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Spectacolul A.A.A găzduit de Teatrul Nottara 
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1. AGERPRES 
din data de 05 Martie 2018 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/03/05/comunicat-de-presa-

teatrul-nottara--66804 

 

 
 

Teatrul Nottara, primul teatru de stat care susţine construcţia primului teatru 

particular în România 

 

 

  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, găzduieşte spectacolul 

A.A.A., în regia lui Chris Simion-Mercurian, prima producţie a primului teatru 

particular construit de la zero în România, Griviţa 53. Teatrul Nottara este primul 

teatru de stat care susţine construcţia primului teatru particular după 71 de ani, 

A.A.A. urmând să se joace o dată pe lună, în Sala Horia Lovinescu. Prima 

reprezentaţie va avea loc pe 28 martie, de la ora 19.00. 

 

 

  G53 - PRIMUL TEATRU CONSTRUIT ÎMPREUNÄ� este iniţiativa 

regizoarei Chris Simion- Mercurian, care a vândut casa bunicii ei anul trecut şi, cu 

banii primiţi, a cumpărat terenul din Griviţa 53, locul unde se va construi teatrul. În 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/03/05/comunicat-de-presa-teatrul-nottara--66804
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/03/05/comunicat-de-presa-teatrul-nottara--66804
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acest demers s-au alăturat personalităţi care girează, cu performanţa lor, unicitatea 

proiectului construcţiei primului teatru privat după 71 de ani - în 1946, inginerul 

constructor Liviu Ciulley a dus la bun sfârşit un proiect similar pe care l-a dedicat 

fiului său, regizorul Liviu Ciulei, actualul Teatru Nottara. Printre oamenii care cred 

în acest proiect se numără Maia Morgenstern, Oana Pellea, Marian Râlea, George 

Ivaşcu, Valeria Răcilă von Groningen, Alex Găvan, Alexandru Tomescu, Pascal 

Bruckner, Eric Emmanuel Schmitt, Frederic Beigbeder, Mihai Covaliu şi mulţi alţii.  

 

  Bugetul la care se ridică construcţia teatrului este de 1.000.000 de euro. Pentru 

ca totul să fie transparent, Chris Simion-Mercurian a înfiinţat Asociaţia Culturală 

"Griviţa 53", prin care se desfăşoară campania de strângere de fonduri şi a donat 

acestei asociaţii terenul în valoare de 200.000 de euro, pe care urmează să fie 

realizată construcţia. În plus, în statutul Asociaţiei există un articol prin care 

destinaţia culturală a imobilului nu poate fi schimbată. Campania de strângere de 

fonduri pentru G53 a fost demarată în aprilie 2017. Până în prezent s-au strâns 

aproximativ 100.000 de euro cash şi 200.000 în bartere (proiectul de arhitectură, 

materiale de construcţie, proiectul de rezistenţă, instalaţii). G53 oferă şansa tuturor 

de a face parte din poveste: oricine poate cumpăra cărămizi, ferestre, scaune, uşi, 

pereţi, iar numele său va fi inscripţionat şi va rămâne martor al acestei poveşti peste 

generaţii.   

 

 

A.A.A, text şi regie: Chris Simion-Mercurian 

 

Scenografia: Adina Mastalier  

 

Distribuţie: Ioana Marchidan, Vlad Bîrzanu, Alin State, Carla Maria Teaha / 

Alexandra Fasolă şi Irina Margareta Nistor. 

 

Durata: 1 h 15 min 

 

 

 

 

 

Sursa: Silvia Dumitrache  
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2. Radio România Cultural 
din data de 05 Martie 2018 

https://radioromaniacultural.ro/teatrul-nottara-primul-teatru-de-stat-care-

sustine-constructia-primului-teatru-particular-in-romania/ 

 

 
 
Teatrul Nottara, primul teatru de stat care susține construcția primului teatru 

particular în România 

 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, găzduiește spectacolul 

A.A.A., în regia lui Chris Simion-Mercurian, prima producție a primului teatru 

https://radioromaniacultural.ro/teatrul-nottara-primul-teatru-de-stat-care-sustine-constructia-primului-teatru-particular-in-romania/
https://radioromaniacultural.ro/teatrul-nottara-primul-teatru-de-stat-care-sustine-constructia-primului-teatru-particular-in-romania/
https://radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2018/03/070_web-1024x787.jpg
https://radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2018/03/070_web-1024x787.jpg
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particular construit de la zero în România, Grivița 53. Teatrul Nottara este primul 

teatru de stat care susține construcția primului teatru particular după 71 de ani, A.A.A. 

urmând să se joace o dată pe lună, în Sala Horia Lovinescu. Prima reprezentație va 

avea loc pe 28 martie, de la ora 19.00. 

 

G53 – PRIMUL TEATRU CONSTRUIT ÎMPREUNĂ este inițiativa 

regizoarei Chris Simion- Mercurian, care a vândut casa bunicii ei anul trecut și, cu 

banii primiți, a cumpărat terenul din Grivița 53, locul unde se va construi teatrul. În 

acest demers s-au alăturat personalități care girează, cu performanța lor, unicitatea 

proiectului construcției primului teatru privat după 71 de ani – în 1946, inginerul 

constructor Liviu Ciulley a dus la bun sfârșit un proiect similar pe care l-a dedicat 

fiului său, regizorul Liviu Ciulei, actualul  Teatru Nottara. Printre oamenii care cred 

în acest proiect se numără Maia Morgenstern, Oana Pellea, Marian Râlea, George 

Ivașcu, Valeria Răcilă von Groningen, Alex Găvan, Alexandru Tomescu, Pascal 

Bruckner, Eric Emmanuel Schmitt, Frédéric Beigbeder, Mihai Covaliu și mulți alții. 

 

Bugetul la care se ridică construcția teatrului este de 1.000.000 de euro. Pentru 

ca totul să fie transparent, Chris Simion-Mercurian a înființat Asociația Culturală 

„Grivița 53”, prin care se desfășoară campania de strângere de fonduri și a donat 

acestei asociații terenul în valoare de 200.000 de euro, pe care urmează să fie 

realizată construcția. În plus, în statutul Asociației există un articol prin care 

destinația culturală a imobilului nu poate fi schimbată. Campania de strângere de 

fonduri pentru G53 a fost demarată în aprilie 2017. Până în prezent s-au strâns 

aproximativ 100.000 de euro cash și 200.000 în bartere (proiectul de arhitectură, 

materiale de construcție, proiectul de rezistență, instalații). G53 oferă șansa tuturor 

de a face parte din poveste: oricine poate cumpăra cărămizi, ferestre, scaune, uși, 

pereți, iar numele său va fi inscripționat și va rămâne martor al acestei povești peste 

generații. 

 

* 

A.A.A, text și regie: Chris Simion-Mercurian 

Scenografia: Adina Mastalier 

Distribuție: Ioana Marchidan, Vlad Bîrzanu, Alin State, Carla Maria Teaha / 

Alexandra Fasolă și Irina Margareta Nistor. 

Durata: 1 h 15 min 

  

  

de: Silvia Dumitrache 
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3. DC News 
din data de 06 Martie 2018, ora 10:33 

https://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-primul-teatru-de-stat-care-sus-ine-

construc-ia-primului-teatru-particular-in-romania_582714.html 

 

 
 
Teatrul Nottara, primul teatru de stat care susține construcția primului teatru 

particular în România 
 

 

 
 

Într-un comunicat trimis DC News și semnat de doamna Silvia 

Dumitrache aflăm despre încă o premieră, de data aceasta organizatorică, la 

care teatrul Nottara este parte.  

 

https://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-primul-teatru-de-stat-care-sus-ine-construc-ia-primului-teatru-particular-in-romania_582714.html
https://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-primul-teatru-de-stat-care-sus-ine-construc-ia-primului-teatru-particular-in-romania_582714.html
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Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, găzduiește spectacolul 

A.A.A., în regia lui Chris Simion-Mercurian, prima producție a primului teatru 

particular construit de la zero în România, Grivița 53. Teatrul Nottara este primul 

teatru de stat care susține construcția primului teatru particular după 71 de ani, 

A.A.A. urmând să se joace o dată pe lună, în Sala Horia Lovinescu. Prima 

reprezentație va avea loc pe 28 martie, de la ora 19.00. 

 

 
  

  

G53 – PRIMUL TEATRU CONSTRUIT ÎMPREUNĂ este inițiativa 

regizoarei Chris Simion- Mercurian, care a vândut casa bunicii ei anul trecut și, cu 

banii primiți, a cumpărat terenul din Grivița 53, locul unde se va construi teatrul. În 

acest demers s-au alăturat personalități care girează, cu performanța lor, unicitatea 

proiectului construcției primului teatru privat după 71 de ani – în 1946, inginerul 

constructor Liviu Ciulley a dus la bun sfârșit un proiect similar pe care l-a dedicat 

fiului său, regizorul Liviu Ciulei, actualul  Teatru Nottara. Printre oamenii care cred 

în acest proiect se numără Maia Morgenstern, Oana Pellea, Marian Râlea, George 

Ivașcu, Valeria Răcilă von Groningen, Alex Găvan, Alexandru Tomescu, Pascal 

Bruckner, Eric Emmanuel Schmitt, Frédéric Beigbeder, Mihai Covaliu și mulți alții. 

  

 
  

Bugetul la care se ridică construcția teatrului este de 1.000.000 de euro. Pentru 

ca totul să fie transparent, Chris Simion-Mercurian a înființat Asociația Culturală 

„Grivița 53”, prin care se desfășoară campania de strângere de fonduri și a donat 

acestei asociații terenul în valoare de 200.000 de euro, pe care urmează să fie 

realizată construcția. În plus, în statutul Asociației există un articol prin care 
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destinația culturală a imobilului nu poate fi schimbată. Campania de strângere de 

fonduri pentru G53 a fost demarată în aprilie 2017. Până în prezent s-au strâns 

aproximativ 100.000 de euro cash și 200.000 în bartere (proiectul de arhitectură, 

materiale de construcție, proiectul de rezistență, instalații). G53 oferă șansa tuturor 

de a face parte din poveste: oricine poate cumpăra cărămizi, ferestre, scaune, uși, 

pereți, iar numele său va fi inscripționat și va rămâne martor al acestei povești peste 

generații.   

  

 
* 

A.A.A, text și regie: Chris Simion-Mercurian 

Scenografia: Adina Mastalier  

Distribuție: Ioana Marchidan, Vlad Bîrzanu, Alin State, Carla Maria Teaha / 

Alexandra Fasolă și Irina Margareta Nistor. 

Durata: 1 h 15 min 

 

Detalii despre spectacol pe site-ul Teatrului Nottara, pe site-ul www.grivita53.ro și 

pe pagina de Facebook a proiectului Grivița 53.  

 

 

de: Flaviu Predescu 
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4. BZI Cultural 
din data de 06 Martie 2018 

https://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-primul-teatru-de-stat-care-

sustine-constructia-primului-teatru-particular-in-romania-66323 

 

 
 
Teatrul Nottara, primul teatru de stat care susține construcția primului teatru 

particular în România 

 
Primaria Municipiului Bucuresti, prin Teatrul Nottara, gazduieste 

spectacolul A.A.A., in regia lui Chris Simion-Mercurian, prima productie a 

primului teatru particular construit de la zero in Romania, Grivita 53. Teatrul 

Nottara este primul teatru de stat care sustine constructia primului teatru 

particular dupa 71 de ani, A.A.A. urmand sa se joace o data pe luna, in Sala 

Horia Lovinescu. Prima reprezentatie va avea loc pe 28 martie, de la ora 19.00. 

G53 – PRIMUL TEATRU CONSTRUIT IMPREUNA este initiativa 

regizoarei Chris Simion- Mercurian, care a vandut casa bunicii ei anul trecut si, cu 

banii primiti, a cumparat terenul din Grivita 53, locul unde se va construi teatrul. In 

https://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-primul-teatru-de-stat-care-sustine-constructia-primului-teatru-particular-in-romania-66323
https://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-primul-teatru-de-stat-care-sustine-constructia-primului-teatru-particular-in-romania-66323
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acest demers s-au alaturat personalitati care gireaza, cu performanta lor, unicitatea 

proiectului constructiei primului teatru privat dupa 71 de ani – in 1946, inginerul 

constructor Liviu Ciulley a dus la bun sfarsit un proiect similar pe care l-a dedicat 

fiului sau, regizorul Liviu Ciulei, actualul Teatru Nottara. Printre oamenii care cred 

in acest proiect se numara Maia Morgenstern, Oana Pellea, Marian Ralea, George 

Ivascu, Valeria Racila von Groningen, Alex Gavan, Alexandru Tomescu, Pascal 

Bruckner, Eric Emmanuel Schmitt, Frédéric Beigbeder, Mihai Covaliu si multi altii. 

Bugetul la care se ridica constructia teatrului este de 1.000.000 de euro. Pentru 

ca totul sa fie transparent, Chris Simion-Mercurian a infiintat Asociatia Culturala 

„Grivita 53”, prin care se desfasoara campania de strangere de fonduri si a donat 

acestei asociatii terenul in valoare de 200.000 de euro, pe care urmeaza sa fie 

realizata constructia. In plus, in statutul Asociatiei exista un articol prin care 

destinatia culturala a imobilului nu poate fi schimbata. Campania de strangere de 

fonduri pentru G53 a fost demarata in aprilie 2017. Pana in prezent s-au strans 

aproximativ 100.000 de euro cash si 200.000 in bartere (proiectul de arhitectura, 

materiale de constructie, proiectul de rezistenta, instalatii). G53 ofera sansa tuturor 

de a face parte din poveste: oricine poate cumpara caramizi, ferestre, scaune, usi, 

pereti, iar numele sau va fi inscriptionat si va ramane martor al acestei povesti peste 

generatii. 

A.A.A, text si regie: Chris Simion-Mercurian 

Scenografia: Adina Mastalier 

Distributie: Ioana Marchidan, Vlad Birzanu, Alin State, Carla Maria Teaha / 

Alexandra Fasola si Irina Margareta Nistor. 

Durata: 1 h 15 min 

Detalii despre spectacol pe site-ul Teatrului Nottara, pe site-ul www.grivita53.ro si 

pe pagina de Facebook a proiectului Grivita 53. 

 

Sursa: BZI Cultural 
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5. Cronica română 
din data de 06 Martie 2018 

https://cronicaromana.net/2018/03/06/spectacolul-a-a-a-gazduit-de-

teatrul-nottara/ 

 

 

SPECTACOLUL „A.A.A.”, GĂZDUIT DE TEATRUL NOTTARA 

 

 
 

Teatrul Nottara găzduieşte spectacolul „A.A.A.”, în regia lui Chris Simion-

Mercurian, susţinând construcţia teatrului particular G53, se arată într-un 

comunicat al Teatrului Nottara. 

 

https://cronicaromana.net/2018/03/06/spectacolul-a-a-a-gazduit-de-teatrul-nottara/
https://cronicaromana.net/2018/03/06/spectacolul-a-a-a-gazduit-de-teatrul-nottara/
https://cronicaromana.net/2018/03/06/spectacolul-a-a-a-gazduit-de-teatrul-nottara/
https://cronicaromana.net/wp-content/uploads/2016/06/nottara.jpg
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„Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, găzduieşte spectacolul 

A.A.A., în regia lui Chris Simion-Mercurian, prima producţie a primului teatru 

particular construit de la zero în România, Griviţa 53. Teatrul Nottara este primul 

teatru de stat care susţine construcţia primului teatru particular după 71 de ani, 

A.A.A. urmând să se joace o dată pe lună, în Sala Horia Lovinescu. Prima 

reprezentaţie va avea loc pe 28 martie, de la ora 19.00. (…) Bugetul la care se ridică 

construcţia teatrului este de 1.000.000 de euro. (…) Până în prezent s-au strâns 

aproximativ 100.000 de euro cash şi 200.000 în bartere”, se arată într-un comunicat 

al Teatrului Nottara, informează Agerpres. 

 

Din distribuţia spectacolului „A.A.A.” fac parte Ioana Marchidan, Vlad Bîrzanu, 

Alin State, Carla Maria Teaha / Alexandra Fasolă şi Irina Margareta Nistor. 

 

G53 – Primul teatru construit împreună este iniţiativa regizoarei Chris Simion- 

Mercurian, care a vândut casa bunicii ei anul trecut şi cu banii primiţi a cumpărat 

terenul din Griviţa 53, locul unde se va construi teatrul. 

 

 

Sursa: Cronica română 
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6. Șapte seri  
din data de 08 Martie 2018 

http://sapteseri.ro/entertainment/aaa-in-regia-lui-chris-simion-mercurian 

 

A.A.A., în regia lui Chris Simion-Mercurian 

 

 
 

 

Teatrul Nottara găzduiește spectacolul A.A.A., în regia lui Chris Simion-

Mercurian, prima producție a primului teatru particular construit de la zero în 

România, Grivița 53. Teatrul Nottara este primul teatru de stat care susține 

construcția primului teatru particular după 71 de ani, A.A.A. urmând să se joace o 

http://sapteseri.ro/entertainment/aaa-in-regia-lui-chris-simion-mercurian
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dată pe lună, în Sala Horia Lovinescu. Prima reprezentație va avea loc pe 28 martie, 

de la ora 19:00. 

 

G53 - Primul teatru construit împreună este inițiativa regizoarei Chris Simion-

Mercurian, care a vândut casa bunicii ei anul trecut și, cu banii primiți, a cumpărat 

terenul din Grivița 53, locul unde se va construi teatrul. În acest demers s-au alăturat 

personalități care girează, cu performanța lor, unicitatea proiectului construcției 

primului teatru privat după 71 de ani - în 1946, inginerul constructor Liviu Ciulley a 

dus la bun sfârșit un proiect similar pe care l-a dedicat fiului său, regizorul Liviu 

Ciulei, actualul Teatru Nottara. 

 

 
 

Printre oamenii care cred în acest proiect se numără Maia Morgenstern, Oana 

Pellea, Marian Râlea, George Ivașcu, Valeria Răcilă von Groningen, Alex Găvan, 

Alexandru Tomescu, Pascal Bruckner, Eric Emmanuel Schmitt, Frédéric Beigbeder, 

Mihai Covaliu și mulți alții. 

Bugetul la care se ridică construcția teatrului este de 1.000.000 de euro. Pentru ca 

totul să fie transparent, Chris Simion-Mercurian a înființat Asociația Culturală 

„Grivița 53”, prin care se desfășoară campania de strângere de fonduri. 

 

Campania de strângere de fonduri pentru G53 a fost demarată în aprilie 2017. 

G53 oferă șansa tuturor de a face parte din poveste: oricine poate cumpăra cărămizi, 

ferestre, scaune, uși, pereți, iar numele său va fi inscripționat și va rămâne martor al 

acestei povești peste generații. 

 

 
 

A.A.A, text și regie: Chris Simion-Mercurian 
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Scenografia: Adina Mastalier 

Distribuție: Ioana Marchidan, Vlad Bîrzanu, Alin State, Carla Maria 

Teaha/Alexandra Fasolă și Irina Margareta Nistor. 

Durata: 1 h 15 min 

 

 

 

 

Sursa: Șapte seri 
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7. AGERPRES 
din data de 05 Martie 2018 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/03/05/teatrul-nottara-gazduieste-

spectacolul-a-a-a-sustinand-constructia-teatrului-particular-g53--66906 

 

Teatrul Nottara găzduieşte spectacolul ''A.A.A.'', susţinând construcţia 

teatrului particular G53 

 

 
 

Teatrul Nottara găzduieşte spectacolul "A.A.A.", în regia lui Chris Simion-

Mercurian, susţinând construcţia teatrului particular G53, se arată într-un comunicat 

al Teatrului Nottara.  

 

 "Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, găzduieşte 

spectacolul A.A.A., în regia lui Chris Simion-Mercurian, prima producţie a primului 

teatru particular construit de la zero în România, Griviţa 53. Teatrul Nottara este 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/03/05/teatrul-nottara-gazduieste-spectacolul-a-a-a-sustinand-constructia-teatrului-particular-g53--66906
https://www.agerpres.ro/cultura/2018/03/05/teatrul-nottara-gazduieste-spectacolul-a-a-a-sustinand-constructia-teatrului-particular-g53--66906
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primul teatru de stat care susţine construcţia primului teatru particular după 71 de 

ani, A.A.A. urmând să se joace o dată pe lună, în Sala Horia Lovinescu. Prima 

reprezentaţie va avea loc pe 28 martie, de la ora 19.00. (...) Bugetul la care se ridică 

construcţia teatrului este de 1.000.000 de euro. (...) Până în prezent s-au strâns 

aproximativ 100.000 de euro cash şi 200.000 în bartere", se arată într-un comunicat 

al Teatrului Nottara.   

 
Din distribuţia spectacolului "A.A.A." fac parte Ioana Marchidan, Vlad 

Bîrzanu, Alin State, Carla Maria Teaha / Alexandra Fasolă şi Irina Margareta Nistor.

   
G53 - Primul teatru construit împreună este iniţiativa regizoarei Chris Simion- 

Mercurian, care a vândut casa bunicii ei anul trecut şi cu banii primiţi a cumpărat 

terenul din Griviţa 53, locul unde se va construi teatrul.  

 

 "În acest demers s-au alăturat personalităţi care girează, cu performanţa lor, 

unicitatea proiectului construcţiei primului teatru privat după 71 de ani - în 1946, 

inginerul constructor Liviu Ciulley a dus la bun sfârşit un proiect similar pe care l-a 

dedicat fiului său, regizorul Liviu Ciulei, actualul Teatru Nottara. Printre oamenii 

care cred în acest proiect se numără Maia Morgenstern, Oana Pellea, Marian Râlea, 

George Ivaşcu, Valeria Răcilă von Groningen, Alex Găvan, Alexandru Tomescu, 

Pascal Bruckner, Eric Emmanuel Schmitt, Frederic Beigbeder, Mihai Covaliu şi 

mulţi alţii", se arată în comunicat.   

 
Potrivit acestuia, bugetul la care se ridică construcţia teatrului este de 1 milion 

de euro, iar Chris Simion-Mercurian a înfiinţat Asociaţia Culturală "Griviţa 53", prin 

care se desfăşoară campania de strângere de fonduri şi a donat acestei asociaţii 

terenul în valoare de 200.000 de euro, pe care urmează să fie realizată construcţia. 

  
În plus, în statutul Asociaţiei există un articol prin care destinaţia culturală a 

imobilului nu poate fi schimbată. Campania de strângere de fonduri pentru G53 a 

fost demarată în aprilie 2017.   

 
"Până în prezent s-au strâns aproximativ 100.000 de euro cash şi 200.000 în 

bartere (proiectul de arhitectură, materiale de construcţie, proiectul de rezistenţă, 

instalaţii). G53 oferă şansa tuturor de a face parte din poveste: oricine poate cumpăra 

cărămizi, ferestre, scaune, uşi, pereţi, iar numele său va fi inscripţionat şi va rămâne 

martor al acestei poveşti peste generaţii", mai relevă sursa citată.  

de: Iulia Carciog 



 18 

8. Teatrul Nottara 
din data de 05 Martie 2018 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=274 

 

 
 

De 3 ori PRIMA OARĂ! 

 

 
 

Teatrul Nottara, primul teatru de stat care susține 

construcția primului teatru particular în România 

  

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, găzduiește spectacolul 

A.A.A., în regia lui Chris Simion-Mercurian, prima producție a primului teatru 

particular construit de la zero în România, Grivița 53. Teatrul Nottara este primul 

teatru de stat care susține construcția primului teatru particular după 71 de ani, A.A.A. 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=274
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urmând să se joace o dată pe lună, în Sala Horia Lovinescu. Prima reprezentație va 

avea loc pe 28 martie, de la ora 19.00. 

  

G53 – PRIMUL TEATRU CONSTRUIT ÎMPREUNĂ este inițiativa regizoarei 

Chris Simion- Mercurian, care a vândut casa bunicii ei anul trecut și, cu banii primiți, 

a cumpărat terenul din Grivița 53, locul unde se va construi teatrul. În acest demers 

s-au alăturat personalități care girează, cu performanța lor, unicitatea proiectului 

construcției primului teatru privat după 71 de ani – în 1946, inginerul constructor 

Liviu Ciulley a dus la bun sfârșit un proiect similar pe care l-a dedicat fiului său, 

regizorul Liviu Ciulei, actualul  Teatru Nottara. Printre oamenii care cred în acest 

proiect se numără Maia Morgenstern, Oana Pellea, Marian Râlea, George Ivașcu, 

Valeria Răcilă von Groningen, Alex Găvan, Alexandru Tomescu, Pascal Bruckner, 

Eric Emmanuel Schmitt, Frédéric Beigbeder, Mihai Covaliu și mulți alții. 

  

Bugetul la care se ridică construcția teatrului este de 1.000.000 de euro. Pentru ca 

totul să fie transparent, Chris Simion-Mercurian a înființat Asociația Culturală 

„Grivița 53”, prin care se desfășoară campania de strângere de fonduri și a donat 

acestei asociații terenul în valoare de 200.000 de euro, pe care urmează să fie 

realizată construcția. În plus, în statutul Asociației există un articol prin care 

destinația culturală a imobilului nu poate fi schimbată. Campania de strângere de 

fonduri pentru G53 a fost demarată în aprilie 2017. Până în prezent s-au strâns 

aproximativ 100.000 de euro cash și 200.000 în bartere (proiectul de arhitectură, 

materiale de construcție, proiectul de rezistență, instalații). G53 oferă șansa tuturor 

de a face parte din poveste: oricine poate cumpăra cărămizi, ferestre, scaune, uși, 

pereți, iar numele său va fi inscripționat și va rămâne martor al acestei povești peste 

generații.  

  

* 

A.A.A, text și regie: Chris Simion-Mercurian 

Scenografia: Adina Mastalier 

Distribuție: Ioana Marchidan, Vlad Bîrzanu, Alin State, Carla Maria Teaha / 

Alexandra Fasolă și Irina Margareta Nistor. 

Durata: 1 h 15 min 

Detalii despre spectacol pe site-ul Teatrului Nottara, pe site-ul www.grivita53.ro și 

pe pagina de Facebook a proiectului Grivița 53. 

  
  

 de: Silvia Dumitrache 

 

http://www.grivita53.ro/
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9. News.ro 
din data de 05 Martie 2018, ora 10:47 

https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-va-gazdui-

spectacolul-a-a-a-pentru-a-sustine-constructia-primului-teatru-

particular-in-romania-g53-1922404706152018031017934773 

 

 
 

Teatrul Nottara va găzdui spectacolul "A.A.A." pentru a susţine construcţia 

primului teatru particular în România, G53 

 

 
 
Teatrul Nottara este primul teatru de stat care susţine construcţia primului teatru 

particular după 71 de ani, spectacolul "A.A.A"., în regia lui Chris Simion-Mercurian, 

https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-va-gazdui-spectacolul-a-a-a-pentru-a-sustine-constructia-primului-teatru-particular-in-romania-g53-1922404706152018031017934773
https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-va-gazdui-spectacolul-a-a-a-pentru-a-sustine-constructia-primului-teatru-particular-in-romania-g53-1922404706152018031017934773
https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-va-gazdui-spectacolul-a-a-a-pentru-a-sustine-constructia-primului-teatru-particular-in-romania-g53-1922404706152018031017934773
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urmând să se joace o dată pe lună, în Sala Horia Lovinescu. Prima reprezentaţie va 

avea loc pe 28 martie, de la ora 19.00.  

"G53 - Primul Teatru Construit Împreună" este iniţiativa regizoarei Chris Simion-

Mercurian, care a vândut casa bunicii ei anul trecut şi, cu banii primiţi, a cumpărat 

terenul din Griviţa 53, locul unde se va construi teatrul. În acest demers s-au alăturat 

personalităţi care girează, cu performanţa lor, unicitatea proiectului construcţiei 

primului teatru privat după 71 de ani - în 1946, inginerul constructor Liviu Ciulley a 

dus la bun sfârşit un proiect similar pe care l-a dedicat fiului său, regizorul Liviu 

Ciulei, actualul Teatru Nottara.  

Printre cei care cred în acest proiect se numără Maia Morgenstern, Oana Pellea, 

Marian Râlea, George Ivaşcu, Valeria Răcilă von Groningen, Alex Găvan, 

Alexandru Tomescu, Pascal Bruckner, Eric Emmanuel Schmitt, Frédéric Beigbeder, 

Mihai Covaliu şi mulţi alţii. 

Bugetul la care se ridică construcţia teatrului este de 1.000.000 de euro. 

Pentru ca totul să fie transparent, Chris Simion-Mercurian a înfiinţat Asociaţia 

Culturală "Griviţa 53", prin care se desfăşoară campania de strângere de fonduri şi a 

donat acestei asociaţii terenul în valoare de 200.000 de euro, pe care urmează să fie 

realizată construcţia. În plus, în statutul Asociaţiei există un articol prin care 

destinaţia culturală a imobilului nu poate fi schimbată. 

Campania de strângere de fonduri pentru G53 a fost demarată în aprilie 2017. Până 

în prezent s-au strâns aproximativ 100.000 de euro cash şi 200.000 în bartere 

(proiectul de arhitectură, materiale de construcţie, proiectul de rezistenţă, instalaţii). 

G53 oferă şansa tuturor de a face parte din poveste: oricine poate cumpăra cărămizi, 

ferestre, scaune, uşi, pereţi, iar numele său va fi inscripţionat şi va rămâne martor al 

acestei poveşti peste generaţii. 

 

de: Aura Marinescu  
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10. Credidam 
din data de 16 Martie 2018 

http://credidam.ro/wp/teatrul-nottara-primul-teatru-de-stat-care-

sustine-constructia-primului-teatru-particular-in-romania/ 

 

 
 

Teatrul Nottara va găzdui spectacolul "A.A.A." pentru a susţine construcţia 

primului teatru particular în România, G53 

 

 
 
Teatrul Nottara este primul teatru de stat care susţine construcţia primului teatru 

particular după 71 de ani, spectacolul "A.A.A"., în regia lui Chris Simion-Mercurian, 

urmând să se joace o dată pe lună, în Sala Horia Lovinescu. Prima reprezentaţie va 

avea loc pe 28 martie, de la ora 19.00.  

http://credidam.ro/wp/teatrul-nottara-primul-teatru-de-stat-care-sustine-constructia-primului-teatru-particular-in-romania/
http://credidam.ro/wp/teatrul-nottara-primul-teatru-de-stat-care-sustine-constructia-primului-teatru-particular-in-romania/
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"G53 - Primul Teatru Construit Împreună" este iniţiativa regizoarei Chris Simion-

Mercurian, care a vândut casa bunicii ei anul trecut şi, cu banii primiţi, a cumpărat 

terenul din Griviţa 53, locul unde se va construi teatrul. În acest demers s-au alăturat 

personalităţi care girează, cu performanţa lor, unicitatea proiectului construcţiei 

primului teatru privat după 71 de ani - în 1946, inginerul constructor Liviu Ciulley a 

dus la bun sfârşit un proiect similar pe care l-a dedicat fiului său, regizorul Liviu 

Ciulei, actualul Teatru Nottara.  

Printre cei care cred în acest proiect se numără Maia Morgenstern, Oana Pellea, 

Marian Râlea, George Ivaşcu, Valeria Răcilă von Groningen, Alex Găvan, 

Alexandru Tomescu, Pascal Bruckner, Eric Emmanuel Schmitt, Frédéric Beigbeder, 

Mihai Covaliu şi mulţi alţii. 

Bugetul la care se ridică construcţia teatrului este de 1.000.000 de euro. 

Pentru ca totul să fie transparent, Chris Simion-Mercurian a înfiinţat Asociaţia 

Culturală "Griviţa 53", prin care se desfăşoară campania de strângere de fonduri şi a 

donat acestei asociaţii terenul în valoare de 200.000 de euro, pe care urmează să fie 

realizată construcţia. În plus, în statutul Asociaţiei există un articol prin care 

destinaţia culturală a imobilului nu poate fi schimbată. 

Campania de strângere de fonduri pentru G53 a fost demarată în aprilie 2017. Până 

în prezent s-au strâns aproximativ 100.000 de euro cash şi 200.000 în bartere 

(proiectul de arhitectură, materiale de construcţie, proiectul de rezistenţă, instalaţii). 

G53 oferă şansa tuturor de a face parte din poveste: oricine poate cumpăra cărămizi, 

ferestre, scaune, uşi, pereţi, iar numele său va fi inscripţionat şi va rămâne martor al 

acestei poveşti peste generaţii. 

 

de: R.N 
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11. i-știri 
din data de 06 Martie 2018 

http://i-stiri.ro/spectacolul-aaa-gazduit-de-teatrul-nottara-3026386 

 

SPECTACOLUL „A.A.A.”, GĂZDUIT DE TEATRUL NOTTARA 

 

 
 

Teatrul Nottara găzduieşte spectacolul „A.A.A.”, în regia lui Chris Simion-

Mercurian, susţinând construcţia teatrului particular G53, se arată într-un 

comunicat al Teatrului Nottara. 

 

„Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, găzduieşte spectacolul 

A.A.A., în regia lui Chris Simion-Mercurian, prima producţie a primului teatru 

particular construit de la zero în România, Griviţa 53. Teatrul Nottara este primul 

http://i-stiri.ro/spectacolul-aaa-gazduit-de-teatrul-nottara-3026386
https://cronicaromana.net/2018/03/06/spectacolul-a-a-a-gazduit-de-teatrul-nottara/
https://cronicaromana.net/wp-content/uploads/2016/06/nottara.jpg
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teatru de stat care susţine construcţia primului teatru particular după 71 de ani, 

A.A.A. urmând să se joace o dată pe lună, în Sala Horia Lovinescu. Prima 

reprezentaţie va avea loc pe 28 martie, de la ora 19.00. (…) Bugetul la care se ridică 

construcţia teatrului este de 1.000.000 de euro. (…) Până în prezent s-au strâns 

aproximativ 100.000 de euro cash şi 200.000 în bartere”, se arată într-un comunicat 

al Teatrului Nottara, informează Agerpres. 

 

Din distribuţia spectacolului „A.A.A.” fac parte Ioana Marchidan, Vlad Bîrzanu, 

Alin State, Carla Maria Teaha / Alexandra Fasolă şi Irina Margareta Nistor. 

 

G53 – Primul teatru construit împreună este iniţiativa regizoarei Chris Simion- 

Mercurian, care a vândut casa bunicii ei anul trecut şi cu banii primiţi a cumpărat 

terenul din Griviţa 53, locul unde se va construi teatrul. 

 

 

Sursa: Cronica română 
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12. PortalZiare.ro 
din data de 06 Martie 2018 

http://portalziare.ro/spectacolul-aaa-gazduit-de-teatrul-nottara-5218386 

 

SPECTACOLUL „A.A.A.”, GĂZDUIT DE TEATRUL NOTTARA 

 

 
 

Teatrul Nottara găzduieşte spectacolul „A.A.A.”, în regia lui Chris Simion-

Mercurian, susţinând construcţia teatrului particular G53, se arată într-un 

comunicat al Teatrului Nottara. 

 

„Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, găzduieşte spectacolul 

A.A.A., în regia lui Chris Simion-Mercurian, prima producţie a primului teatru 

particular construit de la zero în România, Griviţa 53. Teatrul Nottara este primul 

http://portalziare.ro/spectacolul-aaa-gazduit-de-teatrul-nottara-5218386
https://cronicaromana.net/2018/03/06/spectacolul-a-a-a-gazduit-de-teatrul-nottara/
https://cronicaromana.net/wp-content/uploads/2016/06/nottara.jpg
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teatru de stat care susţine construcţia primului teatru particular după 71 de ani, 

A.A.A. urmând să se joace o dată pe lună, în Sala Horia Lovinescu. Prima 

reprezentaţie va avea loc pe 28 martie, de la ora 19.00. (…) Bugetul la care se ridică 

construcţia teatrului este de 1.000.000 de euro. (…) Până în prezent s-au strâns 

aproximativ 100.000 de euro cash şi 200.000 în bartere”, se arată într-un comunicat 

al Teatrului Nottara, informează Agerpres. 

 

Din distribuţia spectacolului „A.A.A.” fac parte Ioana Marchidan, Vlad Bîrzanu, 

Alin State, Carla Maria Teaha / Alexandra Fasolă şi Irina Margareta Nistor. 

 

G53 – Primul teatru construit împreună este iniţiativa regizoarei Chris Simion- 

Mercurian, care a vândut casa bunicii ei anul trecut şi cu banii primiţi a cumpărat 

terenul din Griviţa 53, locul unde se va construi teatrul. 

 

 

Sursa: Cronica română 
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13. Știrile pe scurt 
din data de 05 Martie 2018, ora 14:06 

http://www.stirilepescurt.ro/teatrul-nottara-gazduieste-spectacolul-a-a-a-

sustinand-constructia-teatrului-particular-g53/ 

 

Teatrul Nottara, primul teatru de stat care susţine construcţia primului teatru 

particular în România 

 

 

  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, găzduieşte spectacolul 

A.A.A., în regia lui Chris Simion-Mercurian, prima producţie a primului teatru 

particular construit de la zero în România, Griviţa 53. Teatrul Nottara este primul 

teatru de stat care susţine construcţia primului teatru particular după 71 de ani, 

A.A.A. urmând să se joace o dată pe lună, în Sala Horia Lovinescu. Prima 

reprezentaţie va avea loc pe 28 martie, de la ora 19.00. 

 

 

  G53 - PRIMUL TEATRU CONSTRUIT ÎMPREUNÄ� este iniţiativa 

regizoarei Chris Simion- Mercurian, care a vândut casa bunicii ei anul trecut şi, cu 

banii primiţi, a cumpărat terenul din Griviţa 53, locul unde se va construi teatrul. În 

http://www.stirilepescurt.ro/teatrul-nottara-gazduieste-spectacolul-a-a-a-sustinand-constructia-teatrului-particular-g53/
http://www.stirilepescurt.ro/teatrul-nottara-gazduieste-spectacolul-a-a-a-sustinand-constructia-teatrului-particular-g53/


 29 

acest demers s-au alăturat personalităţi care girează, cu performanţa lor, unicitatea 

proiectului construcţiei primului teatru privat după 71 de ani - în 1946, inginerul 

constructor Liviu Ciulley a dus la bun sfârşit un proiect similar pe care l-a dedicat 

fiului său, regizorul Liviu Ciulei, actualul Teatru Nottara. Printre oamenii care cred 

în acest proiect se numără Maia Morgenstern, Oana Pellea, Marian Râlea, George 

Ivaşcu, Valeria Răcilă von Groningen, Alex Găvan, Alexandru Tomescu, Pascal 

Bruckner, Eric Emmanuel Schmitt, Frederic Beigbeder, Mihai Covaliu şi mulţi alţii.  

 

  Bugetul la care se ridică construcţia teatrului este de 1.000.000 de euro. Pentru 

ca totul să fie transparent, Chris Simion-Mercurian a înfiinţat Asociaţia Culturală 

"Griviţa 53", prin care se desfăşoară campania de strângere de fonduri şi a donat 

acestei asociaţii terenul în valoare de 200.000 de euro, pe care urmează să fie 

realizată construcţia. În plus, în statutul Asociaţiei există un articol prin care 

destinaţia culturală a imobilului nu poate fi schimbată. Campania de strângere de 

fonduri pentru G53 a fost demarată în aprilie 2017. Până în prezent s-au strâns 

aproximativ 100.000 de euro cash şi 200.000 în bartere (proiectul de arhitectură, 

materiale de construcţie, proiectul de rezistenţă, instalaţii). G53 oferă şansa tuturor 

de a face parte din poveste: oricine poate cumpăra cărămizi, ferestre, scaune, uşi, 

pereţi, iar numele său va fi inscripţionat şi va rămâne martor al acestei poveşti peste 

generaţii.   

 

 

A.A.A, text şi regie: Chris Simion-Mercurian 

 

Scenografia: Adina Mastalier  

 

Distribuţie: Ioana Marchidan, Vlad Bîrzanu, Alin State, Carla Maria Teaha / 

Alexandra Fasolă şi Irina Margareta Nistor. 

 

Durata: 1 h 15 min 

 

 

Sursa: AGERPRES 
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14. Radio Guerilla 
din data de 21 Martie 2018 

https://www.guerrillaradio.ro/revista-guerrilla/99-de-secunde-cu-matei-

oprina-si-chris-simion-mercurian/ 

 

99 DE SECUNDE CU MATEI OPRINA ȘI CHRIS SIMION-MERCURIAN 

 

– Alo, bună, Chris, Matei sunt. Am înțeles că săptămâna viitoare are rol prima 

reprezentație a primului spectacol care aparține teatrului Grivița 53, specatacolul 

„AAA”. Felicitări! 

– Mulțumim! 

– Dar teatrul e încă în construcție, cum o să se întâmple? 

– Până când va fi gata, Grivița 53 este găzduită de diferite spații. Primul teatru 

care ne găzduiește este Teatrul Nottara, unde noi vom juca o dată pe lună 

spectacolul „AAA”. În paralel mergem cu campania de strângere de fonduri, am pus 

https://www.guerrillaradio.ro/revista-guerrilla/99-de-secunde-cu-matei-oprina-si-chris-simion-mercurian/
https://www.guerrillaradio.ro/revista-guerrilla/99-de-secunde-cu-matei-oprina-si-chris-simion-mercurian/
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teatrul în vânzare, respectiv puteți să cumpărați cărămizile, scaunele, ferestrele, 

dosarul este al primăriei pentru acte, așa că lucrăm pe mai multe fronturi. 

 

 
 

Sursa: Radio Guerilla 
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15. Radio România București FM 
din data de 28 Martie 2018 

http://bucurestifm.ro/2018/03/28/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-28-

martie/ 

 

Spectacole de teatru în București, 28 martie 

 

”A.A.A.” de Chris Simion-Mercurian, autoarea și regizoarea primei producții a 

Teatrului Grivița 53. Distribuţia: Alexandra Fasolă, Ioana Marchidan, Alin State, 

Vlad Bîrzanu, Carla Maria Teaha, Irina Margareta Nistor. Reprezentația este 

găzduită de Teatrul Nottara, la Sala Horia Lovinescu. 

 

 

 

 

de: Andreia Bârsan 

http://bucurestifm.ro/2018/03/28/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-28-martie/
http://bucurestifm.ro/2018/03/28/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-28-martie/
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