, ora 19.30 

Metoda (Metoda Grönholm) de Jordi Galcerán 

Traducerea: Luminita Voina-Raut; Regia: Theodor–Cristian Popescu; Scenografia: 

Stefan Caragiu; 

Cu: Adrian Vancica, Alexandru Jitea, Gabriel Rauta, Cerasela Iosifescu 

 

Duminica, 16 Noiembrie, ora 19.30 

Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt 

Traducerea: Silvia Dumitriu; Regia: Claudiu Goga; Scenografia: Mihai Madescu si 

Luana Dragoescu; Ilustratia muzicala: George Marcu; 

Cu: Alexandru Repan, Mircea Andreescu, Crenguta Hariton, Cristian Nicolaie 
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